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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารผานเว็บไซตการบินไทย
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว ภายใน Public Cloud
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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกทา่น 
 
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสิง่ที่มีความส าคญัและไม่สามารถมองขา้มได้ จะเหน็ได้ว่าภยั
คุกคามที่เกดิขึน้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นภยัคุกคามใหม่ๆ ที่เกดิขึน้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีแต่ธุรกจิและ
บุคคลทีใ่ชง้านเทคโนโลยอีาจละเลยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศไป วารสารฉบบัน้ีกล่าวถงึวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศในรปูแบบต่างๆ นอกจากน้ียงักล่าวถงึบทความทีเ่กีย่วกบั
แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 
 

กองบรรณาธกิาร 
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ดร.กมล เขมะรงัษ ี ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 
ดร.ชยกฤต เจรญิศริวิฒัน์ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 
คุณวโิรจน์ โชคววิฒัน ผูอ้ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ EXIM BANK 
     
ผูช่้วยบรรณาธิการ 
นางสาวนนัทา นาเจรญิ    
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์บทความทีร่บัพจิารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เน้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานที่จะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่านกระบวนการ 
Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอ้างองิได ้ประเภทของผลงานที่เผยแพร่
ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการศกึษาค้นควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัด้านเทคโนโลยสีนเทศที่เน้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ทีเ่น้นการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิง่ประดษิฐ์ ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้ง

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวิชาการ เป็นผลงานที่เรียบเรียงจากเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรือความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิซึ่งแสดงให้

เหน็ถงึองคค์วามรูใ้หมท่ีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ สง่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ มาลงตพีมิพใ์นวารสาร  JISB โดยไม่ตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร ่
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร ่ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพรท่ี ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีน าเสนอผลการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public Cloud ซึ่ง
ส่งผลต่อปัจจยัการรบัรู้ถึงจุดอ่อน การรบัรู้ความรุนแรงของภยัคุกคาม การรบัรู้ถึงภยัคุกคามต่อขอ้มูลส่วนตวั การรบัรู้
ประสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการรบัมอืภยัคุกคาม การรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั แรงจงูใจในการหลกีเลีย่ง
ภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวั ความตระหนักในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวั และพฤตกิรรมการหลกีเลี่ยงภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวั โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูม้ปีระสบการณ์ในการใชง้าน Public Cloud จ านวน 290 คน ผ่านการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเทีย่งของเครื่องมอื (Reliability Analysis) ตรวจสอบแบบสอบถามโดยการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) และทดสอบสมมตฐิานตามแบบจ าลองโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ระยะเวลาด าเนินงาน เดอืนกุมภาพนัธ ์– เมษายน 2558 มผีลการวจิยัดงัน้ี 

ปัจจยัทีส่ง่ผลโดยตรงต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม (Perceived Threat) ประกอบดว้ย ปัจจยัการรบัรูถ้งึจุดอ่อน (Perceived 
Susceptibility) ปัจจยัการรบัรูค้วามรุนแรง (Perceived Severity) ปัจจยัทีส่ง่ผลโดยตรงต่อการรบัรูค้วามสามารถในการ
หลกีเลีย่ง (Pereived Avoidability) ประกอบดว้ย ปัจจยัการรบัรูป้ระสทิธิผล (Perceived Effectiveness) การรบัรูค้่าใชจ้่าย 
(Perceived Costs) และปัจจยัการรบัรูป้ระสทิธภิาพของตนเอง (Self-Efficacy) ปัจจยัทีส่ง่ผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการ
หลกีเลีย่ง (Avoidance Behavior) ประกอบดว้ย ปัจจยัแรงจงูใจในการหลกีเลีย่ง (Avoidance Motivation) และปัจจยัความ
ตระหนกัในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม (Awareness) 

จากผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรแรงจูงใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public Cloud สง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคามมากทีส่ดุ และเมื่อศกึษาตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามพบว่า
ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามนัน้มอีทิธพิลมากที่สุด  ขอ้ค้นพบน้ีสามารถน ามาใช้พฒันาการ
ป้องกนัภยัคุกคามโดยมุง่วางกลยุทธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารเลง็เหน็ประโยชน์ในการหลกีเลีย่งและหาทางป้องกนัภยัทีอ่าจมาคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวั  

 
ค าส าคญั: การหลกีเลีย่งภยัคุกคาม การรบัรูภ้ยัคุกคาม แรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยั

คุกคาม 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the effect of Perceived Susceptibility, Perceived Severity, 
Perceived Threat, Perceived Effectiveness, Perceived Costs, Self-Efficacy, Perceived Avoidability, Avoidance 
Motivation and Awareness on the Behavior of Threat Avoidance on Public Cloud. Participants in this study were 
290 people who have experience in using Public Cloud. The research material is online questionnaire which was 
shared via online media. The researcher has gone through Reliability Analysis to test the precision of tools, 
Factor Analysis to test the survey, and Multiple Regression Analysis to test the hypothesis of the model between   
February – April 2015. 

The result shows that Perceived Threat has a direct impact on Perceived Susceptibility and Perceived 
Severity. Perceived Avoidability has a direct impact on Perceived Effectiveness and Perceived Costs and Self-
Efficacy. Avoidance Behavior has a direct impact on Avoidance Motivation and Awareness. 

The finding illustrates that “Avoidance Motivation” is the most influential factor effecting to Threat Avoidance 
Behavior, while the strongest factor effecting Avoidance Motivation is Perceived Avoidability.  This insight could 
be exploited to prevent from Threats by focusing on how to convince people to perceived benefits from Threat 
Avoidance and find the method to protect personal information.   

 
Keywords: Threat Avoidance, Perceived Threat, Avoidance Motivation, Avoidance Behavior 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูเปรยีบเสมอืนดาบสองคม เมื่อเทคโนโลยเีหล่าน้ีไดร้บัการควบคุมทีถู่กตอ้งและเหมาะสม

จะท าใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาคุณภาพของมนุษยแ์ละองคก์รต่างๆ อย่างไรกต็ามหากมกีารน าเอาเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูไป
ใชป้ระโยชน์เพือ่วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นอนัตราย มนัจะเป็นภยัคุกคามทีร่า้ยแรงต่อบุคคล องคก์รและสงัคม ในหลายรปูแบบของ
การรกุรานดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ดงัเชน่ ไวรสัคอมพวิเตอร ์หนอนเจาะระบบ อเีมลสแปม สปายแวร ์แอดแวรแ์ละโทรจนั ซึง่
จะมผีลกระทบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลและแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศขององค์กร ส่งผลเสยีต่อผลผลติและ
สญูเสยีทางการเงนิ (Bagchi and Udo, 2003; Stafford and Urbaczewski, 2004)  

 องค์ประกอบของความแตกต่างที่ท าให้เทคโนโลยสีารสนเทศประสบความส าเรจ็คอื ความสามารถที่ท าให้ทุกอย่าง
กลายเป็นจรงิ มคีุณค่าและมสี่วนช่วยในการสนับสนุนทางเศรษฐกจิแก่โครงสรา้งพื้นฐานของโลกแห่งเทคโนโลย ีCloud 
Computing จงึไดเ้ขา้มาตอบรบัโครงสรา้งพืน้ฐานน้ี และยงัสรา้งการวจิยัในโลกเสมอืนขึน้มา มกีารประมวลผลแบบกระจาย
หรอืทีเ่รยีกว่า “Grid Computing” ใชป้ระโยชน์ในการประมวลผล รวมถงึเชื่อมต่อเครอืขา่ย เวบ็ไซตแ์ละบรกิารทางดา้น
ซอฟต์แวร์ เป็นการแสดงถงึสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นดา้นการบรกิาร ลดขอ้มลูทางเทคโนโลยสี าหรบัผูใ้ชง้านทีป่ลายทาง มี
ความยดืหยุน่สงูและลดตน้ทุนในการใหบ้รกิาร (Vouk, 2008)  
 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีมกีารน าทฤษฏอีา้งองิมาใชค้อื Technology Threat Avoidance Model (TTAT) เป็น ทฤษฏแียกแยะ
ผู้ใช้บรกิารว่ามคีวามเขา้ใจในเทคโนโลย ีซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการหลกีเลี่ยงความเสี่ยงจากภยัคุกคามโดยจะแบ่งเป็น 
กรอบการประเมนิภยัคุกคาม (Threat Appraisal) ประกอบดว้ย การรบัรูถ้งึความอ่อนไหวงา่ย (Perceived Susceptibility) 
การรบัรูถ้งึความรุนแรง (Perceived Severity) การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม (Perceived Threat) กรอบการประเมนิการรบัมอื
ความเสีย่ง (Coping Appraisal) ประกอบดว้ย การรบัรูป้ระสทิธผิล (Perceived Effectiveness) การรบัรูร้าคา (Perceived 
Costs) ประสทิธภิาพของตนเอง (Self-Efficacy) การรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่ง (Perceived Avoidability) และ
กรอบการรบัมือ (Coping) ประกอบด้วย แรงจูงใจในการหลีกเลี่ยง (Avoidance Motivation) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
(Avoidance Behavior) การรับมือทางอารมณ์ (Emotion-focused) ความเสี่ยงและอิทธิพลทางสังคม (Coping Risk 
Tolerance and Social Influence) นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากงานวิจัยในอดีต โดยมีทัง้หมด 10 ปัจจัย 
ดงัต่อไปนี้ :   

การรบัรู้ถึงจดุอ่อน (Perceived Susceptibility) คอื การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึจุดอ่อนแอบนระบบของ Public Cloud ทีอ่าจ
ถูกโจมตหีรอืถูกบุกรุกโดยภยัต่างๆไดโ้ดยงา่ย (Liang and Xue, 2009) ซึง่มาจากความอ่อนแอของระบบทีไ่มอ่าจป้องกนั
จากภยัคุกคาม 

การรบัรู้ความรนุแรงของภยัคุกคาม (Perceived Severity)  คอื การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึผลกระทบจากภยัคุกคามวา่จะ
สง่ผลดา้นลบ มสีาเหตุมาจากความรุนแรงของภยัคุกคาม ซึ่งมโีอกาสสง่ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ (Liang and Xue, 
2009) 

การรบัรู้ถึงภยัคกุคามต่อข้อมูลส่วนตวั (Perceived Threat) คอื การรบัรูถ้งึอนัตรายจากภยัที่อาจมาคุกคามขอ้มลู
ส่วนตวัภายใน Public Cloud และเกิดผลกระทบต่อคุณสมบตัิของข้อมูลด้านใดด้านหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงด้าน (รุจิรา   
ธรรมสมบตัิ, 2555) ภยัคุกคามยงัสามารถเปลี่ยนจากภยัคุกคามธรรมดา ไปสู่ภยัคุกคามที่อาจสรา้งความเสยีหายให้แก่
สารสนเทศขององคก์รได ้
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การรบัรู้ประสิทธิผลในการปกป้องความเป็นส่วนตวั (Perceived Effectiveness) คอื การรบัรูถ้งึความสามารถใน
การรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของเครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคาม วา่มคีวามปลอดภยัเพยีงใด ต่อภยัจากภายนอกหรอืภายในทีอ่าจมา
คุกคามขอ้มลู (Weinstein, 1993) 

การรบัรู้ค่าใช้จ่ายของเคร่ืองมือป้องกันภยัคุกคามข้อมูลส่วนตัว (Perceived Costs) คือ ระดับการรบัรู้ถึง
ค่าใชจ้่ายทีต่อ้งใช ้รวมถงึประโยชน์ที่จะไดร้บั หากใชเ้ครื่องมอืในการป้องกนัภยัคุกคามขอ้มลูส่วนตวัจาก Public Cloud 
(Ng et al., 2009; Woon et al., 2005; Workman et al., 2008) 

การรบัรู้ประสิทธิภาพของตนเองในการรบัมือภยัคกุคาม (Self-Efficacy) คอื ระดบัของการรบัรูถ้งึความสามารถ
ของบุคคลในการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัเพื่อหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั (Liang and Xue, 2009) และเป็นการทีบุ่คคล
ตดัสนิความสามารถของตนเองในการทีจ่ะจดัการ โดยด าเนินการแสดงพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

การรบัรู้ความสามารถในการหลีกเล่ียงภยัคกุคาม (Perceived Avoiability) คอื การที่บุคคลรบัรูว้่าเครื่องมอื
ป้องกนัภยัคุกคามช่วยในการปกป้องขอ้มูลและหลกีเลี่ยงจากภยัที่เขา้มาคุกคามขอ้มูลส่วนตวัไดม้ากน้อยเพยีงใด (Liang 
and Xue, 2009) 

แรงจงูในในการหลีกเล่ียง (Avoidance Motivation) คอื การทีบุ่คคลเกดิแรงกระตุน้จากภยัทีม่คีวามรูส้กึวา่อาจมา
คุกคามขอ้มลูสว่นตงั จงึหาทางทีจ่ะหลกีเลีย่งจากภยัเหลา่นัน้ (ธรีศกัดิ ์แสงดษิฐ,์ 2553) 

ความตระหนัก (Awareness) คอื การรบัรูแ้บบฉุกคดิขึน้มากะทนัหนั ว่าภยัคุกคามทีพ่บนัน้อาจจะสง่ผลกระทบต่อ
ขอ้มลูสว่นตวั ทัง้น้ีความตระหนกัจะเกดิขึน้ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบจาก สิง่แวดลอ้มรอบตวั การกระท าในอดตี และสิง่
ทสีง่ผลกบัอารมณ์และความรูส้กึเป็นตน้ (เอกลกัษณ์ ธนเจรญิพศิาล, 2554) 

พฤติกรรมการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัภายใน Public Cloud (Avoidance Behavior) คอื การทีบุ่คคล
แสดงอาการทีอ่าจเป็นการหลกีเลีย่งออกมาจากสถานการณ์ทีเ่ป็นความเสีย่งต่อขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านบน Public Cloud 
(Liang and Xue, 2009) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันากรอบการวจิยั ดงัแสดงใน
ภาพที ่1 
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ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั 
 

ผลการวจิยัของ Liang and Xue (2010) พบวา่ การทีบุ่คคลทราบวา่จุดอ่อนของระบบ Public Cloud ทีเ่กดิขึน้นัน้สง่ผล
ท าใหถู้กโจมตโีดยภยัทีเ่ขา้มาคุกคามไดโ้ดยงา่ย จงึท าใหเ้กดิการรบัรูถ้งึภยัคุกคามต่อขอ้มลูสว่นตวั น าไปสูข่อ้สมมตฐิาน
ดงัน้ี 
 

H1: การรบัรูถ้งึจุดอ่อนสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวับน Public Cloud 
 

ผลการวจิยัของ Liang and Xue (2009) พบว่า การที่บุคคลรบัรูถ้งึผลกระทบจากภยัคุกคามว่าจะสง่ผลต่อขอ้มูล
ส่วนตวั โดยมสีาเหตุมาจากความรุนแรงของภยัคุกคาม และมโีอกาสจะส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศด้วย เช่น เมื่อ
บุคคลรบัรูว้า่เขารูส้กึถงึภยัคุกคาม โดยภยันัน้อาจจะมาโจมตหีรอืขโมยขอ้มลู ท าใหเ้กดิการรบัรูถ้งึภยัทีเ่ขา้มาคุกคามขอ้มลู
และหาวธิป้ีองกนั น าไปสูข่อ้สมมตฐิานดงัน้ี 

 
H2: การรบัรูค้วามรุนแรงของภยัคุกคามส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวับน Public 

Cloud 
   

ผลการวจิยัของ Bandura (1982) ไดก้ล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ในเครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม สง่ผลใหร้บัรูถ้งึ
ประสทิธภิาพในการป้องกนัภยัคุกคามของเครือ่งมอืนัน้ น าไปสูข่อ้สมมตฐิานดงัน้ี 
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H3: การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นส่วนตวัส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยั
คุกคาม  

   
ผลการวจิยัของ Weinstein (1993) ไดศ้กึษา พบวา่เป็นการทีผู่ใ้ชง้านรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชเ้ครื่องมอื

ป้องกนัภยัคุกคาม เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายทีจ่ะตอ้งเสยีไป ดงันัน้เมื่อบุคคลเลอืกทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืเพื่อปกป้องจากภยัคุกคาม 
เขาจะไมไ่ดค้ านึงถงึแคค่วามสามารถของเครือ่งมอืนัน้ แต่ยงัรวมถงึคา่ใชจ้า่ยที่ตอ้งใชด้ว้ย น าไปสูข่อ้สมมตฐิานดงัน้ี 

 
H4: การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการป้องกนัภยัคุกคาม จะส่งผลเชงิลบต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม

ของเครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคาม 
 

 ผลการวจิยัของ Bandura (1978) พบวา่ ผูท้ีร่บัรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะสง่ผลต่อความส าเรจ็ของบุคคล โดยที่
บุคคลกล้าเผชิญต่อปัญหาต่างๆ แม้กระท าความล้มเหลว หรอืสิง่ที่ยากและพยายามท าให้ส าเร็จ โดยมคีวามคาดหวงั
เกี่ยวกบัผลทีจ่ะเกดิขึน้สงู ดงันัน้บุคคลทีร่บัรูค้วามสามารถของตนเองในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามไดส้งู ท าใหม้โีอกาสทีจ่ะ
รบัรูถ้งึภยัคุกคามและหาทางหลกีเลีย่ง น าไปสูข่อ้สมมตฐิานดงัน้ี 

 
H5: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการรบัมอืภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่ง

ภยัคุกคามของเครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคาม 
 

เมื่อบุคคลรบัรูถ้งึภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัและความรุนแรงของภยัคุกคามซึ่งถอืเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ 
เขากจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิแรงจูงใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความปลอดภยั เพื่อเลีย่งภยันัน้  (ประภาดา ตลงึจติร, 
2553)  ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H6: การรบัรูถ้งึภยัคุกคามต่อขอ้มลูสว่นตวัสง่ผลเชงิบวกต่อแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั 

 
การรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งเป็นวธิกีารทีจ่ะตดัสนิวา่ เครื่องมอืป้องกนัจะมปีระสทิธภิาพในการหลกีเลีย่งภยั

คุกคามทางสารสนเทศเพยีงไร และจะสรา้งความเชื่อมัน่ของแต่บุคคลต่อเครื่องมอืป้องกนัไดอ้ยา่งไร ซึง่บุคคลจะมแีรงจงูใจ
ทีจ่ะน าเครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามมาใช ้กต็่อเมื่อบุคคลนัน้รบัรูว้่าเครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามสามารถทีจ่ะรบัมอืกบัภยันัน้
ได ้และเครื่องมอืป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพในการหลกีเลีย่งภยัมากทีส่ดุจะถูกน ามาใชเ้พื่อเลีย่งภยัคุกคาม (Compeau and 
Higgins, 1995) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H7: การรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามของเครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกต่อแรงจงูใจในการ

หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั 
 
เมื่อบุคคลที่มแีรงจูงใจในการหลกีเลี่ยงสงูมแีนวโน้มที่จะมพีฤตกิรรมหลกีเลี่ยงภยัคุกคามโดยใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยั

คุกคาม (Liang and Xue, 2010) เพื่อลดอตัราความเสีย่งทีจ่ะถูกโจมตขีอ้มลู จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เป็น
แรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมเพือ่ประโยชน์จากเป้าหมายบางประการ 
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H8: แรงจงูใจในการหลกีเลีย่งความเสีย่งจากภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยั
คุกคามขอ้มลูสว่นตวั 

 
การที่บุคคลมีความตระหนักรู้และเข้าใจในศกัยภาพที่สมัพนัธ์กับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว จะท าให้เกิด

พฤตกิรรมทีต่อ้งการหลกีเลีย่งจากความเสีย่ง ซึง่ความตระหนกัรูถ้งึความปลอดภยัในขอ้มลูอาจจะสรา้งไดจ้ากประสบการณ์ 
ดงัเช่น บุคคลที่ไม่ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎของการรกัษาความปลอดภัย จะมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีโดยไวรสั  
(Bulgurcu, et al., 2010) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H9: ความตระหนกัในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั สง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลู

สว่นตวั 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู ซึง่จะ
อธบิายถงึรายละเอยีดการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการ
วเิคราะหผ์ลขอ้มลู 

อน่ึงก่อนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยน้ีได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต  
(ประกอบดว้ย Johnston and Allen, 2010; Xu et al., 2011; Lankton and Tripp, 2013; Dinev and Hart, 2004; 
Johnston and Warkentin, 2010; Putri and Hovav, 2014; Liang and Xue, 2010; He and Freeman, 2010; Xu and 
Chan, 2008; Schmidt et al., 2007) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ผลในการทดสอบพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจาย
ซึ่งผูว้จิยัไดท้ าการปรบัเปลี่ยนขอ้ความในค าถามที่กระจายจากกลุ่มใหเ้หมาะสม ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปจดัเก็บ
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 

หลงัจากท าการทดสอบความเหมาะสมเบื้องตน้ของเครื่องมอืแลว้ จงึเกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน 
และเน่ืองจากเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการกระจายและไดข้อ้มลูตอบกลบัทีม่คีุณภาพ จงึใชก้ารสง่แบบสอบถาม เวบ็ไซต์
ดา้นเทคโนโลยตี่างๆ และผา่นทาง Online Media ผลทีไ่ดจ้งึไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัมาทัง้หมด 290 ชุด 

 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหายและขอ้มูลสุดโต่ง นอกจากน้ียงัทดสอบว่าขอ้มลูมกีาร
กระจายแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง มภีาวะร่วมเสน้ตรงพหุ และมภีาวะร่วมเสน้ตรงหรอืไม่ ผลจากการทดสอบ
พบว่าขอ้มลูไมม่ปัีญหาดา้นขอ้มลูขาดหาย ขอ้มลูสดุโต่ง และขอ้มลูมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง 
และไมม่ปัีญหาภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรง ดงักล่าว  

นอกจากน้ีงานวจิยัไดท้ดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยพจิารณาจากคา่สมัประสทิธิ ์ครอนบคัแอลฟาทีส่งูที่
แต่ไมน้่อยกวา่ 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยั Basic Research (Aoki and Downes, 2003) นอกจากน้ียงั
ไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะห์องค์ประกอบโดยใชเ้กณฑ์ขอ้ค าถามจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปร
ตอ้งมคี่า น ้าหนักตวัประกอบไมน้่อยกวา่ 0.5 (Hair et al., 2006, อา้งถงึใน อรวด ีเน่ืองฤทธ์, 2556) ผลการวเิคราะห์
องค์ประกอบได้จ านวนทัง้หมด 10 องค์ประกอบ ประกอบด้วยการรบัรู้ถึงจุดอ่อน การรบัรู้ความรุนแรง การรบัรู้ถึงภยั
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คุกคาม การรบัรู้ประสิทธิผล การรบัรู้ต้นทุนจากการป้องกันภัยคุกคาม การรบัรู้ความสามารถของตนเอง การรบัรู้
ความสามารถในการหลกีเลีย่ง แรงจูงในในการหลกีเลีย่ง ความตระหนักในการหลกีเลีย่ง และพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง (ดงั
แสดงในตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 1: การรบัรู้ถึงจดุอ่อน (75.678% of variance, α = 0.838)  
ทา่นคดิวา่มคีวามเป็นไปไดส้งูทีร่ะบบ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่จะมชีอ่งโหว ่และอาจถูกคุกคาม 0.894 
ทา่นคดิวา่มคีวามเป็นไปไดส้งูทีร่ะบบ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่จะมสีปายแวรค์ุกคาม 0.864 
ทา่นคดิวา่ระบบ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นตวัของท่านไดไ้มเ่หมาะสม 0.851 
ปัจจยั 2: การรบัรู้ความรนุแรง (75.415% of variance, α = 0.891)  
ทา่นคดิวา่สปายแวรห์รอืไวรสัทีต่ดิมาจาก Public Cloud อาจลอบเกบ็ขอ้มลูในคอมพวิเตอรข์องท่าน 0.846 
ทา่นคดิวา่สปายแวรห์รอืไวรสัทีต่ดิมาจาก Public Cloud อาจท าใหค้อมพวิเตอรข์องท่านท างานไดช้า้ลง 0.890 
ทา่นคดิวา่สปายแวรห์รอืไวรสัทีต่ดิมาจาก Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิาร อาจท าใหค้อมพวิเตอรข์องท่าน
เสยีหาย 

0.918 

ท่านคดิวา่สปายแวรห์รอืไวรสัทีต่ดิมาจาก Public Cloud อาจจะควบคุมคอมพวิเตอรข์องท่านเพื่อไปขโมย
ขอ้มลูของผูอ้ื่น 

0.816 

ปัจจยั 3: การรบัรู้ถึงภยัคกุคาม (60.533% of variance, α = 0.795)  
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจหากขอ้มลูสว่นตวัของทา่นทีถ่กูแชรบ์น Public Cloud มผีูอ้ื่นเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย 0.882 
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจหาก Public Cloud มเีทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัทีย่งัลา้หลงั จนท าใหถ้กูคุกคาม 0.864 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 4: การรบัรู้ประสิทธิผล (66.940% of variance, α = 0.831)  
ทา่นคดิวา่นโยบายรกัษาความเป็นสว่นตวัของ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิาร น าเครือ่งมอืป้องกนัภยั
คุกคามมาปกป้องขอ้มลูไดเ้หมาะสม 

0.818 

ทา่นคดิวา่นโยบายรกัษาความเป็นสว่นตวัของ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิาร จะชว่ยก าจดัสปายแวรท์ีอ่าจ
มาคุกคามขอ้มลูของทา่น 

0.722 

ทา่นมัน่ใจในนโยบายรกัษาความเป็นสว่นตวัของ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิาร วา่ขอ้มลูสว่นตวัจะถกูเกบ็
เป็นความลบัจากผูไ้มห่วงัด ี

0.885 

ทา่นคดิวา่นโยบายรกัษาความเป็นสว่นตวัของ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่จะสามารถรกัษาขอ้มลูได้
เป็นอยา่งด ี

0.840 

ปัจจยั 5: การรบัรู้ต้นทนุจากการป้องกนัภยัคกุคาม (55.375% of variance, α = 0.684)  
ทา่นจะเปรยีบเทยีบผลประโยชน์และคา่ใชจ้า่ยก่อนทีจ่ะตดัสนิใจใชง้านโปรแกรมแอนตไีวรสั 0.797 
ทา่นรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และยอมรบัคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้หากใชโ้ปรแกรมแอนตไีวรสัในการป้องกนั
ภยัคุกคาม 

0.856 

ปัจจยั 6: การรบัรู้ประสิทธิภาพของตนเอง (74.592% of variance, α = 0.886)  
ทา่นคดิวา่มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาทีม่าจากภยัคุกคามใน Public Cloud ไดด้ว้ยตวัท่านเอง 0.902 
ทา่นคดิวา่มคีวามสามารถในการจดัการกบัผูท้ีต่อ้งการขโมยขอ้มลูสว่นตวัของทา่นบน Public Cloud ได ้ 0.865 
ทา่นคดิวา่จะจดัการกบัผูท้ีต่อ้งการขโมยขอ้มลูสว่นตวัของท่านบน Public Cloud ดว้ยตวัทา่นเองก่อนทีจ่ะ
ปรกึษาผูอ้ื่น 

0.880 

ทา่นคดิวา่มคีวามสามารถในการใชโ้ปรแกรมป้องกนัภยัคุกคามใน Public Cloud เพือ่ป้องกนัสปายแวรท์ี่
อาจมาคุกคาม 

0.849 

ปัจจยั 7: การรบัรู้ความสามารถในการหลีกเล่ียง (64.723% of variance, α = 0.726)  
ทา่นจะตดิตามขา่วสารความเคลื่อนไหวของ Public Cloud ทีท่า่นใชบ้รกิาร ในดา้นการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูเสมอ 

0.809 

ทา่นจะศกึษานโยบายการรกัษาความเป็นสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิาร อยา่งระมดัระวงั ก่อนน าขอ้มลูสว่นตวัขึน้สู่
ระบบ Public Cloud 

0.875 

ทา่นจะศกึษาการตัง้คา่การเขา้ถงึขอ้มลูภายใน Public Cloud ก่อนใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัใหน้้อย
ทีส่ดุ 

0.722 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 8: แรงจงูในในการหลีกเล่ียง (73.399% of variance, α = 0.814)  
ทา่นเขา้ใจถงึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัทีม่มีากขึน้ จงึตัง้ใจทีจ่ะใชโ้ปรแกรมป้องกนัสปายแวรใ์นการป้องกนั
ภยัคุกคาม 

0.805 

ทา่นเขา้ใจถงึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัทีม่มีากขึน้ จงึตอ้งการใหม้กีารปรบัปรงุโปรแกรมป้องกนัสปายแวรอ์ยู่
เสมอ 

0.909 

ทา่นเขา้ใจถงึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัทีม่มีากขึน้ จงึตอ้งการใชบ้รกิาร Public Cloud ทีม่โีปรแกรมป้องกนั
สปายแวรม์าตรฐานสงู 

0.853 

ปัจจยั 9: ความตระหนักในการหลีกเล่ียง (79.210% of variance, α = 0.869)  
ทา่นเขา้ใจถงึการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน Public 
Cloud 

0.897 

ทา่นเขา้ใจถงึอุปสรรคในการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน 
Public Cloud 

0. 925 

ทา่นเขา้ใจถงึปัจจยัในการเสรมิสรา้งความปลอดภยัภายใน Public Cloud เพือ่ป้องกนัภยัจากผูท้ีอ่าจมา
คุกคามขอ้มลู 

0.847 

ปัจจยั 10: พฤติกรรมการหลีกเล่ียงภยัคกุคาม (62.976% of variance, α = 0.833)  
ถา้หากทา่นใชง้านโปรแกรมแอนตไีวรสั จะใชเ้พือ่ป้องกนัสปายแวรท์ีอ่าจมาจาก Public Cloud 0.885 
ทา่นจะปรบัปรงุขอ้มลูในโปรแกรมแอนตไีวรสั เพือ่ป้องกนัการถกูขโมยขอ้มลูในการ Login เขา้สูร่ะบบ 
Public Cloud 

0.891 

 
อน่ึงผลของการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถามของของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่

ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มช่วงอายุ 26-30 ปี และสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทั/ลกูจา้งเอกชน ถงึรอ้ยละ 45.9 ซึง่เป็น
กลุม่ทีส่นใจในเรือ่ง Public Cloud มากทีส่ดุ 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู 
โดยใชค้า่ p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติโิดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงให้เหน็ว่าการรบัรู้ความรุนแรงของภยัคุกคาม และการรบัรูถ้ึง
จุดอ่อนก าหนดการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม ทีร่ะดบันยัส าคญั F(2, 287) = 53.787 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปร
ของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 27.3%  (R2 = 0.273) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่าการรบัรูค้วามรุนแรง
ของภยัคุกคาม และการรบัรูถ้งึจุดอ่อน  เป็นตวัก าหนดการรบัรูถ้งึภยัคุกคามทีร่ะดบันยัส าคญัที ่p = 0.005 และ 0.007 (ดงั
แสดงในตารางที ่2-3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and Xue (2009) ทีก่ล่าววา่การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึช่องโหวห่รอืจุด
อ่อนแอทีเ่กดิขึน้ ท าใหบุ้คคลรบัรูถ้งึภยัทีจ่ะมาคุกคามขอ้มูลสว่นตวัของตนเองและ การที่บุคคลรบัรูถ้งึผลลพัธด์า้นลบจาก
ภยัคุกคามจะมสีาเหตุมาจากระดบัของภยัคุกคามทางสารสนเทศทีม่คีวามรนุแรงต่อขอ้มลูสว่นตวั 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 16 
 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของการรบัรูค้วามรนุแรงของภยัคุกคาม และ 
การรบัรูถ้งึจุดอ่อนทีม่อียูใ่น Public Cloud ต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 54.205 2 27.102 53.787 .000** 
Residual 144.615 287 0.504   
Total 198.820 289    
** p<0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของการรบัรูค้วามรนุแรงของภยัคุกคาม  
และการรบัรูถ้งึจุดอ่อนทีม่อียูใ่น Public Cloud ต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
การรบัรูถ้งึจุดอ่อนทีม่ี
อยูใ่น Public Cloud 
(Weak) 

0.155 0.172 2.821 0.005** 

การรบัรูค้วามรุนแรง
ของภยัคุกคาม 
(Per_serv) 

0.305 0.405 6.630 0.000** 

** p<0.05 
    R = 0.522, R2 = 0.273, SE = 0.70985 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็วา่การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั การ

