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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา 2) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษาเพื่อการทํางาน 3) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศบนพื้นฐานหลักดาน CIA Triad ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.)
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา แขนงวิชา
บริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. ที่ศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 79 คน โดย
กลุมตัวอยางไดจากการสุมอยางเปนระบบจํานวน 66 คน เครื่องมือที่ไดเปนแบบสอบถามชนิดปลายปดเพื่อ
ศึกษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชสารสนเทศของกลุมตัวอยางซึ่งพัฒนาขึ้นเองโดยผูวิจัย โดยแบงออกเปน 
3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
ประยุกตเพื่อทํางานกับสารสนเทศ ตอนที่ 3 ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรตามหลัก CIA Triad 3 ดาน 
คือ (1) การรักษาความลับ (2) การรักษาความสมบูรณ (3) ความพรอมใชงานของสารสนเทศ
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา 1)ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุ
สวนใหญอยูระหวาง 26-39 ป เปนเพศหญิง และจบการศึกษาระดับปริญญาโทมากอนแลว มีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานทั้งที่บานและในโรงเรียน โดยการจัดหาเอง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสวนใหญเปนชนิดโนตบุค 
2) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชสารสนเทศ พบวา โปรแกรมประยุกตที่กลุมตัวอยางใชเพื่อทํางานกับสารสนเทศ
แบงออกไดเปน 9 กลุม ตามจํานวนกลุมโปรแกรมที่เลือกใชงาน ดังนี้ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมนาํเสนอ
ขอมูล โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรมมีเดียสังคม โปรแกรมเบราวเซอร โปรแกรมบริการอีเมล โปรแกรมเก็บ
ขอมูลบนคลาวด โปรแกรมบริการประชุมผานอินเทอรเน็ต และโปรแกรมอื่นๆ ที่นํามาใชงานกับสารสนเทศ
อีกเล็กนอย 3) ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามหลัก CIA Triad 3 ดาน พบวา (1) ในดานการรักษา
ความลับของสารสนเทศ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดรอยละ 95.5 เปนผูใชและดูแลสารสนเทศดวยตนเอง สวน
ใหญรอยละ 69.7 ไมมีการตั้งรหัสผานเพื่อปองกันสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร และอนุญาตใหบุคคลอื่น
นําเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองไปใชไดรอยละ54.5 แมวาสวนใหญรอยละ 97.0 สามารถระบุไดวา รหัสผาน
แบบใดที่นาจะมีความปลอดภัยก็ตาม นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 54 ทราบเกี่ยวกับประเภทชั้น
ความลับตามระเบียบวาดวยชั้นความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (2) ในดานการรักษาความสมบูรณของ
สารสนเทศ กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 92.0 ระบุวา การรักษาความสมบูรณของสารสนเทศเปนเรื่องที่นา
สนใจและเกี่ยวของโดยตรงกับงานทํางานในชีวิตประจําวัน และสวนใหญรอยละ 85.0 มีการเก็บสํารองขอมูล
เผื่อไวเมื่อมีความจําเปน รอยละ 46.0 มีการเก็บสํารองขอมูลไวมากกวา 1 ที่ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางรอยละ
1รองศาสตราจารย ดร. ประจําแขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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38.0 ระบุวา มีการเก็บสํารองสารสนเทศไวทุกๆ 3 เดือนหรือมากกวา (3) ในดานความพรอมใชงานของ
สารสนเทศ กลุมตัวอยางทั้งหมดหรือรอยละ 100 ระบุวา มีปญหาดานความพรอมใชงานของสารสนเทศจนเปน
เรื่องปกติ รอยละ 74.2 ของกลุมตัวอยางระบุวา ปญหาที่พบเปนเพียงปญหาเล็กนอยและไมไดติดใจแกไขอะไร
มากนัก แตหากตองการแกไข รอยละ 47.0 จะอาศัยเพื่อนรวมงานมาชวยแกไขให สําหรับโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร กลุมตัวอยางรอยละ 85.0 ระบุวามีการติดต้ังโปรแกรมไว โดยสวนใหญรอยละ 56.0 ดาวนโหลด
โปรแกรมปองกันไวรัสฟรีทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ กลุมตัวอยางรอยละ 58.0 ยังระบุวา มีการตรวจสอบและ
ทําการปรับเปลี่ยนเวอรชัน ปรับเพิ่ม หรือปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชทํางานกับสารมาเทศ ซึ่งขัดแยง
กับความเปนจริงที่ผูวิจัยไดจากการสนทนาแบบไมเปนทางการ
คําสําคัญ : ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ , นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Abstract
The objectives of this study were to study 1) background of the STOU Graduate Di-

ploma Students in Educational Administration, 2) generalization of information used by the 
students, 3) information security of the students.

Sixty-six STOU Graduate Diploma Students in Educational Administration were sampled 
from 79 students by systematic sampling. The research tool was close-ended questionnaire 
divided into 3 parts: 1) background of the samples, 2) generalization of information using, 3) 
information security of students based on 3 CIA Triad elements; (1) the confidentiality, (2) the 
integrity, (3) the availability.

Research findings showed that 1) majority of samples were between 26-39 years old. 
Most of them were masters’ degree-graduated female with the use of notebook computers 
provided by one selves both at homes and offices, 2) generalization of information used by 
samples were composed of 9 groups of applications, i.e. Word processor, Spreadsheets, Pre-
sentations, Social Media, Email Services, Cloud Drives, Web Browsers, Internet Video Services, 
and some others applications, 3) CIA Triad-Base information security; the statistics showed that 
in terms of (1) the confidentiality, 95.5% of the samples used and took care of information by 
themselves, 69.7% did not secure the information by password and 54.5% allowed others to 
use their computers even if 97% can identify the forms of secured password. Moreover, 54% 
of the samples know the levels of governmental confidentiality levels. (2) The integrity, 92% 
of the samples mentioned that the information integrity is interesting and relates directly to 
their routine wok and 85% of the samples have backed up the information and 46% have 
more than one copies of the backup besides 38% stated that they have backed up the infor-
mation every three months or more which is slightly not enough. (3) The availability, 100% of 
the samples mentioned that they regularly have problems with the availability of information, 
72%have small problems that they did not take it under their consideration but the colleagues 
could provide assistant in case of needed. Anti-virus applications were installed by 85% of the 
sample, while 56% downloaded from the internet besides 58% of the samples stated that 
they have checked, upgraded, added or modified the programs used with information which is 
in conflict with non-formal conversations of the researcher.
Keywords : Information Security  Graduate Diploma Students



154

ความนํา
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ในบางครั้งอาจเรียกสั้นๆ วา

เทคโนโลยีสารสนเทศ แมวา โดยความเปนจริงแลว 
ระบบสารสนเทศ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคนละ
เรื่องกัน (O’Brien & Marakas, 2009: 4) ระบบ
สารสนเทศประกอบไปดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอรทั้งในสวนที่เปนฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบ
เครือขาย ระบบจัดการฐานขอมูล และบุคลากรดาน
ระบบ เชน ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานที่
เกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา (สุชาดา กีระนันทน 
2541, O’Brien & Marakas, 2009: 4)

