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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันหลายองคกรไดมีแนวความคิดที่อนุญาตใหพนักงานสามารถนําอุปกรณ

คอมพิวเตอรเคลื่อนที่สวนบุคคลมาใชในการทํางานขององคกรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  ใน

ขณะเดียวกันหลายองคกรตางตระหนักดีวาพนักงานเปนจุดออนที่สําคัญที่ทําใหเกิดการรั่วไหลของ

ขอมูลสารสนเทศหรือแมกระทั่งขาดความตระหนักในความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชสื่อสังคม

ออนไลนผานอุปกรณคอมพิวเตอรเคล่ือนที่สวนบุคคล อาจทําใหบุคลากรตกเปนเหยื่อของการขโมย

ขอมูลสารสนเทศหรืออาจจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศขององคกรโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ  ซึ่งความ

เสี่ยงเหลานี้จะสามารถทําใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอชื่อเสียง ความนาเชื่อถือขององคกร 

ความเสียหายที่เปนตัวเงินหรือแมกระทั่งขอไดเปรียบทางการแขงขัน องคกรจะตองมุงเนนการรักษา

ความปลอดภัยขอมูลโดยสรางนโยบายการรักษาความปลอดภัยขอมูลเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

พนักงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองคกรจึงจําเปนจะตองทําความเขาใจถึงปจจัยที่กระตุนใหพนักงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกร เพ่ือสนับสนุนการตระหนักถึงการ

รักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกรใหสอดคลองกับแนวทางการประกอบธุรกิจขององคกร 

การวิจัยนี้ใชการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลและนํา

ขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS ซ่ึงจากกลุมตัวอยางจํานวน 447 ราย จากประชากร

ไทยที่ทํางานท้ังในองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและสามารถนําอุปกรณสมารทโฟนสวนบุคคลไป

ใชในท่ีทํางานได พบวาทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงาน ความเช่ือเก่ียวกับกลุม
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อางอิงของพนักงาน การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน ความตระหนักตอ

การรักษาความปลอดภัยขอมูลของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติตามระเบียบการ

รักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกรในการใชอุปกรณสมารทโฟนสวนบุคคล 

ผลจากการวิจัยนี้ นอกจากจะทําใหทราบวาความตระหนักตอการรักษาความปลอดภัย

ขอมูลของพนักงานนํามาซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกรในการใช

อุปกรณสมารทโฟนสวนบุคคลแลว ยังทําใหเห็นวาทัศนคติมีบทบาทในการทําหนาที่เปนสื่อตัวกลาง

เพียงบางสวน (Partial mediator) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางความตระหนักถึงความ

ปลอดภัยขอมูลและความต้ังใจตอการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกร  

 

คําสําคัญ: การปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยขอมูลขององคกร 
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ABSTRACT 

 

An increasingly trend of many organizations nowadays is allowing 

employees to bring their owned personal mobile devices into organizational 

workspaces. Meanwhile, the organizations realized that, the employees is a weakest 

link ,which is a cause of  organizational information leak. Especially, when surfing 

social medias, they often lack the information security awareness. Consequently, 

organizational information, including other employee’s profiles, can be disclosure by 

unintention. Such risk may affect to the privacy of individuals or even to the 

reliability of the organization. The damage is not only related to the reputation, but 

also to loss the competitive opportunity. By the reasons, organizations would realize 

factors to encourage the employees to comply the organizational security policy 

rigorously. 

 This work studies by questionnaires in order to collect employee’s 

opinion and process by SPSS program. The results are collected from 447 Thai 

participants, who works for various organizations including both government and 

private sectors. According to the results, we found that the factors -- attitude towards 

behaviour, social influence, self-efficacy, and information security awareness -- have 
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positive effects to the intention to comply organizational security policy when the 

employees surf social medias thru personal mobile phones in workspaces. 

 Despite the results indicated the information security awareness 

positively related to intention to comply the information security policy, the results 

can also inform that the attitude act an important role as a partial mediator for 

explaining the relation between the information security awareness and the intention 

to comply organizational security policy. 
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