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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและ
เชิงรับกับความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัยขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื่อเปรียบเทียบความสาเร็จ
ในการรักษาความปลอดภัย กับรูปแบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม
และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างเป็นองค์การ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 221 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า One-Way ANOVA ค่า
Chi-square และ ค่า Cramer’s V ผลการวิจัยพบว่า 1) ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมีรูปแบบการจัดการความปลอดภัย
เชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 2) งบประมาณด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 3) ความรู้ด้านความปลอดภัยของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 4) ความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 5) รูปแบบการจัดการความปลอดภัย
เชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิงรับในระดับปานกลางทั้งรายรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 6) รูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยเชิงรุก มีความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิงรับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ : ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ / เชิงรุกและเชิงรับ / องค์การขนาดกลางและขนาดย่อม / SME

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the relationship between proactive and
reactive security management approaches and the success of information system security in the
small- and, medium-sized enterprise organizations; 2) to compare the success of Information systems
security to the proactive and reactive security management approaches of the small- and, mediumsized enterprise organizations; and (3) to provide a guidance in the security management approaches
for the small- and, medium-sized enterprise organizations. The research sample consisted of 221
small- and medium-sized enterprise organizations in Bangkok metropolis. The survey questionnaire
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was used to collect data and then the data is analyzed using descriptive statistics including
frequency, percentage, mean and standard deviation. One-Way ANOVA, Chi-square and Cramer’s V
were also used to test these research hypotheses. The findings are as follows:1) Organizations with
the differences in the total of employees exhibited a difference in their choice for either a proactive
or a reactive security management approach at the statistically significant level of .05. 2)
Organizations with the differences in the information security budget exhibited a difference their
choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically
significant level of .05. 3) IT employees with different levels in the security knowledge exhibited their
choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically
significant level of .05. 4) Executives/owners with different levels in the security knowledge exhibited
their choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically
significant level of .05. 5) The proactive approach of the security managements had a greater effect
on increasing security success than the reactive approach had with a moderation level in both all
perspective and each aspect of confidentiality, integrity and availability, at the statistically significant
level of .05. 6) The proactive approach of the security managements had a better success in security
than the reactive approach at the statistically significant level of .05.
Keywords : Information security / proactive and reactive / small to medium enterprises / SME

1. บทนา
องค์การขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความเชื่อผิด ๆ ว่าการสารอง
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะสามารถป้องกันความเสี่ยงส่วน
ใหญ่ได้ และเพียงพอที่จะตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น [1]
ผู้นาองค์การยังขาดความตื่นตัวในเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่ม
สูงขึ้น ไม่มีการกาหนดกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม ขาดการให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง ไม่มี
การร่วมมือประสานงานภายใน [2, 3] องค์การจะให้
ความสาคัญเมื่ อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบสารสนเทศ
แล้ ว โดยมองว่า การบริห ารจัด การในเรื่อ งความมั่ นคง
ปลอดภัยนั้น เป็นการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การ
ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้น ทาให้องค์การ
มีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่คุ้มค่า [4] ทั้งที่ความเป็นจริงนั้น
เมื่อระบบสารสนเทศขององค์การถูกโจมตี ความเสียหาย
จากการโจมตี โอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ที่สูญเสีย
