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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัสารสนเทศเขา้มามบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิเป็นอยา่งมาก แต่ความเสีย่งทางธุรกจิทีพ่บมากเป็นอนัดบัตน้ๆ 

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. 
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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
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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 
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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 
   
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 72 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 76 
 

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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