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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรืองการเสริมสร้างความตระหนักถึงการปฏิบตัิตามระเบียบการ
ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ไทย              
มีวตัถุประสงค์เพือทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรสหกรณ์ และวางแนวทางทีจะเสริมสร้างให้
บคุลากรสหกรณ์ตระหนกัถึงการปฏิบตัติามระเบียบดงักล่าว ผู้วิจยัได้พฒันากรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้องกันโรค (Protection motivation theory) ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior) และศึกษางานวิจยัใจอดีตทีเกียวข้อง เพือใช้เป็นกรอบ
กว้างๆ ในการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interviews) กบับคุลากรสหกรณ์กลุ่มตวัอย่างจํานวน  
คน จาก  สหกรณ์ทีมีศกัยภาพในการปฏิบตัิตามระเบียบฯ เพือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมลูโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (Inductive)  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า การรับรู้ถึงภัยคุกคาม (Perceived threats) และความ
คุ้มค่าในการปฏิบตัิตามระเบียบ (Cost and benefit of compliance) ส่งผลในเชิงบวกต่อความ
ตงัใจ (Intention) ทีจะปกป้องทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากภัยคุกคาม ส่วน
แรงผลักดันทางสังคมในเชิงบวก (Positive social pressure) ส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรม 
(Behavior) โดยความตงัใจ (Intention) และพฤติกรรม (Behavior) นนั ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ระดบัความตระหนกัถึงความปลอดภยัด้านสารสนเทศ และความตงัใจ (Intention) ยงัส่งผลในเชิง
บวกตอ่พฤติกรรม (Behavior) อีกด้วย 

นอกจากนี ผู้วิจยัได้นํากระบวนการของหลกัการเทคโนโลยีเพือพฒันาความสามารถ
ของบุคคล  (Human performance technology) มาประยุกต์ใช้ เพือศึกษาหาแนวทางทีจะ
เสริมสร้างให้บคุลากรสหกรณ์ได้ตระหนกัถึงการปฏิบตัติามระเบียบฯ และแม้การค้นคว้าอิสระนีจะ
เน้นการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ซึงเป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของภาครัฐ และข้อ
ระเบียบฯ นนัมีหลายหวัข้อทีควรวางแนวทางเสริมสร้างความตระหนกั แตก็่สามารถใช้งานวิจยันี
เป็นพืนฐานในการศึกษา  วางแนวทาง และนํากรอบแนวคิดการวิจัยไปตรวจสอบตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณกบัองค์กรอืนๆ ตอ่ไปได้ 
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Abstract 
 

This study is a part of an accomplishment of Master Degree of Management 

Information System. This study aims to understand the awareness of employees and 

propose guidelines to promote internal controls and security regulations for information 

technology in Thai Cooperatives. A model is the integration of the findings from previous 

studies and selected factors of the protection motivation theory and the planned 

behavior theory. We conducted in-depth interviews with 21 employees from 7 Thai 

cooperatives. Interviewees are asked about their previous experiences in order to 

understand the factors which affect employees’ awareness toward the current 

regulation. For the study, we apply the model as a frame work for the interviews.         

The opinions from the interviews are analyzed by the interpretation of the inductive 

conclusion. 

Our results show that perceived threats and, cost and benefit of compliance 

have positive effects on intention to protect IT resources from threats while intention and 

positive social pressure have direct effects on behavior. Intention and behavior are 

considered as indicatives to measure the level of information security awareness 

according to the five step ladder model by Khan, et al. (2011).  

In addition, we implement the principle of human performance technology 

(HTP) to draw the guideline for promoting the awareness. Although, the new conceptual 

model in this paper is mainly applied to Saving Cooperatives, the organizations under 

supervision of Thai government, it is also adaptable for testing in other quantitative 

studies. The opinions from the interviews provide backgrounds related to awareness 

factors that are applicable for further studies in other types of organization. 
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