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เปนสวนของระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
เพื่อใหเปลี่ยนเปนสารสนเทศ และยังใชเพื่อเก็บ
สารสนเทศไวในระบบคอมพิวเตอรอีกดวย ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเพื่อทํางาน
ในชีวิตประจําวันของคน ในเชิงเทคนิคซอฟตแวร
คอมพิวเตอรสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ
คือ ซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวรประยุกต (สฤษดิ์
พงษ ลิมปษเฐียร 2556: 12-13) ปจจุบัน มีโปรแกรม
ประยุกตใหใชงานมากมาย โดยอาจอยูในรูปแบบของ
เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางนอย 4 แบบ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
เครื่องคอมพิวเตอรแบบแท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร
แบบมือถือ โปรแกรมประยุกตและลักษณะการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร จึงถือเปนจุดเริ่มตนของการทํางานดาน
สารสนเทศ และความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัย 
การใชโปรแกรมประยุกตและเครื่องคอมพิวเตอร
จึงเปนเรื่องที่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปท่ีทํางานกับ
สารสนเทศจะตองตระหนัก โดยทั่วไป โปรแกรม
ประยุกตในยุคปจจุบัน แบงออกไดเปนกลุมๆ ตาม
เปาหมายของการใชงานมากมาย ไดแก โปรแกรม
ประมวลผลคํา ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชสรางเอกสาร 
โปรแกรมตารางทําการ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชทํางานกับ
ตัวเลข เชน การจัดทําบัญชี และอื่นๆ โปรแกรมนํา

เสนอขอมูล ใชเพื่อการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ 
โปรแกรมเบราวเซอร พัฒนาขึ้นเพื่อคนควาและทํางาน
กับสารสนเทศ โปรแกรมบริการอีเมล ใชเพื่อการรับ-สง
จดหมาย โปรแกรมบริการประชุมผานอินเทอรเน็ต 
เพื่ อการประชุมหรื อสนทนาแบบเห็นตั วผ าน
อินเทอรเน็ต โปรแกรมเก็บขอมูลบนคลาวด ไวเก็บ
ขอมูลไวใชงานบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมมีเดียสังคม 
เพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางกัน และโปรแกรม
อื่นๆ เชน โปรแกรมปรับแตงภาพ ฯลฯ ซึ่งโปรแกรม
แตละตัวในแตละกลุม ก็จะมีโปรแกรมที่มีชื่อทางการ
คามากมาย

ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศนับ

ประเด็นที่มีความสําคัญในหนวยงานธุรกิจและ
ราชการขนาดใหญ เพราะความผิดพลาดดานความ
ความม่ันคงปลอดภัยอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแก
หนวยงานเปนจํานวนเงินมหาศาล ธุรกิจและหนวย
งานราชการขนาดใหญจึงจําเปนจะตองมีการลงทุน
เปนจํานวนมากเพื่อสรางระบบความมั่นคงปลอดภัย
ในหนวยงานเหลานี้ การเตรียมความพรอมดานความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ สามารถแบงออกได
เปน 2 ดานคือ การเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยี
ซึ่งมีราคาสูงมาก ควบคูไปกับการเตรียมความพรอม
ดานบุคคลซึ่งมีราคานอยกวา อยางไรก็ตาม ความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในกลุมสถานศึกษา
หรือองคการทางการศึกษา หรือแมกระทั่งในกลุมนักศึกษา
เอง บุคลากรจํานวนมากอาจมองเปนเรื่องเล็ก และ
ไมนาสนใจมากนัก เพราะนักศึกษาเหลานี้เปนเพียง
ผูใชงานดานสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย และยังมีโอกาสไดรับการพัฒนาตอไปอีก
มาก อยางไรก็ตาม ในฐานะนักเรียนประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) อาจมีความแตกตาง ทั้งนี้
เนื่องจาก นักศึกษาเหลานี้กวารอยละ 90 เปนกลุมผูที่
ทํางานแลว โดยกาํลังทําหนาที่อยูในสถานศึกษาหรือ
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องคการทางการศึกษาตางๆ ตั้งแตในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา หรืออาจกลาว
ไดวา นักศึกษาเหลานี้ เปนบุคคลที่มี 2 ฐานะ คือ
เปนนักศึกษาและนักการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษา
สวนใหญก็ยังคาดหมายวา ตองการจะพัฒนาตนเอง
จนเปนผูบริหารในสถานศึกษาหรือองคการทางการ
ศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูรับผิดชอบในดานสารสนเทศ
ตอไปในอนาคต ความรูความเขาใจดานความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศในสถานศึกษาหรือองคการ
ทางการศึกษา จึงเปนประเด็นที่ขาดไมได และจะตอง
มีการพัฒนาในเรื่องนี้ตอไป
 ในทํานองเดียวกับหนวยงานทางธุรกิจและ
ราชการทั่วไป สถานศึกษาหรือองคการทางการศึกษา
จึงจําเปนจะตองเตรียมความพรอมดานความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ และในฐานะผูสอนซึ่งก็พบ
วา ในชวงระหวางการเรียนการสอนซึ่งมีการกําหนด
ใหนักศึกษาจะตองทํารายงานโดยการใช เครื่อง
คอมพิวเตอรมานําเสนอในการสัมมนาเสริม นักศึกษา
สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางาน

ดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเปนจํานวน
มาก ความรูความเขาใจดานความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศจึงเปนเรื่องที่สําคัญ

ความมั่นคงปลอดภัยด านสารสนเทศใน
หนวยงานธุรกิจและราชการขนาดใหญ ปจจุบันเนน
มาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีความซับซอน
และมีความสําคัญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
มสธ. เปนกลุมนักศึกษาที่มีการใชระบบสารสนเทศไม
มากนัก ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมกับประชากรในการ
วิจัยกลุมนี้ จึงเลือกพิจารณาถึงคุณสมบัติ 3 ดานของ
ความมั่นคงปลอดภัย 3 ดาน คือ (1) การรักษาความ
ลับของสารสนเทศ (2) การรักษาความสมบูรณของ
สารสนเทศ และ (3) ความพรอมใชของสารสนเทศ 
ซึ่งสามารถเรียกรวมกันสั้นๆ วา CIA Triad ซึ่งก็เปน
มาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไปในภาคธุรกิจเชนกัน ดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 คุณสมบัติ 3 ดานของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
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     การรักษาความลับของสารสนเทศ 
(Confidentiality) เปนเรื่องของการปองกัน
ไมใหผูไมมีสิทธ์ิไดมีโอกาสเขาไปดําเนินการใดๆ กับ
สารสนเทศได ดังนั้น จึงเปนการอนุญาตเฉพาะผูที่
ไดรับสิทธิ์ในการเขาถึง เปดเผย และดําเนินการกับ
สารสนเทศเทานั้น เนื่องจากสารสนเทศบางประการ
มีความสําคัญและจําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน 
ขอสอบ เกรดนักเรียน/นักศึกษาในเอกสารสําคัญ 
เปนตน หากถูกเปดเผยออกไปก็อาจจะมีผลเสียหรือ
เปนอันตรายตอการทํางานในสถานศึกษา องคการ
ทางการศึกษา หรือแมกระทั่งครูผูสอนเองก็ได เนื่องจาก
ปจจุบัน ครูผูสอนสวนใหญนิยมเก็บขอสอบไวใน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