ไป มีมูลค่ามากกว่าจานวนเงินที่ถูกใช้ไปในการลงทุนด้าน
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ขึ้น [3, 5]
การบริ หารจั ดการด้านความมั่ นคงปลอดภั ยระบบ
สารสนเทศขึ้น อยู่ กับ ขนาดองค์ ก าร งบประมาณด้ า น

ความมั่นคงปลอดภัย ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของพนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ความรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
[ 2, 3, 6, 7] รวมถึงการเรียนรู้ภายในขององค์การ ใน
ด้ า นการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ การรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ า ความ
เสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ในด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนก่อนหรือหลังการเกิด
ปั ญ หาขึ้ น [4] จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบของการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับกับความสาเร็จในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งดาเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า องค์ ก ารขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
ประเทศไทยมี รู ป แบบของการจั ด การแบบใด และมี
ความส าเร็จ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยเพี ยงใด
โดยการจั ด การความเสี่ ย งระบบสารสนเทศ คื อ การ
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ ร ะบบสารสนเทศ ซึ่ ง คลอบคลุ ม ถึ ง สารสนเทศ
กระบวนการและบริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บุคลากร
โดยมุ่งเน้นตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 [8] เช่น การ
ก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง สิ น ทรั พ ย์ สารสนเทศ และ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศขององค์ ก าร บทบาทและความ
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รับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงการจัดการกับเหตุการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น สาหรับการพิจารณา
กาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์การ
ต่าง ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการ
จั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ กั บ
ความส าเร็ จ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ขององค์ ก าร
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสาเร็จในการรักษาความ
ปลอดภัยกับรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิง
รุกและเชิงรับ ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม
2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรคือ องค์การขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองค์การขนาด
กลางมีจานวนพนักงาน ตั้งแต่ 20-99 คน และองค์การ
ขนาดย่อ มมีจ านวนพนัก งานน้อ ยกว่ า 20 คน ก าหนด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รการค านวณของคอแครน
(Cochran) ในกรณีที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่งประชากรออกตาม
ขน า ด ข อ ง อง ค์ ก า ร ก า ห น ด สั ด ส่ วน ข อ งผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม โดยองค์ก ารขนาดกลางประมาณ 50%
และขนาดย่อมประมาณ 50% ของจานวนแบบสอบถาม
ทั้ ง หมด จากนั้ น จึ งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยจาก
สมาชิกแต่ละกลุ่มจนครบตามจานวนที่ต้องการ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
องค์ ก าร ได้ แ ก่ ขนาดองค์ ก าร งบประมาณด้ า นความ
มั่ น คงปลอดภั ย ความรู้ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ [2, 3, 6, 7]
จานวน 4 ข้อ โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบหลายตัวเลือก
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติใน
การจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ภายในองค์ ก าร โดยสร้ า งค าถามขึ้ น ภายใต้ ก รอบ
มาตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ISO/IEC
27001 [8] โดยพิจารณาแต่ละคาถามให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ
[9, 10] โดยแบ่งคาถามเป็น 2 ส่วน คือ คาถามเชิงรุก
และคาถามเชิงรับ ส่วนละ 12 ข้อ รวม 24 ข้อ
การจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ใช้สูตรการคานวณหาค่าพิสัยในการแปลความหมาย คือ
12-23 คะแนน คือ มีการปฏิบัติน้อย 24-36 คะแนน คือ
มีการปฏิบัติมาก โดยสามารถจัดกลุ่มได้ 4 แบบ คือ
ปฏิบัติเชิงรุก
ปฏิบัติเชิงรับ
แบบที่ 1
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติมาก
แบบที่ 2
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติน้อย
แบบที่ 3
ปฏิบัติน้อย
ปฏิบัติมาก
แบบที่ 4
ปฏิบัติน้อย
ปฏิบัติน้อย
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสาเร็จใน
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ
ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่
องค์การประสบ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสร้าง
ค าถามจากรายงานภั ย คุ ก คามความปลอดภั ย ทาง
อินเทอร์เน็ตที่พบมากในปี 2558 [11] โดยแบ่งปัญหา
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความลับ ความคงสภาพ และ
ความพร้อมใช้งาน [9] ด้านละ 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ
การแปลความหมายและให้คะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง
1.00 - 1.66
มีปัญหามากกว่าปีที่ผ่านมา
