บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ ามาเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ชว่ ยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ขององค์กร ให้ สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว และอานวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการสื่อ สารระหว่างบุคลากรภายในองค์ กร ระหว่าง
องค์กร หรื อ ระหว่างองค์กรกับลูกค้ าขององค์กร แต่ก็นามาซึง่ ความไม่ปลอดภัย ทัง้ จากภายใน
องค์กรเองหรื อจากภายนอก อาจจะมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อ จากผู้ไม่ประสงค์ดีหรื ออื่นๆ ซึง่
อาจสร้ างความเสียหายให้ แก่องค์กรได้ ตังแต่
้ สร้ างความรา คาญต่อผู้ใช้ งานจนถึง สร้ างความ
เสียหายต่อองค์กรคิดเป็ นมูลค่าความเสียหายเป็ นมูลค่านับล้ านบาท
จากปั ญหาดังกล่าวซึง่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้น เนื่องจากด้ านความเร็วในการ
ประมวลผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และความเร็วในการรับส่งข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตพัฒนาไปกว่า
สมัยก่อนมาก ทาให้ การโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อผู้ไม่ประสงค์ดีเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็วและ
กว้ างขวาง
รัฐบาลจึงได้ ออกพระราชบัญญัตกิ าหนด ควบคุมให้ องค์กรต่างๆปฏิบตั ิ เพื่อลดโอกาส
ในการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี และให้ สามารถตรวจสอ บเมื่อ เกิดปั ญหาด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยคณะรัฐมนตรี ได้ เห็นชอบ
ให้ มีการร่างพระราชบัญญัตดิ ้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ ้น 6 ฉบับ โดย 3 ฉบับแรก เป็ นกฎหมายที่
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงสร้ างสรรค์ อันเอื ้อต่อการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทร อนิกส์หรื อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
ภาครัฐ ส่วนกฎหมายในลาดับที่ 4 และลาดับ 5 เป็ นกฎหมายที่จะใช้ เป็ นมาตรการในการคุ้มครอง
หรื อปกป้องสังคมจากการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงไม่สร้ างสรรค์
และฉบับสุดท้ ายเป็ นกฎหมายฉบั บที่จะสร้ างกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล ้าของสังคมสารสนเทศ
โดยกฎหมายดังกล่าวปรากฏตามรายการ ดังต่อไปนี ้
1. กฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับผลทางกฎหมายของข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับผลทางกฎหมาย ของลายมือชื่ อเล็ก
ทรอนิกส์ ไม่ได้ มีการจัดทาแยกเป็ นอีกหนึง่ ฉบับ เพราะได้ มีการรวมหลักการไว้ กบั กฎหมายว่าด้ วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ มีการจัดทาขึ ้นเพื่อรองรับการโอนเงิน
และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เดิมจะพัฒนาเป็ นกฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ แต่หลังจาก
ที่มีการดาเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ ว คณะกรรมการฯได้ จดั ทาเป็ น
กฎหมายลาดับรองภายใต้ มาตรา 32 ของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทน เรี ยกว่า ร่างพระ
ราชกฤษฎีกากากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
4. กฎหมายว่าด้ วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายฉบับนี ้ได้ จัดทาขึ ้นเพื่อ
กาหนดฐานความผิดและบทลงโทษสาหรับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกาหนด
อานาจหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่อผ่านการรับหลักการของคณะรัฐมนตรี
และเข้ าสูก่ าร
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ ประธาน)แล้ ว ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น ร่าง
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่า การกระทาบางลักษณะไม่นา่ จะเป็ น “อาชญากรรม (Crime)” เรี ยกว่า
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อคุ้มครอง
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในความเป็ นส่วนตัว โดยมุง่ คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ที่อาจมีการละเมิดและ
สามารถนาไปใช้ ในทางมิชอบได้ โดยง่าย (ในการทาธุรกรรมทางออนไลน์หรื อการใช้ อินเทอร์ เน็ต )
เรี ยกว่าพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ
6. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศ ได้ จดั ทาขึ ้น
เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศ และให้ ประชาชนเข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมกัน อันจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าของสังคม ตามเจตนารมณ์มาตรา 78 ของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ วเสร็จ ได้ มีการส่ง
มอบเรื่ องให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการต่อไป หลังปรับปรุงระบบ
ราชการ และไม่ได้ มีการยืนยันร่างกฎหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ร่างกฎหมายจึงตกไป
แม้ รัฐบาลได้ ออกกฎหมายดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ความเสี่ยงที่มีผลต่อความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้ อมูล รวมไปถึงระบบสารสนเทศภายในองค์กร นอกจาก สิ่งที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นนัน้
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ยังมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ การจลาจล อุบตั เิ หตุ เหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่ไม่คาดคิดสามารถ
เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา ซึง่ บางเหตุการณ์ก็อยูเ่ หนือการควบคุมและป้องกันขององค์กร
เพื่อให้ องค์กรสามารถฝ่ าวิกฤติที่เกิดขึ ้นและสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ อีกครัง้
องค์กรจึงต้ องพิจารณาเตรี ยมการ และวางแผนเพื่อรับมือไว้ ลว่ งหน้ า
กล่าวโดยสรุปจะเห็นไ ด้ วา่ ภัยที่เกิดขึ ้น สาเหตุหลักมาจากการ ละเลยไม่ได้ ใส่ใจให้
ความสาคัญเรื่ องความป ลอดภัยข้ อมูลหรื อ "Information Security" อย่างเพียงพอ ซึง่ เป็ นต้ นเหตุ
ให้ ปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมา โดยเฉพาะถ้ าเป็ นการขาดความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรแล้ ว ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยข้ อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนัน้ การให้ ความ รู้ หรื อ แก่ทกุ คนตังแต่
้ ผู้บริหารระดับสูง , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้บริหาร
ระบบ, ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ "ทุกคน" ในองค์กร ให้ ตระหนักและ เข้ าใจถึงภัย
ที่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลภายในองค์กรจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ผู้วิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ทาการสารวจและวิจั ย ทาเป็ น
สถิตเิ พื่อให้ ทราบว่า ปั จจุบนั องค์กรต่างๆในประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญต่อการรักษา
ความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงใด ถูกโจมตีและได้ รับผลการทบต่อการถูกโจมตี
ด้ านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้ อยเท่าใด โดยมุง่ เน้ นไปยังกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่คาดว่าเมื่อถูกโจมตีแล้ ว มูลค่าความเสียหายจะเกิดขึ ้นมากที่สดุ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจระดับการให้ ความสาคัญต่อการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
2. เพื่อสารวจลักษณะ จานวนภัยคุมคามและการป้องกันภัยคุมคามด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษา และเป็ น แนวทางการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อธนาคารพาณิชย์และองค์กรต่างๆ
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1.3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนาเสนอปริมาณการถูกโจมตี ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศไทย
2. เพื่อนาเสนอระดับการใช้ งบประมาณด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการระวังป้องกันด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศทังแก่
้ ภาครัฐและเอกชน
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่างๆ
5. เพื่อเป็ นของมูลสถิตเิ บื ้องต้ นด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ทาการศึกษาลักษณะ จานวนภัยคุมคาม ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ ให้ ความสาคัญต่อการฝึ กอบรมด้ านรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้ านประชากร โดยประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ธนาคารพาณิช ย์ใน
ประเทศไทยจานวนทังสิ
้ ้น 18 ธนาคาร ได้ แก่
1. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
4. ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
6. ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
7. ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
8. ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
9. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
10. ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
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11. ธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
12. ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
13. ธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
14. ธนาคาร สินเอเซีย จากัด (มหาชน)
15. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
16. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
17. ธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
18. ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ระดับการลงทุนด้ านการรักษาความ ปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศของ
องค์กร
2. การนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศเข้ า
มาใช้ ในองค์กร
3. การฝึ กอบรมด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศขอองค์กร
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Varible)
1. ประเภทของภัยคุมคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้ รับ
2. จานวนของภัยคุมคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้ รับ
3. มูลค่าความเสียหายที่องค์กรต้ องเสียไป
1.5 แผนงานวิจัย
1. ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดทางานวิจยั เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
(ระยะเวลา 9 เดือน) โดยมีตารางแสดงการดาเนินงานดังต่อไปนี ้