รบัรูค้า่ใชจ้า่ยจากการใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคามและการรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวัก าหนดการรบัรู้
ความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ทีร่ะดบันยัส าคญั F(3, 286) = 39.563 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนั
แปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 29.3% (R2 = 0.293) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบวา่การรบัรูป้ระสทิธผิล
ในการปกป้องความเป็นส่วนตวั การรบัรูค้่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามและการรบัรูป้ระสทิธผิลในการ
ปกป้องความเป็นสว่นตวั เป็นตวัก าหนดการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามทีร่ะดบันยัส าคญัที ่p = 0.000 
(ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bandura (1982) ทีก่ล่าววา่ การทีบุ่คคลรบัรูค้วามสามารถในการ
หลกีเลี่ยงนัน้จะเป็นผลมาจากการที่บุคคลรูถ้ึงประสทิธภิาพในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามของเครื่องมอืที่ ใช้ในการปกป้อง
ขอ้มลูทางสารสนเทศ Weinstein (1993) ทีก่ล่าววา่ การทีบุ่คคลจะเลอืกใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามชนิดใดนัน้ บุคคลจะ
ไมไ่ดต้ดัสนิเลอืกจากแค่ความสามารถในการหลกีเลีย่งเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึค่าใชจ้่ายทีต่อ้งใช้และ Ng et al. (2009); Woon 
et al. (2005) และ Workman et al. (2008) ทีก่ล่าววา่ บุคคลจะแสดงความสามารถหลกีเลีย่งภยัคุกคาม เมื่อระดบัของ
ประสทิธภิาพการหลกีเลีย่งของตนเองเพิม่ขึน้ 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของการรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั  
การรบัรูค้า่ใชจ้า่ยจากการใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการรบัมอืภยัคุกคาม  

ต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่ง 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 63.131 3 21.044 39.563 0.000** 
Residual 152.126 286 0.532   
Total 215.257 289    
** p<0.05 
 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของการรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั 
การรบัรูค้า่ใชจ้า่ยจากการใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการรบัมอืภยัคุกคาม  

ต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่ง 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
การรบัรูค้า่ใชจ้า่ยจาก
การใชเ้ครือ่งมอื
ป้องกนัภยัคุกคาม 
(Per_cos) 

0.292 0.274 5.325 0.000** 

การรบัรูป้ระสทิธผิลใน
การปกป้องความเป็น
สว่นตวั (Per_eff) 

0.254 0.202 3.978 0.000** 

การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการ
รบัมอืภยัคุกคาม 
(Self) 

0.258 0.313 6.022 0.000** 

** P < 0.05 
    R = 0.542, R2 = 0.293, SE = 0.72932 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงให้เห็นว่าการรบัรู้ถึงภยัคุกคามต่อขอ้มูลส่วนตวัและการรบัรู้

ความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามก าหนดแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ทีร่ะดบันยัส าคญั F(2, 287) = 80.052 
(p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 35.8 %  (R2 = 0.358) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระพบว่าการรบัรูถ้งึภยัคุกคามต่อขอ้มูลส่วนตวัและการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคาม เป็น
ตวัก าหนดแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภยัคุกคามที่ระดบันัยส าคญัที่ p = 0.000 ทุกปัจจยั (ดงัแสดงในตารางที่ 6-7) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Freud, 1915; James, 1890) ทีศ่กึษาในกฎแหง่ความชอบวา่ บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งภยั
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ทีอ่าจมาคุกคามตนเอง หากภยันัน้ท าใหต้นเองเกดิความเสยีหายและ Liang and Xue (2010) ทีศ่กึษาพบวา่ บุคคลจะมี
ความตัง้ใจทีจ่ะน าเครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามมาใช ้กต็่อเมื่อบุคคลนัน้รบัรูว้า่เครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามสามารถทีจ่ะรบัมอื
กบัภยันัน้ได ้

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของการรบัรูถ้งึภยัคุกคามต่อขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public Cloud และ

การรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ต่อแรงจงูใจในการหลกีเลีย่ง 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 74.899 2 37.450 80.052 0.000** 
Residual 134.264 287 0.468   
Total 209.163 289    
** p<0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของการรบัรูถ้งึภยัคุกคามต่อ 
ขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public Cloud และการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ต่อแรงจงูใจในการหลกีเลีย่ง 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม
ต่อขอ้มลูสว่นตวั
ภายใน Public Cloud 
(Per_thr) 

0.263 0.257 5.361 0.000** 

การรบัรูค้วามสามารถ
ในการหลกีเลีย่งภยั
คุกคามต่อขอ้มลูทีเ่ป็น
สว่นตวั (Avoi) 

0.496 0.503 10.507 0.000** 

** P < 0.05 
    R = 0.598, R2 = 0.358, SE = 0.68397 

 
ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็ว่าแรงจูงใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามและความตระหนัก

ในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัก าหนดพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ทีร่ะดบันยัส าคญั F(2, 287) = 71.458 
(p = 0.000) ซึ่งสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 33.2% (R2 = 0.332) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระพบว่าแรงจูงใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามและความตระหนักในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคาม เป็นตวัก าหนด
พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่p = 0.034 และ 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่8-9) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ของ Liang and Xue (2010) ทีก่ล่าววา่ บุคคลทีม่แีรงจงูใจในการหลกีเลีย่งสงูจะมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรม
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หลกีเลี่ยงภยัคุกคามโดยใช้เครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม เพื่อลดความเสีย่งที่จะเกดิขึน้และ ประภาดา ตลงึจติร (2553) ที่
กลา่ววา่พฤตกิรรมทางการหลกีเลีย่งภยัคุกคามยงัถอืวา่เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่บุคคลนัน้มคีวามตระหนกัถงึความปลอดภยั 
 

ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั และ 
ความตระหนกัในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั ต่อพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 80.408 2 40.204 71.458 0.000** 
Residual 161.472 287 0.563   
Total 241.879 289    
** p<0.05 
 
ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั และ 

ความตระหนกัในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวั ต่อพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ความตระหนกัในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวั (Awar) 

0.122 0.114 2.127 0.034 

แรงจงูใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวั (Motiv) 

0.558 0.519 9.718 0.000 

** P < 0.05 
    R = 0.577, R2 = 0.332, SE = 0.75008 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรที่มอีิทธิพลต่อการรบัรู้ถึงภยัคุกคามต่อข้อมูลส่วนตวัภายใน Public Cloud มากที่สุด คือ    

ตวัแปรการรบัรูค้วามรุนแรงของภยัคุกคาม รองลงมาคอื ตวัแปรการรบัรูถ้งึจุดอ่อนทีม่อียู่ใน Public Cloud สว่นตวัแปรทีม่ี
อทิธพิลต่อการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามต่อขอ้มลูทีเ่ป็นสว่นตวัภายใน Public Cloud พบวา่ ตวัแปรการ
รบัรู้ค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามเป็นตวัแปรอิสระที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกมากที่สุด รองลงมา คือ     
ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการรบัมอืภยัคุกคาม และการรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นส่วนตวั
เป็นตวัแปรอสิระที่มคีวามสมัพนัธ์น้อยที่สุด ส่วนตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อแรงจูงใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวั
ภายใน Public Cloud มากทีส่ดุ คอื ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามต่อขอ้มลูทีเ่ ป็นสว่นตวัภายใน 
Public Cloud สง่ผลเชงิบวกและมอีทิธพิลมากกวา่ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามต่อขอ้มลูทีเ่ป็น
สว่นตวัภายใน Public Cloud สว่นสว่นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public 
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Cloud มากทีส่ดุ คอื ตวัแปรแรงจงูใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัภายใน Public Cloud ในขณะทีต่วัแปรความ
ตระหนกัในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวันัน้เป็นตวัแปรทีร่องลงมา 

โดยกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัน้ี  ไดแ้ก่  กลุ่มตวัอย่างที่ที่ใชใ้นการวจิยัน้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิาร Public Cloud อนัไดแ้ก่ 
Google Drive และ Dropbox เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทัง้หมดว่ามจี านวนเท่าไหร่ ในการวจิยัครัง้น้ี จงึใชว้ธิกีาร
ก าหนดขนาดตวัอยา่งจากการประมาณคา่เฉลีย่ประชากร และสรา้งแบบสอบถามออนไลน์ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวาง URL ของแบบสอบถามไวบ้นเครอืขา่ยสงัคม (Facebook) ของผูว้จิยั กระจาย
ไปยงักลุ่มตวัอย่างทางเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยี ซึ่งมผีู้ตอบแบบสอบทัง้สิ้นจ านวน 302 ชุด และได้ตดัข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีแ่ทจ้รงิออกเหลอืแบบสอบถามทัง้สิน้ 290 ชุด จงึน าขอ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหท์างสถติ ิ 

กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงาน
บรษิทั/ลูกจา้งเอกชน หากเป็นช่วงอายุอื่นหรอืประกอบอาชพีอื่น อาจไดผ้ลลพัธท์ี่แตกต่างกนั เน่ืองจากผูใ้ชง้านมีกระจาย
กลุม่มากขึน้ แนวทางในการใชง้านกจ็ะต่างกนัไปดว้ย 

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเฉพาะผูท้ีเ่คยใชง้านหรอืใชง้าน Public Cloud อยูเ่ท่านัน้ ไมร่วมถงึ Cloud ประเภทอื่นๆ ซึง่
วจิยัต่อเน่ืองอาจจะศึกษาปัจจยัอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตวัมากกว่าน้ี 
เน่ืองจากในผลการวจิยัค่าสถติขิองตวัแปรส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 0.2 ซึ่งถอืว่ายงัไม่สงูมากนัก อาจมตีวัแปรอื่นๆทีส่่งผล
กระทบไดอ้กี 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอย่างยัง่ยนืเพื่อเป็นแนวทางแก่
องคก์รทีจ่ะเริม่น า ITIL มาใชห้รอืน า ITIL มาใชแ้ลว้ใหส้ามารถคงไวซ้ึ่งกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL ไดอ้ยา่งยัง่ยนืซึง่ม ี บรษิทั     
โกซอฟท(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นกรณีศกึษาของงานวจิยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ือง จะมสีว่นเสรมิสรา้งใหพ้นกังานในองคก์รมคีวาม
ตระหนักในกรอบวธิปีฏบิตัิ ITIL ในขณะเดยีวกนักจ็ะท าใหเ้กดิการจดัตัง้กลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์รขึน้ และ
ผลกัดนัใหพ้นักงานในองค์กรมสีว่นร่วมในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน ทัง้น้ีจะต้องมกีารประเมนิผลและตรวจตดิตาม
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อทีจ่ะไดท้ราบผลลพัธ ์หรอืผลสะทอ้นกลบัของกระบวนการทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้ และน าผลลพัธน์ัน้มามสีว่นท า
ใหเ้กดิการปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และท าใหม้ัน่ใจไดว้่ากระบวนการท างานนัน้ๆ สามารถคงไวซ้ึ่งความส าเรจ็
ของการน า ITIL มาในองคก์รอยา่งยัง่ยนื 
 
ค าส าคญั: การจดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความส าเรจ็ ยัง่ยนื 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the critical success factors that stimulate the sustainability on 

organization’s ITIL adoption, based on Gosoft (Thailand) Co., Ltd as the case study. 
The results prove that continuous support from Management raises employees’ standard awareness of the 
organization. Moreover, setting up groups of ITIL Champion within the organization encourages employees to 
involve in the streamlining work process. However, evaluation and coherent follow-up are necessary. It is crucial 
to be aware of and to stay informed on the progress, as well as implementing the necessary improvements. The 
effective use of ITIL will ensure the long-term maintenance and maximization of organization standards. 
 
Keywords: ITIL, IT Service Management, Success, Sustainable 
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1. บทน า 
การที่บริษัทน า ITIL มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในองค์กรจนประสบความส าเร็จได้รบัมาตรฐาน 

ISO/IEC20000:2011 นัน้เกดิจากปัจจยัแห่งความส าเรจ็หลายด้าน ท าให้องค์กรคดิวธิกีารใหก้ระบวนการทางธุรกจิ
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมขี ัน้ตอนหรอืระบบการประสานงานทีด่ ีมวีธิกีารแกปั้ญหาทีม่ี
คุณภาพ และไดม้าตรฐาน สามารถท าใหก้ารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศมปีระสทิธภิาพ ลดค่าใชจ้่ายและลดความเสีย่งใน
การด าเนินงาน ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ อยา่งไรกต็ามองคก์รยงัขาดความรูซ้ึง่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการคงไวซ้ึ่ง
มาตรฐาน ISO/IEC20000 ท าใหบ้างครัง้เกดิความผดิพลาด เสยีเวลา เสยีตน้ทุนในการด าเนินงานเกนิความจ าเป็น และใน
บางครัง้จากผลการตรวจสอบภายในพบวา่ เกดิการปฏบิตังิานทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีม่าตรฐานก าหนด (Non-Compliances) 
หรอืไดร้บัค าเสนอแนะ (Suggestion) จากทางผูต้รวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงานและเพิม่ความพงึพอใจให้กบัลูกค้า ดงันัน้งานวิจยัน้ีจะศึกษาปัญหาดงักล่าวเพื่อให้องค์กร
สามารถทราบถงึปัจจยัทีอ่งคก์รจะสามารถคงไวซ้ึง่มาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและพฒันาองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยัง่ยืน 

ความยัง่ยนื หรอื Sustainability ในความหมายของ Brundtland Commission of United Nation หมายถงึการรวมกนั
ทางดา้นเศรษศาสตร์, ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ ดา้นการพฒันาสงัคม เพื่อความตอ้งการในปัจจุบนั โดยปราศจากการบรรลุ
ความต้องการจากความสามารถของรุ่นต่อไป และยงัคงอยู่ถาวรต่อไปโดยไม่ถูกยกเลกิหรอืท าลาย ปัจจุบนัอุตสาหกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศก าลงัเตบิโตขึน้และมผีลกระทบมากขึน้ จงึเป็นเรื่องทีท่า้ทายทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่การจดัการ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื สว่นประกอบหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐศาสตรอ์ยา่งยัง่ยืน อยา่งไรกต็าม  ยงัขาดการ
คน้พบว่า จะตอ้งท าอย่างไรใหย้ัง่ยนืในความตอ้งการทีห่ลากหลายและซบัซอ้นความยัง่ยนืนัน้ไม่ใช่การจดัการสิง่แวดลอ้ม
อยา่งใกลช้ดิ แต่เกีย่วกบัการอยู่ไดใ้นระยะยาวขององคก์ร, ของบุคคล, ของสงัคม และรุน่ต่อไปในอนาคต (Korte et al., 
2012) 

ส าหรบัความพยายามเกี่ยวกบัความยัง่ยนืนัน้ในการจดัการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จะต้องการการทบทวน 
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและผลสะท้อนกลับของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน ซึ่งการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงต่างๆนัน้ หมายถงึการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงนโยบาย รปูแบบการท างาน ระบบการจดัการ วธิกีารปฏบิตั ิซึง่
รวมถงึการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งองคก์รและทกัษะการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Korte et al., 2012) ขัน้ตอนทีส่ าคญั
ทีส่ดุของการสนบัสนุนการพฒันาอยา่งยัง่ยนืคอื การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู การพฒันาและจดัการกระบวนการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Angheluta et al., 2012) 

ความยัง่ยนืในการบรกิาร จะตอ้งมกีระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและความน่าเชื่อส าหรบัการสง่มอบการใหบ้รกิารดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการตรวจตดิตามผลการท างาน (Clifford, 2009) และการพฒันาความยัง่ยนืในการด าเนินงาน
นัน้จะตอ้งมกีารก าหนดแนวความคดิสรา้งเป้าหมายสรา้งตวัชีว้ดัและรกัษาคุณคา่เอาไว ้(Angheluta et al., 2012) 

จากแนวคดิขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ การทีจ่ะรกัษาวธิปีฏบิตัใินรปูแบบ ITIL และมาตรฐาน ISO/IEC20000 ใหส้ามารถคง
อยู่ในองคก์ร จะตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืพนกังานในกระบวนการท างาน และมกีลุ่ม ITIL Champion 
ภายในองคก์ร เพื่อที่จะปรบัปรุงและพฒันากระบวนการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ีจะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากทางผูบ้รหิาร
ระดบัสงูเพื่อทีจ่ะให ้ITIL และมาตรฐาน ISO/IEC20000 สามารถขบัเคลื่อนภายในองคก์รต่อไปได ้และจะตอ้งมกีารตรวจ
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ประเมินผลท างานอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อผลลัพธ์และสะท้อนกลับผลลัพธ์ เพื่อท าการปรบัปรุง
กระบวนการท างานต่อไป ทัง้น้ีพนกังานจะตอ้งมคีวามรูแ้ละตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL ทีใ่ชง้านอกีดว้ย 
2.2 การสนับสนุนของผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง 

การสนับสนุนจากผูบ้รหิารอย่างต่อเน่ืองหมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ในดา้นการวางแผนการ
ด าเนินการ การจดัสรรทรพัยากรในการท างาน และให้ความช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
(Marquis, 2006) 

ITIL ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวา้งวา่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารและความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร เป็นสิง่จ าเป็นต่อการ
เริม่ต้นปรบัปรุงกระบวนการหลกัๆขององค์กร (Cater-Steel et al., 2007) ซึ่งการสนับสนุนเป็นสิง่จ าเป็นในเรื่องของ
เทคโนโลยธีรรมาภบิาล (IT Governance) โดยหมายรวมถงึการเป็นผู้น าของผู้บรหิาร การวางโครงสรา้งองค์กรและวาง
กระบวนการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ โครงสรา้งของเทคโนโลยสีารสนเทศสอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร (Sallé, 2004) 

การมสี่วนร่วมของผูบ้รหิาร จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาองค์กรใหป้ระสบผลส าเรจ็ เน่ืองจากผูบ้รหิารจะใหค้วาม
ช่วยเหลอืใหก้ารสนับสนุนและจดัเตรียมทมีงานที่มคีวามรู้ความสามารถใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมและสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ (Iden and Eikebrokk, 2011) โดยการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองนัน้ จะผลกัดนัใหพ้นกังานมคีวาม
ตระหนักในกรอบวธิปีฏิบตัิ ITIL มกีารจดัหาบุคลากรที่มคีวามสามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม ITIL Champion และ
ผลกัดนัใหพ้นกังานเขา้มามสีว่นรว่มในการปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
2.3 ความตระหนักในกรอบวิธีปฏิบติั ITIL 

ความตระหนัก หมายถึง ความรูใ้นสิง่ๆหน่ึง ที่ท าให้เกิดการรู้สกึตวั และมคีวามตัง้ใจที่จะสะท้อนถึงการรูส้กึตวันัน้ 
ออกมาใหเ้หน็ในรปูแบบของพฤตกิรรม (ประภาดา ตลงึจติร, 2555) 

การสะทอ้นถงึการแสดงออกทางพฤตกิรรมในการท างานของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ท าใหเ้กดิรปูแบบการท างานที่
แตกต่างกนั องค์กรจงึต้องมกีารสรา้งกระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานเพื่อที่จะท าใหแ้ต่ละบุคคลสามารถท างานร่วมกนัได้  ซึ่ง
การสร้างกระบวนการท างานนัน้จะต้องมีการพฒันาและปรบัปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องเกิดการปรบัปรุงกระบวนการ
สนบัสนุนในการท างานของพนกังาน คอืกระบวนการของการท างานเครื่องมอืและการสอนงานเพื่อทีจ่ะใหพ้นกังานสามารถ
ท างานไดต้ามมาตรฐานเดยีวกนั (Pankoff, 2005) 

หากพนกังานมคีวามรูใ้นกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL และคดิวา่กรอบวธิปีฏบิตั ิITIL นัน้ ท าใหเ้ขาสามารถสง่มอบงานอยา่งได้
อยา่งมคีุณภาพ สง่ผลดตี่อประสทิธภิาพการท างานของตนเองและองคก์ร พนกังานกจ็ะเกดิความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิ
ITIL และเมื่อเกิดความตระหนักในกรอบวิธีปฏิบัติ ITIL แล้ว พนักงานจะเกิดการแสดงพฤติกรรมคือ การปรับปรุง
กระบวนการท างานของตนเองและองค์กร เพื่อให้ได้ซึ่งกระบวนการท างานและสามารถส่งมอบงานมปีระสทิธภิาพอย่าง
ต่อเน่ืองและยงัคงไวซ้ึง่กรอบวธิปีฏบิตั ิITIL นัน้ 
2.4 การมีกลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์ร 

การมกีลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์ร หมายถงึ การทีอ่งคก์รมกีารจดัตัง้กลุ่มคนท างานทางดา้น ITIL ขึน้ ซึง่กลุ่ม
คนเหล่านัน้จะต้องมีความรู้ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ ITIL เป็นอย่างดี ทัง้น้ีจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ
วฒันธรรมองคก์รและกระบวนการท างานภายในองคก์รเป็นอย่างดดีว้ย (John, 2007) 

ผลกระทบทีส่ าคญัของการท า ITIL คอืระดบัการใหบ้รกิารทางดา้น IT ดว้ยวธิกีารใหม่ นโยบายใหม่ ขัน้ตอนการท างาน
และการประเมนิผลการท างานใหม ่โดยผูเ้ป็นจา้ของกระบวนการ (Process Owner) จะตอ้งจดัท ากระบวนการใหมน้ี่รว่มกบั
กลุ่ม ITIL Champion เพื่อที่จะให้การท างานบรรลุผลตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนการให้บรกิาร ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
คนท างานหลายทมี (Cater-Steel et al., 2006) ผูเ้ป็นจา้ของกระบวนการจะไดร้บัมอบหมายใหดู้แลแต่ละกระบวนการ
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โดยเฉพาะ โดยผูเ้ป็นจา้ของกระบวนการจะเขยีนกระบวนการจากโครงสรา้งการท างานที ่ITIL ก าหนด รวมถงึการดแูลและ
ปรบัปรงุกระบวนการใหด้ขีึน้ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง (Sharifi et al., 2008) 
2.5 การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน หมายถงึ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารรว่มมอืกนัท างาน เช่น การสรา้งช่องทางในการ
สือ่สารการท างานระหว่างกนั และใหพ้นักงานสามารถออกสทิธิอ์อกเสยีง ร่วมกนัหารอืและตดัสนิใจในกระบวนการท างาน
ได ้(Burge, 2008; Angheluta et al., 2012) 

การมสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการก าหนดกระบวนการใหต้รงความตอ้งการ จะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การพฒันาธุรกจิจะ
มคีวามยัง่ยนื (Angheluta et al., 2012) การมสีว่นรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบักลยุทธค์วามยัง่ยนืทีม่ ี
ประสทิธภิาพ ซึง่การมสีว่นรว่มอยา่งต่อเน่ืองนัน้จะชว่ยใหม้คีวามสมัพนัธใ์นระยะยาว เกดิความไวว้างใจซึง่เป็นสิง่ทีด่ใีนการ
พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิาร (Harmon and Moolenkamp, 2012) และการมสีว่นรว่มในการปรบัปรุงกระบวนการ โดย
การใช้เครื่องมือและการสื่อสารตอบกลบัผลการท างาน (Feedback) จะท าให้ปรบัปรุงคุณภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
(Cătălin et al., 2014) 
2.6 การประเมินผลและตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง 

การประเมนิผลและตรวจตดิตามอยา่งต่อเน่ือง หมายถงึ การวดัผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นสว่นหน่ึงของการ
จดัการดา้นผลการท างาน (Performance Management) ทีว่า่ดว้ยเรื่องของกระบวนการในการประเมนิผลการท างานของ
พนักงาน ว่าสามารถท างานไดต้ามงานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืไม่ ซึ่งการวดัผลควรจะตอ้งรวมถงึความส าเรจ็ในการท างาน
ทศันคตแิละวฒันธรรมในการท างานความสามารถในการท างาน และ พฤตกิรรมในการท างาน (Pankoff, 2005) 

การวดัผลของการปฏบิตังิานภายใน เช่น นวตักรรม, การบรกิาร และประสทิธภิาพการท างาน สามารถขยายผล จาก
การวดัผลโดยทัว่ไปไปสูก่ารวดัผลเพื่อความยัง่ยนื ซึ่งรวมไปถงึการสรา้งและพฒันานโยบายการท างานในแบบการบรหิาร
จดัการแบบดัง้เดมิและการบรหิารจดัการอยา่งยัง่ยนื (Huang et al., 2014) โดยการพฒันาตวัชีว้ดัแบบยัง่ยนืนัน้ท าไดโ้ดย
น าตวัชีว้ดัจากหลากหลายทีม่าท าการทบทวนและวดัผล (Angheluta et al., 2012) 
2.7 การปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเน่ือง 

การปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การแก้ไขกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั ลดขอ้ผดิพลาด และเพิม่คุณค่าใหก้บักระบวนการ (Kaziliûnas, 2008) ดงันัน้องคก์รควรจะตอ้งมี
การปรบัปรงุกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหก้ารท างานดยีิง่ขึน้  

ในกระบวนการของ ITIL มกีระบวนการส าหรบัจดัการการเปลีย่นแปลง (Change Management) ทีจ่ะเกดิขึน้เพื่อใชใ้น
การตดัสนิใจต่อเหตุการณ์การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร
ยัง่ยืน (Cherringtonand Greenway, 2008) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงของบุคคลหรอืเทคโนโลย ีการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกย็งัตอ้งด าเนินต่อไปและมนีวตักรรมใหม่ๆ
เกิดขึ้น ดังนัน้องค์กรจึงต้องการระบบจัดการเอกสารที่ดีและการฝึกอบรมเพื่อให้มีความสามารถในการจัดการการ
เปลีย่นแปลงทีม่ากขึน้ (Clifford, 2009) จงึจะท าใหม้กีารจดัการต่อการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นระบบมากขึน้ 
2.8 ความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใช้ในองคก์รอย่างยัง่ยืน 

ความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื หมายถงึ การวางแผนการใหบ้รกิารทางดา้น IT ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการทางธุรกจิทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต และปรบัปรุงคุณภาพในการใหบ้รกิารทางดา้น IT โดยท าใหก้ารใหบ้รกิาร
มคีวามราบรืน่ (Pollard and Cater-Steel, 2009; Harmon and Moolenkamp, 2012) 
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เป้าหมายหลกัของ ITIL คอืการขบัเคลื่อนหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้คีุณค่าเพิม่มากขึน้ ซึ่งหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ทีจ่ะใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งราบรื่น
ดงันัน้ปัจจยัแห่งความส าเร็จควรจะถูกก าหนดตวัชี้วดัที่จะน ามาใช้วดัผลเพื่อใช้ตรวจสอบการบรรลุผลของปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ เรยีกไดว้่ามผีลลพัธส์ะทอ้นกลบัใหเ้หน็ถงึการท างานตามกระบวนการ ซึ่งเป็นผลลพัธท์ีท่ าใหคุ้ณค่าทางธุรกจิ
เพิม่มากขึน้ (Neničková, 2011) ดงันัน้จงึกล่าวไดว้า่ การวดัความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอย่างยัง่ยนื จะ
สามารถวดัไดจ้าก การทีอ่งคก์รสามารถคงไวซ้ึ่งการปฎบิตัติามมาตรฐาน ISO/IEC20000 หรอื วธิกีารปฏบิตั ิITIL อยา่ง
ต่อเน่ืองท าใหอ้งคก์รสามารถเพิม่คุณคา่ทางธุรกจิไดม้ากขึน้ 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎีแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่ไดท้ าการศกึษามาแลว้นัน้ พบว่า ปัจจยัที่เพิม่ขึน้ไดแ้ก่ 
ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL การจดัตัง้กลุ่ม ITIL ภายในองคก์ร และการประเมนิผลและตรวจตดิตามผลลพัธอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง จะมผีลท าใหเ้กดิการปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองและน าไปสูก่ารคงไวซ้ึ่ง ITIL ภายในองคก์รอย่าง
ยัง่ยนื จงึท าใหส้ามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนืได ้ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

 
การสนบัสนุนของผูบ้รหิาร เป็นปัจจยัส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึสนบัสนุนและจดัเตรยีม

ทมีงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามตระหนักในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL เขา้มารว่มกนัพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ ให้
องคก์รมกีระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ (Iden and Eikebrokk, 2011) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานดงัน้ี 
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H1: การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเนือ่ง สง่ผลดา้นบวกต่อ ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL 
H2: การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเนือ่ง สง่ผลดา้นบวกต่อ การมกีลุม่ ITIL Champion ภายในองคก์ร 
H3: การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเนือ่ง สง่ผลดา้นบวกต่อ การมสีว่นรว่มของพนกังาน 

 
ส าหรบัแต่ละบุคคลทีร่บัรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานและกระบวนการกจ็ะมกีารแสดงพฤตกิรรมในการท างานทีแ่ตกต่างกนั เกดิ

รปูแบบการท างานทีแ่ตกต่างกนัและเพื่อทีจ่ะท าใหแ้ต่ละบุคคลท างานรว่มกนั จงึตอ้งเกิดการปรบัปรุงกระบวนการสนบัสนุน
การท างานของพนักงาน คอืกระบวนการท างาน เครื่องมอืและการสอนงานเพื่อที่จะให้พนักงานสามารถท างานได้ตาม
มาตรฐานเดยีวกนั (Pankoff, 2005) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H4: ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL สง่ผลดา้นบวกต่อการ ปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือ่ง 
 

ITIL Champion จะไดร้บัการฝึกอบรมและมคีวามรูเ้กี่ยวกบั ITIL จะท าใหพ้นกังานมทีกัษะทีจ่ าเป็นในการก าหนด
วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงกระบวนการ โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการพฒันารปูแบบของกระบวนการและเครื่องมอืเพื่อให้
องค์กรสามารถน ากระบวนการและเครื่องมอืมาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบักระบวนการขององค์กร ( Iden 
and Eikebrokk, 2011) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H5: การมกีลุม่ ITIL Champion ภายในองคก์ร สง่ผลดา้นบวกต่อ การปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือ่ง 
 

การมสีว่นรว่มของพนกังานหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการออกความคดิเหน็และปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองนัน้จะ
ท าใหก้ระบวนการถูกปรบัปรุงใหด้ขีึน้และยงัคงไวซ้ึ่งกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL ท าใหเ้พิม่ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และผลการ
ท างานขององคก์รดว้ยบรกิารทีม่คีุณภาพ โดยผา่นการมสีว่นรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งการปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองและการท างาน
ทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคทางดา้นการจดัการคุณภาพ (Mosadeghrad, 2014) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H6: การมสีว่นรว่มของพนกังาน สง่ผลดา้นบวกต่อ การปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือ่ง 
 

การประเมนิผลและตรวจตดิตามอย่างต่อเน่ือง เพราะท าให้องค์กรสามารถวดัผลระดบัของผลลพัธ์จากการปรบัป รุง
กระบวนการให้มปีระสทิธภิาพได้ (Spremić et al., 2008) และท าให้เกิดการปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดผ้ลลพัธข์องการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและพนกังานเกดิความพงึพอใจ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H7: การประเมนิผลและตรวจตดิตามอยา่งต่อเนือ่ง สง่ผลดา้นบวกต่อ การปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือ่ง 
 

ในการ Implement ITIL จะเริม่ตัง้แต่การก าหนดการวเิคราะหก์ารออกแบบกระบวนการภายในใหมโ่ดยใชพ้ืน้ฐานจาก
ค าแนะน าของ good practice ซึง่จะน าไปสูก่ารจดัการกระบวนการ หากปราศจากการจดัการกระบวนการแลว้ ITIL จะไม่
ประสบความส าเรจ็ตัง้แต่ชว่งเริม่ท าการ Implement การจดัการกระบวนการกล่าวไดว้า่เป็นการบรหิารกระบวนการโดยรวม
ของบรษิทั เพือ่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้า่ยงัคงไวซ้ึง่วตัถุประสงคท์างธุรกจิคอื ท าใหล้กูคา้มคีวามสขุ (Iden and Eikebrokk, 2011) 
 

H8: การปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือ่ง สง่ผลดา้นบวกต่อ ความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูจากพนกังานและผูบ้รหิารในบรษิทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทีเ่ป็นผูใ้ชว้ธิปีฏบิตัขิอง ITIL 

จ านวน 200 คน ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถาม
ทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Cater-Steel et al., 2006; เบญจพร ฉายาลกัษณ์, 2552; กติตพิงษ์ บรูณกูล, 
2552; ชมพนุูท สวุาร,ี 2551; Chow and Cao, 2007; John, 2007; Burge, 2008; Angheluta et al., 2012; Korte et al., 
2012; Kaziliûnas, 2008; Pollard and Cater-Steel, 2009; Harmon and Moolenkamp, 2012) นอกนัน้น าแบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน ผลการทดสอบพบว่า แบบสอบถามทีน่ าไปทดสอบ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไป
จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จ ัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบวา่ ขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะรว่มเสน้ตรง
พหุ (Multicollinearity) และมภีาวะรว่มเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม ่ผลการทดสอบพบวา่ไมม่ขีอ้มลูขาดหาย ขอ้มลูสดุโต่ง 
และข้อมูลมกีารกระจายเป็นแบบปกติ มคีวามสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและภาวะร่วม
เสน้ตรง 

นอกจากน้ีงานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาช
พบวา่ทุกตวัแปรมคีา่มากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) 
นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้
ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนตวั
แปรทัง้หมด 7 องคป์ระกอบ (ตารางที ่1 แสดงปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของงานวจิยัน้ี) 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ปัจจยั Factor loading 

ปัจจยั 1: การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง (75.187% of variance, α = 0.944)  
ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งใกลช้ดิ .905 
ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารก าหนดนโยบาย เพือ่วางแนวทางการน า ITIL มาใชใ้นองคก์ร .893 
ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิในโครงการน า ITIL มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร .884 
ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารวางแผนงบประมาณในดา้นการจดัหาอุปกรณ์ หรอืเครือ่งมอืเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์ร 

