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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันองคกรหลายองคกรยังคงมุงมั่นพัฒนาใหองคกรมีความคลองตัวมากขึ้นเพ่ือให
การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะตองการมุงเนนพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แลว ยังตองการลดคาใชจายในการบริหารงานและปรับปรุงการผลิตเพ่ือใหสามารถไดเปรียบในการ
แขงขันมากข้ึนซ่ึงหน่ึงในกลยุทธที่กําลังมีการใชงานเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
และ ลดตนทุนก็คือ Bring Your Own Device (BYOD) หรือ การท่ีองคกรอนุญาตใหบุคลากรของ
องคกรนําอุปกรณพกพาสวนบุคคลเชื่อมตอเครือขายขององคกรเพ่ือใชในการทํางาน  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีใ่ชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) ผูบริหารในองคกรขามชาติในประเทศไทยท้ังหมด 5 องคกรท่ีนํา BYOD มาใชงาน 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในองคกรขามชาติในประเทศไทยเหลานั้นท่ีมีตอ BYOD  
และ ศึกษาถึงการวางแผนการใชงาน BYOD และการกําหนดระดับการควบคุมความเส่ียงหรือภัย
คุกคามของระบบสารสนเทศเม่ือมีการใช BYOD ในองคกรเหลานั้น โดยกอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณเชิงลึกไดทําการทบทวนวรรณกรรม จนกระท่ังไดกรอบการวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทาง
สําหรับคําถามหรือประเด็นที่ใชสัมภาษณ โดยกรอบการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีทําใหเกิด
การใชงาน BYOD ไดแก 1) นโยบายและมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ และ 
2) ประโยชนในการใชงาน BYOD  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดการใชงาน BYOD ในมุมมองของผูบริหาร ไดแก
ประโยชนในการใชงาน BYOD ในดานการเงิน เชนการลดลงของตนทุน และ คาใชจายในการบริหาร
ทรัพยสินสารสนเทศ เปนตน และ ดานกระบวนการภายใน เชน การใหความยืดหยุนกับพนักงานใน

รยที่ปรึกษาคนควาอิสระ รอองศาสตรราจารยปญจราศี ปุณณชัยยะ
รศึกษา 25559

บทคัดยอ

ปจจุบบันอองคกรหลายองคกรยังงคงมุงมม่ันพัฒนาใใหองคกรมีความคคลองตัวม
ดําเนนินธุรกิจมีประสิทธิภาาพ โดยนอกจจากจะตองการมุงเนนพัฒนาดานนวััตตกรรรมแล
ยังตองการลดคคาใชชจายใในกาารบริิหาารงานนแและปรับปรุงการผลลิตเเพพ่ือใหสามมารถถไดเ
ขนัมากขข้ึนซ่ึงหหนึ่งในกลยุทธที่กําลลังมีการใชงาานเพ่ิมข้ึนเรืื่อย ๆ เพ่ือเเพพ่ิมประสิทธิภาพใ
ลดตตนทุนก็คือ Bring Youur OOwwn Deviccee (BYOD) หรืือ กการที่องคกรอนุญาตให
กรนําอุปกกรณพกพาสวนบุคคลเชื่อมมตตอเครือขายขององคกรเพ่ือใชในนการททํางงาน

งานววิจจัยนี้เปนงานนวจิัยเชชิงคุณภาพ (Qualittative Reseearch) ททีใ่ใชชวธิธี กการสัมภาษ
th Intervieww) ผูบริหารในนร องคกรขามชาาตติใในปรระเทศศไทยททั้งหมด 5 องคกรที่นํา BY

ศึกษาความคิดเห็นของผููบริหาารรในองคกกรขามชาาติิใในปประเทศไทยเหลานั้นที
ศึกษาถึงการวางแผนการใชงงาน BYOD และการกําาหนดระดับการควบคุมความ
ามของระบบสารสนเทศเม่ือมีการใช BYOD ในองคกรเหลานั้น โดยกอนการเก็บร
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การทํางานนอกเวลา พนักงานสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน แตทั้งนี้ตองมี 1) การกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การใชมาตรฐานในการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ เชน ISO27001, COBIT 5, COSO, ITIL และอ่ืน ๆ มีการแบงโครงสรางใน
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารการจัดการทรัพยสิน มีการจัดหมวดหมูทรัพยสิน
สารสนเทศ รวมถึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจติดตามภายใน และ 2) การบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงในการใชงาน BYOD เชน ใหมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหาก
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยลมเหลว มีการควบคุมการเขาถึงเครือขายขององคกร มีการควบคุม
อุปกรณพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร มีการติดตั้ง Anti-Virus และติดตั้งระบบการ
ควบคุมการใชงานผานอุปกรณสวนบุคคล รวมถึงมีการรายงานความผิดปกติในการใชงานหรือการแจง
เตือนภัยคุกคาม  

 

คําสําคัญ:  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การเชื่อมตอเครือขายองคกร 
โดยอุปกรณพกพาสวนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ุ
รณพกพาและการปฏิบัติงานจากภายยนอกองงคกร มีการติดตั้ง Anti-Virus และติด
คมุการใชงานผานอุปกรณณสสวนบุคคล รววมถถึงงมีการรรายงานคววาามผิดปกตใินการใชงาน
นภัยคุกคาม 

าคัญ: มาตรฐฐานการรักษาาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศศ กการเชชื่อมตออเครือขา
โดยอุปกรณณพกพาสวนบุคคล
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 ABSTRACT 

 

Currently, many organizations continue to develop organize to be more 

flexibility for effective business operations.  In addition to focusing on innovation and 

technology development.  Organization have started to focus to reduce management 

costs and improve productivity so that they can be more competitive.  One of the 

strategies that is becoming increasingly used to increase productivity and reduce costs 

is Bring Your Own Device (BYOD) , or organization's permission, allows its personnel to 

carry personal devices connected to corporate networks for use in their work. 
The objectives of this research were to study opinions of management in 

multinational organizations in Thailand to understand way of working, planning, risk 

leveling and security of information system when using BYOD in their organization. This 

was a qualitative research, data were collected via in-depth interviews Information 

Technology Management of five leading multinational organizations in Thailand.  The 

research framework from literature review was used as an interview guideline.  The 

research framework shows that the factors that drive BYOD usage are; 1 )  Information 

Security Policy and Standards and 2) Benefits of BYOD. 
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The study revealed that View of management the factors that led to BYOD 

using are; BYOD benefits in financials.  Such as the reduction of costs and expenses in 

the management of information assets, etc. , and internal processes, such as flexibility 

for employees to work after office hours.  But it must be to control 1 )  policy and 

Standards of Information Security.  Organizations have defined policies and standards 

of information Security, such as implementing security policies for information, or using 

standards for managing information security in organizations such as ISO27001, COBIT 

5, COSO, ITIL and other, there is a divide in the management of information technology, 

Property Management, Management Classification of information assets, responsible 

for conducting internal audits and 2)  controlling of the risk of using BYOD, such as a 

business impact assessment, if the security program fails, enterprise network access 

control, external device control, Anti- Virus installation, deployment control via 

personal devices and abnormal usage reporting or threat alerts.  
 

Keywords: Bring Your Own Device, BYOD, Information Technology Security         
Management, Company’s network connecting  
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