กลไกและวิธีในการรักษาความลับของขอมูล
วิธีหนึ่งที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายก็คือ การเขารหัส
ขอมูล (Cryptography หรือ Encryption) ซึ่งเปนการ
ดําเนินการเพื่อใหขอมูลถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบ
ที่ไมสามารถอานออกหรือเขาใจไดโดยบุคคลทั่วไป 
และการจะอานหรือนําขอมูลเหลานี้ไปใชไดนั้น ก็จะ
ตองดาํเนินการถอดรหัส (Decryption) โดยใชกุญแจ 
(Key) หรือรหัสผาน (Password) ที่ใชสําหรับการ
เขารหัส เพื่อทําการถอดรหัสขอมูลกอนได อยางไร
ก็ตาม การรักษากุญแจหรือรหัสผานก็เปนอีกปญหา
หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในกระบวนการควบคุมการเขาถึง
ขอมูล และหากปราศจากกุญแจ หรือเกิดการสูญหาย 
เจาของขอมูลก็อาจไมสามารถใชขอมูลนี้ไดอีกตอไป 
(สานนท ฉิมมณี และภส จันทรศิริ 2553 และ “Infor-
mation Security.” 2012)
 การรักษาความสมบูรณของสารสนเทศ 
(Integrity) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความถูกตอง ความ
มั่นคง และความสมบูรณของสารสนเทศ ดังนั้น ความ
คงสภาพของสารสนเทศ จึงหมายความถึง ความถูก
ตองของสารสนเทศในระบบฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิง
สัมพันธมีการกําหนดกฎเกณฑของสารสนเทศเพื่อ
รักษาความถูกตองของสารสนเทศและความสัมพันธ
ระหวางสารสนเทศตางๆ และเปนการปองกันความ

เสียหายที่อาจเกิดกับฐานขอมูล โดยมีจุดประสงคหลัก 
คือ

(1) ปองกันความผิดพลาดที่เกิดจากการเพิ่ม
สารสนเทศลงในระบบฐานขอมูล

(2) รักษาความถูกตองของสารสนเทศ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศในระบบฐานขอมูล

(3) ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถตัดสินใจ
ไดวา จะจัดการกับสารสนเทศ ณ ตําแหนงตางๆ 
ในระบบฐานขอมูลอยางไร การรักษาความถูกตอง 
ความสมบูรณ และการคงสภาพของสารสนเทศ 
เปนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งขององคประกอบ
ดานการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ โดย
เปนเรื่องของการปองกันไมใหบุคคลอื่นที่ไมไดรับ
อนุญาต สามารถเขามาเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไข 
หรอืเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสารสนเทศได โดยจะ
ยังคงสิทธ์ิในการเขาถึงและการปรับเปลี่ยนของ
สารสนเทศแตเฉพาะจากบุคคลที่ไดรับอนุญาต 
หรือเปนเจาของสารสนเทศเหลานี้เทานั้น การจัด
เก็บงานสําคัญ จึงอาจนํามาซ่ึงความเสียหายโดยรู
เทาไมถึงการณ

กลไกและวิธีในดานการรักษาความสมบูรณ
ของสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ

1. การปองกัน (Prevention) เปนการนํา
มาตรการการรักษาความปลอดภัยบางอยางมาใช
กอนที่จะมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการคงสภาพของขอมูลไวใหดีที่สุด เชน

 1.1 การพิสูจนตัวตน (Authentication) 
ซึ่งเปนการกําหนดใหผูที่จะเขาถึงระบบสารสนเทศ
จะตองทําการพิสูจนตัวตนกอนวา เปนบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตจริง เชน การกาํหนดใหใชบัญชีรายชื่อผูใช 
(Username หรือ User Identification หรือที่เรียก
สั้นๆวา User ID) และรหัสผาน (Password) หากผู
ใชสามารถแจงรายชื่อผูใชพรอมรหัสผานของตนไดถูก
ตอง ระบบก็จะอนุมานวา เปนบุคคลผูไดรับสิทธิ์ใน
การใชงานตัวจริง และอนุญาตใหผูนั้นเขาดาํเนินการ
ตางๆ ตามสิทธิ์ที่ไดรับตอไป
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 1.2 การควบคุมการเขาถึง (Access   control)
ซึ่งเปนเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงและ
ทํางานกับขอมูล โดยผูใชบางคนอาจไมมีสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูลสําคัญขององคการเลย (No Access) สวน 
ผูใชบางคนอาจมีสิทธิ์เพียงการไดเห็นหรืออานขอมูลได 
(Browse) แตไมสามารถดาํเนินการใดมากกวานี้ได ใน
ขณะที่บางคนอาจไดรับสิทธิ์จนถึงขั้นสามารถเขาไป
เพิ่มเติม (Insert) แกไข (Edit) และปรับเปลี่ยน 
(Update) ขอมูลได 

2. การตรวจจับ (Detection) เปนการนํา
มาตรการการรักษาความปลอดภัยบางอยางมาใช
เพื่อรักษาความถูกตอง และนาเชื่อถือของขอมูล เชน 
การตรวจวิเคราะหดูวา ขอมูลยังคงสภาพเดิมของ
คุณสมบัติที่สําคัญหรือที่คาดหวังไวอยูหรือไม โดย
กลไกดังกลาวนี้อาจรายงานดวยวา สวนไหนของ
ขอมูลหรือแฟมขอมูลมีการแกไขไปแลวบาง นอกจาก
นี้ อาจมีกลไกเพื่อตรวจสอบดูวา มีความผิดปกติ
หรือความไมถูกตองปะปนอยูในตัวขอมูลหรือไม เชน 
ขอมูลเลขประจําตัวประชาชนของคนไทย จะตองมี
ลักษณะเปนตัวเลข 13 หลัก ดังนั้น หากตรวจจับได
วา มีขอมูลที่มีอยูประกอบดวยตัวเลขไมครบ 13 หลัก 
หรือมีตัวอักษร หรืออักขระใดๆ ปะปนมาในขอมูล ก็
ยอมแสดงใหเห็นวา ขอมูลไมถูกตอง และไมนาเชื่อถือ 
เปนตน (“Integrity.”, 2014)

ในการใชงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ที่งายและใชคาใชจายนอยที่สุด คือ การปองกันระบบ
สารสนเทศโดยการกําหนดใหใชบัญชีรายชื่อผูใช 
(Username หรือ User Identification หรือที่เรียก
สั้นๆวา User ID) และการเก็บสํารองสารสนเทศไวใช
งานบอยๆ เมื่อเวลามีปญหาเกิดขึ้น
 ความพร อ ม ใช ง านขอ งส า รสน เทศ        
(Availability) เปนคุณสมบัติขอสุดทายขององค
ประกอบดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ การรักษาคุณสมบัติดานความพรอมใช
งานของสารสนเทศเปนการทําใหผูบริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึง

สารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศ สามารถเขาถึง
สารสนเทศเหลานั้นไดเมื่อตองการ ความพรอมใชงาน
จึงเปนสวนหนึ่งของความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ
ระบบ เนื่องจากการที่ระบบไมพรอมใชงานในเวลา
ที่ผูบริหารสถานศึกษา และครูตองการ ยอมจะมีคา
เทากับการไมมีระบบใชงานเลย และอีกสวนหนึ่งของ
ความพรอมใชงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยคือ อาจมีผูไมประสงคดีสามารถเขาถึงและ
ใชงานสารสนเทศไดทั้งโดยตั้งใจ และไมตั้งใจก็ได ดัง
นั้น ในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้น นักออกแบบ
ระบบสวนใหญจะใชขอมูลทางดานสถิติเกี่ยวกับรูป
แบบหรือพฤติกรรมในการใชงานระบบของผูใชเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบดวย ความพยายาม
ที่จะทําลายสภาพความพรอมใชงานของขอมูลแบบ
หนึ่งที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป คือการพยายามโจมตี
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดสถานะที่เรียกวา การ
ปฏิเสธการใหบริการ (Denial of Service, DOS) 
ซึ่งเรื่องนี้ เปนเรื่องที่บอยครั้งที่สามารถตรวจจับได
ยาก อยางไรก็ตาม การออกแบบระบบ และการวาง
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยาง
เหมาะสมและรัดกุม สามารถชวงลดปญหาในเรื่อง
นี้ลงได เพื่อใหงายตอการปองกันการโจมตีระบบ
สารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอรในสถานศึกษาที่งาย
ที่สุดก็คือ การติดต้ังและใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอรที่ไวใจไดไวใชนั่นเอง (Ajayi & Akinniyi, 
2004; Agulu & Aguolu, 2002; Buckland, 1975)
 จากขอมูลดังไดกลาวแลวนี้ จะพบวาการวิจัย
เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา มสธ. เปนเรื่องควรศึกษา โดยเปนเรื่องที่
ขาดความสนใจเอาใจใสมาโดยตลอด และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นักศึกษา มสธ. นี้กลุมนี้ ไมไดเปนเพียงผูมี
ฐานะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย แตสวนใหญเปนก
ลุมคนที่ทํางานและเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
ดานระบบสารสนเทศอยูแลวในสถานศึกษาหรือ
องคการทางการศึกษาตางๆ การวิจัยในเรื่องนี้จึงเปน
เรื่องนาสนใจ และควรใหความสนใจมากยิ่งขึ้น
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1. วัตถุประสงค
 1.1 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
 1.2 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ
ใชระบบสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษาเพื่อทํางานกับ
สารสนเทศ
 1.3 เพื่อศึกษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศบนพื้นฐานหลักดาน CIA Triad ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการ
ศึกษา
2. นิยามศัพท
 2.1 ระบบสารสนเทศ ในที่นี้จะเนน
เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรม
ประยุกต
  2.2 โปรแกรมประยุกต หมายถึง ซอฟตแวร
ประยุกตที่ใชทํางานกับสารสนเทศ แบงเปน 9 กลุม
คือ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางทําการ 
โปรแกรมนําเสนอขอมูล โปรแกรมเบราวเซอร โปรแกรม 
บริการอีเมล โปรแกรมบริการประชุมผานอินเทอรเน็ต 
โปรแกรมเก็บขอมูลบนคลาวด โปรแกรมมีเดียสังคม 
และโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งโปรแกรมแตละชนิดที่นิยมใช
ทํางานกับสารสนเทศจะมีชื่อเฉพาะเปนภาษาอังกฤษ
ตามชื่อของบริษัทผูขายที่นิยมมากมาย
 3.1 ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 3 ดานบนพื้นฐานของ 
CIA Triad คือ
 3.1.1 การรักษาความลับดานสารสนเทศ 
เปนการวิจัยที่เนนเกี่ยวกับการดูแลสารสนเทศโดยผู
ใชงาน การใชรหัสผาน และความรูเกี่ยวกับระเบียบวา
ดวยชั้นความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 3.1.2 การรักษาความสมบูรณดาน
สารสนเทศ เปนการวิจัยที่เนนเกี่ยวกับความจําเปน
ในการรักษาความถูกตอง ความสมบูรณ และการคง
สภาพของสารสนเทศ และการเก็บสํารองสารสนเทศ
ไวใชงาน
 3.1.3 ความพรอมใชงานของสาร
สนเทศในระบบสารสนเทศ เปนการวิจัยที่เกี่ยวกับ

การเปด-ปดเครื่องคอมพิวเตอร การสูญหายของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ปญหาดานไวรัสคอมพิวเตอร 
การตรวจสอบและทําการปรับเปลี่ยนเวอรชัน (version) 
ปรับเพิ่ม (patch) หรือปรับปรุง (update) โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชทํางาน
3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใชระบบสารสนเทศในครั้งนี้ ผูวิจัยดาํเนินการศึกษา
ขอมูลการใชระบบสารสนเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ใชโปรแกรมประยุกต ซึ่งแบงออกไดเปน 9 กลุม โดย
ในแตละกลุมจะมีโปรแกรมตางๆ ที่ใชงานอยูในทอง
ตลาดมากมาย แตสาํหรับประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
จะเนนเฉพาะโปรแกรมที่ประชากรในการวิจัยใชงาน
จริงอยูเทานั้น
4. วิธีดําเนินการ
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชากร
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษา
ศาสตรที่ศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2556 ที่
ศึกษาอยูในชุดวิชาการจัดและบริหารองคการทางการ
ศึกษาของศูนยสัมมนาเสริมจํานวน 7 ศูนยทั่วประเทศ 
โดยแบงเปนศูนย ณ ที่ทําการ มสธ. และศูนยพัฒนา 
มสธ. อีก 6 ศูนย รวมเปนนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 79 คน
 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา
จากศูนยสัมมนาเสริมทั้ง 7 ศูนยทั่วประเทศ โดยใช
การสุมอยางเปนระบบจากจํานวนนักศึกษาในแตละ
ศูนยทั้ง 7 ศูนย ไดสมาชิกจํานวน 66 คน แลวจึง
ทําการสุมอยางงายเพื่อใหไดนักศึกษามาทําการจับ
แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป

4.2 เครื่องมือการวิจัย
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบ
สอบถามชนิดปลายปด เพื่ อศึ กษาความมั่ นคง
ปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง
ซึ่งพัฒนาขึ้นเองโดยผูวิจัย โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
ไดแก
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สอบถาม

ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมประยุกตเพื่อทํางานกับสารสนเทศ

ตอนที่ 3 ความม่ันคงปลอดภัยของสาร
สนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขา
วิชาศึกษาศาสตรตามหลัก CIA Triad 3 ดาน คือ