.859 

หน่วยงานของท่านไดร้บัการจดัสรรจ านวนพนกังานและการก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบ
ส าหรบัการใหบ้รกิารดา้น IT ทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งเหมาะสม 

.849 

ผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้มามสีว่นรว่มในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์ร .839 
ทา่นไดร้บัความชว่ยเหลอืและค าปรกึษาจากผูบ้รหิารอยา่งเตม็ที ่เมือ่พบปัญหาเกีย่วกบั
ระบบงานหรอืการใหบ้รกิาร สง่ผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาประสบผลส าเรจ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

.837 

ปัจจยั 2: ความตระหนักในกรอบวิธีปฏิบติั ITIL (21.401% of variance, α = 0.869)  
ทา่นคดิวา่การน า ITIL เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

.840 

ทา่นคดิวา่การน า ITIL เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานจะชว่ยปรบัปรงุคุณภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหด้ยีิง่ขึน้ 

.827 

ทา่นคดิวา่การน า ITIL เขา้มาประยกุตใ์ชเ้ป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิโดยตรงของบรษิทั .728 
ทา่นคดิวา่การน าหลกั ITIL มาใชใ้นองคก์ร ท าใหง้านทีท่า่นรบัผดิชอบมคีุณคา่ต่อองคก์รมาก
ขึน้ 

.716 

ปัจจยั 3: การมีกลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์ร (28.593% of variance, α = 0.942)  
บุคลากรในกลุม่ ITIL Champion มคีวามเขา้ใจกระบวนการในการท างานดา้นต่างๆภายใน
องคก์ร 

.863 

บุคลากรในกลุม่ ITIL Champion มคีวามรูค้วามสามารถในเรือ่ง ITIL .858 
บุคลากรในกลุม่ ITIL Champion ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาจะมปีระสบการณ์ในเรือ่ง 
implement ITIL มาก่อน 

.826 

บุคลากรในกลุม่ ITIL Champion สามารถน า ITIL มาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์รไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

.812 

บุคลากรในกลุม่ ITIL Champion มคีวามเขา้ใจวฒันธรรมในองคก์รเป็นอยา่งด ี .798 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 
ปัจจยั Factor loading 

ปัจจยั 4: การมีส่วนร่วมของพนักงาน (22.491% of variance, α = 0.844)  
ทา่นมสีว่นรว่มตดัสนิใจเกีย่วกบักระบวนการท างานภายในทมี .856 
ทา่นมสีว่นรบัผดิชอบในกระบวนการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากองคก์ร .804 
องคก์รของทา่นเปิดโอกาสใหแ้สดงความเหน็และปรบัปรงุกระบวนการท างานภายในทมีงาน .702 
ในการท างานท่านมกัจะสือ่สารระหวา่งหน่วยงาน เพือ่ใหแ้ต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจ
ตรงกนั 

.665 

เมือ่พบปัญหาท่านจะไดร้บัการรว่มมอืจากพนกังานในองคก์ร .629 
ปัจจยั 5: การประเมินผลและตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง (83.650% of variance, α = 
0.901) 

 

องคก์รมกีารน าผลลพัธข์องการประเมนิผลการท างานมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลลพัธ์ .917 
องคก์รมกีารประเมนิผลลพัธข์องการท างานเป็นระยะๆ .915 
องคก์รมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เพื่อตดิตามปัญหาทีเ่กดิขึน้ .912 
ปัจจยั 6: การปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเน่ือง (67.536% of variance, α = 0.755)  
ทา่นคดิวา่การปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเนื่องท าใหส้ามารถสรา้งคุณคา่ใหก้บัการท างาน
ของท่านได ้

.853 

ทา่นคดิวา่การปรบัปรงุกระบวนการท าใหล้ดการท างานทีไ่มจ่ าเป็น .837 
ทา่นคดิวา่องคก์รมกีารปรบัปรงุกระบวนการท างานทีด่อียา่งต่อเนื่อง .774 
ปัจจยั 7: ความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใช้ในองคก์รอย่างยัง่ยืน (99.631% of variance, 
α = 0.936) 

 

องคก์รสามารถใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งราบรืน่และสามารถคงไวซ้ึง่การ
ปฏบิตัติาม ITIL 

.949 

องคก์รไดม้กีารปรบัปรงุคุณภาพในการใหบ้รกิารทางดา้น IT ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ .943 
องคก์รมกีารก าหนดวางแนวการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิอยา่ง
ต่อเน่ือง 

.933 

 
อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ประชากรทีเ่ป็นตวัอยา่งสว่นใหญ่

เป็นเพศชาย อายุงานภายในบรษิทัโกซอฟท์มากกว่า 5 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีซึ่งอยู่สงักดัหน่วยงาน Solution 
Delivery และอยูใ่นต าแหน่งงาน System Analyst หรอื Senior Technical Infrastructure Office 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีใชส้ถติวิธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression) วธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple 
Linear Regression) และวธิกีารวเิคราะห์สหสมัพนัธ์สว่นรวม (Canonical Regression) เป็นการวเิคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในรปูของสมการ เพื่อทีจ่ะน าสมการนัน้ไปประมาณค่าหรอืพยากรณ์ค่า
ของตวัแปรตาม โดยงานวจิยัน้ีใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิ(Significant 
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Level) สว่นค่า p-value ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 0.05 และ 0.10 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัสว่นเพิม่ (Marginal Significance) ซึง่การ
วเิคราะหก์ารถดถอยจะแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธส์ว่นรว่ม แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรอสิระ (การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ือง) 
สามารถอธบิายตวัแปรตามทัง้หมด (ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตัิ ITIL การมกีลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์รและ 
การมสีว่นรว่มของพนกังาน) ได ้55.4% 

เมื่อพจิารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรตามต่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลส าหรบักลุ่มตวัแปรตาม พบว่าตวัแปรตาม
ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL (Canonical loading = 0.746) มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบั
ต ่าการมกีลุม่ ITIL Championภายในองคก์ร (Canonical loading = 0.853) มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลใน
ระดบัปานกลางสว่นการมสีว่นรว่มของพนกังาน (Canonical loading = 0.886) มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิ
คอลในระดบัสงู 

อน่ึงเพือ่สามารถตอบสมมตุฐิานงานวจิยัน้ีโดยใชเ้กณฑค์่าสหสมัพนัธค์าโนนิคอลพบวา่มคี่าเท่ากบั 0.744 ซึง่เป็นระดบั
ความสมัพนัธป์านกลางและไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิMANOVA รว่มกบัค าสัง่ discriminant เมื่อพจิารณาผลทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหส์ถติพิบวา่ ตวัแปรตน้ (การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ือง) ก าหนดตวัแปรตาม (ความตระหนกัในกรอบ
วธิปีฏบิตั ิITIL การมกีลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์รและการมสีว่นรว่มของพนกังาน) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ (ดงั
แสดงในตารางที ่2-4) 
 

ตารางที ่2 ระดบัสมัประสทิธิค์าโนนิคอลการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL 
การมกีลุม่ ITIL Champion ภายในองคก์รและการมสีว่นรว่มของพนกังาน 

สมัประสิทธ์ิคาโน
นิคอล 

สหสมัพนัธ ์คาโนนิ
คอล Canonical 

R*2 
Willk's 

Lambda 
Chi-

Square 
DF Sig. 

(Cononical 
function) 

(Canonical 
correlation) 

1 .744 .554 .446 158.671 3.000 0.000 
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ตารางที ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มตวัแปรการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL 
การมกีลุม่ ITIL Championภายในองคก์ร และการมสีว่นรว่มของพนกังาน 

กลุ่มตวัแปร ตวัแปร 
Standardized 

Canonical Coefficients 
Canonical 
Loadings 

Cannonical Cross 
Loadings 

ตวัแปรกลุ่มที ่
1 (กลุม่ตวัแปร
อสิระ) 

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร
อยา่งต่อเนื่อง 

1.000 0.000 .744 

ตวัแปรกลุ่มที2่ 
(กลุม่ตวัแปร
ตาม) 

 

ความตระหนกัในกรอบวธิี
ปฏบิตั ิITIL 

0.182 0.746 0.555 

การมกีลุม่ ITIL Champion
ภายในองคก์ร 

0.445 0.853 0.635 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน 0.547 0.886 0.659 
 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL การมกีลุม่ ITIL Champion ภายในองคก์ร
และการมสีว่นรว่มของพนกังาน 

COVERIATE B Beta Std. Err. Sig of t 
ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL 0.510 0.555 0.054 0.000 
การมกีลุม่ ITIL Champion ภายใน
องคก์ร 

0.649 0.635 0.056 0.000 
การมสีว่นรว่มของพนกังาน 0.536 0.659 0.043 0.000 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็วา่ ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL การมกีลุ่ม ITIL 

Champion ภายในองคก์ร การมสีว่นร่วมของพนักงานและการประเมินผลและตรวจตดิตามอย่างต่อเน่ือง ก าหนดการ
ปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองทีร่ะดบันยัส าคญั p = .000 (F(4,195) = 49.533) และการวเิคราะหแ์ต่ละตวัแปรพบวา่ 
ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตัิ ITIL การมกีลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์ร การมสีว่นรว่มของพนักงานและการ
ประเมนิผลและตรวจตดิตามอย่างต่อเน่ือง เป็นตวัก าหนดการปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 
0.042, 0.086, 0.005 และ 0.000 ตามล าดบั อกีทัง้พบวา่สหสมัพนัธ์ ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL การมกีลุ่ม ITIL 
Champion ภายในองคก์ร การมสีว่นร่วมของพนักงานและการประเมนิผลและตรวจตดิตามอย่างต่อเน่ือง สามารถอธบิาย
การปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองได ้50.4% (ดงัแสดงในตารางที ่5-6) 

 
ตารางที ่5 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของการปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 43.419 4 10.855 49.533 .000a 
Residual 42.732 195 .219   
Total 86.151 199    
* p < 0.05 
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของการปรบัปรงุกระบวนการอยา่งต่อเนื่อง 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 

(B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

คา่คงที ่ .069  .239 .812 
ความตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL .168 .143 2.046 .042* 
การมกีลุม่ ITIL Champion ภายใน
องคก์ร 

.131 .125 1.726 .086** 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน .247 .186 2.810 .005* 
การประเมนิผลและตรวจตดิตาม
อยา่งต่อเนื่อง 

.430 .379 5.004 .000* 

* p < 0.05 
** p < 0.10 
R = .710, R2 = .504, SE = .468 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็วา่ การปรบัปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ก าหนด 

ความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองค์กรอยา่งยัง่ยนืทีร่ะดบันยัส าคญั p = .000 (F(1,198) = 177.290) และวเิคราะหต์วัแปร
อสิระ จะพบว่า การปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง เป็นตวัก าหนด ความส าเรจ็ในการน า  ITIL มาใชใ้นองค์กรอย่าง
ยัง่ยนืทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 อกีทัง้พบว่าสหสมัพนัธก์ารปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง สามารถอธบิาย
ความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนืได ้47.2% (ดงัแสดงในตารางที ่7-8) 
 
ตารางที ่7 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 40.883 1 40.833 177.290 .000* 
Residual 45.659 198 .231   
Total 86.542 199    
* p < 0.05 
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ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

คา่คงที ่ 1.208  5.945 .000 
การปรบัปรงุกระบวนการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

.689 .687 13.315 .000* 

* p <0.05 
R = .687, R2 = 0.472, SE = .470 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การสนับสนุนจากผูบ้รหิารอย่างต่อเน่ือง จะมสี่วนเสรมิสรา้งใหพ้นักงานในองค์กรมคีวาม
ตระหนกัในกรอบวธิปีฏบิตั ิITIL ในขณะเดยีวกนักจ็ะใหก้ารสนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลุ่ม ITIL Champion ภายในองคก์รขึน้ 
และผลกัดนัใหพ้นกังานในองคก์รมสีว่นร่วม ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารประเมนิผล
และตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการท างานต่างๆที่เกดิขึน้เพื่อที่จะได้ทราบผลลพัธ์ หรอืผล
สะทอ้นกลบัของกระบวนการทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้ และน าผลลพัธน์ัน้มามสีว่นท าใหเ้กดิการปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง 
และท าใหม้ัน่ใจไดว้า่กระบวนการท างานนัน้ๆ สามารถคงไวซ้ึง่ความส าเรจ็ของการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

ประโยชน์ของงานวจิยัน้ีท าใหท้ราบว่า ถา้องคก์รตอ้งการใหม้กีารน า ITIL มาใชอ้ย่างยัง่ยนื ผูบ้รหิารตอ้งใหก้าร
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้รหิารเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุด เพราะจะเป็นผูส้รา้งความตระหนักในกรอบวธิปีฏบิตั ิITILให้
เกดิขึน้ไดภ้ายในองคก์ร อกีทัง้ยงัมอี านาจในการจดัตัง้กลุ่ม ITIL Champion เพือ่เป็นกลุม่คนทีท่ างานและผลกัดนัใหน้ า ITIL 
มาใชภ้ายในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร นอกจากน้ีผูบ้รหิารควรท าใหพ้นกังานในองคก์รมสีว่น
รว่ม ในการหารอื วางแผน และปรบัปรงุกระบวนการท างานรว่มกนั และมกีารประเมนิผลและการตรวจตดิตามอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นตวัสะทอ้นกลบัผลลพัธข์องกระบวนการท างาน และน าไปสูก่ารปรบัปรุงกระบวนการเพื่อใหอ้งคก์รคงไวซ้ึง่ ITIL ภายใน
องคก์รอยา่งยัง่ยนื 

งานวจิยัไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื โดยเป็นการศกึษาเฉพาะภายใน
บรษิัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดัเท่านัน้ ผู้วจิยัเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานภายในบรษิทัมานาน
มากกว่า 5 ปี จงึค่อนขา้งคุน้ชนิกบักระบวนการท างาน และวฒันธรรมองคก์รเป็นอย่างด ีและสามารถท าใหอ้งคก์รคงไวซ้ึ่ง
มาตรฐานไวม้าเป็นเวลานาน ลกัษณะในการตอบแบบสอบถามจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ การวจิยัในอนาคตควรจะ
ท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนื จากหลากหลายบรษิทั หรอืองคก์รทีเ่พิง่
ท าการ Implement ITIL ภายในองคก์ร เพือ่หาความแตกต่างทีเ่กดิจากวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการน า ITIL มาใชใ้นองคก์รอยา่งยัง่ยนืทีก่ล่าวขา้งตน้ ยงัไมไ่ดเ้ป็น
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อมาตรฐานอื่นๆทีม่สี าหรบัมาตรฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Cobit, IEEE, ISO/IEC27001 เป็นตน้ 
จงึเป็นทีน่่าสนใจในการศกึษาเพิม่เตมิเป็นอย่างยิง่ว่า มปัีจจยัอื่นๆที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการน ามาตรฐานอื่นๆ มาใชใ้น
องคก์รอยา่งยัง่ยนืหรอืไม่ 
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บทคดัย่อ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อส ารวจระดับวุฒิภาวะในการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรที่           

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) จ านวน 408 องคก์ร ตามกรอบ
วธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) ซึง่
ประกอบด้วย 13 กระบวนการ  ได้แก่ ด้านกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการจดัการกลยุทธ์ ด้านการจดัการ
สถาปัตยกรรมองคก์ร ดา้นการจดัการนวตักรรม ดา้นการจดัการผลงาน ดา้นการจดัการงบประมาณและค่าใชจ้่าย ดา้นการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการความสมัพนัธ ์ดา้นการจดัการสญัญาบรกิาร ดา้นการจดัการผูจ้ดัจ าหน่าย ดา้นการจดัการ
คุณภาพ ด้านการจดัการความเสีย่ง และด้านการจดัการความปลอดภยั นอกจากนี้ยงัส ารวจแรงผลกัดนัและอุปสรรคในการ
ก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร 

ผลการส ารวจ พบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ในโดเมนการจดัวาง
แนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) โดยรวม แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่รีะดบัวุฒภิาวะสงูสดุอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนดกระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่
เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูที่สุด (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด และกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่รีะดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที่ 2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึง่เป็นระดบัวุฒิ
ภาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

สว่นผลของการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ
ของโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒิ
ภาวะสงูสดุอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนดกระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีสุ่ด 
(หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการความปลอดภยั ดา้นกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการ
จดัการงบประมาณและค่าใชจ้่าย ดา้นการจดัการความเสีย่ง ดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการคุณภาพ ดา้น
การจดัการกลยุทธ์ ด้านการจดัการสญัญาบริการ ด้านการจดัการผู้จดัจ าหน่าย ด้านการจดัการความสมัพนัธ์ ด้านการ
จดัการผลงาน ดา้นการจดัการนวตักรรม และทีม่รีะดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบั
วุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสถาปัตยกรรมองคก์ร  

จากผลการส ารวจแรงผลกัดนั พบว่าแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสร้างชื่อเสยีงและความ
ไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และผลการส ารวจ
อุปสรรค พบว่าอุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
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การจดัการองคค์วามรู ้ความสามารถหรอืทกัษะของพนกังานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร ยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ในล าดบัทีค่วามส าคญั
ทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร ไม่สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่นๆ  

ประโยชน์จากการส ารวจนี้ ท าใหท้ราบระดบัวุฒภิาวะขององคก์ร และยงัเป็นแนวทางในการช่วยวางแผนและก าหนด
เป้าหมายที่ควรพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้มีระดบัวุฒิภาวะระดบัที่สูงขึ้น ทัง้นี้ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการส ารวจนี้ในการให้ขอ้มูลกบัผู้บริหาร น ามาเป็นรายการตรวจสอบ (Check Lists) หรอืแผนการ
ตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อด าเนินการใหเ้กดิการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนั
จะสรา้งความน่าเชื่อถอืและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร   

นอกจากนี้ผลการส ารวจแรงผลกัดนัและอุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหท้ราบถงึเหตุผลสว่นใหญ่
ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้องค์กรด าเนินการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และองค์กรควรสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม  

 
ค าส าคญั: กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ระดบัวุฒภิาวะ การก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 
The objective of this study is to survey the Maturity Levels in IT Governance of listed companies on the 

Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for Alternative Investment (MAI). This research collected data 
from 408 organizations. The collected data are only APO domain (Align, Plan and Organize domain) in COBIT 5 
framework which consists 13 processes: Manage the IT Management Framework, Manage Strategy, Manage 
Enterprise Architecture, Manage innovation, Manage Portfolio, Manage Budget and Costs, Manage Human 
Resources, Manage Relationships, Manage Service Agreements, Manage Suppliers, Manage Quality, Manage 
Risk and Manage Security. Furthermore, this survey also collected data of the driving and inhibiting forces to use 
IT governance. 

From the Maturity Level of overall APO domain in COBIT 5 framework which classified by industry group, the 
results indicated that the highest Maturity Level is 3 (which is defined processes) out of highest Maturity Level 5 
(which is optimized). These industries are Financials, Industrials, Technology, Resources, Services, Consumer 
Products and Companies Under Rehabilitation. The lowest Maturity Level is 2 (which is repeatable but intuitive) 
out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). These industries are Property & Construction and Agro & 
Food Industry.  

From the Maturity Level of each process in 13 APO processes, the results indicated that the highest Maturity 
Level is 3 (which is defined processes) out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). The processes in this 
level are Manage Security, Manage the IT Management Framework, Manage Budget and Costs, Manage Risk, 
Manage Human Resources, Manage Quality, Manage Strategy, Manage Service Agreements, Manage Suppliers, 
Manage Relationships, Manage Portfolio and Manage innovation. The lowest Maturity Level is 2 (which is 
repeatable but intuitive) out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). The process in this level is Manage 
Enterprise Architecture.  

Furthermore, results from the rank of driving forces of IT Governance from high to low are Performance 
improvement, Risk reduction, Legal regulatory and contract compliance, Reputation and trust, Cost reduction, 
Mission and goals and Competitive environment respectively. In addition, results from the rank of inhibiting forces 
of IT Governance from high to low are Budget limitation, Management awareness, Availability of skilled staff, No 
easy solution, Resource priorities, Lack of ownership and other Inhibiting. 

Benefits of this research are to help organizations know the current Maturity Level, plan and set target to be 
the higher Maturity Level. Moreover, auditor or related persons can use this survey results as a checklist or audit 
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program for providing information to the Executive in order to improve IT Governance effectively, build trust and 
add value to the organization. 

The results of survey of driving and inhibiting forces of IT Governance show that the most of reason for 
driving forces to use IT Governance such as risks associated with the use of information technology and using 
information technology to benefit the organization and organize should support budget for IT Governance 
appropriately. 

  
Keywords: COBIT, Maturity Level, IT Governance 
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1. บทน า  
ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา

มาตรฐานสากลดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นองคก์ร เหตุผลมหีลาย
ประการ เช่น องคก์รตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance) เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศทีอ่งคก์รนัน้
ตัง้ส านักงานอยู่ ดังนัน้การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศจงึเป็นเรื่องส าคญัที่ผู้บรหิารทุกท่านต้องจดัท าขึน้ และผูบ้รหิารจะต้องมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องดงักล่าวโดย
ปรยิาย นอกจากนี้กฎหมายต่าง ๆ ทีก่ าลงัจะถูกประกาศใช ้เช่น กฎหมายการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์หรอืประกาศ
กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รที่มหีน้าทีใ่นการควบคุม เช่น ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นต้น โดยองคก์รดงักล่าวมแีนวโน้ม
ที่จะเข้มงวดเรื่องการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศมากขึ้น ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กร
ด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดน้ัน้ จ าเป็นต้องน ามาตรฐานสากล
ด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภยัขององค์กร และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัยุคของไอทภีบิาล (IT Governance) และมุ่งสู่การเป็นบรรษทัภบิาลทีด่ใีนทีสุ่ด (Good Corporate Governance)   
(นงลกัษณ์ กอศรลีบุตร, 2549; ปรญิญา หอมเอนก, 2548) 

กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) มจีุดประสงคใ์นการสรา้ง
ความมัน่ใจว่า การใช้ทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชงิ ธุรกจิขององค์กร (Business 
Objectives) เพื่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) และผลตอบแทนของการลงทุนใน
ระบบสารสนเทศ (IT Return on Investment) (นงลกัษณ์ กอศรลีบุตร, 2549) กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ประกอบดว้ยกจิกรรม
หลกั 37 หวัขอ้ ซึง่เชื่อมกบักจิกรรมย่อยอกี 210 หวัขอ้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 โดเมน ดงันี้ 

การจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and Organize) 
การจดัสรา้ง การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) 
การสง่มอบ การใหบ้รกิาร และการสนบัสนุน (DSS: Deliver, Service and Support) 
การเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and Assess) 
การประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) 
เมื่อพิจารณากรอบวิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ กบัสภาวะแวดล้อมและ

สถานการณ์ปัจจุบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศแลว้ ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ความส าคญัของการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จงึเหน็ว่าควรมกีารประเมนิขดีความสามารถ โดยวดัระดบัวุฒภิาวะของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร เพื่อให้
ทราบระดบัวุฒิภาวะปัจจุบัน และสามารถพัฒนาระดบัวุฒิภาวะในการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศให้สูงขึ้นตาม
เป้าหมายทีอ่งคก์รไดก้ าหนดไว ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัเชงิส ารวจในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการคน้ควา้เอกสารทางวชิาการ เพื่อศกึษาแนวคดิตลอดจนบทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร ดงันี้ 
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ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร (IT Governance) 
ธรรมาภบิาลเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร หมายถงึ หลกัการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน

องค์กร ที่จะพจิารณาในเรื่องการสร้างมูลค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์กร โดย IT 
governance ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมหลกั ดงัต่อไปนี้ 

การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic alignment) คือ การน าแผนกลยุทธ์ขององค์กรมาก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ร และผูบ้รหิารสงูสุดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ร่วมก าหนดกลยุทธ์
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อที่จะสรา้งความมัน่ใจในการลงทุนเรื่องทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกบั
องคก์ร (กมล สนธนรชัต,์ 2553) 

การบรหิารจดัการทรพัยากร (Resource management) คอื การลงทุน และจดัสรรทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัส่วนต่าง ๆ  ใน
องคก์รตามความตอ้งการและความเหมาะสม 

การสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้จิกรรม (Value delivery) คอื การลงทุนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศตามความต้องการ เพื่อสรา้ง
ผลประโยชน์ให้องคก์ร ซึง่ในส่วนกระบวนการพฒันาระบบยงัต้องค านึงทัง้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้เองในองค์กร หรอืการใช้
บรกิารภายนอกองคก์ร (Outsourcing) 

การวดัผลการด าเนินการ (Performance measurement) คอื การวดัผลส าเรจ็และการบรรลุวตัถุประสงค์โครงการ
พฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดส้รา้งขึน้ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื   

1.  วดัการพฒันาโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Development metrics)  
2.  วดัการใหบ้รกิาร (Services metrics) 
การบรหิารความเสีย่ง (Risk management) คอื การประมาณความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และหาแนวทางลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน

การด าเนินกจิกรรมธรรมาภบิาล โดย IT แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการตามมาตรฐานในการจดัท าไอทภีบิาลของหน่วยงานต่าง  ๆได้
เพื่อครอบคลุมการด าเนินการ และการวดัผล และเหมาะสมกบัหน่วยงานมากทีส่ดุ 

COBIT (Control Objectives for Information and Relate Technology) 
COBIT เป็นทัง้แนวคดิและแนวทางการปฏบิตัิ ถูกพฒันาขึน้ตัง้แต่ปี 1996 โดยสถาบนั IT Governance (IT Governance 

Institute : ITGI) ปัจจุบนั COBIT พฒันามาถงึรุ่น 5 มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวคดิในการบรหิารจดัการร่วมกบัตวัแบบธรรมาภบิาล
ดา้นไอท ี เพื่อการควบคุมภายในทีด่ดีา้นเทคโนโลยสี าหรบัองคก์รต่าง  ๆ ทีจ่ะใชอ้้างองิถงึแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี (Best Practice) ซึ่ง
สามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นทุกองคก์รส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน COBIT 5 นัน้แบ่งกระบวนการ ออกเป็น 37 
กระบวนการ จากทัง้หมด 5 โดเมน ดงัต่อไปนี้ 

การจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and Organize) 
การจดัสรา้ง การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) 
การสง่มอบ การใหบ้รกิาร และการสนบัสนุน (DSS: Deliver, Service and Support) 
การเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and Assess) 
การประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) 
COBIT 5 ใหก้รอบการด าเนินงานทีค่รอบคลุม เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นเรื่องการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการไอที

ระดบัองคก์ร โดยครอบคลุมหน้าทีง่านตามความรบัผดิชอบทัง้ทางดา้นธุรกจิและไอทอีย่างครบวงจร พจิารณาถงึผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัไอทขีองผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก โดยกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 มหีลกัการทีส่ าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

หลกัการที ่1 : ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยการรกัษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บักบัความเสีย่ง
และการใชท้รพัยากรทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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หลกัการที ่ 2 : ครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์รอย่างครบวงจร โดยการบูรณาการการก ากบัดูแลไอทรีะดบัองคก์รเขา้ไปในการก ากบัดูแล
องคก์ร ครอบคลุมทุกหน้าทีง่านและกระบวนการภายในองคก์ร 

หลกัการที ่3 : ประยุกตใ์ชก้รอบการด าเนินงานทีบ่รูณาการเป็นหนึ่งเดยีว โดยกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ไดน้ ากรอบการด าเนินงานที่
เกีย่วขอ้งอื่น  ๆมาจดัใหส้อดคลอ้งกนัในภาพรวม จงึสามารถใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานทีค่รอบอยู่เหนือกรอบการด าเนินงานอื่น  ๆส าหรบั
การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการไอทรีะดบัองคก์ร 

หลกัการที ่4 : เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล  กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ระบุถงึกลุ่มของปัจจยัเอือ้ทีใ่ชส้นับสนุนการน า
ระบบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการไอทรีะดบัองคก์รไปใชง้านอย่างครอบคลุม โดยกรอบวธิปีฏบิตัขิอง COBIT 5 ระบุถงึปัจจยัเอือ้ 
7 ประเภท ไดแ้ก ่

1. หลกัเกณฑ ์นโยบาย แนวทางปฏบิตั ิ(Principles, Policies and Frameworks)  หมายถงึ แนวคดิหลกั นโยบาย และแนวทางในการ
ปฏบิตักิารด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมอืทีถู่กน ามาใชค้วบคุมองคก์รในภาพรวม 

2. กระบวนการ (Processes) หมายถงึ องคก์รต้องมกีระบวนการเพื่อใหง้านไดผ้ลลพัธห์รอืบรรลุเป้าหมายของกระบวนการ ซึง่จะ
น าไปสูก่ารบรรลุซึง่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและเป้าหมายระดบัองคก์รได ้

3. โครงสรา้งบุคลากร (Organizational structures) หมายถงึ ส่วนของโครงสรา้งขององคก์รในการบรหิารจดัการ ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู 
รวมถงึ Board of Director ตอ้งใสใ่จกบัเรื่อง IT Governance และ Enterprise Governance 

4. วฒันธรรม จรยิธรรม และความประพฤต ิ(Culture, ethics and behaviour) เน้นไปทีบุ่คลากร และองคก์รในเรื่องของวฒันธรรม
องคก์ร ทศันคตขิองพนกังาน และผูบ้รหิารระดบัสงู 

5. ขอ้มลู (Information) หมายถงึ "สารสนเทศ" หรอื "ขอ้มลู" ทีเ่ราตอ้งจดัเกบ็ดแูลเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในองคก์ร 
6. โครงสรา้งพืน้ฐานของการใหบ้รกิารสารสนเทศ (Service Infrastructure Applications) หมายถงึ โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 

เทคโนโลย ี(Technology) และโปรแกรมประยุกต ์(Applications) ประกอบกนัเป็นระบบสารสนเทศ (Information System) ทีถู่กน ามาใชใ้นการ
สนบัสนุนการปฏบิตังิานในองคก์รและการประกอบธุรกจิ 

7. ทกัษะ ความรู ้และความสามารถของบุคลากร (People Skills and competencies) มุ่งเน้นไปทีส่มรรถนะของบุคลากรในองคก์ร 
เพื่อช่วยเสรมิใหบ้รรลุเป้าหมายในภาพรวมขององคก์ร 

หลกัการที่ 5 : แบ่งแยกการก ากบัดูแลออกจากการบรหิารจดัการ  เนื่องจากหลกัสองประการนี้ครอบคลุมถึงกจิกรรมที่ต่างกนั 
ตอ้งการโครงสรา้งการจดัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 

การก ากบัดูแล (Governance) ท าให้มัน่ใจได้ว่า ความต้องการ เงื่อนไข และทางเลอืกของผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัการประเมนิ เพื่อ
ก าหนดวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รตอ้งการใหบ้รรลุซึง่มคีวามสมดุลและเหน็ชอบร่วมกนั  การก าหนดทศิทางผ่านการจดัล าดบัความส าคญัและ
การตดัสนิใจ และการเฝ้าตดิตามผลการด าเนินงานและการปฏบิตัติามเทยีบกบัทศิทางและวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้กลงร่วมกนั 

การบรหิารจดัการ (Management) ผูบ้รหิารวางแผน สร้าง ด าเนินงาน และเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง  ๆให้สอดคล้องกบัทศิทางที่
ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูล (governance body) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

เมื่อน าหลกัการทัง้ 5 ประการนี้มารวมกนัจะท าใหอ้งคก์รสามารถสรา้งกรอบการด าเนินงานส าหรบัการก ากบัดูแลและการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ส่งผลใหก้ารใชส้ารสนเทศและการลงทุนดา้นเทคโนโลยเีกดิประโยชน์สงูสุด เพื่อยงัประโยชน์ใหก้บัผูม้สี่วนได้
เสยี (ISACA, 2012) 

แบบจ าลองวฒิุภาวะ (Maturity Model)   
แบบจ าลองวุฒภิาวะหมายถึง รูปแบบการประเมนิขดีความสามารถขององค์กร โดยมกีารวดัระดบัของความเขา้ใจต่อกระบวนการ

ปฏบิตัิงาน โดยมกีารจดัล าดบัไวจ้ากน้อยที่สุด ไปมากทีสุ่ด ตัง้แต่ระดบั 0-5 โดยระดบั 0 เป็นระดบัไม่มขีดีความสามารถ ไม่ได้มกีาร
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ด าเนินการบรหิาร ควบคุม ตรวจสอบโครงการ สว่นระดบัที ่5 คอื ระดบัสงูสุดทีอ่งคก์รนัน้ มกีารน ากรอบปฏบิตัทิีด่มีาเป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการ สามารถควบคุมบรหิารจดัการโครงการไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้โดยโมเดลวุฒภิาวะมสีเกลในการวดั ดงันี้ 

0 – ไม่ม ี(Nonexistent) ไม่มผีูบ้รหิารระดบัสงูตดิตามดูแลกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รไดเ้พิม่คุณค่าใหก้บัองคก์รและมัน่ใจว่าความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บัการจดัการ
อย่างเหมาะสม 