1.67 - 2.32
มีปัญหาไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
2.33 - 3.00
มีปัญหาน้อยกว่าปีทผี่ ่านมา
ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน
องค์ก ารที่มี ส่ว นรั บผิ ดชอบดู แลระบบสารสนเทศ เช่ น
พนักงาน IT , เจ้าหน้าที่เน็ตเวิร์ค , ผู้ดูแลระบบ หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ อาทิการกาหนดสิทธิ์
การเข้าถึงสินทรัพย์ ข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์ ก าร บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากร
รวมถึ ง การจั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ความ
ต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ เช่น ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
ที่มีความรู้ด้าน IT , หัวหน้าฝ่าย IT เป็นต้น โดยทาการ
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ทดสอบความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามจ านวน 30 ชุ ด
เก็ บ ข้ อ มู ล เดื อ นธั น วาคม 2558 ได้ ค่ า Cronbach’s
Alpha คือ 0.963
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
2559 โดยแจกแบบสอบถามให้ แก่ก ลุ่มตั วอย่างทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จานวน 600 ฉบับ โดย
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเว็บไซต์ที่มกี ารขึ้นทะเบียน และ
ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่
เว็บไซต์ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เว็บไซต์
ไทยต าบลดอทคอม และเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้โทรศัพท์ขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
อย่างน้อยจานวน 3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1
สัปดาห์ ซึ่งพบปัญ หาที่จากการเก็ บข้ อมูล คือ ผู้วิจั ยไม่
สามารถติดต่อบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้โดยตรง ทาได้
เพียงส่งเรื่องผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ขององค์การเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล องค์การไม่มีแผนก/ฝ่าย IT หรือ
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ เป็นต้น ทาให้ได้รับข้อมู ล
จากการตอบแบบสอบถามจานวน 221 ฉบับ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การ
โดยวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA, Chi-square
และสถิติ Cramer’s V ในการทดสอบสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไป
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นองค์การขนาดกลาง (ร้อยละ
52) และองค์ ก ารขนาดย่ อ ม (ร้ อ ยละ 48) ส่ ว นใหญ่ มี
งบประมาณด้ านการรัก ษาความมั่นคงปลอดภั ยระบบ
สารสนเทศอยู่ ใ นช่ ว ง 1% - 4% (ร้ อ ยละ 51.10)
ผู้บ ริ หาร/เจ้ าของกิ จ การมี ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกั บ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในระดับน้อย (ร้อย
ละ 71.90) พนัก งานในฝ่ า ยสารสนเทศมีค วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศใน
ระดับ น้ อย (ร้ อยละ 47.50) และมี รู ปแบบการจั ดการ
ความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ (ร้อย
ละ 66.50)

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560

4.2 ข้ อมู ล ด้า นความส าเร็ จในการรั ก ษาความมั่น คง
ปลอดภัย
ความส าเร็ จ ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากปี 2558 (ปีที่
ผ่านมา) ( X =2.09) เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบด้านที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากปี 2558 (ปีที่ผ่าน
มา) คื อ ด้า นความลั บ ( X =2.21) รองลงมาคือ ด้ า น
ความคงสภาพ ( X =2.12) และสุ ดท้ ายคือ ด้ านความ
พร้อมใช้งาน ( X =1.94) เรียงตามลาดับ
4.3 ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ Chi-square two-variable
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ขนาดองค์ก ารที่แ ตกต่า งกันมี รูปแบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาดแตกต่าง
กันในระดับสูง (Cramer’s V = 0.564)
สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ Chi-square two-variable
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
งบประมาณด้า นความมั่น คงปลอดภั ยที่ แตกต่ างกัน มี
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (Sig. =
0.000) มี ขนาดความแตกต่ า งกัน ในระดับ ปานกลาง
(Cramer’s V = 0.410)
สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ Chi-square two-variable
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของพนักงานในแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาด
ความแตกต่างกันในระดับปานกลาง (Cramer’s V =
0.503)
สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ Chi-square two-variable
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้บ ริหาร/เจ้าของ
กิจ การที่ แ ตกต่า งกัน มี รูป แบบการจัด การความมั่น คง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาดความแตกต่างกันใน
ระดับปานกลาง (Cramer’s V = 0. 527)
สมมติฐ านที่ 5 ใช้ส ถิติ Chi-square และสถิ ติ
Cramer’s V ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้น
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ของความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิง
รับรวมทุกด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (Sig. =
