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บทคัดยอ 

   

ปจจุบันสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก แตความเสี่ยงทาง

ธุรกิจที่พบมากเปนอันดับตนๆ คือการรับเอาเทคโนโลยีมาใชโดยไมไดคํานึงถึงการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยในระดับที่เพียงพอควบคูกันไปดวย ดังนั้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตอการใชระบบ

สารสนเทศในองคกรถือเปนเรื่องสําคัญ องคกรจําเปนตองทบทวนบทบาทและเพิ่มระดับการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย ใหมากข้ึน นอกจากน้ี ผูบริหารระดับสูงยังจะตองเรงสราง การตระหนัก ในเรื่อง

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลบนระบบสารสนเทศใหเกิดแกพนักงาน ลูกจางและ ผูถือหุน 

อ่ืนๆ รวมท้ังปลูกฝงจริยธรรมในการเผยแพรขอมูลซึ่งถือเปน สินทรัพย ที่สําคัญของบริษัทออกไป

ภายนอก เนื่องจากการทําใหพนักงานในองคกรตระหนักถึงการใชระบบสารสนเทศในองคกรจะมีสวน

ชวยใหองคกรมีระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวามีปจจัยใดบางที่

สงผลตอระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศ โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัย

เชิงปริมาณประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ โดยรวบรวมขอมูลจากพนักงานในองคกรที่มีรายชื่อจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 240 ชุดและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสมการ

ถดถอยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตระหนักถึงความปลอดภัยตอ

การใชระบบสารสนเทศในองคกร ซึ่งผลของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การรับรูถึงภัยคุกคาม การ

ฝกอบรมและใหความรู ความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศ ลวนสงผลตอการตระหนักถึงความ

ปลอดภัย และเม่ือพนักงานเกิดความตระหนักแลวยังสงผลตอพฤติกรรมการใชระบบสารสนเทศใน

องคกรทําใหเกิดความตระหนักในการใชงานมากขึ้น สุดทายกอใหเกิดระดับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยที่สูงข้ึนนั่นเอง ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงระดับการรักษาความม่ันคง
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ปลอดภัยของสารสนเทศในองคกร อีกท้ังจะชวยใหผูใชตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชสารสนเทศ

ในองคกร และสามารถนําไปเปนแนวทางใหองคกรกําหนดนโยบายการควบคุมดูแลการใชระบบ

สารสนเทศ 

 

คําสําคัญ: ระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย, การตระหนักถึงความปลอดภัย, ระบบสารสนเทศ 
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ABSTRACT 

 

Nowadays Information System plays a vital role in running businesses. 

However, top ranking of their risk is to adopt technology to the organization by not 

taking the consideration in high level of data security, simultaneously. Technically, 

data security for organization’s information system is very important. Thus, 

organization would review and raise security’s level. Besides, management has to 

promote not only realization in data security’s importance to all staffs, stakeholders, 

and shareholders but also ethic by not to externally broadcasting organization’s data, 

which is very important organization’s asset. This practice tends to help organization 

to have higher data security’s level. Researcher studies factors affecting to level of 

Information System’s data security. This research is a quantitative survey study by 

collecting data from staffs in the organization, being public company limited total 

240 copies. Then, all data is analyzed by regression equation to study factors 

affecting to realization in data security within the organization. The result of this 

research represents that risk’s awareness, training, and learning in information system 

altogether impacting to realization in data security. If staffs start realizing in 

importance of data security, level of its will increase, absolutely. The benefit of 

research can help to understand level of information system’s data security in the 
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organization and can be guideline for organization to set up policy and monitor 

information system usage. 

 

Keywords: security of information systems, security awareness, information systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