1 - รเิริม่/บางครัง้บางคราว (Initial/Ad hoc) ไม่มกีารก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นทางการและการตดิตามดูแลขึน้อยู่กบั
การพจิารณาของผูบ้รหิารในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะท าเป็นกรณีๆไป การก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้อยู่
กบัการรเิริม่และประสบการณ์ของทมีบรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมขีอ้มูลทีจ่ ากดัจากผู้บรหิารดา้นอื่น ใๆนองค์กร นอกจากนี้
ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเกีย่วขอ้งเฉพาะเมื่อมปัีญหาส าคญั  ๆหรอืเกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็เท่านัน้ การวดัผลการปฏบิตัิงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจะถูกจ ากดัทีก่ารวดัผลดา้นเทคนิคและภายในหน้าทีง่านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ 

2 - ท าซ ้าแต่เป็นไปโดยสญัชาตญาณ (Repeatable but intuitive) มคีวามเขา้ใจถงึการตดิตามเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นทางการ
มากขึน้และจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบในการบรหิาร ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารปฏบิตัทิีแ่สดงให้
เหน็ถงึการก ากบัดแูลอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชุมเพื่อสอบทาน การจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน และการสอบทานปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
แต่การกระท าดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการรเิริม่ของทมีงานบรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีหลกัทีใ่หค้วามร่วมมอืนัน้ จะ
กระท าโดยสมคัรใจและขึน้อยู่กบัโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนัและล าดบัความส าคญั การระบุปัญหาจะระบุจากโครงการซึง่
ทมีงานเหน็ว่าเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการปรบัปรุงเท่านัน้ 

3 - ก าหนดกระบวนการ (Defined process) มกีารก าหนดกรอบการประมวลผลเพื่อตดิตามดูแลกจิการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
น ามาใชใ้นองคก์รซึง่เป็น พืน้ฐานของการก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการบรษิทัก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาขัน้ตอน
การปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมกจิกรรมการก ากบัดูแลหลกั  ๆประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายปกติ สอบทานผลการปฏบิตังิาน ประเมนิ
ความสามารถกบัแผนงานทีจ่ าเป็น และแผนโครงการ และการสนบัสนุนเงนิทุนเพื่อปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น การปฏบิตัอิย่าง
ไม่เป็นทางการทีป่ระสบผลส าเรจ็ไดร้บัการก าหนดใหป้ฏบิตัติามอย่างเป็นทางการและเทคนิคทีใ่ชใ้นการตดิตามเป็นเทคนิคทีง่่ายและไม่
ซบัซอ้น 

4 - จดัการและวดัผลได ้(Managed and measurable) มกีารก าหนดเป้าหมายทีม่คีวามซบัซอ้นพอประมาณทีส่มัพนัธก์บัเป้าหมาย
ธุรกจิ นอกจากนี้การวดัผลการปรบัปรุงกระบวนการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นทีท่ราบกนัอย่างด ีมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็น
จรงิต่อผูบ้รหิารในรปูแบบของกระดานสมดุล ทมีงานบรหิารขององคก์รท างานร่วมกนัโดยมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื ส่งมอบเทคโนโลยทีีม่ ี
คุณค่ามากที่สุดและบรหิารความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยงัมีการประเมนิความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงการทีจ่ดัท าเสรจ็สิน้แลว้ว่าสามารถปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างแท้จรงิท้ายทีสุ่ด
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านและผูใ้หบ้รกิารภายนอกต่อหน้าทีง่านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะขึน้กบัค านิยามของบรกิารและสญัญาการ
ใหบ้รกิารตามทีต่กลงกนัไว ้

5 - มกีารปฏบิตัิที่ดทีี่สุด (Optimized) มกีารพฒันาการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยวธิกีารทีซ่บัซ้อน โดยใช้เทคนิคที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามชดัเจนในกจิกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคณะกรรมการบรษิัทมกีารควบคุมกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลย ี

บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
Ursacescu (2014) กล่าวว่าการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดก้ลายเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัองคก์ร 

ดงันัน้การด าเนินการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ (ITG) ไดก้ลายเป็นสิง่จ าเป็น ซึ่งช่วยใหม้ัน่ใจว่าไอทสีนับสนุน
เป้าหมายทางธุรกจิ โดยภารกจิหลกัของแผนกไอท ีคอื การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รและการปรบัปรุงประสทิธภิาพและ
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การแขง่ขนัขององคก์ร ดว้ยเหตุนี้กระบวนการบรหิารจดัการไอทจีงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการบรหิารจดัการธุรกจิ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัการทัว่ไปของการก ากบัดูแลกจิการ  โดยเครื่องมอืในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดก้ลายเป็น
หนึ่งในแนวทางที่ส าคญัที่สุดส าหรบัการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นเครื่องมอืที่มปีระโยชน์ที่จะเริม่ต้นการประเมนิระบบ
สารสนเทศขององค์กร (Abu-Musa, 2010) โดยกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT จะช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายธุรกจิกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการวางต าแหน่งของเป้าหมายระบบสารสนเทศ กบั กระบวนการของระบบสารสนเทศ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั  (Tanuwijaya 
and Sarno, 2010) 

ในขณะที ่Pasquini and Galiè  (2013) กล่าวว่าการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT โดยการก าหนดขัน้ตอนส าหรบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT ช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดกระบวนการหลกั 
ภายใตก้ารควบคุมซึง่เป็นตวัแทนทีม่ศีกัยภาพได ้โดยการประเมนิระดบัวุฒภิาวะ ช่วยใหอ้งคก์รทีต่อ้งการประเมนิตนเอง สามารถวดัระดบั
ของกระบวนการบรหิารจดัการของแต่ละกระบวนการ รูส้ถานะการควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนัขององคก์ร เพื่อพฒันากลยุทธ์
ส าหรบัการปรบัปรุง และสามารถน าระดบัวุฒภิาวะไปเปรยีบเทยีบกบัภาคอุตสาหกรรม และบรรทดัฐานอื่นได ้(Liu and Ridley, 2005) 
องค์กรที่ต้องการประเมนิระดบัวุฒภิาวะหรอืต้องการบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ก าหนด สามารถใช้กรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT และ BSC 
ร่วมกนั เพื่อสรา้งประสทิธภิาพในการประเมนิและพฒันาคุณภาพของการด าเนินงานดา้นสารสนเทศขององคก์รได ้ (Frank,  2011) โดย
กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดใ้หแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและเป็นตวัชีว้ดัในการด าเนินงาน ในขณะที ่BSC ช่วยในเรื่องการวางแผนเชงิกล
ยุทธแ์ละการด าเนินการตามกรอบการด าเนินงาน (ISACA, 2012) กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT มปัีจจยัความส าเรจ็และตวัชีว้ดัทีส่ าคญั คอื
ระดบัวุฒภิาวะองคก์ร ซึง่หลกัการพืน้ฐานของวุฒภิาวะขององคก์ร คอืองคก์รสามารถยา้ยไปอยู่ในระดบัวุฒภิาวะทีส่งูขึน้กต่็อเมื่อเงื่อนไข
ทัง้หมดทีอ่ธบิายไวใ้นระดบัทีก่ าหนดสงูกว่าเป็นจรงิ  โดยการบรหิารจดัการสามารถใชก้รอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ประเมนิระดบัวุฒภิาวะของ
ตนเอง และสรา้งมาตรฐานดว้ยการอา้งองิการควบคุมทางดา้นระบบสารสนเทศ  อนึ่งการวดัระดบัวุฒภิาวะ เริม่จากระดบั 0 คอื ไม่มตีวัตน 
เป็นผลใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในขององคก์รใหไ้ปถงึระดบั 5 คอื ประสทิธภิาพ (Pederiva, 2003) นอกจากนี้ 
Guldentops, Grembergen and Haes (2002) ไดเ้กบ็รวบรวมและวเิคราะหร์ะดบัวุฒภิาวะของผูป้ระกอบการในการควบคุมกระบวนการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จากกระบวนการทีส่ าคญัทีสุ่ด 15 กระบวนการของกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ผลการส ารวจพบว่าโดยเฉลีย่ระดบัวุฒิ
ภาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิอยู่ระหว่าง 2.0 และ 2.5 และโดยเฉลีย่ระดบัวุฒภิาวะของบรษิทัระดบัโลก มรีะดบัวุฒภิาวะอยู่ระหว่าง 
2.5 - 3.0 ซึง่ท าใหเ้หน็ว่าความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรม และภูมศิาสตร ์มผีลกบัระดบัวุฒภิาวะองคก์ร 
 
3. วิธีการวิจยั  

กลุ่มประชากรของการส ารวจนี้ คอื องคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 676 องคก์ร ซึง่จ าแนกตาม 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มบรกิาร กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มสนิค้า
อุตสาหกรรม  กลุ่มธุรกจิการเงนิ  กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค กลุ่มเทคโนโลย ี กลุ่มทรพัยากร  และ
องคก์รทีไ่ม่ไดจ้ดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด การเกบ็ขอ้มลู เลอืกใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยชุดแบบสอบถาม โดยส่งแบบส ารวจความคดิเหน็
แก่กลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นพนักงานในองคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ทีม่ ี
บุคลากรทางดา้นระบบสารสนเทศปฏบิตังิานอยู่ แบบสอบถามจะถูกสง่ไปยงัฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืพนกังานในฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบค าถามในแบบสอบถาม โดยมีช่องทางส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผู้วิจยัผ่านทางไปรษณีย์ และจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้นี้แบบสอบถามใดที่ไม่ได้รบัตรงตามก าหนดเวลา ผู้วจิยัจะด าเนินการติดตามโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสห์รอืทาง
โทรศพัท ์ หลงัจากไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ จะท าการตรวจสอบเพื่อคดัแยกขอ้มูลทีผู่ต้อบกรอกขอ้มูลไม่ครบตามทีต่้องการ
ออกไป และจะน าขอ้มลูทีส่ามารถน ามาวเิคราะหโ์ดยใชเ้กณฑร์ะดบัวุฒภิาวะองคก์ร (Maturity Level) ในการวดัระดบั โดยแบ่งการค านวณ
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ตามองค์กรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
เปรยีบเทยีบ ซึง่มขี ัน้ตอนการค านวณดงัต่อไปนี้ 

1. น าค าตอบระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รทีแ่ต่ละองคก์รตอบแบบสอบถาม มาแปลงเป็นระดบัวุฒิ
ภาวะจาก 0 – 5 

2. หาค่าความถีข่องผูต้อบแบบสอบถาม จากการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
3. หาค่าความถีข่องผูต้อบแบบสอบถาม จากการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
4. หาค่าเฉลีย่ของระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
5. หาค่าเฉลี่ยของระดบัวุฒภิาวะตามกระบวนการด้านการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and 

Organize หรอื APO) แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
6. น าค่าเฉลี่ยระดบัวุฒภิาวะที่ได้ มาจดัระดบัวุฒภิาวะตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงันี้ (Krisanthi, Sukarsa and 

Bayupati, 2014) 
0.00-0.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 0 คอื ไม่ม ี
0.51-1.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 1 คอื ท าเป็นครัง้คราว   
1.51-2.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 2 คอื มกีารท าซ ้า 
2.51-3.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 3 คอื มกีารก าหนดกระบวนการ 
3.51-4.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 4 คอื มกีารจดัการและวดัผลได ้
4.51-5.00   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 5 คอื มกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ   

 
4. ผลการศึกษา  

ผลการศกึษาพบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ในโดเมนการจดัวางแนวทาง 
การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒสิูงสุดอยู่ในระดบัที่ 3 (หรอืมีการก าหนด
กระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึ่งเป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีสุ่ด (หรอืมกีารปฏบิตัทิี่ดทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มสนิค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มทรพัยากร กลุ่มบรกิาร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค และ อุตสาหกรรมอื่นๆทีไ่ม่จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใด และพบว่าระดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที่ 2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึ่งเป็นระดบัวุฒภิาวะที่สูงที่สุด 
(หรอืมกีารปฏบิตัิที่ดทีี่สุด)  ได้แก่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง  และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  ส่วนผลของการส ารวจ
ระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการของโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท า
แผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒภิาวะสงูสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนด
กระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูที่สุด (หรอืมกีารปฏบิตัทิี่ดทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการความปลอดภยั 
ด้านกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการจดัการงบประมาณและค่าใช้จ่าย ด้านการจดัการความเสีย่ง ด้านการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการคุณภาพ ดา้นการจดัการกลยุทธ ์ด้านการจดัการสญัญาบรกิาร ดา้นการจดัการผูจ้ดัจ าหน่าย ดา้นการ
จดัการความสมัพนัธ ์ดา้นการจดัการผลงาน ดา้นการจดัการนวตักรรม และทีอ่ยู่ในระดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ระดบัวุฒภิาวะที ่2 (หรอืมกีาร
ท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสถาปัตยกรรมองคก์ร  

ส่วนผลการส ารวจแรงผลกัดนั พบว่าแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองค์กร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสรา้งชื่อเสยีงและความไว้วางใจ
ใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และผลการส ารวจอุปสรรค พบว่า
อุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ การจดัการองคค์วามรู ้
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ความสามารถหรอืทกัษะของพนักงานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร ยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ในล าดบัทีค่วามส าคญัทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร ไม่
สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่น  ๆ

 
5. อภิปรายและสรปุผลการส ารวจ 

การส ารวจนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรภายใต้ตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศไทย รวมถงึศกึษาแรงผลกัดนั อุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ จากแนวทางของ ISACA 
(ISACA, 2012) ซึง่อธบิายโดเมน APO ใน COBIT 5 ว่าเป็นกระบวนการทีจ่ าเป็นเพื่อการวางแผนและการจดัการอย่างเป็น
ระบบที่มปีระสทิธผิลส าหรบัทรพัยากรด้านไอททีัง้ภายใน และภายนอก ซึ่งรวมถงึการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนดา้น
เทคโนโลย ีและสถาปัตยกรรม การวางแผนองคก์ร การวางแผนนวตักรรม การบรหิารกลุ่มของชุดโครงการ การบรหิารเงนิ
ลงทุน การบรหิารความเสี่ยง การบริหารความสมัพนัธ์ และการบริหารคุณภาพ ซึ่งมีการอธบิายถึงความสอดคล้องกนั
ระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายด้านไอทีที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ส าหรับ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีซึง่การก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาด
เล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามต่างก็ให้ความส าคัญ โดยการส ารวจนี้ได้ศึกษาระดบัวุฒิภาวะในการก ากับดูแล
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัองคก์รทีอ่ยู่ภายใต้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชว้ธิกีารส ารวจขัน้ต้นจากบุคลากร
ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ปฏบิตังิานหรอืเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละองคก์ร ในการส ารวจนี้ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและ
จดัสง่แบบสอบถามไปยงัองคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 676 องคก์ร ซึง่จ าแนกตาม 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มบรกิาร จ านวน 125 องคก์ร กลุ่มสนิคา้
อุตสาหกรรม จ านวน 113 องคก์ร กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง จ านวน 161 องคก์ร กลุ่มธุรกจิการเงนิ จ านวน 65  
องคก์ร กลุ่มเทคโนโลย ีจ านวน 48 องคก์ร กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 55 องคก์ร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
จ านวน 49 องคก์ร กลุ่มทรพัยากร จ านวน 46 องคก์ร  และองคก์รทีไ่ม่จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ จ านวน 14 องคก์ร 
โดยไดร้บัการตอบกลบัจ านวน 408 องคก์ร ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60.36 

จากผลจากการส ารวจพบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รภายใต้ตลาดหลกัทรพัย์
ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) ตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง 
การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) และ ผลการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบั
ดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ พบว่าอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 ความหมายคอื องคก์ร
มีการก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกิจการก ากับดูแลหลักๆ 
ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายปกต ิสอบทานผลการปฏบิตังิาน ประเมนิความสามารถกบัแผนงาน สนับสนุนเงนิทุน
เพื่อปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น  และผลจากการส ารวจแรงผลกัดนัของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสรา้งชื่อเสยีง
และความไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 
ตามล าดบั และผลจากการส ารวจอุปสรรคของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ การ
จดัการองคค์วามรู ้ความสามารถหรอืทกัษะของพนักงานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร และเนื่องจากยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ใน
ล าดบัทีค่วามส าคญัทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร รวมถงึไม่สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่นๆ ตามล าดบั 

เมื่อองคก์รทราบระดบัวุฒภิาวะในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and 
Organize หรอื APO) และระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ
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แล้ว ท าให้ทราบว่าปัจจุบนัระดบัวุฒิภาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้อยู่ในระดบัใด และสามารถที่จะวางเป้าหมายได้ว่า
ตอ้งการจะพฒันาปรบัปรุงระดบัวุฒภิาวะใหถ้งึระดบัใด ร่วมถงึเมื่อองคก์รทราบถงึแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะท าใหอ้งคก์รทราบไดว้่าองคก์รอาจยงัประสบปัญหาดา้นต่างๆ จงึควรน ามาตรฐานและกรอบแนวคดิต่างๆ มา
ใชใ้นการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ และเมื่อทราบถงึอุปสรรคของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหอ้งคก์ร
สามารถระบุอุปสรรคและหาทางในการขจดัอุปสรรคใหห้มดไป เพื่อใหอ้งคก์รเกดิการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศที่ดี   
และประโยชน์ที่ได้จากผลการส ารวจครัง้นี้ท าให้องค์กรสามารถประเมินระดับวุฒิภาวะขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัวุฒภิาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมของตนเอง โดยโมเดลวุฒภิาวะตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT (COBIT 
Maturity model) คอื เครื่องมอืก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Governance)ทีน่ ามาใชใ้นการวดัว่ากระบวนการ
บรหิารจดัการมกีารพฒันาดอีย่างไร เมื่อค านึงถงึการควบคุมภายในเป็นหลกั โมเดลวุฒภิาวะ (Maturity model) ช่วยให้
องคก์รประเมนิตนเองจาก ไม่ม ี(Nonexistent หรอื 0) ไปจนถงึ มกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ (Optimized หรอื 5) ผูต้รวจสอบหรอืผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ครื่องมอืน้ีช่วยผูบ้รหิารในการท าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ท าใหส้ามารถบรรลุ
หน้าทีง่านเทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธผิลเหมอืนงานอื่นๆของธุรกจิ   

การส ารวจครัง้นี้มขีอ้จ ากดั เนื่องจากงานวจิยันี้เป็นเพยีงการส ารวจเบือ้งตน้ โดยมุ่งหมายหลกัเพื่อศกึษาระดบัวุฒภิาวะ
ในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ซึง่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกองคก์รในประเทศไทย โดยผลทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการวดัระดบัวุฒภิาวะ
ในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการ
จดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) เท่านัน้ เพราะในแต่ละโดเมนมหีลายกระบวนการ จงึไม่สามารถท าการ
ส ารวจไดค้รอบคลุมทุกโดเมนในกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 

เนื่องจากการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรนี้ ใช้เพยีง 1 โดเมนของกรอบวิธี
ปฏบิตั ิCOBIT 5 เท่านัน้ คอื โดเมนดา้นการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and 
Organize) ซึง่ตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ยงัมอีกีหลายโดเมนทีย่งัไม่ไดน้ ามาประเมนิระดบัวุฒภิาวะ ดงันัน้เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวจิยัในอนาคต จงึควรน าโดเมนทีเ่หลอื เช่น โดเมนการจดัสรา้ง 
การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) โดเมนการส่งมอบ การใหบ้ริการ และการสนับสนุน 
(DSS: Deliver, Service and Support) โดเมนการเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and 
Assess) และโดเมนการประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประเมนิระดบัวุฒภิาวะต่อไป อกีทัง้งานวจิยัในอนาคตอาจศกึษาผลกระทบของการใชก้รอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 หรอื
วจิยัในเรื่องของตวัแบบการพยากรณ์ธรรมาภบิาลดา้นไอท ี(Prediction) ยกตวัอย่างเช่น การตดัสนิใจทีจ่ะน ากรอบแนวคดิ 
หรือมาตรฐานต่างๆ  มาใช้ส าหรบัองค์กรของตนเอง หากสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าถ้าปฏิบัติตามแล้ว จะมีขีด
ความสามารถของธรรมาภบิาลดา้นไอท ี(IT Governance Performance) เพิม่ขึน้ในระดบัใด จะท าให้เกดิประโยชน์แก่
องคก์รอย่างมาก ทัง้ในแง่ของค่าใชจ้่ายในการทดลองปฏบิตัติามกรอบแนวคดิต่างๆ และระยะเวลาในการปฏบิตั ิซึง่จะต้อง
ใชเ้วลากว่าจะเห็นผลทีเ่กดิขึน้จรงิ หากสามารถพยากรณ์ไดก้จ็ะสามารถช่วยใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ (กลัยา ใจรกัษ์ และ ประสงค ์ปราณีตพลกรงั, 2557) 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิทศันคตดิา้นความกงัวลในเรื่องความเป็นสว่นตวัของประชาชน
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม โดยอ้างองิตามตวัวดัทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต (IUIPC) ซึ่งมุ่งเน้นการวดัความกงัวลในความเป็นสว่นตวัต่อขอ้มลูสว่นบุคคล 3 ดา้น คอื ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และทฤษฎคีวาม
กงัวลในนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ทีม่ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง และน าไปสูค่วามตัง้ใจ เชงิ
พฤตกิรรม โดยการวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชแ้บบสอบถามแบบเอกสารเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูดว้ยการ
ลงพืน้ทีสุ่ม่กลุม่ตวัอยา่งทีเ่คยใชง้านระบบกูเกลิสตรทีววิบรเิวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครบางหวา้ – สถานีสยาม จ านวน 200 
ตวัอยา่ง ซึง่ผูว้จิยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) และตรวจสอบความเทีย่ง
ของเครื่องมอื (Reliability Analysis) โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาช (Cronbach’s Alpha) และทดสอบ
สมมตฐิานตามแบบจ าลองโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งมากทีส่ดุ รองลงมาคอืความกงัวล
ต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวั
ออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ความเชื่อในความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม และความกงัวลดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูลมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งตามล าดบั เมื่อพจิารณาถงึความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบว่าประชาชนมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะรายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มูลทีถู่กละเมดิความเป็นส่วนตวัต่อระบบกูเกลิสตรทีววิมากที่สุด รองลงมาคอืรายงาน
ปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มูลที่ละเมดิความเป็นส่วนตวัต่อหน่วยงานภาครฐั การไม่ใชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิ
ความเป็นสว่นตวับนกูเกลิสตรทีววิ ยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดูแลขอ้มลูสว่น
บุคคลไดด้กีว่ากูเกลิสตรทีววิ และการบอกต่อผูอ้ื่นใหท้ราบเรื่องการละเมดิความเป็นส่วนตวัของกูเกลิสตรทีววิ ตามล าดบั  
ผลของการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายควบคุมดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลใหท้ัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน อกี
ทัง้ยงัท าใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักถงึความเป็นส่วนตวัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์รวมไปถงึ
การน าเรื่องการคุ้มครองสทิธิความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคลไปพจิารณาบรรจุลงในตวับทบญัญัติแห่งประมวล
กฎหมาย 
 
ค าส าคญั: กเูกลิสตรทีววิ ความกงัวลดา้นความเป็นสว่นตวั ขอ้มลูสว่นบุคคล 
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Abstract 
This study investigates the impact of popular privacy concerns on the behavioral intention of Google Street 

View. The survey instruments include the Internet Users' Information Privacy Concerns (IUIPC) theory which 
focuses on measuring 3 aspects of privacy practices (collection, control, and awareness) and online policy 
concern theory that influences risk belief and leads to behavioral intention. A questionnaire was used for 
collecting data from 200 samples in Bangkok Mass Transit System around Bangwa and Siam station areas, with 
only samples indicating use of Google Street View counted. Using the technique of descriptive statistics, the data 
collected were analyzed in terms of validity and reliability to confirm components of factor analysis and 
Cronbach’s alpha at upper 0.07. The researcher also used the linear regression and multiple regression analysis 
for hypothesis testing at the statistically significant level of 0.05. 

The results of validity and reliability are acceptable and the independent variable analysis by multiple 
regressions has shown that the control is the factor most related to risk belief, with awareness of privacy 
practices the second, policies of online concern the third, and behavioral intention and collection is the fourth. 
According to the results of this study, citizens show the greatest intention to report violations of privacy to Google 
Street View report system, secondly to report to a government agency and thirdly to quit the Google Street View 
service. Finally, they tell others about violations of privacy on Google Street View and switch to another Street 
View service provider if that provider can safeguard personal information better than Google Street View. For the 
utilization of this research, first it can be used as a guideline for drafting personal data policy for government 
agencies and private company. It also provides the public with greater awareness of privacy concerns regarding 
personal data in Geographic information systems. Finally, this research can be used to adapt or revise the 
provisions of privacy law. 
 
Keywords: Google Street View, Privacy Concern, Personal Information 
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1. บทน า  
กูเกลิสตรทีววิเป็นเทคโนโลยทีีโ่ดดเด่นใน Google Maps และ Google Earth ทีใ่หท้ศันียภาพอนังดงามจากต าแหน่งที่

ก าหนดไปตามถนนหลายแห่งในโลก โดยเปิดตวัครัง้แรกในวนัที ่25 พฤษภาคม 2550 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและไดข้ยายรวม
ไปถงึเมอืงและชนบททัว่โลก โดยกเูกลิสตรทีววิคอืบรกิารหน่ึงของ Google ทีน่ าเสนอภาพตามทอ้งถนน สถานทีส่ าคญัต่างๆ ของ
แต่ละประเทศ ใหค้วามเสมอืนจรงิดว้ยมุม 360 องศาในแนวนอน และมุม 290 องศาในแนวตัง้สามารถคลกิไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ใน
รูปภาพที่แสดงเพื่อยา้ยมุมมองไปยงัจุดดงักล่าวท าให้เหมอืนเราก าลงัขบัรถอยู่บนถนน กูเกลิสตรทีววิได้เปิดให้ใช้บรกิารใน
ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในวนัที ่23 มนีาคม 2555 

กูเกลิสตรทีววิจงึเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่พิม่โอกาสใหม่ๆ  มากมายใหแ้ก่มนุษยชาตแิต่ในขณะเดยีวกย็งัมแีนวโน้มที่
จะกลายเป็นปัญหาและภยัคุกคามใหม่ๆ  ต่อประชาชนอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ เน่ืองจากกูเกลิสตรทีววิเป็นระบบขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละ
การบรกิารทีไ่ดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูไปเป็นจ านวนมหาศาล ท าใหปั้จจุบนัไม่วา่จะเป็นรฐับาล ธุรกจิเอกชน หรอืประชาชนทัว่ไปสามารถ
เขา้ถงึเน้ือหามลัตมิเีดยีบนอนิเทอรเ์น็ตน้ีไดเ้พิม่ขึน้และลกึมากขึน้กวา่ในอดตี และดว้ยเหตุน้ีความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั
ภายในโลกดจิติอลจงึไดถู้กหยบิยกขึน้มาเป็นประเดน็ส าคญัในระดบัเวทโีลก ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายความรูข้องงานวจิยัในอดตี
ใหม้คีวามหลากหลายและครบถว้นมากยิง่ขึน้ ในงานวจิยัน้ีจะมุ่งเน้นศกึษาทศันคตใินความเป็นส่วนตวัของประชาชน ต่อขอ้มูล
สว่นบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ซึ่งจะใชว้ธิกีารวดัผลจากความคดิเหน็ต่อเรื่องการรกัษาความเป็น
สว่นตวั 
 

2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีได้น าทฤษฎีทฤษฎีความกงัวลต่อความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ ทฤษฎีความกงัวลต่อ

นโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ เมือ่น ามาใชใ้นการวจิยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมของประชาชนต่อกูเกลิสตรทีววิ ท า
ใหท้ราบความสมัพนัธ์ของตวัแปรดา้นความกงัวลต่อการจดัเกบ็ขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล การรบัรูก้ารน าขอ้มูลไปใช ้และ
ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ทีส่ง่ผลต่อความเชื่อในความเสีย่ง โดยผูว้จิยัไดศ้กึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ดงัจะกลา่วต่อไป  

ตวัวดัทศันคตดิา้นความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต หรอื Internet Users’ Information Privacy Concerns (IUPC) 
เป็นตวัวดัทีมุ่ง่เน้นการวดัความกงัวลในความเป็นสว่นตวัต่อขอ้มลูสว่นบุคคล โดยมกีารแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู, ความกงัวลดา้นการควบคุม และความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้(Malhotra et al., 2004)  

ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ หมายถงึ ความกงัวลในดา้นทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
โดยตรง เช่น การเขา้ถงึทางกายภาพที่บุคคลอื่นสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคนนัน้ได้ และ การปกป้องขอบเขตการ
แสดงออกของตนเองผ่านทางค าพดูหรอืการท ากจิกรรมทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัตนโดยไม่ไดร้บัการรบกวนจากบุคคลใดๆ 
โดยความกงัวลชนิดน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีม่คีวามกงัวลต่อความเป็นสว่นตวั (Buchanan et al., 2007) เช่น การเขา้ถงึ
ขอ้มลูทางกายภาพความเป็นสว่นตวั ซึง่เป็นระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูทีบุ่คคลใดๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของใครคนหน่ึง
ได ้(Bolchini et al., 2004) การรกัษาความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นไปตามนโยบายทีเ่ผยแพรบ่นเวบ็ไซตห์รอืไม ่
และ การควบคุมความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคล (Tsai et al., 2010)  

ความเชื่อในความเสีย่ง หมายถงึ ความคาดหวงัอยา่งมัน่ใจว่าจะสญูเสยีขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ใหแ้ก่บุคคลอื่น (Dowling and Staelin, 1994) ส าหรบังานวจิยัน้ีความเชื่อในความเสีย่งคอืระดบัความเชื่อว่าระบบ Google 
Street View มคีวามเสีย่งจากการจดัเกบ็ การควบคุมและ การรบัรูค้วามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลของประชาชน 
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ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม หมายถงึ ความมุง่มัน่ทีจ่ะกระท าการอนัใดกท็ าใหจ้นส าเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นเรื่อง
สมควรที่บุคคลจะโต้แยง้และตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยการกลัน่กรองทีด่ ีหากเป็นการรอ้งขอหรอืน าขอ้มลูไปใช้
จากบุคคลอื่น (Fishbein and Ajzen 1975; Ajzen 1991) 

งานวจิยัน้ียงัไดศ้กึษาวรรณกรรมในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมปัีจจยัดงัน้ี   
ความกงัวลด้านการจดัเก็บขอ้มูล คอื ระดบัความรูส้กึไม่สบายใจในขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกครอบครองหรอืบนัทกึดว้ย

บุคคลอื่น (Malhotra et al., 2004) ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ไมว่่าจะจัดเกบ็อยา่งถูกหรอืผดิกฎหมายลว้นเป็น
จุดเริม่ต้นของความกงัวลต่อความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลต่างๆ เป็นระดบัความไม่สบายใจต่อระบบหรอืบรกิารที่อาจเก็บ
ขอ้มลูทีเ่จาะจงตวับุคคลไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ (Culnan and Bies, 2003) 

ความกงัวลด้านการควบคุม คอื ระดบัความรู้สกึของคนที่ไม่สบายใจในด้านการก ากบัดูแลและจดัการกบัขอ้มูลส่วน
บุคคล (Malhotra et al., 2004) ประชาชนมกัจะไมม่อบความไวว้างใจใหร้ะบบหรอืบรกิารมาก ากบัดแูลและจดัการขอ้มลู
ส่วนบุคคลของตน เพราะมคีวามเสีย่งต่อการถูกละเมดิหรอืน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ นอกเสยีจากระบบหรอืบรกิารนั ้น
สามารถก ากบัดูแลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้กฎหมาย ศลีธรรม และตอ้งมกีารเสนอทางเลอืกทีอ่สิระว่า
จะยอมรบัหรอืปฏเิสธกระบวนการหรอืการตดัสนิใจ  

ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้คอื ระดบัความรูส้กึไมส่บายใจเพราะไมรู่ว้า่ขอ้มลูทีถ่กูจดัเกบ็ไปนัน้จะถกูน าไปใช้
ในดา้นใด (Malhotra et al., 2004) การรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชน้ัน้เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัความกงัวลของประชาชนเกีย่วกบัการรบัรูถ้งึ
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูในระบบ 

ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ Jensen and Potts (2004) กล่าววา่ "นโยบายความเป็น
ส่วนตวัมอียู่ทุกที่และมกัจะมาจากแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้ปฏิบตัิต่อส่วนที่เป็นส่วนตวัของบรษิทั" เพื่อตรวจสอบว่านโยบาย
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้นโยบายความเป็นส่วนตวัเผยแพร่มากทีสุ่ดอยู่บนเวบ็ไซต์เพื่อใหผู้ใ้ชง้านตามสถานที่
ต่างๆ ในโลกทีใ่หค้วามส าคญัต่อนโยบายความเป็นสว่นตวัสามารถเขา้ถงึได ้ซึง่จากงานวจิยัของ Bolchini et al. (2004) พบวา่
นโยบายความเป็นส่วนตวัออนไลน์จ านวนมากขาดความชดัเจนและต้องใช้ทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจระดบัที่สูงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัความรูเ้ฉลีย่ของประชากรบนอนิเทอรเ์น็ต โดยนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ม ี4 ดา้นหลกัๆ คอื 
เน้ือหา โครงสรา้ง ระบบน ารอ่งเวบ็ไซต ์และการเขา้ถงึ 

