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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ การสารวจระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของ
ระบบสารสนเทศขององค์กรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จาก 304 องค์กร
ผลการสารวจพบว่า (1) แต่ละกลุ่มธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก โดยกลุ่มธุรกิจที่มี ค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต่าที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจสิน ค้าอุป โภคบริโภค (2) เรื่องที่แต่ละกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้น ควบคุมเป็นพิเศษนั้น
ได้แก่ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการ
ควบคุมการเข้าถึงเฉพาะเครือข่ายที่ตนได้รับอนุมัติ ส่วนเรื่องที่แต่ละกลุ่มธุรกิจ ไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก
ได้แก่ การให้ ความรู้และการฝึกอบรมเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศต่อพนักงาน และ
มาตรการที่ เหมาะสมในการป้ อ งกั น สื่ อ จั ด เก็ บ ในกรณี ที่ สู ญ หายหรื อ ถู ก ขโมย และ (3) หาก
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยกับกลุ่มธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 2 กลุ่มธุรกิจ อันได้แก่
กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจทรัพยากร จะพบว่าองค์กรในประเทศไทยมีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับที่มากกว่า
จากผลการวิจัย ดังกล่ าว ทาให้ องค์กรต่างๆ มีเครื่องมือส าหรับ ใช้ ประเมินระดับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ได้ สามารถนาผลการ
ประเมิ น ไปวางแผนก าหนดกลยุ ท ธ์ด้ านสารสนเทศขององค์ ก ร ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริห ารด้ านเทคโนโลยี
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ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the information system
security level of the Enterprises in Bangkok and suburban area. This research collects
information from 304 companies.
Results of this study indicate that: (1) each company in business sector in
Bangkok and suburban area show the information system security implementation
level from moderate to high score. According to the research results, companies in
financial sector have the highest average assessment score while companies in
consumer product sector have the lowest average assessment score, (2) the main
control issues that companies in business sectors focus are information security
policies and controlling over the authorized network, the companies in business
sectors, however, do not pay much attention to education and training their
employees on information system and the appropriate measurement of protection
storage media in case of loss and theft, and (3) the comparison of information
security implementation between Thailand and Japanese Financials & Resources
business sectors, reveals that all Thai business sectors implemented information
system security more than Japanese business sectors.

(4)
In summary, this study will help the enterprises to have an assessment
tool to evaluate their information system security level comparing to other
enterprises. The result can be applied for planning the information system strategy of
the enterprise. Besides, the information technology manager can use the result to
analyze causes of occurred problems and help reduce risks and threats of their
business.
Keywords: Information Security, Information Security System Level,
Information Security Assessment, Enterprises, Enterprises in Thailand