(1) การรักษาความลับ
(2) การรักษาความสมบูรณ
(3) ความพรอมใชงานของสารสนเทศ

หลังจากพัฒนาเครื่องมือเสร็จแลว ผูวิจัย
ไดเครื่องมือไปทําการตรวจสอบหาคาความตรงกับ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Congruence) โดยไดคา IOC 
ของคําถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ทุกคาไมตํ่ากวา 
.6 ทุกคําถาม จากนั้นจึงนําเครื่องมือตอนที่ 3 ไปหา
คาความเที่ยง โดยใชกลุมนักศึกษาระดับปริญญาโท 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
จํานวน 13 คนในศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .90 
และจึงนําไปใชการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการกระจาย

แบบสอบถามผานคณาจารยสัมมนาเสริมของแขนง
วิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรในศูนย
ตางๆ ทั้ง 7 ศูนยที่มีการสัมมนาเสริมอยู เพื่อแจกจาย
ใหนักศึกษาตอบขอคําถามในเครื่องมือ และสงคืน
กลับมา หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงนํามาทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบสอบถามเพื่อความครบถวน 
เพื่อนํามาวิเคราะหตอไป ซึ่งไดเครื่องมือครบถวนทั้ง 
66 ฉบับ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห

ขอมูล ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ

สอบถาม ใชการวิเคราะหรอยละ
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชเครื่อง

คอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถามเพื่อทํางานกับ
สารสนเทศ ใชการวิเคราะหคารอยละ

ตอนที่ 3 ความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะห
คารอยละ ของความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ตามหลัก CIA Triad ทั้ง 3 ดาน

5.ผลการวิจัย
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม มั่ น ค ง

ปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุ

เฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 26-39 ป โดยมีจํานวน
มากท่ีสุดถึงรอยละ 57.6 ในสวนของเพศ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญที่ทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร
สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวนถึงรอยละ 59.1 
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมาแลว โดยมีจํานวนถึงรอยละ 68.2 กลุม
ตัวอยางทุกคนใชเครื่องคอมพิวเตอรทํางานทั้งที่บาน
และในโรงเรียน โดยมีจํานวนรอยละ 81.8 และใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่หามาเองเปนการสวนตัวใน
การทํางาน โดยมีจํานวนรอยละ 83.3 และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชจะเปนชนิดโนตบุค โดยมีจํานวนถึง
รอยละ 84.8  (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ ชวงอายุ รอยละ

< 26 ป 1.5
26-39 ป 57.6
> 39 ป 40.9

เพศ กลุมเพศ รอยละ
ชาย 40.9
หญิง 59.1

การศึกษา ระดับการศึกษา รอยละ
ปริญญาตรี 28.8
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1.5
ปริญญาโท 68.2
ปริญญาเอก 1.5

สถานที่ที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร

สถานที่ รอยละ

ที่โรงเรียน 13.6
ที่บาน 4.6
ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน 81.8

แหลงที่มาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใช

แหลงใชงาน รอยละ

ใชเครื่องของโรงเรียน 16.7
จัดหามาใชเองสวนตัว 83.3

ประเภทของเครื่อง
คอมพิวเตอร

ประเภท รอยละ

แบบต้ังโตะ 15.2
แบบโนตบุค 84.8

2.สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมประยุกตเพื่อ
ทํางานกับสารสนเทศ

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพทั่วไปใน
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อทํางานกับสารสนเทศ
ในครั้งนี้ พบวาโปรแกรมประยุกตที่กลุมตัวอยางใช
เพื่อทํางานกับสารสนเทศแบงออกไดเปน 8 กลุม
ใหญๆ ตามจํานวนกลุมโปรแกรมที่เลือกใชงาน ดังนี้ 
โปรแกรมประมวลผลคํา (รอยละ 18.0) โปรแกรมนํา

เสนอขอมูล (รอยละ 14.0) โปรแกรมตารางทําการ
(รอยละ 13.0) โปรแกรมมีเดียสังคม (รอยละ 13.0) 
โปรแกรมเบราวเซอร (รอยละ 12.0) โปรแกรมบริการ
อีเมล (รอยละ 12.0) โปรแกรมเก็บขอมูลบนคลาวด
(รอยละ 12.0) และโปรแกรมบริการประชุมผานอินเทอรเน็ต
(รอยละ 3.0) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่นํามา
ใชงานกับสารสนเทศอีกเล็กนอย (รอยละ 3.0) รวม
เปนกลุมโปรแกรมประยุกตที่ใชทํางานกับสารสนเทศ
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ทั้งสิ้น 9 กลุม ดังแสดงในภาพที่ 1 และในกลุมดังกลาว
นี้ พบวา กลุมตัวอยางเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรบน
เครื่องคอมพิวเตอรจากคาย Microsoft ในขณะที่ทํางาน
ดานสารสนเทศมากที่สุด ยกเวน โปรแกรม

มีเดียสังคม ซึ่งกลุมตัวอยางเลือกใช Facebook มากที่สุด 
และกลุมตัวอยางเลือกใช Dropbox เพื่อการเก็บ
สารสนเทศบนคลาวดมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 

ภาพที่ 1 รอยละของกลุมของโปรแกรมประยุกตที่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรใชงาน

ตารางที่ 2 กลุมของโปรแกรมประยุกตและชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นิยมใชทํางานกับสารสนเทศ
กลุมของโปรแกรมประยุกต ชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในแตละกลุม

(ตามลําดับความถี่ในการใชเครื่องมือ มากไปหานอย)

โปรแกรมประมวลผลคํา Microsoft Word, Writer of Apache OpenOffice.org

โปรแกรมนําเสนอขอมูล Microsoft PowerPoint, Impress of Apache OpenOffice.org

โปรแกรมตารางทําการ Microsoft Excel, Calc of Apache OpenOffice.org

โปรแกรมมีเดียสังคม Facebook, Twitter

โปรแกรมเบราวเซอร Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox

โปรแกรมบริการอีเมล Hotmail, Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook

โปรแกรมเก็บขอมูลบนคลาวด Dropbox, SkyDrive, Google Drive

โปรแกรมบริการประชุมผาน
อินเทอรเน็ต

Skype

โปรแกรมอื่นๆ Database, Picture, and Photo tools

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามหลัก CIA Triad 3 ดาน พบวา
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(1) ในดานการรักษาความลับของสารสนเทศ 
พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.5) เปน
ผูใชและดูแลสารสนเทศดวยตัวเอง รอยละ 3.0 มีผู
อื่นทําหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร และ รอยละ 1.5 
ไมสามารถระบุไดวา ใครคือผูใชและดูแลสารสนเทศ
อยางชัดเจน  สําหรับการใชรหัสผาน กลุมตัวอยาง
เหลานี้สวนใหญ คือมีจํานวนถึงรอยละ 69.7 ไมเคย
ตั้งรหัสผานไวที่เครื่องคอมพิวเตอรของตนเองเพื่อ
ปองกันผูอื่นเขามาใชเครื่องคอมพิวเตอรของตนกอน
การเปดเครื่องใช มีเพียงรอยละ 27.3 คนที่มีการใส
รหัสผานกอนการเขาใชเครื่อง และมีจํานวนรอยละ 3.0
คนที่ไมเคยทราบวา ควรมีการใชรหัสผานเพื่อปองกัน
สารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอรของตน ตอคําถามที่
วา กลุมตัวอยางเหลานี้เคยอนุญาตใหบุคคลอื่นนํา
เครื่องคอมพิวเตอรของตนไปใชบางหรือไม พบวา กลุม
ตัวอยางกลุมนี้มีทั้งที่อนุญาต และไมอนุญาตใหผูอื่น
นําเครื่องคอมพิวเตอรของตัวเองไปใชในจํานวน
ใกลเคียงกัน กลาวคือ มีการอนุญาตใหผูอื่นใช
คอมพิวเตอรของคนไดรอยละ 54.5 และอีกรอยละ 
45.5 คน ไมอนุญาตใหผูอื่นมาใชเครื่องคอมพิวเตอร
ของตน สําหรับในกลุมตัวอยางที่ระบุวา มีการใชรหัส
ผานเสมอ พบวา สวนใหญ คือรอยละ 97.0 สามารถ
ระบุไดวา รหัสผานลักษณะใดเปนรหัสผานนาจะมี
ความปลอดภัย และมีเพียงรอยละ 3.0 ที่ไมสามารถ
ระบุ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับประเภทชั้นความลับตาม
ระเบียบวาดวยชั้นความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
กลุมตัวอยางกลุมนี้จํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 
54.6 และรอยละ 45.4 ทราบและไมทราบระเบียบใน
เรื่องนี้

(2) ในดานการรักษาความสมบูรณของ
สารสนเทศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกวารอยละ 
92.0 ระบุวา การรักษาความสมบูรณของสารสนเทศ
เปนเรื่องที่นาสนใจและเกี่ยวของโดยตรงกับงาน
ทํางานในชีวิตประจําวัน มีเพียงรอยละ 5.0 ระบุวา 
การรักษาความสมบูรณของสารสนเทศเปนเรื่องที่ไม
จําเปน และรอยละ 3.0 ไมเคยทราบเกี่ยวกับการรักษา

ความสมบูรณของสารสนเทศมากอนเลย เมื่อสอบถาม
ถึงเรื่องความถูกตองของสารสนเทศเกี่ยวกับการเก็บ
สํารองสารสนเทศไวในเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของการรักษาความสมบูรณของสารสนเทศ 
กลุมตัวอยางระบุวา มีการเก็บสํารองสารสนเทศไว
ถึงรอยละ 85.0 อีกรอยละ 12.0 ไมมีการเก็บสํารอง
สารสนเทศ ในขณะที่ รอยละ 3.0 ไมสามารถระบุได
วา มีการเก็บสํารองสารสนเทศไวหรือไม นอกจากนี้ 
ในกลุมตัวอยางที่มีการเก็บสํารองสารสนเทศ พบวา 
รอยละ 46.0 มีการเก็บสํารองสารสนเทศไวมากกวา 
1 ที่ รอยละ 45.0 ระบุวาเก็บสํารองสารสนเทศไวนอก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ตัวเองใชงาน รอยละ 5.0 เก็บ
สํารองสารสนเทศไวบนเครื่องคอมพิวเตอรเดิม และ
รอยละ 4.0 เก็บสํารองสารสนเทศไวบนคลาวด เมื่อ
ถามถึงความบอยของการเก็บสํารองสารสนเทศกับ
กลุมท่ีมีการเก็บสํารองสารสนเทศ พบวา รอยละ 
38.0 มีการเก็บสํารองสารสนเทศไวทุกๆ 3 เดือนหรือ
มากกวา รอยละ 29.0 เก็บสํารองสารสนเทศไวเดือน
ละครั้ง รอยละ 16.0 เก็บสํารองสารสนเทศไวสัปดาห
ละครั้ง รอยละ 13.0 เก็บสํารองสารสนเทศไวทุกวัน 
และรอยละ 5.0 เก็บสํารองสารสนเทศไวสัปดาหเวน
สัปดาห

(3) ในด านความพร อมใช ง านของ
สารสนเทศ การวิจัยดานความพรอมใชงานในครั้ง
นี้เนนสนใจเกี่ยวกับปญหาการเปดเครื่อง โปรแกรม
สูญหาย และปญหาดานไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งพบวา 
กลุมตัวอยางทั้งหมด (รอยละ 100) ระบุวา ตนเอง
มีปญหาดานความพรอมใชงานของสารสนเทศจนเปน
เรื่องปกติ อยางไรก็ตาม รอยละ 74.2 ระบุวา ปญหาที่
พบเปนเพียงปญหาเล็กนอยและไมไดติดใจแกไขอะไร
มากนัก ในขณะที่รอยละ 25.8 ระบุวา มีปญหาดาน
ความพรอมใชงานของสารสนเทศเปนปญหาใหญและ
มักตองการการแกไข เมื่อทาํการสอบถามเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาดานความพรอมใชงานของสารสนเทศ 
กลุมตัวอยางรอยละ 47.0 จะทําการแกปญหาโดย
อาศัยเพื่อนรวมงานมาชวยแกไขให รอยละ 32.0 จะ
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ตองติดตอนักเทคนิคมาชวยแกไข รอยละ 20.0 แกไข
ปญหาดวยตนเอง และมีรอยละ 1.5 ระบุวา จําไมได
วาแกไขเรื่องนี้อยางไรบาง นอกจากนี้ ในการสอบถาม
เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใชปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร กลุมตัวอยางพบวา รอยละ 85.0 มีการ
ติดตั้งโปรแกรมดังกลาวนี้ รอยละ 6.0 ระบุวา ไมเคย
ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และอีกรอยละ 9.0 ไม
สามารถบอกไดวา มีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส
หรือไม นอกจากนี้ ในบรรดากลุมตัวอยางที่ระบุวา มี
การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใชปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 
ผลการวิจัยพบวา รอยละ 56.0 ดาวนโหลดโปรแกรม
ปองกันไวรัสฟรีทางอินเทอรเน็ต รอยละ 27.0 ระบุ
วา มีโปรแกรมเพื่อใชปองกันไวรัสคอมพิวเตอรติดต้ัง
มากลับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแตซื้อ รอยละ 7.6 ซื้อ
โปรแกรมเพื่อใชปองกันไวรัสคอมพิวเตอรมาติดต้ังใช
งาน และอีกรอยละ 9.1 ไมทราบวา มีโปรแกรมปองกัน
ไวรัสใชงานอยูหรือไม นอกจากนี้ เมื่อมีการสอบถาม
เรื่องการตรวจสอบและทําการปรับเปลี่ยนเวอรชัน 
ปรับเพิ่ม หรือปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช
ทํางานกับสารมาเทศบางหรือไม กลุมตัวอยางจํานวน
รอยละ 58.0 ระบุวา มีการตรวจสอบและปรับแกเปน
ประจํา รอยละ 21.0 ไมเคยมีการตรวจสอบเรื่องเหลา
นี้ และรอยละ 21.0 ไมเคยทราบมากอนวา ควรมีการ
ตรวจสอบเรื่องเหลานี้
1. การอภิปรายผล

