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 บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศของพนักงานในองคกร ซึ่งเปน
งานวิจัยเชิงปริมาณ และประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค ทฤษฎี
ความรับผิดรับชอบ ทฤษฎีการปฏิบัติตาม ทฤษฎีการขมขูยับยั้งทั่วไป และโมเดลความรู ทัศนคติและ
พฤติกรรมมาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนพนักงาน
ในองคกรที่มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 

229 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส และนําขอมูล
ที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ จาก
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัยที่กลาวมาขางตน 

ผลการวิจัยพบวา การรับรูภัยคุกคาม ความเช่ือในความสามารถของตนเอง การคลอย
ตามกลุมอางอิง ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตามนโยบาย การรับรูถึงความรับผิดรับชอบ และการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสงอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ
นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศและยังสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย โดยหากพนักงานเกิดความต้ังใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแลวนั้นก็จะสงผลโดยตรงทําใหเกิดการแสดงออกถึง
พฤติกรรมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศดวย ทั้งนี้การรับรูภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้น
ของพนักงานมีผลมาจากประสบการณกอนหนาจากการเผชิญกับภัยคุกคามดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถถุประสงคเพื่ออศึกษาปจจัยที่สสงผลตอการแสสดงออกกถถึงพฤติ
บัติตามนโยบายกการรรักษษาความมม่ันคงปปลอดดภภัยทางดานสารสสนเทศศขขอองพนักงงานในอ
วิจัยเชิงงปริมาณ และประยุุกตใชชททฤษฎีพฤตกิกรรมตามแแผน ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกั
มรับผผิิดรับชอบ ทฤษฎีีการปปฏิิบบัตติิตาม ทฤษษฎฎีการขมขูยับยั้งททั่วไป และโมเดลความรู
กรรมมาเเปปนแนวทางใในการสรางกกรออบบแนวคิดดการวิจัย โดยศึกษากกับกลุุมตตัวอยางที
งคกรที่มีนโยบายการรักษาความมม่ันคงปลอดภัยทางดดานสารสนนเทศศทท้ังงภาาครัฐและเอ
กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบบถถาามมทั้งรรูปแบบบกระะดาาษและอิเล็กทรอนิกส 
มาประมวลผลดวยโปรแแกรรมสําเรร็จจรูปทางสสถิติ เพื่อววิเครราะหความสัมพันธของปจจั
ษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัยที่กกลาวมาขางตน

ผลการวิจัยพบวา การรับรภัยคกคาม ความเช่ือในความสามารถของตนเอ
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จากผลการวิจัยทําใหพบอีกวา การใหรางวัลและความรูสึกของการบีบบังคับโดยการลงโทษน้ันไม
สงผลกระทบตอความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย เนื่องจากการใหรางวัลและบทลงโทษอาจถูก
ตีความวาเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมพฤติกรรม จึงทําใหพนักงานรูสึกตอตาน และไมอยากท่ีจะ
ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ 

อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้อาจไมสามารถใชไดกับองคกรที่พนักงานสวนใหญมีอายุ
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยน้ีสวนใหญอยูในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่ง
ความคิดและแรงจูงใจที่สงผลตอการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยอาจแตกตางกัน จึงขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่องวาควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่
เสริมสรางใหพนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางดานสารสนเทศในแตละชวงอาย ุ

ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ตองการสรางสภาพแวดลอมหรือ
วัฒนธรรมในองคกรใหเกิดการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศสามารถนําไปปรับใชเพ่ือ
ควบคุมใหพนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ 
การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
นโยบาย 

 

 
  

ู ฤ ฏ
คงปลอดภัยอาจแตกตางกัน จึงขอเเสนอแนนะงานวิจัยตอเนื่องวาควรศึกษาเกี่ย
มสรางใหพนักงานแสดงอออกถึงพฤติกรรมมในนกการปฏฏิบัติตามนโโยยบายการรักษาความมั่น
ดานสารสนเทศศใในแตละชวงอายุ

ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหผูที่เกี่ยวของหหรือผููที่ตองกาารสรางสภาพ
นธรรมในองคกกรใหเกิดการรรรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานสสารรสนเททศสามมารถนําไ
คุมใหหพนักงานแสสดงออกถึงพฤติกรรมใในการรักษาความมม่ันคงปลอดภัยททางงดดานส
งเหมมาาะสม

าคัญ: พฤติกรรรมในการปฏิบัติตตามนโยบาายการรักษาาความม่ันคงงปลอดภัยทางดา
การตระหนักถถึงความสสําาคคัญของการรรรักษาความม่ัันคงปลอดภัย ความต้ังใจที่จ
นโยบาย
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to examine the factors influencing behavioral 

information security policy compliance in employee.  This research is quantitative 

research that applied to Theory of Planned Behavior, Protection Motivation Theory, 

Accountability Theory, Compliance Theory, General Deterrence Theory and Model of 

knowledge- attitude- behavior as a basis for developing research methodology.  The 

study was collected from 229 Thai participants, who was an employee in organizations 

with information security policy including both government and private sectors.  Data 

was gathered by printed and online questionnaires and computed with statistical 

software to determine the relationships of factors from the above theory and 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 behavior may be different.  Future research may need to expand the study to 

examine employee’s behavior by aging group. 
The benefit of this research introduces who involved or make environment 

or organization culture to maintain information security can be implemented to control 

employees’ behaviors under proper information security practice.    
 

Keywords:  Behavioral information security policy compliance, Security awareness, 
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