0.000) มี ข นาดความสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ปานกลาง
(Cramer’s V = 0.377)
สมมติฐานที่ 6 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุก มีความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัย
มากกว่ารูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรับ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และทดสอบหาค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ เพื่อ หาว่ าคู่ ใดบ้า งที่ แตกต่า งกั นโดยวิธี Scheffé
พบว่ า รู ป แบบการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย แบบ
ปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/รับ มีความสาเร็จในการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทุกด้านมากกว่ารูปแบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ รูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิง
รั บ มี ค วามส าเร็ จ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย มากกว่ า
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัตเิ ชิงรับ
มากกว่าเชิงรุกและมากกว่าแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ

5. การอภิปรายผล
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ บ ริ ห าร/เจ้ า ของกิ จ การ และ พนั ก งานในฝ่ า ย
สารสนเทศขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย จากทั้งหมด
3 ระดับคือ น้อย ปานกลาง มาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การ ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
การตั ด สิ น ใจในการจั ด สรรงบประมาณด้ า นการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การที่อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ที่ระดับ 1% - 4% จากทั้งหมด 4
ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ มากกว่า 10% ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าองค์การไม่ค่อยให้ความสาคัญหรือให้ความสาคัญน้อย
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ในด้ า นรู ป แบบการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย
พบว่าองค์การส่วนใหญ่มีการจัดการความปลอดภัยแบบ
ปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การขาด
ความตระหนั ก ถึ งภั ย คุ ก คาม ปั ญ หา และมู ล ค่ า ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากระบบสารสนเทศถูกโจมตี จากผู้
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ประสงค์ร้ายที่บุกรุกระบบโดยตรง หรือใช้โปรแกรมไม่พึง
ประสงค์ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงและนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ ทาลาย
หรื อ สร้ า งผลประโยชน์ ท างการเงิ น ซึ่ ง ส่ งผลให้ ร ะบบ
สารสนเทศในองค์การถูกละเลย ขาดการดูแลและไม่ได้
รับการจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีพอ
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาและถู ก โจมตี ไ ด้ ง่า ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ระดับความรู้ของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ระดับความรู้
ของพนักงานในฝ่ายสารสนเทศ และระดับงบประมาณที่
อยู่ในระดับน้อย จึงส่ง ผลให้มี การปฏิบัติในการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับน้อยทั้งสองแบบ
5.2 ข้อ มู ล ด้า นความส าเร็ จ ในการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัย
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความลับ ความคงสภาพ
และความพร้ อ มใช้ งาน อยู่ ใ นระดั บ ไม่ แ ตกต่ า งจากปี
2558 (ปีที่ผ่านมา) จากทั้งหมด 3 ระดับคือ น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา ไม่แตกต่างจากปีที่ ผ่านมา มากกว่าปีที่ผ่านมา
ยกเว้น ปัญหาในด้านความพร้อมใช้ งาน ในเรื่อ งปัญหา
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ เช่น virus, worms, spyware,
spam ซึ่ ง พบมากกว่ า ปี 2558 และปั ญ หาในด้ า น
ความลับ ในเรื่องปัญหาการหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
บุ ค ลากรในองค์ ก าร ปั ญ หาการขโมยข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ของ
องค์การหรือบุคลากรขององค์การ และปัญหาการขโมย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งพบน้อยกว่าปี
2558 แสดงให้เห็นว่า องค์การส่วนใหญ่มักตรวจพบเพียง
ปัญหาที่แสดงผลชัดเจนต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
และอาจมี ก ารละเลยหรื อ ยั ง ตรวจไม่ พ บปั ญ หาที่ ไ ม่
แสดงผลชัดเจนในด้านอื่น ๆ
5.3 ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ที่
แตกต่างกัน พบว่า องค์การขนาดย่อมมีการจัดการความ
มั่น คงปลอดภั ย แบบปฏิ บั ติ น้อ ยทั้ งเชิ งรุ ก /รั บ มากกว่ า
แบบอื่ น ๆ มาก ในขณะที่ อ งค์ ก ารขนาดกลางมี ก าร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยในหลายรูปแบบ คือ แบบ
ปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ แบบปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/รับ
และแบบปฏิ บั ติ น้ อ ยทั้ ง เชิ ง รุ ก /รั บ เนื่ อ งจากองค์ ก าร
ขนาดย่ อ มไม่ มี ก ารก าหนดนโยบายการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศที่ชัดเจน เพราะใช้ซอฟต์แวร์เพื่ออานวยความ
สะดวกในการดาเนินธุรกิจเบื้อนต้นเท่านั้น เช่น การใช้
microsoft office เพื่อจัดทาใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ขาดระบบการป้องกันสารสนเทศ และ