1.1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยดานความมั่นคงปลอดภัย

ดานระบบสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มสธ. ทําใหทราบวา 
กลุมตัวอยางเหลานี้เปนกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ที่มีหลายสถานะ โดยสวนใหญกําลังทําหนาที่
ดานการเรียนการสอนอยูในสถานศึกษาแหงใดแหง
หนึ่งอยูดวย นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญยังเปน
ผูมีวุฒิภาวะทางการศึกษาที่ดี โดยผานการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทมาแลวเปนหลัก กลุมตัวอยางสวน
ใหญสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรและมีการทํางาน

ดานสารสนเทศไดคอนขางดีแมจะเปนผูหญิงซึ่งมัก
ไมคอยคุนเคยกับการทํางานดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในเชิงลึกมากนัก นอกจากนี้ จากการ
สนทนาอยางไมเปนทางการกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้ ยังทาํใหพบวา กลุมตัวอยางกลุมนี้จําเปน
ตองใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศทั้งที่บานและที่
โรงเรียนเพื่องานเปนหลัก จึงจําเปนจะตองแสวงหา
เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุคมาใชงานโดยใชเงิน
ทุนของตนเองเปนหลัก เนื่องจากสถานศึกษาไมมีการ
สนับสนุนในเรื่องนี้อยางเพียงพอ และในการสนทนา
พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด มีโอกาสนอยดาน
การเรียนหรืออบรมเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ โดยการอบรมสวนใหญจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในงานเปนหลัก จึง
ทําใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทาที่เคยใชงานอยูในงานเปนหลัก แตไมมีโอกาส
ศึกษาหรืออบรมดานสารสนเทศอยางลึกซึ่ง โดยกลุม
ตัวอยางที่จบการศึกษาดานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษามากอนจะมีโอกาสมากที่สุด ซึ่งจากการ
สนทนาดังกลาวจึงเทากับเปนการยืนยันผลการวิจัย
ในครั้งนี้ไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับกุลธิดา ธรรม
วิภัชน และปญญา รอดลอย (2558) และสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ที่เนนการอบรมดาน
คอมพิวเตอรเปนหลัก

1.2. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
ประยุกตเพื่อทํางานกับสารสนเทศ

ในการวิจัยเกี่ยวกับการใช โปรแกรม
ประยุกตเพื่อทํางานกับสารสนเทศ ทําใหทราบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการติดต้ังโปรแกรมประยุกต
เกือบทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมโปรแกรม 8 กลุม หรือ
มากกวานี้ในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง อยางไร
ก็ตาม จากการสนทนาอยางไมเปนทางการ ทําใหพบ
วา โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชทํางานจริงจะมีเพียงไม
กี่โปรแกรม ไดแก โปรแกรมประมวลผลคาํ ซึ่งจะใช 
Microsoft Word เปนหลัก โปรแกรมนําเสนอขอมูล 
ซึ่งใช Microsoft PowerPoint เปนหลัก โปรแกรม
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มีเดียสังคม ซึ่งใช Facebook เปนหลัก โปรแกรมเบ
ราวเซอร ซึ่งจะใชอยู 2 โปรแกรม คือ Internet Ex-
plorer และ Mozilla Firefox โปรแกรมบริหารอีเมล 
ซึ่งสวนใหญ Hotmail, Gmail, Yahoo ผานโปรแกรม
เบราวเซอรที่ใชประจํา นอกจากนี้ยังพบวา โปรแกรม
เบราวเซอรที่กลุมตัวอยางใชเปนประจํา คือ โปรแกรม 
คือ Internet Explorer และ Mozilla Firefox ยังเปน
โปรแกรมรุนเกา และมักไมไดรับการปรับปรุงใหทัน
สมัย จึงอาจทําใหเกิดปญหาดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศไดงาย เนื่องจากไมมีการแนะนําในเรื่อง
นี้ไวในงาน

1.3. ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตาม
หลัก CIA Triad 3 ดาน พบวา

1.3.1. ในดานการรักษาความลับของ
สารสนเทศ ในการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ ทําใหทราบวา กลุมตัวอยางกลุมนี้
สวนใหญตองทําหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรดวย
ตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่ระบุวา กลุม
ตัวอยางกลุมนี้ตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใช
เองเปนการสวนตัว จะมีเพียงเล็กนอยที่มีผูอื่นมา
คอยดูแลให แตที่นาเปนหวงก็คือ ยังมีกลุมตัวอยาง
ประมาณ 1 ใน 3 คนไมมีการตั้งรหัสผานเพื่อปองกัน
บุคคลอื่นเขามาใชสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร 
นอกจากนี้ พฤติกรรมของกลุมตัวอยางจาํนวนเกือบ
ครึ่งหนึ่งยังอนุญาตใหบุคคลอื่นในสถานศึกษานํา
เครื่องคอมพิวเตอรของตนเองไปใชงาน ซึ่งเปนเรื่องที่
นาเปนหวงในดานการรักษาความลับของสารสนเทศ
ในเครื่องคอมพิวเตอรเปนอยางมาก สุดทาย กลุม
ตัวอยางประมาณเกือบครึ่งหนึ่งไมรูเกี่ยวกับประเภท
ชั้นความลับตามระเบียบวาดวยชั้นความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อ

1.3.2. ในดานการรักษาความสมบูรณ
ของสารสนเทศ ในการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ ทาํใหทราบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสมบูรณของ
สารสนเทศ เนื่องจากตองทาํงานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการเก็บสาํรองสารสนเทศ ซึ่ง
ถือเปนพื้นฐานเบื้องตนของการรักษาความสมบูรณ
ของสารสนเทศ กลุมตัวอยางสวนใหญกวา 8 ใน 10 
คนระบุวา มีการเก็บสํารองสารสนเทศเอาไว และสวน
นอยที่ไมมีการเก็บสํารองสารสนเทศ ซึ่งถือเปนเรื่องที่
ดี สอดคลองกับ “การสาํรองขอมูล” (2015) ที่ระบุ
วา การสาํรองขอมูลเปน เรื่องที่สําคัญสําหรับการใช
งาน Microsoft Windows นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง
กวา 9 ใน 10 คนระบุวา ไดมีการสาํรองขอมูลไวนอก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโทมา
แลว จึงทราบประโยชนของการเก็บสาํรองสารสนเทศ
ไวในที่ที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม การเก็บสาํรอง
สารสนเทศไวทุกๆ 3 เดือน ถึงเปนเรื่องที่นอยมาก โดย
เฉพาะกับกลุมคนที่ตองทํางานกับสารสนเทศทุกวัน