6
ขัน้ ตอนการ ช่ วง
ดาเนินงาน เวลา
1
1. ศึกษาทา เม.ย.
ความเข้ าใจ – 15
พ.ค.
15
2. วางแผน
พ.ค. งานวิจยั
31
มิ.ย.
3. พัฒนา
1 ก.ค.
แนวคิดและ
– 30
รูปแบบ
พ.ย.
งานวิจยั
15
4. ดาเนิน
พ.ย.งานวิจยั
30
ธ.ค.
1ม.ค.
5. สรุป
-15
ผลการวิจยั
ก.พ.
15
6. เขียน
ม.ค. รายงานวิจยั
15
ก.พ.
7. เสนอ
15-28
รายงานวิจยั
ก.พ.

2551
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2552
ก.ย.

ต. ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค..

ก.พ.

ม.ค.

7
ขัน้ ตอนการ ช่ วง
ดาเนินงาน เวลา
8. สอบ
งานวิจยั
ปรับปรุง /
แก้ ไขรายงาน 1 ธ.ค.
ตาม
31
คาแนะนา
มี.ค.
ของ
คณะกรรมก
ารสอบ
งานวิจยั
9. ส่งราย
1-30
งานวิจยั ฉบับ
มี.ค.
สมบูรณ์

2551
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2552
ก.ย.

ต. ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค..

ก.พ.

ม.ค.

2. งบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ ดาเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 7,035 บาท ซึง่ สามารถแยกรายละเอียด
ค่าใช้ จา่ ยได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามจานวน 19 วันๆ ละ
250 บาท รวมเป็ นเงิน 4,750 บาท
2.2 ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาแบบสอบถาม /แบบสัมภาษณ์ จานวนประมาณ
57 ชุด รวมเป็ นเงิน 285 บาท (ไม่เกิน 10 หน้ าต่อชุดๆ ละ 5 บาท) (โดยประมาณ)
2.3 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด รวมเป็ นเงิน 2,000 บาท (โดยประมาณ)