ความเชื่อในความเสี่ยง คือ ระดบัที่คนเชื่อมัน่ในความเป็นไปได้ในการสูญเสยีข้อมูลส่วนบุคคลให้กบับริษัทออนไลน์ 
(Malhotra et al., 2004) ความเชื่อในความเสีย่งหมายถงึ ความคาดหวงัอยา่งมัน่ใจวา่จะสญูเสยีขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น (Dowling and Staelin, 1994) ส าหรบังานวจิยัน้ีความเชื่อในความเสีย่งคอืระดบัความเชื่อว่า
ระบบ Google Street View มคีวามเสีย่งจากการจดัเกบ็ การควบคุมและ การรบัรูค้วามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ประชาชน 

ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมเป็นความมุง่มัน่ทีจ่ะกระท าการอนัใดกท็ าใหจ้นส าเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นเรื่องสมควรที่
บุคคลจะโตแ้ยง้และตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยการกลัน่กรองทีด่ ีหากเป็นการรอ้งขอหรอืน าขอ้มลูไปใชจ้ากบุคคลอื่น 
(Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen, 1991) ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมดา้นความเป็นสว่นตวัจงึเป็นผลมาจากสถานการณ์และบรบิท
เฉพาะทีไ่ดว้เิคราะหอ์ยา่งถีถ่ว้นแลว้วา่จะตอบสนองใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลอยา่งไร (Xu et al., 2008) 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎ ี IUIPC และความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ แสดงใหเ้หน็วา่ ความกงัวล

แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู 2) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู และ 3) ความกงัวลดา้นการ
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รบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้โดยงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่ปัจจยัที ่4 คอืความกงัวลดา้นนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ซึง่เป็นปัจจยัใหม่
ทีย่งัไม่เคยน ามากล่าวถงึในทฤษฎคีวามกงัวลต่อความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและ ทฤษฎคีวามกงัวลต่อนโยบาย
ความเป็นสว่นตวัทีน่ ามาเป็นทฤษฎีอา้งองิในงานวจิยัน้ี สง่ผลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ซึ่งสง่ผลต่อความตัง้เชงิพฤตกิรรมอกี
ต่อหน่ึง 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมต่อความกงัวลต่อการใหบ้รกิารของกเูกลิสตรทีววิ 

  
ในปัจจุบนัความกา้วหน้าในเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตรแ์ละวทิยาการคอมพิวเตอร ์ท าใหปั้จจุบนัการใหบ้รกิาร

สารสนเทศทางภูมศิาสตร์และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลบนอนิเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกูเกลิสตรทีววิ สามารถท าได้ง่ายและ
รวดเรว็มากขึน้กว่าในอดตี ซึ่งอาจท าให้ประชาชนมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัได้ เช่น ขอ้มูลส่วน
บุคคลทีถู่กจดัเกบ็และน าไปใชท้ัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั และ การน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นปัญหาทีส่งัคมตอ้งใหค้วามส าคญั (Williams et al., 2009; Xu et al., 2008) จงึอาจมผีลท าใหป้ระชาชนและผูใ้ชง้านระบบ
กเูกลิสตรทีววิเกดิความกงัวลในดา้นการจดัการขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี  
 

สมมตฐิานที ่1a: การจดัเกบ็ขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิมผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 
สมมตฐิานที ่1b: การควบคุมขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิมผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 
สมมตฐิานที ่1c: การรบัรูเ้กีย่วกบัการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชข้องกเูกลิสตรทีววิ มผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 

 
นโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัควรประกอบดว้ย  ขอ้มลูทีร่วบรวมและเหตุผลทีเ่กบ็รวบรวม วธิใีชข้อ้มลู

เหล่านัน้ วธิเีขา้ถงึและอบัเดตขอ้มลู ดว้ยโครงสรา้งและเน้ือหาที่เขา้ใจไดง้า่ย (Jensen and Potts, 2004) แต่ในปัจจุบนั
พบว่าบรกิารออนไลน์จ านวนมากกลบัมโีครงสร้าง  เน้ือหาของนโยบายความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวั  ที่ไม่เป็น
ปัจจุบนัและขาดความน่าเชื่อถอื ท าให้ประชาชนจงึเกดิความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัแลระรูส้กึถงึความเสีย่งของ
นโยบายความเป็นสว่นตวัวา่ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิน าขอ้มลูสว่นบุคคลของตนไปเผยแพรโ่ดยไมข่ออนุญาตหรอืไม่  (Tsai et 
al., 2010; Jensen and Potts, 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
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สมมตฐิานที ่2:  ความกงัวลดา้นนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ของ Google Street View มผีลกระทบต่อความเชือ่
ในความเสีย่ง 

 
ปัจจุบนัน้ีประชาชนมกีารรบัรูปั้ญหาการละเมดิความเป็นสว่นตวัดา้นขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ (Fishbein and Ajzen, 

1975; Ajzen, 1991) โดยประชาชนทีร่บัรูถ้งึความเสีย่งจะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยจะไมใ่หข้อ้มลูสว่นบุคคลหรอืรอ้งเรียน
ปัญหากบัผู้ให้บรกิาร เวน้แต่ในบางกรณีที่ประชาชนเต็มใจที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหากได้รบัผลประโยชน์หรอืการ
สง่เสรมิการสรา้งความเชื่อมัน่ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Eastlick et al., 2006; Li, Sarathy and Xu, 2010) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

สมมตฐิานที ่3: ความเชือ่ในความเสีย่งของ Google Street View มผีลกระทบต่อความตัง้ใจของพฤตกิรรม 
 
4. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากประชาชน จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Grigoroudis, 2009; 
Malhotra et al., 2004; Oliver, 2010; Smith et al., 1996; Zhang et al., 2012) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
ผลการทดสอบพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจาย ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ความในค าถามทีก่ระจายจากกลุ่มให้เหมาะสม ต่อจากนัน้จงึน า
แบบสอบถามทีป่รบัแกไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) และขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบวา่ขอ้มูลมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วมเสน้ตรง
พหุ (Multicollinearity) และมภีาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม่ ผลการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มปัีญหาดา้น        
ขอ้มูลขาดหาย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหา           
ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรงดงักล่าว 

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาชพบวา่ทุก
ตวัแปรมคี่ามากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรง
ของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปร
ตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนตวัแปรทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ (ตารางที ่
1) 
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ตารางที ่1 Factor Analysis ของปัจจยัในงานวจิยั 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 1: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการจดัเกบ็ข้อมลู (48.921% of variance, α = 
0.950) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยมไิดแ้จง้ใหท้า่นทราบ 0.902 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมากเกนิไป 0.887 
ทา่นรูส้กึกงัวลทีผู่ม้บีญัชกีเูกลิสามารถใหข้อ้มลูกบักเูกลิสตรทีววิได้ 0.850 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้ายทีไ่มไ่ด้
เขา้รหสั 

0.860 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็พกิดัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ 0.851 
ปัจจยั 2: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการควบคมุข้อมลู (5.851% of variance, α = 
0.883) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่สญูเสยีการควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเอง 0.751 
ทา่นรูส้กึกงัวลต่อเทคโนโลยกีารเบลอภาพใบหน้าและป้ายทะเบยีนของ กเูกลิสตรทีววิทีไ่มส่ามารถเบลอ
ภาพทีจ่ดัเกบ็ไดท้ัง้หมด 

0.831 

ทา่นรูส้กึกงัวลต่อการรายงานปัญหาจากผูใ้ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิทีไ่ดร้บัการด าเนินการชา้หรอืไมไ่ดร้บั
การด าเนินการ 

0.742 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งมสีทิธใ์นการตดัสนิใจวธิทีีจ่ะถกูจดัเกบ็ขอ้มลู น าขอ้มลูไปใช ้และการน า
ขอ้มลูไปแชรส์ูส่าธารณะ 

0.711 

ทา่นรูส้กึวา่การควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเป็นสิง่ส าคญัในการใหบ้รกิารขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิ 0.510 
ปัจจยั 3: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการรบัรู้เก่ียวกบัการน าข้อมลูไปใช้ (4.248% 
of variance, α = 0.847) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิไมแ่จง้ใหท้า่นทราบวา่มกีารน าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปเผยแพร่ 0.631 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปเผยแพรม่ากเกนิไป 0.780 
ทา่นรูส้กึกงัวลวา่กเูกลิสตรทีววิจะน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปใชเ้พือ่แสวงหาผลประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากภาพสตรทีววิ 

0.784 

กเูกลิสตรทีววิควรชีแ้จงใหผู้ถ้กูจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทราบวา่ จดัเกบ็ขอ้มลูอะไรไปบา้ง ขอ้มลูจะถกู
ประมวลผลและถกูน าไปใชอ้ยา่งไร 

0.711 

ทา่นตระหนกัในกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูและวธิทีีข่อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นถูกน าไปใช้ 0.767 
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ตารางที ่1 Factor Analysis ของปัจจยัในงานวจิยั (ต่อ) 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 4: ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวัออนไลน์ (11.026% of 
variance, α = 0.962) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลทีก่เูกลิสตรทีววิไมม่กีารก าหนดนโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวั 0.649 
กเูกลิสตรทีววิควรมนีโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัทีใ่ชภ้าษาทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 0.755 
นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววิควรคลอบคลุมถงึผูท้ีไ่มใ่ช่
ผูใ้ชง้าน 

0.859 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววินัน้ควรจะมกีารเปิดเผยให้
ชดัเจน 

0.840 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัทีด่นีัน้ควรแสดงบนหน้าเวบ็ในจุดทีม่องเหน็ได้
งา่ย 

0.859 

ปัจจยั 5: ความเช่ือในความเส่ียง (80.984% of variance, α = 0.941)  
ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่ผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะท าใหท้า่นถกูละเมดิความเป็น
สว่นตวั 

0.931 

ทา่นรูส้กึกงัวลต่อการใหบ้รกิารแบบเผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลของกเูกลิสตรทีววิบนพืน้ทีส่าธารณะจะ
น ามาซึง่ปัญหาทีไ่มค่าดคดิมากมาย 

0.905 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่ผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะท าใหผู้อ้ื่นประเมนิทา่นในทาง
ไมด่ ี

0.854 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านที่เผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะละเมดิความเป็นสว่นตวัของ
คนรอบตวัทา่น 

0.909 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่จะมผีูน้ าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นบนกเูกลิสตรทีววิไปเผยแพรต่่อบนเวบ็ไซตอ์ื่น 0.899 
ปัจจยั 6: ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม (8.247% of variance, α = 0.944)  
ทา่นจะรายงานปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิ 0.694 
ทา่นจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิต่อหน่วยงานรฐั 0.732 
ทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิอกีเมือ่พบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิ 0.729 
ทา่นจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิ 0.770 
ทา่นยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นไดด้กีวา่กเูกลิสตรทีววิ 

0.713 
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อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งคุณลกัษณะของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (52.00%) มอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี (63.50%) ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน (43.00%) 
ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี(57.50%) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 30,000 บาท (57.50%) 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัใชว้ธิวีเิคราะหร์ะดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั (Unstandardized Coefficient) ที่
สนับสนุนอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นสว่นตวัของประชาชนต่อขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม  และ
วธิวีเิคราะห์ระดบัค่าเฉลี่ยของขอ้ค าถามปัจจยัด้านความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ตาม
กรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 
ความกงัวลด้านการควบคุมขอ้มูล ความกงัวลด้านการรบัรู้การน าข้อมูลไปใช้ และความกงัวลด้านนโยบายรกัษาความ
ปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ก าหนดตวัแปรตามคอืความเชื่อในความเสีย่งทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F4,195 = 
104.109) ซึ่งสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 68.10 (R2 = 0.681) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของ
ตวัแปรอสิระจะพบว่าความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน า
ขอ้มูลไปใชแ้ละความกงัวลด้านนโยบายรกัษาความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวัออนไลน์ เป็นตวัก าหนดความเชื่อใน
ความเสีย่งระดบันยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่2 และ 3) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Xu et al. (2008) ทีก่ล่าววา่ ปรมิาณ
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กจดัเกบ็ ประมวลผล และน าไปเผยแพร่จาก Applications ผ่าน Social Media ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วั
สง่ผลทีส่งูขึน้สง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งเพิม่สงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 1 และงานวจิยัของ Williams et al. 
(2009) กล่าววา่ ปรมิาณขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กจดัเกบ็ ประมวลผล และน าไปเผยแพรจ่าก Applications ผ่าน Social Media 
ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วัสง่ผลทีต่ ่าลงสง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งลดต ่าลง ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที ่1 ความกงัวลดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มลู (1a) การควบคุมขอ้มลู (1b) และการรบัรูเ้กีย่วกบัการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(1c) สง่ผลทางบวกต่อความ
เชื่อในความเสีย่ง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ งานวจิยัของ Tsai et al. (2010) ทีก่ล่าววา่นโยบายรกัษาความปลอดภยั
ดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ทีห่ละหลวม ท าให ้Applications หรอืผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่ม
ตวัอย่างได ้สง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งของกลุ่มตวัอย่างสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที ่2 และงานวจิยัของ Jensen 
and Potts (2004) กล่าววา่ การใหค้วามส าคญัและปรบัปรุงนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ให้
ครอบคลุม และอบัเดทอย่างสม ่าเสมอสง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งของกลุ่มตวัอย่างลดลง ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที ่ 2 
ความกงัวลดา้นนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ สง่ผลทางบวกต่อความเชื่อในความเสีย่ง 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู  
ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และความกงัวลดา้น 

นโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 135.535 4 33.884 104.109 0.000* 
Residual 63.465 195 0.325   
Total 199.000 199    

* p <0.05  
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู  
ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และความกงัวลดา้น 

นโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ -4.096  0.000 1.000 คา่คงที ่
Collect 0.212 0.212 5.235 0.000 Collect 
Control 0.522 0.522 12.915 0.000 Control 

Awareness 0.428 0.428 10.579 0.000 Awareness 
Policy 0.425 0.425 10.504 0.000 Policy 

* p <0.05 R = 0.825, R2 = 0.681, SE = 0.40 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่สนับสนุนอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชนต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมแสดงให้เหน็ว่าความกงัวลต่อการควบคุม
ข้อมูลมีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยงอยู่ที่ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริง 
(Unstandardized Coefficient) = 0.522 เป็นล าดบัทีห่น่ึง ความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความ
เสีย่งอยู่ทีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.428 เป็นล าดบัทีส่อง ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็น
สว่นตวัออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งอยูท่ีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.425 เป็นล าดบัทีส่าม ความเชื่อใน
ความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมอยูท่ีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.216 เป็นล าดบัทีส่ ี ่และความกงัวลดา้น
การจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งอยูท่ีค่า่ Unstandardized Coefficient = 0.212 เป็นล าดบัทีห่า้ (ตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 แสดงสรปุผลคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Unstandardized Coefficient) ของตวัแปรอสิระในรปูคะแนนดบิ 
ความสมัพนัธ์ ค าอธิบายความสมัพนัธ ์ Unstandardized 

Coefficient 
ความสมัพนัธท์ี ่1 ความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.522 
ความสมัพนัธท์ี ่2 ความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.428 
ความสมัพนัธท์ี ่3 ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์มผีล

ต่อความเชื่อในความเสีย่ง 
0.425 

ความสมัพนัธท์ี ่4 ความเชื่อในความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 0.216 
ความสมัพนัธท์ี ่5 ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.212 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระคอืความเชื่อในความเสีย่ง ก าหนดตวัแปรตาม

คอืความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 9.728) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามได้
รอ้ยละ 4.20 (R2 = 0.047) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบวา่ความเชื่อในความเสีย่ง เป็นตวัก าหนดความ
ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมระดบันยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่5 และ 6) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Eastlick et al. (2006) ทีก่ล่าว
ว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมเรยีกรอ้งเนื่องจากเชื่อว่าถูกละเมดิความเป็นสว่นตวัและตัง้ใจหยุดซื้อสนิคา้ออนไลน์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที ่3 และงานวจิยัของ Li et al. (2010) ทีก่ล่าววา่ การใหผ้ลประโยชน์ทีน่่าสนใจเป็นการแลกเปลีย่นและการ
สง่เสรมิการสรา้งความเชื่อมัน่ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามเชื่อในความเสีย่งต ่าลง และเตม็ใจที่
จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 3 ความเชื่อในความเสีย่ง ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจของ
พฤตกิรรม 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความเชื่อในความเสีย่งและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 9.319 1 9.319 9.728 0.002* 
Residual 189.681 198 0.958   

Total 199.000 199    
* p <0.05 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของความเชื่อในความเสีย่งและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ 1.081  0.000 1.000 คา่คงที ่

Riskbelief 0.216 0.216 3.119 0.002 Riskbelief 
* p <0.05 R = 0.216, R2 = 0.047, SE = 0.69 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหร์ะดบัคา่เฉลีย่ของขอ้ค าถามปัจจยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบวา่ ขอ้ค าถามที ่1 ท่านจะ
รายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิอยู่ทีค่่าเฉลีย่ = 4.950 เป็นล าดบัทีห่น่ึง 
ขอ้ค าถามที ่2 ท่านจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิต่อหน่วยงานรฐัอยู่ทีค่่าเฉลีย่ = 
4.510 เป็นล าดบัทีส่อง ขอ้ค าถามที ่3 ท่านจะไมใ่ชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบน
กเูกลิสตรทีววิอยูท่ีค่า่เฉลีย่ = 4.470 เป็นล าดบัทีส่าม ขอ้ค าถามที ่5 ท่านยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมี
ผูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดด้กีวา่กูเกลิสตรทีววิ มคี่าเฉลีย่ = 4.445 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 
0.88934 เป็นล าดบัทีส่ ี ่และขอ้ค าถามที ่4 ท่านจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรื่องการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรี
ทววิ มคีา่เฉลีย่ = 4.445 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.87223 (ตารางที ่7) 
 

ตารางที ่7 แสดงสรุปผลการวเิคราะหร์ะดบัคา่เฉลีย่ (Mean) ของขอ้ค าถามปัจจยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 
ข้อค าถาม ค าอธิบายข้อค าถาม Mean Std. 

Deviation 
ค าถามที ่1 ทา่นจะรายงานปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิ

สตรทีววิ 
4.950 0.94042 

ค าถามที ่2 ทา่นจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิต่อ
หน่วยงานรฐั 

4.510 0.97707 

ค าถามที ่3 ทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิอกีเมือ่พบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่าน
บนกเูกลิสตรทีววิ 

4.470 0.90731 

ค าถามที ่4 ทา่นจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิ   
สตรทีววิ 

4.445 0.87223 

ค าถามที ่5 ทา่นยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูล
ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไดด้กีวา่กเูกลิสตรทีววิ 

4.445 0.88934 

  

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  
การวจิยัน้ีเกดิจากการทีผู่ว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาเรื่องการละเมดิความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของขอ้มู ลสว่น

บุคคล สว่นหน่ึงไดร้บัผลมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร ์โดยเฉพาะระบบกูเกลิสตรทีววิ ทีไ่ดท้ า
การจดัเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรูปถ่ายสตรทีววิเขา้สู่อนิเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของขอ้มูล ส่งผลให้เกิด
ความเสยีหายต่อเจา้ของขอ้มลู เชน่ ใครซกัคนบนโลกนี้ทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตก าลงัดภูาพบรเิวณหน้าบา้นของท่านอยูโ่ดยที่
ท่านไม่รูต้วั อาชญากรใชกู้เกลิสตรทีววิในการคน้หาเคหะสถานหรอืพืน้ทีซ่ึ่งเอื้อต่อการก่อเหตุอาชญากรรม ผูไ้ม่หวงัดแีชร์
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรอืคนใกล้ตวัของท่านหรอืทรพัย์สนิของท่านลงบนเวบ็ไซต์ใดๆ พรอ้มระบุต าแหน่งบนแผนที่
ออนไลน์ โดยอาจกระท าเพื่อการแอบอ้าง ประทุษรา้ย หรอืตอ้งการใหอ้บัอาย เป็นต้น ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่าประชาชน
รูส้กึกงัวลต่อการใหบ้รกิารของกูเกลิสตรทีววิ โดยดู จากความผนัแปรของตวัแปรตามคอืความเชื่อในความเสีย่งถงึรอ้ยละ 
68.10 จากตวัแปรตน้ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน า
ขอ้มลูไปใชแ้ละความกงัวลดา้นนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ และยงัพบดว้ยวา่ประชาชนยงั
ไม่ตื่นตวัจากการใหบ้รกิารลกัษณะน้ีหรอืปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยดูจากความผนัแปรของตวัแปรตามคอืความ
ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมเพยีงรอ้ยละ 4.20 จากตวัแปรตน้ความเชื่อในความเสีย่ง 
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งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตวัของประชาชนต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกู
เกลิสตรทีววิทีม่ตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ซึง่มพีืน้ฐานการศกึษามาจากทฤษฎคีวามเป็นสว่นตวั สทิธสิว่นบุคคลในขอ้มลู
สารสนเทศและความรู้สึกกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัว ตามเกณฑ์วดัทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็นปัจจยัทีข่บัเคลื่อนไปสูก่ารตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมต่อการละเมดิความเป็นสว่นตวั โดยจากผลการวเิคราะห์
ทางสถติพิบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรจ์ านวนเพศชายและเพศหญงิใกล้เคยีงกนั มอีายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีโดยความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความ
เชื่อในความเสีย่งมากที่สุด รองลงมาคอืความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มูลไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ตามดว้ย
ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ต่อไปคอืความเชื่อใน
ความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม และความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งเป็นล าดบั
สุดทา้ย เมื่อพจิารณาถงึความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบว่าประชาชนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มลูที่ละเมดิ
ความเป็นส่วนตวัต่อระบบกูเกิลสตรทีววิเองมากที่สุด รองลงมาคอืรายงานปัญหาเกี่ยวกบัข้อมูลที่ถูกละเมิดความเป็น
สว่นตวัต่อหน่วยงานภาครฐั ไมใ่ชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิความเป็นสว่นตวับนกูเกลิสตรทีววิเป็นล าดบัที่
สาม ยนิดทีี่จะเปลี่ยนไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารที่สามารถดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้กีว่ากูเกลิสตรทีววิ 
และ บอกต่อผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววิ  
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คอืการรบัเอาเทคโนโลยมีาใชโ้ดยไม่ไดค้ านึงถงึการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในระดบัทีเ่พยีงพอควบคู่กนัไปดว้ย ดงันัน้
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัต่อการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรถอืเป็นเรื่องส าคญั องค์กรจ าเป็นต้องทบทวนบทบาท
และเพิม่ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ใหม้ากขึน้ นอกจากน้ี ผูบ้รหิารระดบัสงูยงัจะต้องเร่งสรา้ง การตระหนัก ใน
เรื่องการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลบนระบบสารสนเทศใหเ้กดิแก่พนักงาน ลูกจ้างและ  ผู้ถอืหุ้น อื่นๆ รวมทัง้
ปลกูฝังจรยิธรรมในการเผยแพรข่อ้มลูซึง่ถอืเป็น สนิทรพัย ์ทีส่ าคญัของบรษิทัออกไปภายนอก เน่ืองจากการท าใหพ้นกังาน
ในองคก์รตระหนกัถงึการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์รจะมสีว่นช่วยใหอ้งคก์รมรีะดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่งูขึน้ 
ผู้วจิยัจึงท าการศึกษาว่ามปัีจจยัใดบ้างที่ส่งผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการใช้ระบบสารสนเทศ โดย
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณประเภทการวจิยัเชิงส ารวจ โดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์กรที่มรีายชื่อจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 240 ชุดและน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหส์มการถดถอยโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิเพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตระหนักถงึความปลอดภยัต่อการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร ซึ่งผลของ
งานวจิยัน้ีแสดงให้เหน็ว่า การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม การฝึกอบรมและให้ความรู ้ความรูค้วามเขา้ใจในระบบสารสนเทศล้วน
ส่งผลต่อการตระหนักถึงความปลอดภัย และเมื่อพนักงานเกิดความตระหนักแล้วยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในองคก์รท าใหเ้กดิความตระหนักในการใชง้านมากขึน้ สดุทา้ยก่อใหเ้กดิระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัที่
สงูขึน้นัน่เอง ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ีท าใหท้ราบถงึระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศในองคก์ร อกี
ทัง้จะช่วยใหผู้ใ้ชต้ระหนักถงึความปลอดภยัในการใชส้ารสนเทศในองคก์ร และสามารถน าไปเป็นแนวทางใหอ้งคก์รก าหนด
นโยบายการควบคุมดแูลการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 
ค าส าคญั : ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การตระหนกัถงึความปลอดภยั ระบบสารสนเทศ 
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Abstract 
Nowadays Information System plays a vital role in running businesses. However, top ranking of their risk is 

to adopt technology to the organization by not taking the consideration in high level of data security, 
simultaneously. Technically, data security for organization’s information system is very important. Thus, 
organization would review and raise security’s level. Besides, management has to promote not only realization in 
data security’s importance to all staffs, stakeholders, and shareholders but also ethic by not to externally 
broadcasting organization’s data, which is very important organization’s asset. This practice tends to help 
organization to have higher data security’s level. Researcher studies factors affecting to level of Information 
System’s data security. This research is a quantitative survey study by collecting data from staffs in the 
organization, being public company limited total 240 copies. Then, all data is analyzed by regression equation to 
study factors affecting to realization in data security within the organization. The result of this research represents 
that risk’s awareness, training, and learning in information system altogether impacting to realization in data 
security. If staffs start realizing in importance of data security, level of its will increase, absolutely. The benefit of 
research can help to understand level of information system’s data security in the organization and can be 
guideline for organization to set up policy and monitor information system usage. 

 
Keywords: security of information systems, security awareness, information systems 
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1. บทน า 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอีิทธิพลและขยายความส าคญัต่อรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีุณประโยชน์หลากหลายประการ และเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาประเทศในทุก
ดา้น ก่อใหเ้กดิสงัคมไรพ้รมแดนทีผู่ค้นทัว่โลกสามารถสือ่สารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ และเป็นสือ่ทีช่่วยสนับสนุนใหเ้กดิการ
พฒันาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและอุตสาหกรรม การพฒันาคุณภาพชวีติ การเผยแพร่ขา่วสาร และการประชาสมัพนัธ ์การ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ตลอดจนการตดิต่อสือ่สารโทรคมนาคม อยา่งไรกต็าม แมว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศจะใหคุ้ณประโยชน์
มากมายมหาศาลแก่ผูใ้ชง้าน แต่ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยสีารสนเทศกส็ามารถก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบแก่ผู้ ใชง้านได้
เช่นกนั เทคโนโลยเีหล่าน้ี สามารถเป็นสะพานหรอืเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบใหม่ เช่น การจารกรรม
ขอ้มลู การสรา้งขา่วสารอนัเป็นเทจ็ การหลอกลวงต่างๆ เป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีสง่ผลเสยีต่อผูใ้ชง้านได ้หากผูใ้ชง้านขาดความรู้
ในการป้องกนัตนเองอยา่งเหมาะสม จงึอาจเป็นเหตุน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อตวัเอง ขอ้มลู และทรพัยส์นิ เช่น การถูก
หลอกลวงโดยมจิฉาชพีออนไลน์ การขโมยขอ้มูลส่วนตวั การขโมยอเีมล์ หรอืการหลอกลวงใหท้ าการโอนยา้ยขอ้มูลและ
ทรพัย์สนิ เป็นต้น ซึ่งภยัจากเทคโนโลยสีารสนเทศเหล่าน้ีมแีนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้น และมวีธิกีารที่หลากหลายอีกด้วย       
ซึง่ผูใ้ชง้านทัว่ไปมคีวามเสีย่งต่อภยัคุกคามจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น ไวรสัคอมพวิเตอร ์บญัชผีูใ้ช้
ถูกแฮก การถูกบุกรุกคอมพวิเตอรจ์ากระยะไกล เป็นตน้ โดยผูใ้ชง้านอาจรบัทราบถงึภยัคุกคามเหล่าน้ี แต่อาจยังไมท่ราบ
ถงึวธิปีฏบิตัหิรอืป้องกนัและแกไ้ขเมื่อเกดิภยัจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เมื่อคอมพวิเตอรต์ดิไวรสัควรท าอยา่งไร 
หากเครื่องคอมพวิเตอรถ์ูกแฮกควรท าอยา่งไร (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร , 2557) ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในองค์กร ไดแ้ก่ พฤตกิรรม
การใช ้และการตระหนกัถงึความปลอดภยั ซึง่การทีจ่ะท าใหพ้นักงานเกดิการตระหนกัไดน้ัน้ ควรท าใหพ้นกังานเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจในการใชร้ะบบสารสนเทศอยา่งปลอดภยั โดยการฝึกอบรมและใหค้วามรูพ้รอ้มทัง้ท าใหพ้นกังานรบัรูถ้งึภยัคุกคาม 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี (1) แนวคดิพฤตกิรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) น าเสนอโดย Ajzen เป็นแนวคดิทางจติวทิยาสงัคม (Social 
psychology) พฒันามาจากแนวคดิ TRA โดย Ajzen ไดเ้พิม่ปัจจยัการรบัรูถ้งึการควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในการแสดง
พฤตกิรรมใดๆ (Perceived behavioral control) (สงิหะ ฉวสีขุ, 2555) (2) แบบจ าลองการสรา้งความตระหนกัเป็น 
แบบจ าลอง ที่พฒันาจากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวที่พฒันาต่อยอดมาจากทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผนเช่นกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าหากบุคคลเกดิการรบัรูจ้ะส่งผลต่อความตระหนักและการตัง้ใจ จากนัน้จะท า
ใหเ้กดิระดบัการเปิดเผยขอ้มลู (ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2555) (3) แบบจ าลองในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีแ่สดงให้
เห็นว่าการฝึกอบรมเป็นส่วนส าคญัในการท าให้พนักงานเกิดความตระหนักและยงัส่งผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย (Hale, 2012) อน่ึง งานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี โดยมทีัง้หมด 6 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

การรบัรู้ถึงภยัคกุคาม (perceived threats) หมายถงึ การทราบถงึความรุนแรงหรอืผลกระทบของอนัตรายทีจ่ะ
เกดิขึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกลวัต่อความรุนแรง (Gore and Bracken, 2005) ซึง่การรบัรูถ้งึภยัคุกคามจะสง่ผลต่อตวาม
รูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Bulgurcu et al., 2010) 

ความรู้ความเข้าใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Insight into the security of information 
systems) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามทรงจ าในเรื่องราว  ขอ้เทจ็จรงิ รายละเอยีดต่างๆ และความสามารถในการน า
ความรูท้ีเ่กบ็รวบรวมมาใชด้ดัแปลง อธบิาย เปรยีบเทยีบในเรื่องนัน้ๆ ไดอ้ยา่งมเีหตุผลในเรื่องของระบบการรกัษาความ



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 69 
 

มัน่คงปลอดภยัดา้นระบสารสนเทศภายในองคก์ร จงึท าใหส้ามารถก่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมในการใชส้ารสนเทศอยา่งมคีวาม
ตระหนกัถงึความปลอดภยั (จกัรกรชิ ใจดี, 2542) ซึง่ความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศจะสง่ผลต่อ
การตระหนกัถงึความปลอดภยั (Son and Jeong, 2013) 

การฝึกอบรมและให้ความรู้ (Training and education) หมายถงึ รปูแบบของการเรยีนรู ้ความรู ้ทกัษะ ค่านิยม 
ความเชื่อ และพฤตกิรรมของกลุ่มคนทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอื่น ผ่านการเล่าเรื่อง  การสนทนา การ
เรยีนการสอน ด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั เพื่อพฒันาความรู้และให้พนักงานทราบถึงวธิกีารรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัต่อการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร (Gadzama et al., 2014) ซึง่การฝึกอบรมและใหค้วามรูจ้ะสง่ผลต่อความรู้
ความเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Maqousi et al., 2014) 

การตระหนักถึงความปลอดภยั (Awareness) หมายถงึ ความสามารถในการรบัรู ้ หรอื รูส้กึ หรอื มสีต ิ ต่อ 
เหตุการณ์ ความรูส้กึ หรอืรูปแบบการสมัผสั การตระหนักถงึความปลอดภยัเกดิจากทศันคตทิี่มตี่อสิง่เรา้อนัไดแ้ก่ บุคคล 
สถานการณ์ กลุ่มสงัคม และสิง่ต่าง ๆ ที่โน้มเอยีง หรอืตอบสนองในทางบวก หรอืทางลบ เป็นสิง่ที่เกดิจากการเรียนรูแ้ละ
ประสบการณ์ (Solic et al., 2012) ซึง่การตระหนกัถงึความปลอดภยัจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร 
(Liang and Xue, 2009) 

พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศในองคก์ร (Bhavior) หมายถงึ ความตัง้ใจของพนกังานทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการ
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั จากทศันคต ิกฎเกณฑ ์ความเชื่อและการรบัรูถ้งึมาตรการทีค่วรปฏบิตัติาม ซึ่งพฤตกิรรม
ดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัของการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร (Rocha et al., 2014) ซึง่พฤตกิรรมการใช้
ระบบสารสนเทศในองคก์รจะสง่ผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั (Bulgurcu et al., 2010) 

ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั (Level of security) หมายถงึ มาตรฐานทีอ่งคก์รใชป้้องกนัภยัคุกคามที่
เกิดขึ้นจากการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรและสามารถน ามาตรฐานนัน้มาตรวจสอบองค์กรของตนเองเพื่อดูว่า
องคก์รของตนเองนัน้มรีะดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยมากน้อยเพยีงใด (Crossler et al., 2013) ซึง่การทีอ่งคก์รจะมี
ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่งูขึน้ไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร และการตระหนัก
ถงึความปลอดภยั ของพนกังาน  
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎี แนวคดิที่เกี่ยวขอ้ง และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆทีไ่ดท้ าการศกึษามาแลว้นัน้ ซึ่งกล่าวโดยสรุปไดว้่า 
การรบัรู ้สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก และแสดงออกเป็นพฤตกิรรม จนสามารถก าหนดเป็นระดบัต่างๆได ้โดยงานวจิยัน้ีได้
เพิม่ปัจจยัดา้น การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ และความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศเขา้ไปใน
งานวจิยั ท าใหส้ามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อการตระหนักถงึความปลอดภยัต่อการใชร้ะบบสารสนเทศในองค์กร ไดด้งั
ภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัต่อระบบสารสนเทศในองคก์ร 

   
การรบัรู้ความรุนแรงของภยัคุกคามและการรบัรู้ถึงสิง่ที่กระทบกระเทอืนใจได้ง่ายซึ่งสิง่กระทบกระเทอืนใจได้ง่าย

บางครัง้เรยีกวา่การรบัรูช้่องโหว ่ทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการกระท าในการตอบสนองความกลวั เป็นการรบัรูค้วามน่าจะเป็น
และการมปีระสบการณ์กบัอนัตราย อย่างไรก็ตามการรบัรูค้วามรุนแรงเป็นระดบัที่คนจะเชื่อว่าจะได้รบัอนัตรายถ้าหาก
บุคคลนัน้เคยมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัอนัตรายเหล่านัน้ ดงันัน้เมื่อรบัรูถ้งึความรุนแรง บุคคลจะเกดิความกลวันัน่คอืความ
กลวัไม่ไดท้ าหน้าทีโ่ดยตรงในความตัง้ใจ แต่เพิม่ระดบัความรุนแรงของการรบัรู ้ซึ่ งเมื่อบุคคลรบัรูถ้งึความกลวัแลว้จะสง่ผล
ใหบุ้คคลนัน้หาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อใหต้นเองเกดิความรูค้วามเขา้ใจถงึความปลอดภยั (Bulgurcu et al., 2010) ซึง่สามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

H1 : การรบัรูถ้งึถยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  
  

ปัญหาหลกัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศทีก่ าลงัเตบิโต คอืความอ่อนแอทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัเน่ืองจากผูใ้ชท้ีม่คีวามรูไ้มเ่พยีงพอ เกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั (Son and Jeong, 
2013) ดงันัน้เมื่อมกีารฝึกอบรมและใหค้วามรู ้เพื่อใหผู้ใ้ช ้เกดิความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
เพราะผลของการฝึกอบรมท าใหผู้ใ้ชม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในองคก์ร 
ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

H2 : การฝึกอบรมและใหค้วามรูส้ง่ผลทางบวกต่อความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
  

หากผูใ้ชเ้ขา้ใจถงึการใชง้านสารสนเทศในองคก์ร วา่การใชง้านอยา่งไรก่อใหเ้กดิเป็นอนัตรายไดน้ัน้ ผูใ้ชจ้ะตระหนกัถงึ
อนัตราย และเกดิการพฒันาการรบัรูข้องตนเอง (Liang and Xue, 2009) หากมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัรกัษาความปลอดภยั 
ที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้กบัผู้ใช้ถึงภยัคุกคามทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นและกล่าวถึงวธิีการเพื่อป้องกนัการคุกคาม จะ
สามารถก าจดัหรือลดจ านวนของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วยงัสามารถรกัษาผู้ใช้และทรพัย์สินขององค์กรไว้ได ้
(Maqousi et al., 2014) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 71 
 

H3 : ความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศสง่ผลทางบวกต่อการตระหนกัถงึความปลอดภยั 
  

เมื่อตระหนักได้ว่าก าลงัเผชญิอยู่กบัภยัคุกคาม บุคคลจะมสี่วนร่วมในการแสดงออกทางพฤตกิรรมเพื่อหลกีเลี่ยงภยั
คุกคาม นัน่คอื เกดิเป็นพฤตกิรรมเพื่อลดการเกดิภยัคุกคามจนกวา่ภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้จะหายไป (Liang and Xue, 2009)
โดยผูใ้ชท้ี่ไม่มกีารตระหนักถงึความปลอดภัยของการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์รจะกระท าพฤตกิรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิภยั
คุกคามต่อระบบสารสนเทศในองคก์ร (Bulgurcu et al., 2010) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

H4 : การตระหนกัถงึความปลอดภยัสง่ผลทางบวกต่อพฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร 
  

เมื่อทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยผูใ้ชต้ระหนักถงึสทิธขิองแต่ละบุคคลที่ไดร้บั
อนุญาตให้ใช้ระบบ จะส่งผลดใีห้แก่องค์กร ท าให้ผู้ใช้มพีฤตกิรรมการใช้ระบบสารสนเทศอย่างถูกต้อง จงึท าให้ องค์กรมี
ระดบัการรกัษาความปลอดภยัทีส่งูขึน้ แต่หากผูใ้ชไ้มต่ระหนกัถงึความผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้ไดน้ัน้ จะเป็นอนัตรายต่อความ
ปลอดภยัของขอ้มลู (Bulgurcu et al., 2010) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

H5 : การตระหนกัถงึความปลอดภยัสง่ผลทางบวกต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
  

แมอ้งค์กรจะมกีารก าหนดนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อรกัษาระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัใน
องคก์รนัน้ แต่ยงัมพีนักงานทีไ่ม่ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวหรอืไม่ตระหนกัถงึความปลอดภยั ดงันัน้องคก์รควรมนีโยบาย
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจว่าระดบัการป้องกนัและการรกัษาความลบัของขอ้มูลที่สมบูรณ์ ท าให้ขอ้มูล
องคก์รไมม่กีารท าลาย จนเกดิช่องโหว่ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั และความเสีย่ง รวมถงึการจดัการการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู ใหถู้กตอ้งซึ่งการจดัการปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลู จ าเป็นต้องมนีโยบายการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มลูในองคก์ร เพือ่ควบคุมพฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร (Gadzama et al., 2014) ซึง่สามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

H6 : พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์รสง่ผลทางบวกต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
 
4. วิธีการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นพนกังานในองคก์รทีม่รีายชื่อจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์จ านวน 240 
คน ผ่านทางการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ อน่ึงก่อนการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง งานวจิยัน้ีได้น าแบบสอบถามที่
พฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Bulgurcu et al., 2010; Crossler et al., 2013; Kruger et al., 2011; 
Puhakainen and Siponen, 2010; Rocha et al., 2014) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 240 คน ผลการทดสอบพบวา่
ขอ้มลูไมม่ปัีญหาดา้นขอ้มลูสดุโต่ง และพบวา่มตีวัแปรบางตวัทีไ่มไ่ดม้กีารกระจายแบบปกต ิแต่ต่างจากเกณฑม์าตรฐานไม่
มากนกั ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถามทีป่รบัแกไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) และขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบวา่ขอ้มลู มกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะรว่มเสน้ตรง
พหุ (Multicollinearity) และมภีาวะรว่มเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม ่ผลการทดสอบพบวา่ ขอ้มลูไมม่ปัีญหาดา้นขอ้มลูขาด
หาย ขอ้มลูสุดโต่ง และขอ้มลูมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ
และภาวะรว่มเสน้ตรง 

นอกจากน้ีงานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาช
พบวา่ทุกตวัแปรมคี่ามากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2552) นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑ์
ทีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวน
ตวัแปรทัง้หมด 23 องคป์ระกอบ (ตารางที ่1 แสดงปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของงานวจิยัน้ี) อน่ึงผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ลกัษณะประชากรสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ (64%) 
ช่วงอายุ 41-50 ปี (28%) ท างานในกลุ่มอุสาหกรรมดา้นการบรกิาร (34%) มอีายุการท างานในองคก์รมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป
(50%) ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี (54%) มรีายไดม้ากกวา่ 55,000 บาท (51%) และเป็นพนกังานในระดบั
ปฏบิตักิาร (39%) ซึง่กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 240 คน ปฏบิตังิานอยูใ่นองคก์รทีม่รีายชื่อจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั 

ปัจจยั 
น ้าหนักตวัประกอบ (Factor 

Loading) 
ปัจจยั 1: การรบัรู้ถึงภยัคกุคาม (Variance = 15.539, α = 0.746)  
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจเมือ่มบีุคคลอื่นมาขอใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องท่าน 0.715 
ทา่นมคีวามกงัวลหากมบีุคคลอื่นมาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 0.826 
ทา่นรูส้กึกงัวลวา่หากไมม่กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศนัน้อาจเกดิอนัตรายได ้

0.696 

ทา่นรูว้า่หากใชร้ะบบสารสนเทศโดยไมค่ านึงถงึความปลอดภยั อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย
ต่อระบบสารสนเทศได ้เชน่ โดนคุกคามจากไวรสั เป็นตน้ 

0.636 

ปัจจยั 2: ความรู้ความเข้าใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Variance = 
13.249, α = 0.796) 

 

ทา่นสามารถระบุไดว้า่โปรแกรมใดทีอ่าจเป็น spyware หรอื adware ทีร่บกวนการ
ท างานของทา่น 

0.819 

ทา่นมคีวามเขา้ใจถงึวธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั Information Security ในองคก์ร 0.816 
ทา่นทราบถงึวธิกีารป้องกนั ไมใ่หเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
ของท่าน ถกูคุกคามจากโปรแกรมทีอ่าจเป็นไวรสัต่างๆ  

0.826 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ปัจจยั 
น ้าหนักตวัประกอบ (Factor 

Loading) 
ปัจจยั 3: การฝึกอบรมและให้ความรู้ (Variance = 12.442, α = 0.826)  
ทา่นคดิวา่หากมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร  จะชว่ยให ้“ทา่น” เขา้ใจวธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัต่อระบบ
สารสนเทศมากขึน้ 

0.818 

ทา่นคดิวา่หากมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร  จะชว่ยให ้“พนกังานในองคก์ร” เขา้ใจวธิกีารรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัต่อระบบสารสนเทศมากขึน้ 

0.838 

หากทา่นไดร้บัการฝึกอบรมจะท าใหท้า่นตระหนกัถงึความปลอดภยัของขอ้มลูในเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์

0.748 

สาเหตุทีพ่นกังานในองคก์รไมค่ านึงถงึความปลอดภยัต่อการใชร้ะบบสารสนเทศใน
องคก์ร สว่นหนึ่งมาจากพนกังานไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูท้ีเ่พยีงพอ 

0.647 

ปัจจยั 4: การตระหนักถึงความปลอดภยั (Variance = 12.277, α = 0.613)  
ทา่นมกัจะมกีารส ารองขอ้มลูทีส่ าคญั ไวห้ลายๆ แหง่เสมอ เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 0.729 
เมือ่ทา่นไดร้บั E-mail ทีก่ลา่ววา่สง่จากองคก์รทีน่่าเชื่อถอื ใหไ้ปที ่link ตามทีแ่นบมากบั 
mail เพือ่ยนืยนัขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น ทา่นจะไมไ่ปที ่link ดงักล่าาวโดยทนัท ี

0.824 

หากทา่นก าหนดรหสัผา่นในเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลของทา่น ทา่นจะคดิวา่
รหสัผา่นดงักล่าวควรมรีะดบัความปลอดภยัมากน้อยแคไ่หน 

0.568 

ปัจจยั 5: พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศในองคก์ร (Variance = 9.935, α = 
0.613) 

 

ทา่นใหค้วามส าคญักบัการจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัขององคก์ร 0.64 
ทา่นปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในองคก์ร 0.743 
เมือ่ปรากฏ pop up หรอืหน้าต่างแจง้เตอืน ปรากฏขึน้มาระหวา่งการใชเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ท่านจะอ่านขอ้ความเหล่านัน้ใหเ้ขา้ใจก่อนท าการ click ตวัเลอืกใดๆ ก่อน
เสมอ 

0.692 

หากทา่นตดิตัง้โปรแกรมสแกนไวรสัไวท้ีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลของทา่น ทา่นจะ
ท าการสแกนไวรสัเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลทุกครัง้ทีท่า่นใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

0.703 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ปัจจยั 
น ้าหนักตวัประกอบ (Factor 

Loading) 
ปัจจยั 6: ระดบัการรกัษาความมัน่คง (Variance = 10.333, α = 0.727)  
ระบบสารสนเทศในองคก์รของทา่น มกีารก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 
เชน่ ระดบัผูบ้รหิาร และระดบัปฏบิตักิาร เป็นตน้ 

.520 

องคก์รของทา่นมกีารก าหนดนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

.765 

องคก์รของทา่นมกีารประกาศหรอืแจง้นโยบายดงักล่าวใหบุ้คลากรรบัทราบ .784 
ผูบ้รหิารมกีารสนบัสนุนการด าเนินงานเกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภบัของระบบ
สารสนเทศ หรอืไม ่(เชน่ งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ เป็นตน้) 

.630 

องคก์รของทา่นมกีารดแูลดา้นความมัน่คงปลอดภยั เมือ่มกีารวา่จา้งหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) เพือ่ปรบัปรงุระบบสารสนเทศขององคก์ร 

.598 

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

สว่นที ่1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม และ การฝึกอบรมและใหค้วามรู ้กบั ความรู้
ความเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ พบว่ามคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม คอื ความรูค้วามเขา้ใจใน
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยค่า R = 0.258 และสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 6.7 (R2 
= 0.067) นอกจากน้ีผลการวเิคราะหค์วามถดถอยยงัแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม คอื ความรูค้วามเขา้ใจ
ในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F(1.237) = 8.479) (ดงัแสดงในตารางที ่2-3) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bulgurcu et al. (2010) ทีก่ล่าววา่เมื่อบุคคลรบัรูถ้งึความกลวัแลว้จะสง่ผลใหบุ้คคลนัน้หาความรู้
เพิม่เตมิเพือ่ใหต้นเองเกดิความรูค้วามเขา้ใจ และ Son and Jeong (2013) ไดก้ล่าววา่การฝึกอบรมท าใหผู้ใ้ชม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในองคก์ร 
  

ตารางที ่2 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression model) ของความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยั 
ของระบบสารสนเทศ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 5.028 2 2.514 8.479 0.000* 
Residual 70.268 237 .296   
Total 75.296 239    
* p < 0.05 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอบแบบปกต ิ(Coefficients) ของความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยั 
ของระบบสารสนเทศ 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (beta) 

T Sig. 

ค่าคงท่ี 2.320  7.082 0.000 
การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม .131 .127 1.977 0.049 
การฝึกอบรมและให้
ความรู ้

.253 .247 3.585 0.000 

หมายเหตุ * p < 0.05 
               R = .258, R2 =.067, SE = .544 
 

สว่นที ่ 2 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และ 
การตระหนักถงึความปลอดภยั พบว่ามคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม คอื การตระหนกัถงึความปลอดภยั โดยค่า R 
= 0.237และสามารถอธบิายควาผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 5.6 (R2 = 0.056) นอกจากน้ีผลการวเิคราะหค์วาม
ถดถอยยงัแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม คอื ความรูค้วามเขา้ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.000 (F(1.238) = 14.145) (ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and Xue 
(2009) ได้กล่าวว่าหากผู้ใช้มคีวามรู้และเข้าใจถึงการใช้งานสารสนเทศในองค์กร  ว่าการใช้งานอย่างไรก่อให้เกิดเป็น
อนัตรายไดน้ัน้ ผูใ้ชจ้ะตระหนกัถงึอนัตราย 
 

ตารางที ่4 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression model) ของ การตระหนกัถงึความปลอดภยั 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 3.407 1 3.407 14.145 0.000* 
Residual 57.326 238 .241   
Total 60.733 239    
* p < 0.05 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอบแบบปกต ิ(Coefficients) ของการตระหนกัถงึความปลอดภยั 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (beta) 

T Sig. 

ค่าคงท่ี 3.041  15.224 0.000 
ความรูค้วามเขา้ใจใน 
ความปลอดภยัของ 
 ระบบสารสนเทศ 

.213 .237 3.761 0.000 

หมายเหตุ * p < 0.05 
               R = .237, R2 =.056, SE = .490 
 
 สว่นที ่ 3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร การตระหนกัถงึความปลอดภยั และ พฤตกิรรมการใชร้ะบบ
สารสนเทศในองคก์ร พบว่ามคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร โดยค่า 
R = 0.325และสามารถอธบิายควาผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 10.6 (R2 = 0.106) นอกจากน้ีผลการวเิคราะหค์วาม
ถดถอยยงัแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร ทีร่ะดบันยัส าคญั 
p = 0.000 (F(1.238) = 28.080) (ดงัแสดงในตารางที ่6-7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and Xue (2009) ไดก้ล่าววา่
เมื่อบุคคลตระหนักได้ว่าก าลงัเผชิญอยู่กบัภยัคุกคาม บุคคลจะมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภยัคุกคาม นัน่คือ เกิดเป็น
พฤตกิรรมเพือ่ลดการเกดิภยัคุกคามจนกวา่ภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้จะหายไป 
 

ตารางที ่6 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression model) ของ พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6.371 1 6.371 28.080 0.000* 
Residual 54.001 238 .227   
Total 60.373 239    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอบแบบปกต ิ(Coefficients) ของ พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (beta) T Sig. 

ค่าคงท่ี 2.896  12.416 0.000 
การตระหนกัถงึความ
ปลอดภยั 

.324 .325 5.299 0.000 

หมายเหตุ * p < 0.05 
               R = .325, R2 =.106, SE = .476 
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 สว่นที ่ 4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร การตระหนกัถงึความปลอดภยั และ พฤตกิรรมการใชร้ะบบ
สารสนเทศในองคก์ร กบั ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั พบวา่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม คอื ระดบัการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยั โดยคา่ R = 0.510 และสามารถอธบิายควาผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 26.1 (R2 = 0.261) 
นอกจากน้ีผลการวเิคราะหค์วามถดถอยยงัแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม คอื ระดบัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F(1.237) = 41.751) (ดงัแสดงในตารางที ่8-9) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bulgurcu 
et al. (2010) ไดก้ล่าวว่า เมื่อทุกคนในองคก์รตระหนกัถงึความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ จะสง่ผลใหอ้งคก์รมี
ระดบั   การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่งูขึน้ และ Gadzama et al. (2014) ไดก้ล่าววา่พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศ
สง่ผลต่อความมัน่คงปลอดภยัขององคก์ร 
 

ตารางที ่8 คา่สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression model) ของ ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 25.735 2 12.868 41.751 0.000* 
Residual 73.044 237 .308   
Total 98.780 239    
* p < 0.05 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอบแบบปกต ิ(Coefficients) ของ ระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (beta) T Sig. 

ค่าคงท่ี 1.050  3.009 0.000 
การตระหนกัถงึความ
ปลอดภยั 

.311 .244 3.884 0.003 

พฤตกิรรมการใชร้ะบบ
สารสนเทศในองคก์ร 

.606 .474 8.025 0.000 

หมายเหตุ * p < 0.05 
               R = .510, R2 =.261, SE = .555 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และน าขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์ผลทางสถติ ิซึ่ง
จากการวจิยัพบวา่หากท าใหพ้นกังานรบัรูถ้งึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้พรอ้มทัง้มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานแลว้นัน้จะสง่ผลต่อ
ความเขา้ใจของพนกังาน และเมื่อพนกังานเกดิความเขา้ใจถงึวธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัจากการใชร้ะบบสารสนเทศ
จะท าให้พนักงานเกิดการตระหนักถึงการใช้ระบบสารสนเทศดงักล่าว และน าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภยั สดุทา้ยสง่ผลใหอ้งคก์รมรีะดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

เน่ืองจากปัจจุบนั สารสนเทศเขา้มามบีทบาทส าคญัยิง่ต่อองคก์รหลายแห่ง บางองคใ์ชร้ะบบสารสนเทศเป็นหลกัในการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจให้มีการเจริญเติบโต และใช้ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลต่างๆ  ขององค์กร ดังนัน้องค์กรจึงต้องเห็น
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ความส าคญัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ของการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อปกป้องขอ้มลูใหม้คีวามปลอดภยัอยูเ่สมอ ซึง่
สามารถสรุปประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัได ้ดงัน้ี 

(1) ผลของงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยันอกจากจะขึน้อยู่กบั การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม 
และ พฤตกิรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร ตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัดา้น ความรูค้วามเขา้ใจ
ในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การฝึกอบรมและใหค้วามรู ้และ การตระหนักถงึความปลอดภยั ซึ่งเป็นปัจจยัทีไ่ด้
จากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่เสรมิเขา้ไปในทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน  

(2) งานวจิยัน้ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นแงข่องธุรกจิต่อองคก์รอื่นๆทีม่รีายชื่อจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ซึง่ผลของ
การวจิยัท าให้ทราบว่าหากพนักงานในองค์กรมคีวามตระหนักถงึความปลอดภยัแล้วจะส่งผลใหอ้งค์กรมรีะดบัการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้ดงันัน้องคก์รจงึตอ้งเพิม่ปัจจยัต่างๆทีจ่ะท าใหพ้นักงานเกดิความตระหนักมากขึน้ ไดแ้ก่การ
ท าใหพ้นักงานรบัรูถ้งึภยัคุกคามและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัโดยการจดัการฝึกอบรมและให้
ความรูแ้ก่พนกังาน หรอืมกีารประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทุกคนในองคก์รทราบถงึวธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเบือ้งตน้
และสว่นทีส่ าคญักค็อื การทีผู่บ้รหิารเหน็ความส าคญัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัต่อระบบสารสนเทศในองคก์ร 

งานวจิยัน้ีศกึษาอทิธพิลที่มตี่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร ซึ่งศกึษา
เฉพาะกลุ่มพนักงานที่ท างานในองค์กรที่มกีารจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้งานวจิยัใน
อนาคตควรศกึษาเพิม่เตมิ ในกลุ่มองคก์รอื่นๆ  เช่น หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ หรอื บรษิทัขา้มชาต ิเป็นต้น 
นอกจากน้ี ระเบยีบวธิวีจิยัจากงานวจิยัน้ีเป็นรูปแบบงานวจิยัเชงิปรมิาณที่เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจ จากการท า
แบบสอบถามและน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิจงึควรศกึษาในรปูแบบงานวจิยัเชงิคุณภาพเพิม่เตมิ ซึง่เป็นการวจิยั
ที่ไม่เน้นขอ้มูลตวัเลข แต่เน้นการหารายละเอยีดต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่ท าการศกึษาจงึก่อให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจ
อย่างลกึซึ้งในเรื่องนัน้ๆ เพื่อคน้หาปัจจยัที่ส่งผลใหพ้นักงานเกดิความตระหนักและส่งผลใหม้รีะดบัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัต่อการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์รเพิม่  มากขึน้ 

จากผลการวจิยัท าให้พบว่าปัจจยัที่ได้กล่าวมาทัง้หมด อาจจะยงัไม่ใช่ปัจจยัทัง้หมดที่ส่งผลต่อระดบัการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยั จากค่าทางสถติทิี่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไม่มากนัก จงึแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัในกรอบ
การวจิยัน้ียงัไม่ครอบคลุมถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทัง้หมด ผู้สนใจสามารถท าการศกึษา
เพิม่เตมิวา่มปัีจจยัอื่นใด ทีจ่ะสง่ผลต่อระดบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัอกีหรอืไม่ 
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บทคดัย่อ  

ในปัจจุบนัหลายองคก์รไดม้แีนวความคดิทีอ่นุญาตใหพ้นักงานสามารถน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่นบุคคลมา
ใช้ในการท างานขององค์กรมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดยีวกนัหลายองค์กรต่างตระหนักดวี่าพนักงานเป็น
จุดอ่อนทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิการรัว่ไหลของสารสนเทศหรอืแมก้ระทัง่ขาดความตระหนกัในความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนที่ส่วนบุคคล อาจท าใหบุ้คลากรตกเป็นเหยื่อของการขโมยสารสนเทศ ซึ่ง
ความเสีย่งเหล่าน้ีสามารถท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนียัส าคญัต่อชื่อเสยีง ความน่าเชื่อถอืขององคก์รหรอืแมก้ระทัง่ขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั องค์กรจะต้องมุ่งเน้นการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลโดยสรา้งนโยบายการรกัษาความปลอดภยั
ขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัพนักงานในการปฏบิตังิาน ดงันัน้องคก์รจงึจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีก่ระตุน้ให้
พนักงานปฏบิตัติามกฎระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลขององค์กร เพื่อสนับสนุนการตระหนักถงึการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการประกอบธุรกจิขององคก์ร 

การวจิยัน้ีใชก้ารส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู  ซึง่จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 447 ราย 
จากประชากรไทยที่ท างานทัง้ในองคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนและสามารถน าอุปกรณ์สมารท์โฟนส่วนบุคคลไปใชใ้นที่
ท างานได ้พบว่าทศันคตทิี่มตี่อการปฏบิตัติามนโยบายของพนักงาน ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิของพนักงาน การรบัรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน ความตระหนักต่อการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลของพนักงานมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่น
บุคคล 

ผลจากการวจิยัน้ี นอกจากจะท าใหท้ราบวา่ความตระหนกัต่อการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูของพนกังานน ามาซึง่การ
ปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององค์กรในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่นบุคคลแลว้ ยงัท าใหเ้หน็ว่า
ทศันคตมิบีทบาทในการท าหน้าทีเ่ป็นสื่อตวักลางเพยีงบางสว่น (Partial mediator) ในการอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความตระหนกัถงึความปลอดภยัขอ้มลูและความตัง้ใจต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร 

 
ค าส าคญั: การปฏบิตัติามระเบยีบ การรกัษาความปลอดภยั อุปกรณ์สมารท์โฟน 
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Abstract 

An increasingly trend of many organizations nowadays is allowing employees to bring personal mobile 
devices into organizational workspaces, meanwhile those organizations have realized that, the employees are 
also a weakest link of information security. The employees often lack the information security awareness, 
especially when surfing social medias thru their smartphones. Consequencely, the organizational information, 
including sensitive data or even employee’s profiles, can be disclosure by unintention. The cost can be effect to a 
privacy of individuals, the reliability and reputation of organizations, and eventually lossing of competitive 
opportunity. Therefore, the organizations would realize factors to encourage their employees to comply with the 
information security policy rigorously. 

This work studies the factors by questionaires in order to collect employee’s opinion, and then process the 
collected data by SPSS program. The poll is collected from 447 Thai participants, who work for various 
organizations including both government and private sectors. According to the results, we found the factors -
attitude towards behaviour, social influence, self-efficacy, and information security awareness - have positive 
significants to the intention to comply with organizational information security policy, when employees surf social 
medias thru personal smartphones in organizational workspaces. 

By the results, despite the information security awareness positively related to intention to comply with the 
information security policy, we found that, the employee’s attitude is a partial mediator for explaining the relation 
between the information security awareness and the intention to comply with information security policy. 
        
Keywords: Compliance, Security, Smartphone Devices 
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1. บทน า  
ในปัจจุบนัหลายองคก์รไดม้แีนวความคดิทีอ่นุญาตใหพ้นกังานสามารถน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่นบุคคล เช่น 

โน๊ตบุ๊ก สมารท์โฟน และ แทบ็เลต็ มาใช้ในการท างานขององค์กร มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง (ประภาดา ตลงึจติร, 
2555) ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของ Cisco IBSG ทีร่ะบุวา่การเตบิโตของแนวคดิการน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่น
บุคคลมาใชใ้นการท างาน (Bring Your Own Device หรอื BYOD) ของประเทศชัน้น าระดบัโลก มอีตัราเตบิโตสงูขึน้รอ้ยละ 
105 ระหวา่งปี ค.ศ. 2013-2016 และผลส ารวจจากผูบ้รหิารระดบัสงู CIO (Chief Information Officer) ทัว่โลกต่างระบุ
ตรงกนัว่าบุคลากรน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่่วนบุคคลมาใชใ้นที่ท างาน ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบังานทัง้สิน้ คดิเป็น รอ้ยละ 
28 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) สว่นในประเทศไทยกม็อีงคก์รจ านวนไม่น้อยทีพ่นกังานน าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
เคลื่อนทีส่ว่นตวัมาใชใ้นการท างาน ซึง่มทีัง้ทีผู่บ้รหิารขององคก์รรบัทราบพรอ้มทัง้อนุญาตใหน้ ามาใชง้านอยา่งเป็นทางการ
และไม่รบัทราบต่อการน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนที่ส่วนตวัมาใชใ้นการท างาน  (ประจติ หาวตัร, 2556; อคัรา         
วฒันโยธนิ, 2553) ผูบ้รหิารขององคก์รจงึควรท าความเขา้ใจถงึแนวคดิการน าอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่นตวัมาใชใ้น
การท างาน ทัง้ในดา้นคุณประโยชน์ และดา้นความเสีย่งต่อการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศองคก์ร (Allam et al., 2014) 
โดยขอ้มูลสารสนเทศเป็นสิง่ส าคญัที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบรหิารจดัการ พฒันากระบวนการท างาน และสร้าง ความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัขององคก์ร หากบุคลากรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศขององคก์รไดทุ้กทีทุ่กเวลากจ็ะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานใหแ้ก่องคก์รมากยิง่ขึน้ (Allam et al., 2014) ในขณะเดยีวกนัหลายองคก์รต่างตระหนักดวี่า
บุคลากรเป็นจุดอ่อนทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศ (Haeussinger and Kranz, 2013; Ifinedo, 2012; 
Toshihiko Takemura, 2013) หรอืแมก้ระทัง่ขาดความตระหนกัในความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ผ่าน
อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่นบุคคล (Fagnot and Paquette, 2012) ไดใ้นหลายกรณี เช่น อุปกรณ์คอมพวิเตอร์
เคลื่อนทีส่ว่นบุคคลสญูหาย (ประภาดา ตลงึจติร, 2555) หรอืบุคลากรขาดความตระหนักในการดูแลอุปกรณ์หรอืตดิตัง้
ซอฟแวรท์ีส่ าคญั (Ifinedo, 2012) อาจท าใหบุ้คลากรตกเป็นเหยื่อของการขโมยขอ้มลูสารสนเทศหรอือาจจะเผยแพรข่อ้มลู
สารสนเทศขององคก์รโดยตัง้ใจหรอืไมไ่ดต้ัง้ใจ (อคัรา วฒันโยธนิ, 2553) หากอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์คลื่อนทีส่ว่นตวัไมม่กีาร
ป้องกนัไวอ้ยา่งดกีอ็าจเป็นชอ่งโหวท่ีท่ าใหร้ะบบเครอืขา่ยหรอืขอ้มลูสารสนเทศขององคก์รโดนโจมตไีดง้า่ยยิง่ขึน้ (Bertot et 
al., 2012; อคัรา วฒันโยธนิ, 2553) หรอืบุคลากรละเมดิกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รเกี่ยวกบัการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลู (Information Security Policy หรอื ISP) (BRohme, 2013; Cheng et al., 2013; Lebek et al., 2013)  
เป็นตน้ ซึง่ความเสีย่งเหล่าน้ีจะสามารถท าใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมนีัยส าคญัต่อชื่อเสียงขององคก์ร ความน่าเชื่อถอืของ
องคก์ร ความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืแมก้ระทัง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Webb et al., 2014)  