1.3.3. ในดานความพรอมใชงานของ
สารสนเทศ ในการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ ทําใหทราบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด
เคยมีปญหาดานความพรอมใชงานของสารสนเทศจน
เปนเรื่องปกติ อยางไรก็ตาม สวนใหญ คือกวา 3 ใน 
4 คนของกลุมตัวอยาง ระบุวา ปญหาที่พบเปนปญหา
เล็กๆ นอยๆ เทานั้นและไมไดใหความสาํคัญกับเรื่อง
เหลานี้มากนัก มีเพียง 1 ใน 4 คนที่แจงวา มีปญหา
ใหญดานความพรอมใชงานของสารสนเทศ ในการ
แกปญหาดานความพรอมใชงานของสารสนเทศ กลุม
ตัวอยางเกือบครึ่งจะอาศัยเพื่อนรวมงานเปนผูชวยแก
ปญหา ในขณะที่ ประมาณ 1 ใน 3 คนติดตอนักเทคนิค
มาชวยแกปญหา ประมาณ 1 ใน 5 คนแกไขปญหาดวย
ตนเอง และ 1 ใน 10 คนของกลุมตัวอยางระบุวา มัก
ปลอยปญหาไว เนื่องจากไมทราบวาจะแกไขอยางใด 
นอกจากนี้ เพื่อดานความพรอมใชงานของสารสนเทศ 
ผูวิจัยไดสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมปองกัน
ไวรัสคอมพิวเตอรไวใชเพื่อการปองกัน พบวา กลุม
ตัวอยาง 4 ใน 10 คนมีการติดต้ังโปรแกรมปองกัน
ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร โดยกวาครึ่งหนึ่งของ
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โปรแกรมไวรัสที่ติดตั้งมีแหลงที่มาการดาวนโหลด
โปรแกรมปองกันไวรัสฟรีทางอินเทอรเน็ต จึงทําให
พบวา โปรแกรมปองกันไวรัสที่ใชงานอยูนี้ไมมีความ
มั่นคงปลอดภัยเทาที่ควร เนื่องจากโปรแกรมเหลานี้
ไมมีระบบอัตโนมัติมาทําการตรวจสอบไวรัสชนิดใหม 
และที่นากลัวที่สุดก็คือ มีการพัฒนาโปรแกรมปองกัน
ไวรัสปลอม ซึ่งดูเหมือนโปรแกรมปองกันไวรัสแตตัว
มันเองเปนไวรัสเพื่อใหผูไมทราบดาวนโหลดโปรแกรม
เหลานี้ไปใชงาน การเลือกดาวนโหลดโปรแกรม
ปองกันไวรัสฟรีทางอินเทอรเน็ตจึงเปนเรื่องที่นา
อันตราย แมจะมีคําแนะนําการเลือกโปรแกรมปองกัน
ไวรัสฟรีมากมาย เชน windows.microsoft.com it-
guides.com หรือสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558) เปนตน

1. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษาประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ซึ่งรวมวิจัยในการวิจัยดานความมั่นคง
ปลอดภัยดานระบบสารสนเทศในครั้งนี้ สวนใหญ
เปนบุคลากรที่มีวุฒิทางการศึกษาอยูในระดับปริญญา
โท และยังเปนผูที่ทําหนาที่ในดานการเรียนการสอน
อยู ในสถานศึกษาหรือองคการทางการศึกษา 
นักศึกษากลุมนี้จึงเปนกลุมที่ไมใชนักศึกษาธรรมดา 
แตมีฐานะเปนทั้งนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาและผูที่ทําหนาที่ดานการ
เรียนการสอนในเวลาเดียวกัน จึงเปนที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศอยูแลว นักศึกษากลุมนี้จะเปนกลุม
นักศึกษาที่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการ
เรียนการสอน และในไปใชเพื่อการทํางานเปนหลัก โดย
นักศึกษากลุมนี้เปนผูใชโปรแกรมประยุกตในชีวิต
ประจําวันอยูแลว และมีการติดตั้งโปรแกรมจํานวน 8 
กลุมเปนหลัก คือ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางทําการ โปรแกรมนําเสนอขอมูล โปรแกรมเบราวเซอร 
โปรแกรมบริการอีเมล โปรแกรมบริการประชุมผาน
อินเทอรเน็ต โปรแกรมเก็บขอมูลบนคลาวด โปรแกรม

มีเดียสังคม และมีโปรแกรมอื่นๆ เพื่อใชในงานอีกเล็ก
นอย รวมเปนโปรแกรมประยุกต 9 กลุมดวยกัน

ในด านความมั่ นคงปลอดภั ยด านระบบ
สารสนเทศ โดยใชหลัก CIA Triad จาํนวน 3 ดาน คือ 
ดานการรักษาความลับของสารสนเทศ ดานการรักษา
ความสมบูรณของสารสนเทศ และดานความพรอมใช
งานของสารสนเทศ ผลการวิจัยสรุปไดวา แมนักศึกษา
กลุมนี้จะมีการใชโปรแกรมประยุกตในชีวิตประจําวัน
อยูแลว แตจากการวิจัยเชิงลึก ควบคูไปกับการสนทนา
อยางไมเปนทางการ ทําใหพบวา นักศึกษากลุมนี้
ยังขาดความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยดานระบบสารสนเทศอีกมาก นักศึกษาสวน
ใหญทํางานแบบเดิมๆ ตามท่ีเพื่อนรวมงานสอนหรือ
บอก แตไมไดเขาใจในเรื่องลึกๆ เกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยดานระบบสารสนเทศเทาท่ีควร โดนเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการทํางานของตัวเอง นักศึกษากลุมนี้ไดรับ
การฝกอบรมดานความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศนอยมาก ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ไดรับการอบรมเอาในใสในดานความมั่นคงปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ
การทํางานตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
 1 . เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ งนี้ พบว า 
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการ
ศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษา
ศาสตร มสธ. ซึ่งเปนประชากรในครั้งนี้ เปนกลุม
บุคคลที่มี 2 สถานะเปนสวนใหญ คือ มีสถานะที่เปน
นักศึกษา มสธ. และเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เปน
ผูทํางานอยูในสถานศึกษาหรือองคการทางการศึกษา 
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจึงมีลักษณะ
การผสมผสานการตอบบนทั้ง 2 สถานะตลอดเวลา 
ดังนั้น เพื่อเปนผลการศึกษาที่ชัดเจน จึงความมีการ
ทําวิจัยเรื่องนี้ใหมกับประชากรในสถานศึกษา หรือใน
องคการทางการศึกษาเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง
 2.เพื่อใหการวิจัยในเรื่องนี้มีการเจาะลึก
ใหมากกวานี้ ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรเปนการ
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วิจัยแบบผสม เพราะอาจมีผลการวิจัยที่นาสนใจอีก
หลายประเด็นที่ไมสามารถไดผลการวิจัยในเรื่องนี้ดวย
การวิจัยเชิงปริมาณ แมผูวิจัยจะไดพยายามสนทนา
แบบเปนไปทางการกับกลุมตัวอยางมาแลวระดับหนึ่ง
ก็ตาม
 3.จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบวา 
ประชากรกลุมนี้ยังขาดความรูความเขาใจที่ดีและ

เพียงพอดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ดัง
นั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยควบคูไปกับการฝกอบรม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ในสถานศึกษาหรือองคการทางการศึกษาใหมากกวานี้
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