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บทคัดยอ
การแสดงออกถึ
งานวิจัยนี้มีวัตถถุุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการแส
สดงออกกถึงพฤติกรรมในการ
ปฏิบบััติตามนโยบายการรั
ามนโยบายกการรรักษษาความมั
าความมมั่นคงปลอดภั
คงปปลอดดภัยทางดานสารสนเทศของพนั
นสารสสนเทศศของพนักงงานในองค
านในอ กร ซึ่งเปน
งานวิวิจัยเชิงปริมาณ และประยุกุ ตใชชท ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
รรมตามแแผน ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ทฤษฎี
ความรั
ารปฏิ
มรับผิผิดรับชอบ ทฤษฎีีการป
ปฏิิบัติตาม ทฤษฎี
ทฤษษฎีการขมขูยับยั้งทัท่ัวไป และโมเดลความรู ทัศนคติและ
พฤติกกรรมมาเ
รรมมาเป
งกรอบแนวคิ
เปน แนวทางในการสร
แนวทางใในการสรางก
กรออบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษากั
ษากกับกลุุมตัตวั อยางที่เปนพนักงาน
ในองค
ภาครั
และเอกชน จํานวน
งคกรที่มีนโยบายการรักษาความมั
ษาความมม่ันคงปลอดภัยทางด
ทางดดา นสารสนเทศทั
นสารสนนเทศศท้ังภา
าครัฐและเอ
229 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามทั
ารแจกแบบสอบบถามทั้งรูรูปแบบกระดาษและอิ
แบบบกระะดาาษและอิเล็กทรอนิกส และนําขอมูล
ที่ไดมาประมวลผลด
มาประมวลผลดวยโปรแ
ยโปรแกรมสํ
แกรรมสําเร
เร็ร็จรูปทางส
ทางสถิ
สถิติ เพื่อวิวิเคราะห
ครร าะหความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ จาก
ทฤษฎี
ษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัยที่กลาวมาขางตน
ผลการวิจัยพบวา การรับรูรภัยคกคาม
คุกคาม ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
ในความสามารถของตนเอ การคลอย
ตามกลุมอางอิง ทัศนคติที่มี ตอการปฏิบัติตามนโยบาย การรับรูถึง ความรับผิ ดรับชอบ และการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสงอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศและยังสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยหากพนักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบั ติตามนโยบายและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแลวนั้นก็จะสงผลโดยตรงทําใหเกิดการแสดงออกถึง
พฤติกรรมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศดวย ทั้งนี้การรับรูภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ของพนักงานมีผลมาจากประสบการณกอนหนาจากการเผชิญกับภัยคุกคามดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
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จากผลการวิจัยทําใหพบอีกวา การใหรางวัลและความรูสึกของการบีบบังคับโดยการลงโทษนั้นไม
สงผลกระทบตอความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามนโยบาย เนื่องจากการใหรางวัลและบทลงโทษอาจถูก
ตีความวาเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมพฤติกรรม จึงทําใหพนักงานรูสึกตอตาน และไมอยากที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้อาจไมสามารถใชไดกับองคกรที่พนักงานสวนใหญ มีอายุ
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้สวนใหญอยูในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่ง
ความคิดและแรงจููงใจที่สงผลตอการแสดงออกถึงพฤติ
ฤ กรรมในการปฏิฏบัติตามนโยบายรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย อาจแตกต า งกั น จึ ง ขอเสนอแนะงานวิ
ขอเเ สนอแนน ะงานวิ จั ย ต อ เนื่ อ งว า ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่
เสริมสร
มสรางใหพนักงานแสดงออ
งานแสดงออกถึ
รรมในการปฏิ
อกถึงพฤติกรรม
มในนการปฏฏบิ ัติตามนโยบายการรั
ามนโโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางดดานสารสนเทศในแต
นสารสนเทศศในแตละชวงอายุ
งหรื
งสภาพแวดลอมหรือ
ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหผูที่เกี่ยวของห
หรือผููที่ตองการสร
งกาารสรางสภาพ
วัฒนธรรมในองคกรใหเกิดการรั
การรรกั ษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศสามารถนํ
นสสารรสนเททศสามมารถนําไปปรั
ไ บใชเพื่อ
ควบคุคุมให
ใหหพนักงานแส
งานแสดงออกถึ
นสารสนเทศได
สดงออกถึงพฤติกรรมในการรั
รรมใในการรักษาความมั
ษาความม มั่นคงปลอดภัยทางด
ทางงดานส
อยางเหม
งเหมาะสม
มาะสม
คําสําคั
าคัญ: พฤติกรรมในการปฏิ
ามนโยบายการรั
รรมในการปฏิบัติตามนโยบา
ายการรักษาความมั
ษาา ความมั่นคงปลอดภั
คงงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
การตระหนักถึถงึ ความสํ
ความสสาํ คัคญ
ั ของการรั
ของการรรักษาความมั่นั คงปลอดภัย ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
นโยบาย
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AABSTRACT
BSTTRACT
The objective
objeective of this
this study
stuudy isis to examine the factors
facctors influencing
influuencing behavioral
information
security
compliance
employee.
rmatioon sec
curity policy com
mpliance in empl
loyee. This research is qquantitative
research
archh that applied to Theory
Theoory of Planned
Plaanned Behavior,
Behaviorr, Protection Motivation
Mottivat Theory,
ountabillity Theory,, Compliance
Compliancce Theory
Deterrennce Theory
Theory and
an Model of
Accountability
Theory,y, General Deterrence
wledge-- attitudeattittudde- behav
vior as
as a basis for ddeveloping
evelopinng rese
earchh methodology.
method
knowledgebehavior
research
The
dy was coll
lected from 229 Thai par
rticcipannts, who
who w
as an em
mployee in or
study
collected
participants,
was
employee
organizations
withh information securityy policy
including
sectors. Data
policy in
ncludingg both ggovernment
oveernnment and private se
was gathered by printedd andd online questionn
questionnaires
naires and computed with statistical
software
ware to determine the relationships of factors from the above theory aand model.
According to the results, this research found that factors - perceived threat,
self- efficacy, subjective norms, attitude towards compliance with policy, perceived
accountability and security awareness - are directly affect to the intention to
information security policy compliance and also indirectly affects to security behavior.
If participants intend to follow and aware of the security policy, they will conform to
the information security behavior. In addition, participants perceived threat after they
had prior experience with safety hazard. However, the results show that reward and
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perceived of constraint by punishment do not affect to the intention security policy
compliance. The reason could be that participants interpreted rewards and
punishment as a tool used to control behavior. Thus, the participants feel opposed
and do not need to follow the information security policy compliance.
However, this research may not be applicable to organizations with most
employees aged 40 years and over, as the majority of respondents are between the
ages of 26 and 30. The ideas and motivations that influence the information security
policy
different.
cy behavior may be differe
ent. FFuture
uture research
researcch may need to expand tthe study to
examine
behavior
aging
mine employee’ss beha
avior by agi
ingg ggroup.
roup..
involved
Thee benefit
benefit of this research
research introduces
introducees who invol
lved or make eenvironment
or organization
security
rganizatioon culture to maintain information securi
ity can be
be implemented
impplemented to control
employees’
behaviors
under
security
ployeees’ be
ehaviors und
der proper information securit
ty ppractice.
racttice.
Keywords:
information
worrds: Behavioral in
nformation security policy compliance, SSecurity
ecuurity awareness,
Intention
policy
Intent
tionn to compliance
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