องคก์รจงึพยายามทีจ่ะลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู (Lebek et al., 2013) หลายองคก์ร
มกัจะพึง่พาเทคโนโลยเีขา้มาช่วยบรรเทาความเสีย่ง มกีารลงทุนกบั Firewall , VPN , Anti-Virus Solution และอื่นๆ อกี
เป็นจ านวนเงนิมหาศาล (อคัรา วฒันโยธนิ, 2553) ถงึแมว้่าการแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้จะช่วยปรบัปรุงการรกัษาความ
ปลอดภยัข้อมูลขององค์กร แต่ผลลพัธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากการขาดความร่วมมอืของ
พนกังานทีอ่าจจะไมเ่ขา้ใจในเรื่องของการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูทีด่ี (ประภาดา ตลงึจติร, 2555; อคัรา วฒันโยธนิ, 
2553) องค์กรจะต้องมุ่งเน้นการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลโดยสรา้งนโยบายการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลเพื่อเป็น
แนวทางส าหรบัพนกังานในการปฏบิตังิาน (Al-Omari et al., 2013) อยา่งไรกต็ามในขณะทีก่ารสรา้งนโยบายการรกัษา
ความปลอดภยัขอ้มูลและแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานที่จ าเป็น อาจจะยงัไม่เพยีงพอที่จะท าให้แน่ใจว่าพนักงานของ
องคก์รจะปฏบิตัติามนโยบายหรอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Gritzalis et al., 2014)  
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ดงันัน้องค์กรจึงจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจถึงปัจจยัที่กระตุ้นให้พนักงานปฏิบตัิตามกฎระเบียบการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร (Bulgurcu et al., 2010) เพื่อสนบัสนุนการตระหนักถงึการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูของ
องคก์ร (Information security awareness หรอื ISA) ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการประกอบธุรกจิขององคก์รและอา้งองิตาม
นโยบายการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร (Anderson and Agarwal, 2010; Mani et al., 2014) ถงึแมว้า่บทบาท
ความส าคญัของการตระหนักถงึการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู( Information security awareness) จะไดร้บัการยอมรบั
อยา่งแพรห่ลายแต่ความเขา้ใจต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตระหนกัถงึการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู ( Information security 
awareness) ยงัขาดแคลน (Bulgurcu et al., 2010)  

การวจิยัฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบั นโยบายการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูล (Information Security 
Policy) องคค์วามรู ้(Knowledge) จะอา้งถงึสิง่ทีพ่นกังานรู้ ทศันคต ิ(Attitude) จะมุง่เน้นในสิง่ทีพ่นกังานคดิ และพฤตกิรรม 
(Behavior) จะเกีย่วกบัสิง่ทีพ่นักงานท า โดยยดึทฤษฎพีฤตกิรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior) เป็น
พื้นฐาน และเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการตระหนักถึงการรกัษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Information 
security awareness’s antecedents) และความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร ( Intention to 
Comply with the security policies) เพื่อเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งนโยบายการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส าหรบั
องคก์รและใหพ้นักงานเกดิการตระหนักในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององคก์รและน าไปสูค่วาม
ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม  

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากนโยบาย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รเป็นสิง่ทีก่ าหนดขึน้มา
เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการแสดงพฤตกิรรมของพนกังานขององคก์ร ดงันัน้วธิกีารน านโยบายมาบงัคบัใชจ้ะมคีวามส าคญั
อยา่งมากต่อการยอมรบันโยบายนัน้ในองคก์ร เพือ่ใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละวธิกีารสรา้งความตระหนกัในการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององคก์รและน าไปสูค่วามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม จงึไดศ้กึษาทฤษฎเีชงิพฤตกิรรม 
(Behavior Research)  

ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรอื TPB) น าเสนอโดย (Ajzen, 1991) จดัอยูใ่นกลุ่มของ
ทฤษฎเีชงิพฤตกิรรม (Bulgurcu et al., 2010; Lebek et al., 2013) พฒันามาจากทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุและผล 
(The Theory of Reasoned Action หรอื TRA) น าเสนอโดย (Ajzen and Fishbein, 1980) ซึง่ทฤษฎดีงักล่าวถูกน ามาใช้
เป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาพฤตกิรรมของมนุษยม์ากทีส่ดุ (Lebek et al., 2013; Toshihiko Takemura, 2013; สงิหะ   
ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

หลกัการของทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนเป็นการรบัรูข้องแต่ละบุคคลเพื่อทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัแรงขบัเคลื่อนจาก
ความตัง้ใจ (Bulgurcu et al., 2010; Lebek et al., 2013) เพื่อแสดงพฤตกิรรมใดๆของบุคคลสามารถคาดการณ์ไดจ้าก
ทศันคตติ่อพฤตกิรรม (Attitude toward behavior) ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm) และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control) (Lebek et al., 2013; ประภาดา ตลงึจติร, 2555; 
สงิหะ ฉวสีุข และสุนันทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) พบว่าความตัง้ใจจะไดร้บัอทิธพิลจากทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรม (Attitude 
toward behavior) ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm) และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 
(Perceived Behavioral Control) และความตัง้ใจมอีทิธพิลโดยตรงกบัพฤตกิรรม  

จากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แนวทางในการเสรมิสรา้งความตระหนกัถงึการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทางด้านสารสนเทศขององค์กรในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคล จะเกิดขึ้นได้ ปัจจยัแรกคือ พนักงาน
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จะต้องมีความเชื่อว่าความตระหนักถึงกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยข้อมูล 
(Information Security Policy) จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและองคก์ร เมื่อพนักงานมทีศันคตทิีด่ตี่อกฎระเบยีบและ
ข้อบงัคบัขององค์กรแล้ว พนักงานก็จะมคีวามตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ปัจจยัที่สองคือ พนักงานเห็นว่าเพื่อน
รว่มงานไดก้ระท าตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู พนกังานกจ็ะแนวโน้มที่
จะแสดงพฤตกิรรมเหล่านัน้ดว้ย ปัจจยัทีส่ามคอื พนกังานสามารถรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมถงึการปฏบิัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กร รวมถึงผลให้เป็นไปตามที่ต้องการ พนักงานก็จะมคีวามตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร 

การทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งท าใหส้ามารถน ามาพฒันากรอบแนวคดิของปัจจยัทางดา้นความตระหนกัถงึ
การปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางด้านสารสนเทศขององค์กรในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นการบูรณาการกรอบแนวคดิมาจากงานวจิยัในอดตี ประกอบด้วย ทศันคติที่มตี่อการปฏิบตัิตามนโยบาย 
ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม ความตัง้ใจที่จะปฏบิตัติาม และความตระหนกั
ถงึความปลอดภยัขอ้มลู 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั (Conceptual model) 

 
3. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) มจีุดมุง่หมายเพื่อพสิจูน์สมมตฐิานงานวจิยัทีก่ าหนด
ขึน้ เป็นการศกึษาในลกัษณะของการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ดว้ยวธิกีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ใช้
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามจะพฒันาเป็นแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส์และ
แบบสอบถามแบบกระดาษ เพือ่น ามาวเิคราะหท์างสถติ ิ

ผูว้จิยัไดท้ าออกแบบและทดสอบแบบสอบถาม ซึง่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 
447 ตวัอย่าง จากประชากรไทยที่ท างานทัง้ในองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนและสามารถน าอุปกรณ์สมารท์โฟนส่วน
บุคคลไปใชใ้นทีท่ างานได ้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล การสรา้งและพฒันาขอ้ค าถามของงานวจิยัทางผูว้จิยัเป็น
การรวบรวมขอ้ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งจากงานวจิยัในอดตี ซึ่งแบบสอบถามทีใ่ชไ้ดจ้ากการปรบัประยุกต์จากการศกึษางานวจิยั
ในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง บทความ เพือ่น ามาก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบสอบถามทีจ่ะน าไปใชศ้กึษากบักลุ่มตวัอย่างและ
ผูว้จิยัมกีารพฒันาขอ้ค าถามที่เกี่ยวขอ้งจากการรวบรวมงานวจิยัในอดตี โดยขอ้ค าถามทางดา้นระเบยีบการรกัษาความ
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มัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององคก์ร จากงานวจิยัของ (Anderson and Agarwal, 2010; Bulgurcu et al., 2010; 
Fagnot and Paquette, 2012) 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัด าเนินการควบคุมของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 2 สว่น ดงัน้ี (1) การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เน้ือหา (Content Validity) ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่มคีวามช านาญในการท างานวจิยั พจิารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา แลว้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อความชดัเจนและครบถ้วนตามจุดประสงค์ของ
งานวจิยั (2) การทดสอบความเชื่อมัน่ของชุดค าถามทีใ่ชว้ดัตวัแปร โดยการน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 
เพื่อทดสอบแบบสอบถามของงานวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 20 คน (Pre-Test) โดยใชแ้บบสอบถามแบบกระดาษ เพื่อ
ประเมนิถงึความเหมาะสมและความชดัเจนของแบบสอบถามก่อนการเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยใชส้ตูรของ Cornbach เพื่อ
ค านวณหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach, 1951) แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม หลงัจากไดแ้บบสอบถามทีม่ี
ความเหมาะสมเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัจงึน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
4. ผลการศึกษา  

ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการแจกแจงขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีมทีัง้หมด 447 คน  และเมื่อแยกตามขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ช่วง
อายุของกลุ่มตวัอยา่ง 26-30 ปี สงูถงึรอ้ยละ 61.74 และระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 70.02 
ในขณะที่ท าการจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร รอ้ยละ 82.77 แจกแจงตามกลุ่มสายงานที่เกี่ยวขอ้งพบว่า
กลุ่มสายงาน Financial Services มมีากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 58.61 สดุทา้ยการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะการใชง้าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งตามระดบัความรูเ้กี่ยวกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ีไม่ดเีลย 
รอ้ยละ 0.45 คอ่นขา้งไมด่ ีรอ้ยละ 4.03 ปานกลาง รอ้ยละ 46.31 คอ่นขา้งด ีรอ้ยละ 40.27 และ ดมีาก รอ้ยละ 8.95  

ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Factor Analysis) เป็นการน าเสนอผลของการจบักลุ่มปัจจยัทีส่ง่ผลถงึการปฏบิตัิ
ตามระเบยีบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ทัง้ 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย ความตระหนกัถงึความปลอดภยัขอ้มลู ทศันคตทิีม่ ี
ต่อการปฏบิตัติามนโยบาย ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอา้งองิ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม และความตัง้ใจที่
จะปฏบิตัติามนโยบาย ซึง่วธิกีารสกดัปัจจยัจะเลอืกเฉพาะปัจจยัทีม่คี่า Eigenvalue มากกวา่ 1 เท่านัน้ เมื่อพจิารณาค่าสถติิ
พบวา่ค่าดชันี KMO มคี่ามากกวา่ 0.80 ทุกตวัแปรแสดงวา่ ขอ้มลูทีม่อียูม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะใช ้Factor Analysis ในการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มมาก 

ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ไดท้ าการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมอื โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึง่ผลการวเิคราะหป์รากฏวา่จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทีเ่กบ็รวบรวม ใหค้า่ความเชื่อมัน่ของ
ทัง้ 5 ตวัแปร อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้คอืมากกวา่ 0.7 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่มคีวามเชื่อมัน่ในระดบัทีส่งูมาก 

 
5. สรปุผลการวิจยั  

งานวจิยัน้ีมกีารศกึษาเอกสารงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งและสรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั 
เพื่อทดสอบสมมตฐิานทีว่า่ทศันคตขิองพนกังานทีม่ตี่อการปฏบิตัติามนโยบายรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร ความ
เชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างอิงของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามนโยบายรกัษาความปลอดภยัข้อมูลขององค์กร การรบัรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของพนกังานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร
และความตระหนกัถงึความปลอดภยัขอ้มลูของพนักงานเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
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ของนโยบายการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่นบุคคล  รวมถงึความตระหนกัถงึ
ความปลอดภยัขอ้มูลของพนักงานเป็นปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกต่อทศันคตทิี่มตี่อการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของนโยบายการ
รกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่นบุคคล 

การวจิยัน้ีมกีลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานขององค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทย โดยสามารถน าอุปกรณ์
สมารท์โฟนส่วนบุคคลไปใชใ้นทีท่ างานได ้จ านวน 447 ราย ซึง่การเลอืกกลุ่มตวัอย่างนัน้ใชว้ธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง
และใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ สถติบิรรยายเพื่อวเิคราะหก์ารแจกแจงความถีข่องขอ้มลู
สว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Factor analysis) เพื่อจบักลุ่มปัจจยั และการวเิคราะห ์
Regression เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มปัจจยัทศันคติของพนักงานที่มตี่อการปฏบิตัิตามนโยบายรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิของพนกังาน การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของ
พนักงานและความตระหนักถงึความปลอดภยัขอ้มลูของพนักงานกบัความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของนโยบายการ
รกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ความสมัพนัธ ์
ผลทดสอบการสนับสนุน

สมมติฐานท่ีระดบั
นัยส าคญั(P<0.01) 

H1 ทศันคตทิีม่ตี่อการปฏบิตัติาม
นโยบาย  

ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม
นโยบาย  

สนบัสนุน 

H2 ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ 
 

ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม
นโยบาย 

สนบัสนุน 

H3 การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรม  

ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม
นโยบาย 

สนบัสนุน 

H4 ความตระหนกัถงึความปลอดภยั
ขอ้มลู  

ทศันคตทิีม่ตี่อการปฏบิตัติาม
นโยบาย 

สนบัสนุน 

H5 ความตระหนกัถงึความปลอดภยั
ขอ้มลู  

ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม
นโยบาย 

สนบัสนุน 

 
5.1 ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

เชงิทฤษฎ ีงานวจิยัฉบบัน้ีสามารถท าใหท้ราบถงึองคค์วามรูท้ีส่ าคญั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัปัญหาเชงิพฤตกิรรมของพนกังาน
ต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รและปัจจยัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้น
สารสนเทศขององค์กร จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งและตรวจสอบบทบาทของปัจจยัอทิธพิลจากทศันคตทิีม่ตี่อ
พฤตกิรรม (Attitude toward behavior) ในการท าหน้าทีเ่ป็นสือ่ตวักลางทีส่ าคญั (มกีารใชก้นัอยา่งกวา้งขวางจากหลาย
ทฤษฎ ีเช่น TAM) (Bulgurcu et al., 2010; Kaur and Mustafa, 2013) จากผลการวจิยัครัง้น้ีไดท้ าการตรวจสอบในบรบิท
ของทศันคตขิองพนกังานทีม่ตี่อความตัง้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายองคก์ร งานวจิยัฉบบันี้ไดช้ีแ้นวทางใหเ้หน็วา่ทศันคตมิี
บทบาทในการท าหน้าทีเ่ป็นสือ่ตวักลางเพยีงบางสว่น (Partial mediator) ในการอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งความตระหนกั
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ถงึความปลอดภยัขอ้มลู (Information Security Awareness) และความตัง้ใจต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร (Intention to Comply) นอกจากน้ีงานวจิยัยงัสามารถแสดงใหเ้หน็วา่ปัจจยัความตระหนกัต่อการ
รกัษาความปลอดภยัขอ้มลูของพนักงานมอีทิธพิลทางตรงต่อปัจจยัการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูล
ขององคก์รในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่นบุคคล ดงันัน้วจิยัฉบบันี้ไดช้ีแ้นวทางใหเ้หน็วา่ความตระหนกัถงึความปลอดภยั
ขอ้มลู (Information Security Awareness) มอีทิธพิลทัง้ทางตรงต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู
ขององคก์รไดแ้ละทางออ้มโดยผ่านปัจจยัทศันคตทิีม่ตี่อการปฏบิตัติามนโยบายของพนกังานกบัพฤตกิรรมของพนกังานต่อ
การปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รได้ 

เชงิปฏบิตั ิงานวจิยัฉบบัน้ีสามารถน าไปก าหนดแนวทางเพื่อส่งเสรมิความตระหนักของพนักงานต่อการปฏบิตัติาม
ระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัทางด้านสารสนเทศขององค์กรในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคล องค์กรต่างๆ
สามารถใช้มาตรการตอบโต้ทัง้ 3 รูปแบบเพื่อที่จะสามารถลดการกระท าผดิของพนักงานต่อการปฏบิตัติามระเบยีบการ
รกัษาความปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององค์กร ซึ่งมาตรการตอบโต้ ทัง้สามรูปแบบไดแ้ก่ ความตระหนักต่อนโยบาย
ความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน การศกึษาและฝึกอบรมเกี่ยวกบัทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั และการตรวจสอบคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคล โดยองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัไิด้ ดงัน้ี ผู้บรหิารขององค์กร หรอื
ผูบ้รหิารสารสนเทศระดบัสงูควรใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการ โดยผูบ้รหิารจะตอ้งแสดงถงึการใหค้วามส าคญัต่อการ
ก าหนดการลงมอืปฏบิตักิาร ด าเนินการ เฝ้าระวงั การทบทวน การบ ารุงรกัษาและการปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภยั ผูบ้รหิารควรมอบหมายใหห้น่วยงานภายในองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรที่จ าเป็น เช่น การอบรม การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการควบคุมภายในและนโยบายความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูองคก์ร การสรา้งความตระหนกัถงึความปลอดภยั
ขอ้มลูและการเพิม่ขดีความสามารถเพื่อใหพ้นักงานทัง้หมดทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายความมัน่คงปลอดภยั เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองคก์รมคีวามตระหนักในบทบาทของพวกเขา
และความรบัผดิชอบที่มตี่อการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลขององค์กร นอกจากน้ีผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในการลงทุน
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูองคก์รซึ่งตอ้งพฒันาความความรูด้า้นความปลอดภยัทางเทคโนโลยอีย่างต่อเน่ืองและเปิด
โอกาสใหพ้นักงานไดเ้ขา้อบรม ศกึษาดูงานเพื่อเพิม่พูนความรูต้ามความเหมาะสม ดงันัน้งานวจิยัชิ้นน้ีสามารถกระตุ้นให้
องคก์รเหน็ความส าคญัของการเสรมิสรา้งความตระหนักถงึการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้น
สารสนเทศขององคก์รในการใชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนสว่นบุคคลของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งนโยบายการ
รกัษาความปลอดภยัข้อมูลส าหรับองค์กรและให้พนักงานเกิดการตระหนักในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางด้าน
สารสนเทศขององคก์รและน าไปสูค่วามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม 
5.2 ข้อจ ากดัในงานวิจยั  

แมว้า่งานวจิยัฉบบัน้ีจะมกีารคน้พบทีเ่ป็นประโยชน์และน่าสนใจ แต่กย็งัมขีอ้จ ากดับางประการ ไดแ้ก่ งานวจิยัในครัง้น้ี
เลอืกกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจากองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนโดยสามารถน าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลไปใช้ในที่
ท างาน วธิกีารเลอืกกลุ่มประชากรทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ถงึแมว้่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
447 รายจะสามารถเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด แต่วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชดุ้ลพนิิจและการตดัสนิใจของผูว้จิยัหลกัในการพจิารณาเลอืกกลุ่มตวัอยา่งวา่มลีกัษณะสอดคลอ้งหรอืเป็นตวัแทนทีจ่ะ
ศกึษาไดห้รอืเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการงานวจิยัหรอืไม่ ซึง่การตดัสนิใจของผูว้จิยัอาจจะสง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของ
ผลที่ได้จากการวิจยั จาการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจยัได้คดัเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ท างานเป็นพนักงานประจ า
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(Permanent Employee) เท่านัน้ อาจจะท าใหเ้กดิอคตหิรอืขาดขอ้มลูในการตอบแบบสอบถามในสว่นของพนกังานชัว่คราว
(Temporary Employee)  
5.3 ข้อเสนอแนะ  

สบืเน่ืองจากขอ้จ ากดัที่ไดก้ล่าวขา้งต้น เพื่อให้งานวจิยัในอนาคต มคีวามสมบูรณ์และน่าสนใจยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอเสนอ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท างานวจิยัครัง้ต่อไป ใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี ประเดน็ทีแ่รก งานวจิยัในครัง้น้ีมุง่ศกึษาปัจจยัทีจ่ะน าไปสู่
การปฏิบัติตามระเบียบการรกัษาความปลอดภยัข้อมูลขององค์กร โดยเลือกปัจจยัจากกลุ่มของทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Theories) เป็นหลกั งานวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจเพื่อศกึษาปัจจยัใดบา้งทีช่่วย
เสรมิสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางด้านสารสนเทศขององค์กร เช่น การให้
รางวลัหากพนักงานปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลขององค์กร หรอื การลงโทษหากพนักงานไม่ตาม
ระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลขององค์กร ประเดน็ที่สอง เน่ืองจากงานวจิยัชิ้นน้ีได้ระบุขอบเขตการวจิยัเฉพาะ
พนกังานประจ าเน่ืองจากพนกังานประจ าไดผ้่านกระบวนการอบรมหรอืไดร้บัความรูถ้งึกฏระเบยีบการรกัษาความปลอดภยั
ขอ้มลูขององคก์รเป็นอยา่งด ีและมสีทิธิห์รอืสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์รได ้แต่อยา่งไรกต็ามบางองคก์รใหส้ทิธิพ์นกังาน
ชัว่คราวสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้เช่นกนัและหลายองค์กรไม่ได้ให้ความส าคญัหรอืเน้นย าต่อการปฏิบตัิตาม
ระเบยีบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององค์กรส าหรบัพนักงานชัว่คราว เน่ืองจากมองว่าพนักงาน
เหล่านัน้ใชเ้วลาท างานตามสญัญาจา้ง ซึ่งจากจุดน้ีอาจจะท าใหเ้กดิช่องโหว่หรอืเกดิความเสีย่งทีจ่ะท าใหข้้อมลูขององคก์ร
รัว่ไหล ดงันัน้ส าหรบังานวจิยัในอนาคต อาจจะท าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่สรมิสรา้งความตระหนกัใหพ้นกังานชัว่คราวใน
การปฏบิตัติามระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูขององคก์รทัง้ในขณะทีป่ฏบิตังิานในองคก์รและหมดสญัญาจา้ง 
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บทคดัย่อ 

โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ มหีลกัสูตรการเรยีนที่ครอบคลุมตัง้แต่นักเรยีนในระดบัชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงบุคคลทัว่ไปที่ต้องการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อสอบแขง่ขนั ปัจจุบนั มทีัง้หมด 29 สาขาทัว่ประเทศ และมชี่องทางการเรยีนทีห่ลากหลายเพื่อตอบโจทย์
กบัความตอ้งการของนกัเรยีน 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร และปัจจยัภายใน ภายนอก ท าใหส้ามารถก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิเพื่ อให้
โรงเรยีนสามารถสรา้งผลก าไรในอนาคตได ้คอื กลยุทธก์ารสรา้งนวตักรรมสนิคา้และบรกิารใหม่ และกลยุทธก์ารสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ดา้นสนิคา้และบรกิาร 

เพื่อใหก้ารจดัท าแผนระบบสารสนเทศสอดคลอ้งกบักลยุทธข์องโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ 
จงึไดน้ าเสนอระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ S.E.L.F. ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน ระบบคลงั
ขอ้สอบ ระบบขอ้สอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู ้และระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ 
โดยระบบทัง้ 6 ระบบนัน้จะสนบัสนุนกระบวนการท างานในแต่ละกลยุทธท์างธุรกจิของโรงเรยีนได ้

ผลสรุปในเรื่องการลงทุนในระบบสารสนเทศทีอ่งคก์รตอ้งด าเนินการจดัหาภายในระยะเวลา 3 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
โดยระยะแรกจะเป็นระบบ S.E.L.F. ระบบหอ้งสอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam และระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์เน่ืองจาก
เป็นระบบที่เกี่ยวขอ้งกบันักเรยีนโดยตรง และสามารถด าเนินการจดัท าไดท้นัท ีเพราะองค์กรมทีรพัยากรที่พรอ้มอยู่แล้ว 
ส าหรบัในระยะที ่2 คอื ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและการฝึกอบรมพนักงาน ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบการจดัการและบรหิารองค์
ความรู้ เป็นระบบที่องค์กรต้องศึกษาและเรยีนรู้เพิม่เติมก่อนด าเนินการจดัท า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจดัท าระบบ 
องคก์รมทีรพัยากรทีพ่รอ้มใชง้านไดอ้ยู่แลว้ ในขณะทีก่ารไดม้าของระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบนัน้ จะด าเนินการพฒันา
โดยทมีงานระบบสารสนเทศของบรษิทัในเครอื และการซื้อโปรแกรมส าเรจ็รปู และจากการค านวณระยะเวลาคนืทุนของ
ระบบทีพ่ฒันาทัง้หมด มกีารจดัสรรการใชท้รพัยากรรว่มกนัของทุกระบบจงึสามารถคนืทุนไดไ้มภ่ายในไมเ่กนิ 3 ปี มเีพยีง
ระบบเดยีวคอื ระบบคลงัขอ้สอบทีต่อ้งอาศยัระยะเวลาในการคนืทุนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 
ค าส าคญั: แผนระบบสารสนเทศ กลยุทธ ์โรงเรยีนกวดวชิา กลยุทธก์ารสรา้งนวตักรรม กลยุทธก์ารสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้ 
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Abstract 
TRIAM BUNDIT English Language and Tutoring School develop the distinct effective English courses for 

primary student, secondary student, high school student and adult which provide 29 branches all over the country 
and have various learning channel that suitable for the student. 

From the external environment and the internal environment analysis that can provide strategy for school are 
as follows: Innovation strategy and Customer Orientation strategy that suitable with 6 systems are S.E.L.F. 
System, Training and collecting data System, E-Exam System, Simulation Exam System, Knowledge 
Management System, and Customer Relationship Management System. 

The school should provide all information systems within 3 years and split in 2 phases. First phase are as 
follows: S.E.L.F. System, Simulation Exam System and Customer Relationship Management System that can 
management as soon with the school’s resource. Last phase are as follows: Training and collecting data System, 
E-Exam System and Knowledge Management System that developer should learning before develop the system. 
All System can develop by developer staff in school and buy instant program. And it will return the profit within 3 
Years. Only E-Exam System that take more than 3 Years to return the profit. 

 
Keywords: Strategic information system planning, Strategy, Tutoring school, Innovation strategy, Customer 

orientation strategy 
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1. บทน า 
ธุรกจิกวดวชิาโดยรวมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มมีลูค่า 7,600 ลา้นบาท มโีรงเรยีนกวดวชิาประมาณ 2,005 แห่ง 

อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 460 แห่ง และภูมภิาค 1,545 แห่ง และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยธุรกจิกวดวชิาไดแ้บ่งการกวดวชิา
ออกเป็นรายวิชา ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเตรียมบณัฑิต เป็นโรงเรียนกวดวิชา และสอน
ภาษาองักฤษ ที่มคีู่แข่งจ านวนมากในตลาด ปัจจุบนัธุรกิจกวดวชิาภาษาองักฤษมแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากนักเรยีน หรอืผู้ปกครองมคี่านิยมว่า การเรยีนกวดวชิาจะช่วยในการสอบเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัที่มชีื่อเสยีงได ้
นอกจากน้ียงัมเีรื่องทีป่ระเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ท าใหเ้กดิกระแสตื่นตวัในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้ ดงันัน้จงึมกีารแข่งขนัสงูในตลาดกวดวชิาภาษาองักฤษ สถาบนักวดวชิาหลายแห่ง
จ าเป็นตอ้งสรา้งความแตกต่าง เพือ่ใชด้งึดดูกลุ่มนกัเรยีน รวมถงึผูป้กครอง  

โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ เป็นโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษ โดยมคีวามมุง่มัน่ที่
จะสร้างสรรค์การเรยีนรูรู้ปแบบใหม่ เพื่อให้เกดิแนวความคดิและความเขา้ใจต่อสิง่ที่เรยีนรู้มากกว่าเพยีงแค่การท่องจ า 
ปัจจุบันมีคอร์สเรียนที่รองรบักลุ่มนักเรียนตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ไปจนถงึบุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อน าไปใชส้อบวดัระดบัต่างๆ ปัจจุบนัม ี
29 สาขาทัว่ประเทศ มรีปูแบบการเรยีนทีห่ลากหลาย แบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ คอื  

(1) การเรยีนในรอบสอนสด เป็นการเรยีนทีม่คีรผููส้อนด าเนินการสอนในหอ้งเรยีน 
(2) การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F. เป็นการเรยีนเน้ือหาผ่านเครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นตวัทีส่าขา โดยไฟลว์ดิโีอทีน่กัเรยีนเรยีน 

เป็นไฟลท์ีม่กีารบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด  
(3)การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F.@HOME 100% เป็นการเรยีนเน้ือหาทัง้คอรส์เรยีนจากทีบ่า้น โดยเป็นไฟลว์ดิโีอทีม่ ี

การบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด และแปลงในระบบ เพือ่ใหน้กัเรยีนดาวน์โหลดเน้ือหาเรยีนไดจ้ากทีบ่า้น  
(4) การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F.@Tablet เป็นการเรยีนเน้ือหาทัง้คอรส์เรยีนผ่านอุปกรณ์ Tablet โดยเป็นไฟลว์ดิโีอทีม่ ี

การบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด และแปลงในระบบ เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนไดผ้า่นอุปกรณ์ Tablet เท่านัน้ 
นอกจากน้ียงัมีการเรยีนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรยีนได้มกีารพฒันาหลกัสูตรการเรยีนโดยน าไปประยุกต์ใช้กบั

อุปกรณ์การสือ่สาร SmartPhone ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษเพิม่เตมิไดผ้่าน Applications ทีท่างโรงเรยีนได้
พฒันาขึน้ 
 

2. ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้เคร่ืองมือในการท าแผนกลยทุธ ์
2.1 ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้ PEST 

จากการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทัว่ไป โดยใชเ้ครื่องมอื PEST Analysis พบวา่ยงัคงมโีอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ
กวดวชิาภาษาองักฤษ เน่ืองจากนักเรยีนยงัคงมีค่านิยม และความเชื่อมัน่ต่อการเรยีนกวดวชิา ว่าจะสามารถท าใหส้อบได้
คะแนนด ีหรอืมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จรงิ และมสีว่นช่วยในการสอบเขา้โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีง และเลอืกเรยีนกวด
วชิาภาษาองักฤษเป็นล าดบัต้นๆ เพราะใช้ในทุกสนามสอบ  จากการที่นักเรยีนส่วนใหญ่มองว่าการเรยีนกวดวชิาเป็น
สิง่จ าเป็น ท าใหย้งัคงเกดิพฤตกิรรมการเรยีนพเิศษอยูใ่นปัจจุบนั หากโรงเรยีนมกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางการ
เมอืง หรอืสภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศ จะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบมากนกั ในสว่นของความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ีคนสว่น
ใหญ่พกพาอุปกรณ์การสือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet ตดิตวัไปดว้ยทุกที ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์การ
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สือ่สารน้ีจงึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้การเตบิโตของเทคโนโลยีจะช่วยสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เกีย่วกบัการเรยีน สรา้ง
ความสะดวกกบัผูเ้รยีน ในขณะทีโ่รงเรยีนสามารถปรบัใชแ้ละสรา้งยอดขายจากสว่นน้ีได ้ 

การวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการแขง่ขนัของธุรกจิโดยใชเ้ครื่องมอื Five Forces พบว่า มกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิ
กวดวชิาภาษาองักฤษ ทัง้คู่แขง่รายเก่า และรายใหม่ ทัง้น้ีมสีาเหตุมาจากการใชว้ชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาหลกัในการสอบ
เข้าศึกษาต่อทุกสนามสอบ รวมถึงความต้องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ท าให้นักเรยีนมคีวามสนใจลือกเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษเป็นล าดบัตน้ๆ ของการกวดวชิา โดยคู่แขง่หลกัในปัจจุบนัมศีกัยภาพทีใ่กลเ้คยีง ทัง้ในเรื่องของคอรส์เรยีนที่
เปิดสอน จ านวนสาขา และรปูแบบกจิกรรมทางการตลาด ในขณะทีคู่แ่ขง่รายใหมไ่ดพ้ยายามสรา้งจุดขายในเรื่องของวธิกีาร
สอน รวมถงึสรา้งพนัธมติรทีแ่ขง็แกรง่ เพือ่เป็นกลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือโรงเรยีนอื่นๆ 

การแขง่ขนัทีร่นุแรง ท าใหแ้ต่ละโรงเรยีนต่างกน็ าเสนอทางเลอืกทีต่รงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครองมาก
ทีส่ดุ ทัง้การน าเสนอคอรส์เรยีน รวมถงึกจิกรรมทางการตลาด การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อดงึดดูใจ ท าใหน้กัเรยีน และ
ผูป้กครองมทีางเลอืกในการสมคัรเรยีนมากขึน้ สง่ผลใหอ้ านาจต่อรองของผูซ้ือ้มมีากขึน้ 

ในขณะทีอ่ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลติ จากการวเิคราะหย์อดขายพบวา่ คอรส์ทีส่อนโดยตวิเตอรห์ลกัจะสรา้ง
รายไดม้ากกวา่คอรส์อื่นๆ ในขณะทีบุ่คลากรทางวชิาการ ทีถ่อืเป็น Supplier ส าคญัรองลงมา เน่ืองจากเป็นผูจ้ดัท าหลกัสตูร
เบือ้งหลงัตวิเตอร ์ มอีตัราการลาออกคอ่นขา้งสงูในแต่ละปี และการรบัคนเขา้มาใหมใ่ชเ้วลานาน เพราะมกีระบวนการคดั
กรองเป็นพเิศษ ดงันัน้หากมกีารลาออกในทมี จะสง่ผลกระทบต่อแผนงานวชิาการทีไ่ดว้างแผนไวก้่อนหน้าน้ี จงึสง่ผลให้
อ านาจต่อรองในสว่นน้ีอยูใ่นระดบัทีส่งู 

ภยัคุกคามของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน เชน่ การคน้หาเนื้อหาทีต่รงกบัความตอ้งการผา่นอนิเทอรเ์น็ต หรอืการใชง้าน
ผา่นอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ SmartPhone หรอื Tablet ปัจจยัเหล่าน้ีไดก้่อใหเ้กดิความสะดวกกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ อกีทัง้ไม่
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเหมอืนเรยีนกวดวชิา ซึง่ถอืเป็นชอ่งทางการเรยีนรูร้ปูแบบใหมแ่ละมโีอกาสเป็นสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน
ในอนาคตได ้
2.2 ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้ SWOT Analysis 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์รในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มปีระเดน็ส าคญั 
ดงัน้ี 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน 
(1) โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติเป็นโรงเรยีนที่เป็นที่รูจ้กัของการตวิกวดวชิาภาษาองักฤษ 

เพื่อสอบเขา้โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั โดยมตีวิเตอรผ์ูส้อนทีเ่ป็นทีรู่้จกัในหมูน่ักเรยีน หรอืผูป้กครอง “ครเูอม็” และเป็นที่
รูจ้กัในสือ่มวลชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 

(2) ระบบ S.E.L.F. ซึ่งเป็นระบบหลกัในการเรยีนเกดิปัญหาบ่อยครัง้ และไม่มกีระบวนการในการตรวจสอบไฟลว์ดิโีอ
การเรยีน รวมถงึไมม่กีารจดัการขอ้มลูขา่วสารจากสว่นกลางอยา่งเป็นระบบ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
(1) มาตรฐานการสอนของแต่ละโรงเรยีนต่างกนั ท าใหน้กัเรยีนเกดิความไมเ่ชื่อมัน่ จงึตอ้งหาความรูจ้ากแหล่งอื่น เช่น 

การกวดวชิาเพือ่เตรยีมตวัสอบแขง่ขนั 
(2) วชิาภาษาองักฤษ เป็นวชิาที่น ามาใชใ้นการค านวณคะแนนทุกสนามสอบ ท าใหน้ักเรยีนมองเห็นความส าคญัเป็น

ล าดบัตน้ๆ ในการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
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(3) อุปกรณ์การสือ่สารทัง้ SmartPhone และ Tablet เป็นอุปกรณ์ทีทุ่กคนมพีกตดิตวั และใชง้านไดต้ลอดเวลา การ
พฒันาเน้ือหาบทเรยีนใหส้ามารถเรยีนไดจ้ากทุกที ่ทุกเวลา หรอืการพฒันาทางเทคโนโลยอีื่นๆ จะช่วยเพิม่ความสะดวกใน
การเรยีนมากยิง่ขึน้ 

(4) เมื่อพจิารณาเรื่องคู่แขง่พบว่า ในปัจจุบนัมคีู่แขง่ในธุรกจิกวดวชิาภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก ซึ่งมทีัง้คู่แขง่หลกั
รายเดิม และคู่แข่งรายใหม่ โดยแต่ละโรงเรยีนต่างก็มกีารน าเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายให้กบัโรงเรยีน และ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครองใหม้ากทีส่ดุ 

(5) ในขณะที่การเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ท าไดง้่ายขึน้ เพราะมกีารพฒันาอนิเทอรเ์น็ต  โดยเฉพาะการเขา้ถงึเน้ือหาผ่าน
ชอ่งทางเวบ็ไซต ์YouTube ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมคลปิวดิโีอต่างๆ รวมถงึคลปิบทเรยีนวชิาภาษาองักฤษดว้ย สว่นน้ีจะท าให้
นกัเรยีนสามารถเรยีนเน้ือหาไดส้ะดวก และมขีอ้ดคีอื ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเรยีน 
 

3. กลยทุธอ์งคก์รท่ีได้จากการวิเคราะห ์และระบบท่ีน าเสนอ 
กลยุทธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีไ่ดท้ าการศกึษามา ประกอบไปดว้ย 12 กลยุทธ ์ดงัต่อไปนี้ 
- Cost leadership strategy กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าตน้ทุนต ่า 
- Differentiation strategy กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร 
- Niche strategy กลยุทธก์ารเจาะตลาด 
- Growth strategy กลยุทธก์ารเตบิโต ขยายตลาด  
- Alliance strategy กลยุทธพ์นัธมติรรว่มคา้ 
- Innovation strategy กลยทุธน์วตักรรม คดิคน้ประดษิฐส์นิคา้และบรกิารใหม่ๆ  
- Entry-barrier strategy กลยุทธก์ารสรา้งอุปสรรคส าหรบัผูเ้ขา้มาใหม่ 
- Customer orientation กลยุทธก์ารใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
- Time กลยุทธเ์รือ่งเวลา  
- Operational effectiveness กลยุทธก์ารด าเนินการอยา่งมปีระสทิธผิลกวา่คูแ่ขง่ 
- Lock in customers or suppliers กลยุทธก์ารใหค้งอยูก่บับรษิทัตลอดไป 
- Increase switching costs กลยทุธไ์มใ่หเ้ปลีย่นไปใชบ้รษิทัอื่นเพราะอาจแพงกวา่ 
 
จากการวเิคราะหใ์นประเดน็ส าคญัขา้งตน้จงึไดแ้นวทางในการพฒันาเป็นกลยทุธข์ององคก์รไดด้งัน้ี 

3.1 กลยทุธก์ารสร้างนวตักรรมสินค้าและบริการใหม่ (Innovation Strategy) 
หมายถงึ การใชไ้อทใีนการสรา้งสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด ท าใหส้นิคา้แตกต่างจากที่มอียู่ในปัจจุบนั สรา้ง

ความได้เปรยีบเหนือคู่แข่ง จากการวเิคราะห์ที่พบว่า มแีนวโน้มการเตบิโตของการใช้อนิเทอร์เน็ต และมกีารใช้อุปกรณ์
สือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet ในสดัสว่นทีส่งูขึน้เรื่อยๆ จงึสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัโดยใชก้ล
ยุทธ์น้ีมาพฒันา และปรบัใชเ้ป็นอกีหน่ึงช่องทางการเรยีน ในขณะที่โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ
เองกม็กีลยุทธก์ารจดัท า และพฒันาระบบการเรยีนใหค้รบสมบูรณ์ โดยมแีผนทีจ่ะพฒันาเกี่ยวกบัระบบการเรยีน อยา่งไรก็
ตามในสว่นของความเขม้ขน้ทางเน้ือหาวชิาการ ทางโรงเรยีนสามารถน ามาประยกุตส์รา้งใหเ้กดินวตักรรมไดเ้ช่นกนั จงึสรุป
แผนการปฏบิตังิานดงัน้ี 

แผนงานระยะยาว เพื่อสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัองคก์รโดยส่งผลระยะยาว องค์กรจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญักบัการ
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการดงัน้ี 
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(1) จดัตัง้คณะกรรมการ ทีมวิจยั ด้านนวตักรรมการเรียน  
เน่ืองจากการพฒันานวตักรรมการเรยีน จะตอ้งด าเนินการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ขึน้มาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของนกัเรยีน และสามารถเกดิเป็นยอดขายในอนาคตได ้จงึเป็นเรื่องใหมท่ีอ่งคก์รควรใหค้วามส าคญั โดยมกีารวาง
แผนการท างานตัง้แต่การจดัตัง้คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมการเรยีน รวมถงึทมีงานวจิยัใน
การคน้หาขอ้มลู เพือ่น าเสนอในทีป่ระชุมต่อไป 

(2) พฒันาศกัยภาพทีมงาน  
ระบบทีด่จีะเกดิจากการสรา้งระบบโดยทมีงานทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึผูใ้หค้ าแนะน าที่ใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ การ
พฒันาทมีงานสามารถด าเนินงานไดด้ว้ยการฝึกอบรม เริม่ตัง้แต่ทมีงานผูพ้ฒันาระบบทีต่อ้งมคีวามรูค้วามสามารถ 
ตลอดจนความเชีย่วชาญในการพฒันาระบบ เพื่อใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิปัญหาน้อย 
และลดขอ้รอ้งเรยีนน้อยทีสุ่ด ในขณะทีผู่ใ้ชง้านระบบ รวมถงึผูท้ีใ่หค้ าแนะน าระบบกบันกัเรยีนควรพฒันาความรู้
และฝึกทกัษะเพิม่เตมิเพือ่ใหส้ามารถใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

แผนงานระยะสัน้ สามารถด าเนินการไดท้นัท ีเพือ่สรา้งยอดขายใหเ้กดิขึน้ทนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
(3) เพ่ิมช่องทางการเรียนท่ีสะดวกให้กบันักเรียนผา่นอปุกรณ์การส่ือสาร  

จากการวเิคราะหท์ีพ่บว่า ในปัจจุบนัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่าน SmartPhone มสีดัสว่นทีส่งูขึน้เรื่อยๆ นัน่
หมายความว่าความตอ้งการในเรื่องการเขา้ถงึขอ้มลูผ่านช่องทางทีส่ะดวกก าลงัเป็นทีต่อ้งการในปัจจุบนั จงึควรพฒันา
ช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลู หรอืช่องทางการเรยีนทีส่ะดวก โดยพฒันาระบบการเรยีนใหส้ามารถเรยีนไดผ้่านอุปกรณ์ 
SmartPhone หรอื Tablet และปรบัปรงุการใชง้านผา่น Applications  

(4) จดัท าคลงัข้อสอบ  
จากการวเิคราะห์ที่พบว่า โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ มศีกัยภาพในเรื่องการพฒันา
เน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการน าโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัมาใชป้ระกอบการสอน ซึง่ท าใหน้กัเรยีนสามารถ
น าไปใชใ้นการเตรยีมตวัก่อนสอบแขง่ขนัได ้จงึควรพฒันางานในสว่นคลงัขอ้สอบ เพื่อสง่มอบไปถงึนักเรยีน โดย
สามารถน ามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ Smart Phone หรอื Tablet ทีท่ าใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

(5) ศนูยท์ดสอบวิชาภาษาองักฤษออนไลน์  
จากความแขง็แกร่งทางดา้นวชิาการภาษาองักฤษของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ  ซึ่ง
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักเรยีนทีม่าสมคัรเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบแขง่ขนั ท าใหเ้กดิโอกาสในการพฒันาเรื่องการ
เตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สอบจรงิ โรงเรยีนสามารถจดัท าศูนย์ทดสอบ โดยพฒันาโจทย์ หรอืแบบฝึกหดัที่มี
เน้ือหาใกลเ้คยีงกบัขอ้สอบภาษาองักฤษจรงิในแต่ละสนามสอบ และสามารถประเมนิผลในหลากหลายมติ ิรวมถงึ
ใหค้ าแนะน ากบันกัเรยีนเป็นรายบุคคลเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัเรยีนก่อนเขา้สอบจรงิได้ 

3.2 กลยทุธส์ร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าด้านสินค้าและบริการ (Customer Orientation) 
หมายถงึ กลยุทธ์การใหค้วามส าคญักบัลูกค้า เพื่อใหไ้ด้รบัความพงึพอใจสงูสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัมกีารแข่งขนักนั

อย่างหนักในธุรกิจกวดวิชา นักเรียน หรือผู้ปกครองมีทางเลือกในการสมคัรเรียนมากขึ้น โรงเรียนกวดวิชาและสอน
ภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติจงึจ าเป็นต้องด าเนิน กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด โดยเริม่จากการคน้หา
ความตอ้งการของลกูคา้ ศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ จากนัน้จงึน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้
มากทีส่ดุ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ สง่ผลถงึการเป็นลกูคา้ประจ าในอนาคตได ้
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(1) การท าวิจยัตลาด  
เพราะการแขง่ขนัทีร่นุแรงในตลาดกวดวชิา การตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีนหรอืผูป้กครองใหโ้ดนใจ เป็น

สิ่งที่โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเตรียมบัณฑิตควรให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะตัวเลือกการเรียนที่
หลากหลายจากทัง้คูแ่ขง่เก่าและใหม ่จะท าใหล้กูคา้เกดิทางเลอืกในการตดัสนิใจสมคัรเรยีน ทางโรงเรยีนจงึควรคน้หาความ
ต้องการที่นักเรยีนต้องการสูงสุด โดยด าเนินการในเรื่องของการจดัท ากระบวนการวจิยัทางการตลาด เพื่อค้นหาความ
ตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครอง ทัง้ในเรื่องการตอบสนองความตอ้งการในเรื่องบทเรยีน หรอืสทิธพิเิศษทีต่อ้งการไดร้บั
ระหวา่งการเรยีน เพื่อสรา้งแรงจงูใจ อยา่งไรกต็ามผลจากงานวจิยักค็วรจดัท าเป็นระบบ เพื่อใหท้มีงานน าไปใชใ้นงานอื่นๆ 
ได ้

(2) บริหารความสมัพนัธล์กูค้า  
เน่ืองจากนกัเรยีนแต่ละกลุ่มมพีฤตกิรรมการเรยีนทีแ่ตกต่างกนั การวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้จงึเป็นสิง่ส าคญั เพราะจะ

ท าใหโ้รงเรยีนสามารถจดัประเภทกลุ่มลูกคา้ได ้และน าเสนอสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดส้งูสุด ตรง
กลุ่มเป้าหมาย โดยจดัท าระบบบรหิารความสมัพนัธล์ูกคา้ Customer Relationship Management ซึ่งพจิารณาจาก
พฤตกิรรมของลกูคา้ และหาความเชื่อมโยงกบัคอรส์เรยีน หรอืบรกิารทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยุทธท์างการตลาดของโรงเรยีน 
ขอ้มลูของลูกคา้ทีส่ าคญั เช่น ขอ้มลูเรื่องการสมคัรเรยีน ขอ้มลูสถานะการเรยีนปัจจุบนั คะแนนสอบ เป็นต้น หลงัจากการ
วเิคราะห์พฤตกิรรม และแบ่งกลุ่มประเภทลูกคา้แลว้ ก็จะต้องมกีารตดิต่อสื่อสาร หรอืจดักจิกรรมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป
เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

อยา่งไรกต็ามการน าเสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง และครบถว้นใหก้บัลกูคา้กเ็ป็นสิง่ส าคญั จงึควรพฒันาระบบศนูยร์วมขอ้มลู
คอรส์เรยีน และโปรโมชัน่ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย และใหค้ าแนะน ากบันกัเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถงึการ
พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานใกลช้ดิลกูคา้ใหส้ามารถท างาน และใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปเป็นกลยุทธ์ขา้งต้น จงึสามารถน าเสนอระบบสนเทศที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์
องคก์ร และชว่ยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดท้ัง้หมด 6 ระบบ ดงัน้ี 

- ระบบ S.E.L.F. 
เน่ืองจากระบบหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนทีโ่รงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ คอื ระบบ S.E.L.F. 

ซึง่มชี่องทางการเรยีนทีร่องรบัในปัจจุบนัทัง้การเรยีนแบบ S.E.L.F. 100% S.E.L.F.@HOME 100% S.E.L.F.@Tablet 
ตอบสนองความตอ้งการในเรือ่งการจดัตารางเรยีนไดเ้องผ่านเครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นตวัทีส่าขา รวมถงึการเรยีนทีบ่า้น หรอื
อุปกรณ์การสือ่สาร Tablet อยา่งไรกต็ามการวเิคราะห ์พบวา่ ปัจจุบนัน้ีอุปกรณ์การสือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet 
สง่ผลกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั ทุกคนมใีนครอบครอง และใชเ้ป็นสือ่ในการเขา้ถงึเน้ือหาผา่นอนิเทอรเ์น็ต จงึสง่ผลใหเ้กดิ
โอกาสการขยายชอ่งทางการเรยีนมาสูอุ่ปกรณ์การสือ่สารน้ี รวมถงึการใชง้าน Applications บน SmartPhone หรอื Tablet 

- ระบบจดัเกบ็ข้อมลูและการฝึกอบรมพนักงาน 
เน่ืองจากการปฏบิตังิานในแต่ละสว่นใหม้ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ พนักงานผูป้ฏบิตังิานควรมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการจดัท าผลงานจนประสบผลส าเร็จ และได้ผลงานที่มีประสทิธิภาพ การฝึกอบรมเป็นเครื่ องมืออย่างหน่ึงในการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของพนกังาน ปัจจุบนัโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมกีารฝึกอบรมพนกังานในแต่ละ
แผนก อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ระบบควรมกีารปรบัปรงุในบางสว่น  

- ระบบคลงัข้อสอบ 
จากการวเิคราะห์ที่พบว่า โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมศีกัยภาพในเรื่องการพฒันา

เน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการน าโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัมาใชป้ระกอบการสอน ซึ่งท าใหน้ักเรยีนสามารถน าไปใช้
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ในการเตรียมตวัก่อนสอบแข่งขนัได้ จึงมโีอกาสในเรื่องการพฒันาในส่วนคลงัข้อสอบ เพื่อส่งมอบไปถึงนักเรยีน โดย
สามารถน ามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ Smart Phone หรอื Tablet ทีท่ าใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ระบบห้องสอบเสมือนจริง Simulation Exam 
จากความแขง็แกรง่ทางดา้นวชิาการภาษาองักฤษของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ ซึง่

สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักเรยีนที่มาสมคัรเรยีน เพื่อเตรยีมตวัสอบแข่งขนั ท าใหเ้กดิโอกาสในการพฒันาเรื่องการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้สอบจรงิ โรงเรยีน สามารถจดัท าศนูยท์ดสอบ โดยพฒันาโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกบั
ขอ้สอบภาษาองักฤษจรงิในแต่ละสนามสอบ และสามารถประเมนิผลในหลากหลายมติ ิรวมถงึใหค้ าแนะน ากบันักเรยีนเป็น
รายบุคคลเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัเรยีนก่อนเขา้สอบจรงิได ้

- ระบบการจดัการและบริหารองคค์วามรู้  
เน่ืองจากขอ้มลูในการปฏบิตังิานต่างๆ ของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมเีป็นจ านวน

มาก เช่น ขอ้มลูคอรส์เรยีน ขอ้มลูกจิกรรมทางการตลาด โปรโมชัน่ต่างๆ หรอืขอ้มลูความรูอ้ื่นๆ การกระจายขอ้มลูเพื่อให้
แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานได้อย่างทัว่ถึง และมปีระสทิธิภาพ เป็นสิง่ที่โรงเรียนควรให้ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจา้หน้าทีง่านขายทีต่้องรบัขอ้มลูทัง้หมดเพื่อใหก้ารบรกิารแก่นักเรยีน หรอืผูป้กครอง การใหข้อ้มูลทีค่รบถ้วนและถูกตอ้ง 
จะช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบักลุ่มลูกคา้ได ้การจดัเกบ็ขอ้มลูทีห่ลากหลายและมคีวามซบัซ้อนนัน้เป็นปัญหาที่โรงเรยีน
ตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหา โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาปรบัใชจ้ะชว่ยสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินงานไดด้ยีิง่ขึน้  

- ระบบบริหารความสมัพนัธล์กูค้า 
คอื การบรหิารสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ ใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึผกูพนักบัสนิคา้ บรกิาร หรอืโรงเรยีน เมื่อลกูคา้มี

ความผูกพนัในทางที่ด ีกจ็ะไม่คดิเปลีย่นใจ ท าใหเ้รามฐีานลูกคา้ที่ม ัน่คง และน ามาซึ่งความมัน่คงของบรษิทั โดยขอ้มูลที่
โรงเรยีนจ าเป็นตอ้งทราบเพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห ์เช่น พฤตกิรรมของลูกคา้ และน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใชเ้พื่อ
ชว่ยในการวเิคราะหห์าความเกีย่วขอ้งระหวา่ง พฤตกิรรมของลกูคา้กบักลยุทธท์างการตลาด  
3.3 ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 

การวางแผนระบบสารสนเทศของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ เป็นการวางแผนสารสนเทศ
เชงิกลยุทธเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองต่อกลยุทธข์องโรงเรยีนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึการสรา้งผลก าไร และความยัง่ยนืใหก้บัโรงเรยีน 

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นโรงเรยีน มตีน้ทุนค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อทรพัยากร รวมถงึค่าใชจ้่ายทางดา้น
บุคลากรผูพ้ฒันาระบบ จงึตอ้งมกีารประเมนิความคุม้ค่าก่อนการลงทุน เพื่อใหก้ารลงทุนมคีวามเสีย่งน้อย และคุม้ค่ามาก
ทีส่ดุ จากระบบทีไ่ดน้ าเสนอทัง้ 6 ระบบนัน้ จะตอ้งน ามาประเมนิเพื่อวเิคราะหค์วามส าคญัของแต่ละระบบ และจดัล าดบั
ความส าคญั โดยรายละเอยีดวธิกีารทีจ่ะใชป้ระเมนิโครงการมดีงัน้ี 

- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
ในการประเมนิความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศจะตอ้งวเิคราะหจ์ากประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการลงทุน โดย

ผลตอบแทนของโครงการสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) ประโยชน์ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ (Intangible Benefits) เป็นผลตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ ไมส่ามารถวดัค่าได ้หรอืยาก

แก่การประเมนิคา่ เชน่ ความพงึพอใจของลกูคา้ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร การสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน เป็นตน้ 
(2) ประโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิ (Tangible Benefits) เป็นผลตอบแทนทีส่ามารถประเมนิค่าเป็นตวัเงนิได ้เช่น การลด

คา่ใชจ้า่ย เพิม่ยอดขาย เป็นตน้ 
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- การวิเคราะห ์Cost/Benefit Analysis ของแต่ละระบบ 
การวเิคราะหโ์ครงการดว้ยเครือ่งมอืทางการเงนิในครัง้น้ี ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิทัง้สิน้ 2 ประเภท คอื 
(1) มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) คอื ผลต่างระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัสุทธิ

ตลอดอายุของโครงการกบัเงนิลงทุนเริม่แรก ณ อตัราผลตอบแทนที่ต้องการหรอืต้นทุนของเงนิทุนของโครงการ ซึ่งการ
วเิคราะหด์ว้ยการใชเ้ครือ่งมอืน้ี ท าใหท้ราบถงึมลูคา่ปัจจุบนัของโครงการ ณ วนัสิน้ปี 

(2) ระยะเวลาคนืทุน คอื จ านวนปีทีก่จิการจะไดร้บัเงนิทีจ่่ายลงทุนในโครงการลงทุนกลบัมา ซึ่งการวเิคราะหด์ว้ย
การใชเ้ครือ่งมอืน้ีท าใหท้ราบถงึระยะเวลาในการคนืทุนของโครงการ 

จากการประเมนิผลการวเิคราะห์ท าใหส้ามารถสรุปล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของ
องคก์รไดด้งัน้ี 

ระยะที ่1 : เป็นระบบทีค่วรพฒันาทนัท ีเน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้โดยตรง เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัองคก์ร 
ระบบ S.E.L.F. เน่ืองจากเป็นระบบหลกัของการเรยีนในโรงเรยีนอยู่แลว้ จงึสามารถน ามาพฒันาต่อยอดให้

สามารถเรยีนไดผ้่าน SmartPhone หรอื Tablet หรอืการใชง้านผ่าน Applications โดยเป็นระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
นกัเรยีนมากทีส่ดุ และมโีอกาสในการพฒันาต่อยอดมากทีส่ดุ 

ระบบบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ ระบบน้ีจะช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากมกีารศกึษาขอ้มลูของ
ลกูคา้ และน าเสนอขอ้มลูการเรยีน หรอืสทิธพิเิศษไดอ้ย่างตรงตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ โดยสามารถพฒันาได้
ทนัท ีเพราะเป็นการต่อยอดจากระบบ XS และระบบ S.E.L.F. ซึง่เป็นระบบหลกัขององคก์รอยูแ่ลว้ 

ระบบหอ้งสอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam ระบบน้ีเป็นรปูแบบการทดสอบ ท าโจทยอ์อนไลน์เป็นอกี 1 ช่อง
ทางเลอืกส าหรบันกัเรยีน สามารถพฒันาไดท้นัท ีโดยต่อยอดจากระบบเรยีน S.E.L.F. และ Applications และพฒันาเพิม่ใน
สว่นของชอ่งทางการช าระเงนิ  

ระยะที ่2 : เป็นระบบทีส่ าคญั เสรมิสรา้งการวางแผนงานกลยทุธใ์นระยะยาว 
ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบน้ีเป็นการพฒันาระบบจากระบบ S.E.L.F. โดยน าเน้ือหาการท าขอ้สอบไปอยู่ใน 

Applications เชื่อมโยงกบัสือ่ประกอบการเรยีนซึง่ระบบน้ียงัไมเ่คยเกดิขึน้มาก่อน แต่ในทางปฏบิตัสิามารถท าได ้เพื่อเป็น
อกีนวตักรรมหน่ึงของการเรยีน 

ระบบการจดัการและบรหิารองค์ความรู้ ระบบน้ีจะช่วยเสรมิสรา้งแผนกลยุทธ์ของโรงเรยีนในระยะยาวในการ
รวบรวมขอ้มลูทีส่ าคญัจากทุกแผนก และน ามาแบง่ปันในแต่ละแผนกเพือ่น าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดใ้นอนาคต 

ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน ระบบน้ีเป็นระบบรองรบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแต่ละแผนก 
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามช านาญ และสามารถสรา้งประโยชน์ใหเ้กดิกบัองคก์รได ้

การไดม้าของระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบนัน้ จะด าเนินการพฒันาโดยทมีงานระบบสารสนเทศของโรงเรยีน และ
การซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป และจากการค านวณระยะเวลาคืนทุนของระบบที่พฒันาทัง้หมด โดยที่มีการจดัสรรการใช้
ทรพัยากรรว่มกนัของทุกระบบจะสามารถคนืทุนไดภ้ายในไมเ่กนิ 3 ปี มเีพยีงระบบเดยีวคอื ระบบคลงัขอ้สอบทีต่อ้งอาศยั
ระยะเวลาในการคนืทุนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

การพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศตามน้ี จะน าไปสูก่ารพฒันาโรงเรยีนอยา่งยัง่ยนื มกีาร
เจรญิเตบิโต และสามารถพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรยีนใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการน า
เทคโนโลยมีาชว่ยในการปฏบิตังิานเพือ่ลดตน้ทุนของโรงเรยีนได ้
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4. สรปุผลแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบนั โรงเรียนมีติวเตอร์ผู้สอนที่เป็นที่รู้จกัในหมู่นักเรียน หรือ

ผูป้กครอง แต่โรงเรยีนมปัีญหาที่ระบบ S.E.L.F. ซึง่เป็นระบบหลกัในการเรยีนมกัเกดิปัญหาบ่อยครัง้ และไมม่กีระบวนการ
ในการตรวจสอบไฟลว์ดิโีอการเรยีน รวมถงึไม่มกีารจดัการขอ้มลูขา่วสารจากสว่นกลางอย่างเป็นระบบ ดงันัน้เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งจุดแขง็และปรบัจุดอ่อนของโรงเรยีนดว้ยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้โรงเรยีนควรน าตอบสนองการด าเนิน
แผนกลยุทธด์ว้ยการน าระบบ 6 ระบบมาใช ้ คอื ระบบ S.E.L.F., ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน, ระบบคลงั
ขอ้สอบ,  ระบบขอ้สอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam, ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู้, และระบบบรหิารลูกคา้
สมัพนัธ ์
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Title: Excel for Auditors 
Author: Bill Jelen and Dwayne K Dowell 
Edition: 1st Edition, 2007 
Publisher: Holy Macro Books 
Number of pages: 212 
 
หนังสอื Excel for Auditors เป็นหนังสอืทีก่ล่าวถงึการใช้
ค าสัง่ Excel เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูใหผู้ต้รวจสอบทราบถงึสิง่
ผิดปกติที่แสดงให้เห็นจากข้อมูล ค าสัง่ส าหรับการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย Excel ประกอบดว้ย  
- การวเิคราะหใ์นแนวนอน (Horizontal analysis) 
- การวเิคราะหใ์นแนวตัง้ (Vertical analysis) 
- อตัราสว่น (Ratios) 
- การวเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend analysis) 
- สถติ ิ(Statistics) 
- การจดัชัน้ (Stratifications) 
- การวเิคราะหอ์ายุหนี้ (Aging) 

 
นอกเหนือจากการวเิคราะห์อายุลูกหนี้ดงักล่าวขา้งต้นแล้วยงักล่าวถึงการวเิคราะห์ Pivot table เพื่อจดัสร้าง

รายงานในรปูแบบต่างๆ โดยไม่ตอ้งมกีารเขยีนโปรแกรม การตรวจสอบขอ้มูลซ ้า (Duplicate) การตรวจสอบขอ้มูลกระโดด 
(Gap) โดยหนังสอืเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงการใชค้ าสัง่ของ Excel เพื่อช่วยในการตรวจสอบ ซึง่เป็นค าสัง่ของโปรแกรม 
ACL (Audit Control Language) ซึง่เป็นโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการตรวจสอบแลว้ ยงักล่าวถงึค าสัง่ส าคญัอื่นๆ ของ Excel 
ทีผู่ต้รวจสอบสามารถน ามาช่วยวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเช่นกนั 
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ค าแนะน าในการส่งผลงานเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
อ่ืน หากตรวจพบวา่มีการตีพิมพซ์ า้ซ้อน ถือเป็นความรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ
วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวฒุทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ารประเมินบทความเพือ่การตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงคข์อง

วารสารหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีน

ทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะสามารถ 
download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
การส่งบทความ 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรุณาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบบัภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่างบรรทดั

เป็น At least และ page size เป็น letter (8.5” x 11”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเนื้อหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบการพิมพบ์ทความ 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ ใช้

แบบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว 
และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและใสเ่ลขก ากบั
ทุกหน้าทีมุ่มขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนดิของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ความ ขนาด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ (ภาษาไทย)
(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ความ ขนาด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั

งานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
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- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรุปการวจิยั การประยุกตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัในอนาคต 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมี

ดงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 
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- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ย

ภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่ผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ ์
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบการอ้างอิง 
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา 

เป็นการระบุแหล่งอ้างอิงแบบย่อซ่ึงการอ้างอิงจะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวิจัย ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไว้ด้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างองิแหล่งที่มาของขอ้ความ ซึ่งมี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชื่อต่อด้วยชื่อสกุลของผู้แต่ง ต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค ปีที่พมิพ์ เครื่องหมายจุลภาค 
เลขทีห่น้าอา้งองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ใหร้ะบุชื่อและนามสกุลของผูแ้ต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ใหร้ะบุนามสกุล
ของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ที่มกีารอ้างโดยใช้ค าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และสุภาพ 
ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 
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- ผู้แต่งสามคนขึ้นไป  การอ้างถึงทุกๆ  ครัง้ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น 
(สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบนั  ชื่อสถาบนัทีอ่า้ง  ระบุชื่อเตม็ทุกครัง้  เช่น  (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่างปีกัน และต้องการอ้างถึง พร้อมกัน  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 22; 
2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม พิมพปี์ซ ้ากนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d  เป็นต้น  ตามหลงัปีส าหรบั  เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกจิ วงศว์วิฒัน์นนุกจิ, 2550ก, น. 22), (ศุภกจิ วงศว์วิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22), (Yin,  1998a, 
p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผูแ้ต่งหลายคน เอกสารหลายเรือ่ง และต้องการอ้างอิงถึงพรอ้มๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบัอกัษร
คัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย  ; 
ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์,  2545,  น.  10;  สุวมิล  ว่องวาณิช,  2553, 
น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ประมวลมาโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีที่ไม่ได้อ่านบทความที่อ้างองิในบทความที่อ่าน ให้ระบุชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถึงใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สุชาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. การอ้างอิงในบรรณานุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและล าดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานที่พมิพ:์ ส านักพมิพ์

หรอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนังสอืและล าดบัที ่

(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
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กรณีบทความในวารสาร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). ชื่อบทความ. ชือ่

วารสาร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิารธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information 

Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจาก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. ดงึขอ้มลูวนัที ่17 มนีาคม 2550, จาก www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user 

_surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจากสมัมนาทางวิชาการ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนาทางวชิาการ (ตวัเอยีง), สถานที่, 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนาทางวชิาการ (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
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กรณีข้อมูลจากวิทยานิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยานิพนธ ์(ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ 

ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยานิพนธ ์

(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar 

but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมูลจากหนังสือรวมบทความ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธกิาร (บรรณาธกิาร), 

ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวัแรก

ของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies. In F. Warren McFarlan (Ed.), The Information 

Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 
 
กรณีข้อมูลจากสมัมนา มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่สมัมนา, สถานที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนา, สถานที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Political 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
 
กรณีข้อมูลจากงานแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ (ตวัเอยีง) (ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ปล, ผูแ้ปล). 

ส านกัพมิพ.์ (ตน้ฉบบัตพีมิพใ์นปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจดุ) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ (ตวัเอยีง) 

(ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล, Trans.). ส านกัพมิพ.์ (Original work published ปีทีต่พีมิพ.์) 
ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work 

published 1940.) 
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