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ในบางองค์การมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมกัน โดย
ปราศจากการป้องกันข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ
การพิสูจน์ตัวตน ขณะที่องค์การขนาดกลางมีการกาหนด
นโยบายการใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ชั ด เจน เช่ น การ
กาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ดาเนินธุรกิจมากกว่าองค์การขนาดย่อม เช่น ระบบซื้อ
สินค้าออนไลน์ ระบบคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ เป็นต้น จึง
ทาให้มีระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่แ ตกต่าง
กัน สอดคล้องกับ Makumbi et al. [2] ที่พบว่า ระดับ
ของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นอยู่กับ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค์การ และสอดคล้องกับ Clear [12] พบว่า
องค์การขนาดกลางมีการก าหนดนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดการอบรมเพื่อให้ตระหนัก
ถึงการรักษาความปลอดภัยมากกว่าองค์การขนาดเล็ก
สมมติ ฐ านที่ 2 งบประมาณด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน พบว่า องค์การ
ส่วนใหญ่มีระดับงบประมาณ 1% - 4% และมีรูปแบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิง
รุก /รั บ เนื่ อ งจากการได้ รับ งบประมาณที่ น้ อยทาให้ ไ ม่
เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งาน จึ งท าให้ ก ารจั ด การความ
มั่นคงปลอดภัยมีการปฏิบัติในระดับน้อย ในขณะที่เมื่อ
องค์การมีงบประมาณที่มากขึ้นทาให้มีการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุก และเชิงรับมีการปฏิบัติมากขึ้น
ด้วย สอดคล้องกับ Amrin [13] ที่พบว่า ผู้บริหารไม่
ต้ อ งการเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวนมากจากการใช้ ซ อฟแวร์
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการดาเนินการ
ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและนโยบายความมั่ น คง
ปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ จุ ม พฏ กาญจนก าธร [14] ที่
พบว่า งบประมาณที่องค์การได้รับ เพื่อการบริหารความ
มั่ น คงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศยั ง ไม่ เ พี ย งพอ และ
สอดคล้องกับ Ngura et al. [15] ที่พบว่า ควรมีการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
สมมติฐานที่ 3 ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่าง
กัน มีรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและ
เชิงรับที่แตกต่างกัน พบว่า พนักงานในแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในระดับน้อย
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และมีรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติ
น้ อ ยทั้ งเชิ งรุ ก /รั บ ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากพนั ก งานขาดความรู้
ความเข้าใจ จึงทาให้ไม่ทราบถึงช่องโหว่ที่มี อันตรายและ
ภั ย คุ ก คามต่ า ง ๆ ไม่ ท ราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับและป้องกัน
ไม่ทราบถึงมาตรฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ทา
ให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศสาหรับผู้ใช้งาน
รวมถึงไม่สามารถนาเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารเพื่อจัดการช่องโหว่และภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ จึง
ท าให้ ก ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย มี ก ารปฏิ บั ติ ใ น
ระดับน้อย ในขณะที่เมื่อพนักงานมีระดับความรู้ที่มากขึ้น
ทาให้มีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิง
รับมีร ะดับการปฏิบัติที่ มากขึ้นด้ว ย สอดคล้ องกับ วรา
ภรณ์ ธวิทย์ชัยพร [16] ที่พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยสารสนเทศ และให้
สนใจเพียงความสะดวกรวดเร็ว ในการนาข้อมูลไปใช้งาน
เป็ น หลั ก จนละเลยมุ ม มองส าคั ญ ในด้ า นอื่ น ๆ และ
สอดคล้ อ งกั บ ถนอมศรี เตมานุ วั ต ร์ [17] ที่ พ บว่ า
บุคลากรต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 และมีความตระหนักด้านความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศด้วย
สมมติฐานที่ 4 ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ผู้ บ ริ ห าร/เจ้ า ของกิ จ การที่ แ ตกต่ า งกั น มี รู ป แบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่แตกต่าง
กั น พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร/เจ้ า ของกิ จ การส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
ความรู้ในระดับน้อย และมีรูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภั ย แบบปฏิ บั ติ น้ อ ยทั้ ง เชิ ง รุ ก /รั บ เนื่ อ งจาก
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น ไม่ มี ค วามรู้ ห รื อ มี ค วามรู้ เ พี ย ง
เล็กน้อยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ไม่ทราบถึง
จุด อ่ อ นที่ เ ป็ น ช่ อ งโหว่ ข องระบบสารสนเทศที่ น ามาใช้
อันตรายจากภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงมูลค่าความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตี ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการจึงมัก
ไม่เห็นความสาคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาก
เท่าที่ควร ไม่มีการกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนในเรื่อง
ดังกล่ า ว ท าให้ ก ารจั ด การความมั่ นคงปลอดภั ย ระบบ
สารสนเทศขององค์การมีการปฏิบัติในระดับน้อย ในขณะ
ที่เมื่อผู้บริหาร/เจ้าของกิจการมีระดับความรู้ที่มากขึ้นทา
ให้มีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับมี
ระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ ม ากขึ้ น เช่ น กั น สอดคล้ อ งกั บ
Makumbi et al. [2] ที่พบว่า เจ้าของกิจการยังขาด
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการการควบคุมต่าง ๆ
ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย มี ก ารละเลยการ
ประเมินความเสี่ยง ไม่มีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และขาดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อ การดาเนิ นงานรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศเป็นอย่างมาก
สมมติ ฐ านที่ 5 รู ป แบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยเชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความสาเร็จในการ
รักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิงรับ พบว่า ความสาเร็จ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในด้านความลับ และ
ด้านความพร้อมใช้งาน องค์การส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยกว่าปี 2558 (ปีที่
ผ่านมา) ได้แก่ องค์การที่มีรูปแบบปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/
รับ และแบบปฏิบั ติ เชิ งรุก มากกว่ าเชิ งรั บ และในด้ า น
ความคงสภาพ องค์ ก ารส่ ว นใหญ่ ที่ มี ปั ญ หาด้ า นความ
มั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยกว่าปี 2558 คือองค์การที่
มี รู ป แบบปฏิ บั ติ เ ชิ ง รุ ก มากกว่ า เชิ ง รั บ ในขณะที่
ความส าเร็ จ ในภาพรวมทั้ ง 3 ด้ า นมี เ พี ย งองค์ ก ารที่ มี
รูปแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเท่านั้น ที่มีปัญหาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยน้อยกว่าปี 2558 อาจเนื่องมาจาก
การใช้งบประมาณที่มีจากัดในการดาเนินการทั้งเชิงรุก
และเชิ งรั บ ท าให้ไ ม่ ส ามารถด าเนิ นการได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้น
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบเชิงรุก ซึ่งเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
แบบเชิงรับ สอดคล้องกับ Kwon and Johnson [4] ที่
พบว่า การลงทุนเชิงรุกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทาให้ องค์ การปลอดภัยจากภัย คุกคาม เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่าการลงทุนเชิงรับ และพบความล้มเหลวด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยลดลง 60 % ในขณะที่การลงทุนเชิง
รับพบความล้มเหลวลดลงเพียง 30 % และสอดคล้องกับ
King and Teo [18] พบว่าการบริหารจัดการเชิงรุก ทา
ให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นน้อยกว่าการจัดการเชิงรับ
สมมติ ฐ านที่ 6 รู ป แบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยเชิงรุก มีความสาเร็จในการรักษาความปลอดภัย
มากกว่าเชิงรับ พบว่า ในรายรวมและในรายด้าน ได้แก่
ด้ า นความลั บ ความคงสภาพ และความพร้ อ มใช้ งาน
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติมาก
ทั้งเชิงรุ ก/รับ และแบบปฏิบัติ เชิ งรุก มากกว่ าเชิงรั บ มี
ความส าเร็ จ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย มากกว่ า แบบ
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ปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ นอกจากนี้ยังพบว่าในด้านความ
พร้ อ มใช้ ง าน แบบปฏิ บั ติ เ ชิ ง รุ ก มากกว่ า เชิ ง รั บ มี
ความส าเร็ จ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย มากกว่ า แบบ
ปฏิบัติเชิงรับมากกว่าเชิงรุกอีกด้วย แสดงว่าการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกทาให้ปัญหาลดน้อยลงและมี
ความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ Qian et al. [3] ที่
พบว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกมีอัตรารองรับการ
เกิดการโจมตีได้มากกว่า ความรุนแรงและความเสียหาย
ของปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยกว่า มีการตรวจจับการโจมตีได้
ดีกว่า และมีการป้องกันหรือตอบสนองการโจมตีได้ดีกว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงรับ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
6.1.1 องค์การควรมีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ โดยการอบรมพนั ก งานในฝ่ า ยสารสนเทศ และ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้ า ใจในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย
คุกคามใหม่ ๆ รวมถึงควรจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม
มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ระบบสารสนเทศสามารถ
ทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6.1.2 องค์การควรกาหนดนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยใช้แนวทางเชิงรุก ควบคู่
กับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
รูปแบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์การ
เช่ น ประเภทธุ ร กิ จ ระยะเวลาด าเนิ น กิ จ การ รายได้
องค์การ ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ
ซอฟร์แวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้
คลอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6.2.2 ควรมีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
อาจทาให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและหลากหลายมากขึ้น
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