บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายชื่อ ธนาคารพาณิชย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2551 ประกอบด้ วยจานวนทังสิ
้ ้น 18 ธนาคาร ดังนี ้
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)
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)
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3.2 การสุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจานวน 19 ธนาคาร
กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ผู้เกี่ยวข้ องกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ของธนาคารพาณิชย์ในประเ ทศไทย สาหรับงานวิจยั นี ้ ได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) มาเป็ นตัวแทนประชากร เนื่องจากต้ องการเก็บข้ อมูลจากกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ตรงกับเนื ้อหาของงานวิจยั เพื่อให้ ข้อมูล
จากการวิจยั มีความน่าเชื่อ ถือสอดคล้ องกับความเป็ นจริง สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
แท้ จริง ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้บริหารฝ่ ายสารสนเทศ กลุม่ ผู้ดแู ลระบบสารสนเทศ และกลุม่ ผู้ดแู ล
ความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
3.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรสาหรับงานวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วยตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) รายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ระดับการลงทุนด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศขององค์กร
2. การนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในองค์กร
3. การฝึ กอบรมด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศขององค์กร
3.3.2 ตัวแปรตาม
1. ประเภทของภัยคุมคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้ รับ
2. จานวนของภัยคุมคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้ รับ
3. มูลค่าความเสียหายที่องค์กรต้ องเสียไป
3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการ วิจยั ครัง้ นี ้จะใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ทางผู้จดั ทาจะทาการออ
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. ส่วนที่ 1 เป็ นการจัดกลุม่ เพื่อสารวจข้ อมูลทัว่ ไปและการลงทุนด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ส่วนที่ 2 เป็ นการจัดกลุม่ เพื่อสารวจข้ อมูลด้ านการรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่วนที่ 3 เป็ นการจัดกลุม่ เพื่อสารวจการดาเนินการขององค์กรเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมาย
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาในการทาวิจยั เริ่มตังแต่
้ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 จนถึงภาคการศึ กษาที่
2/2551 รวมเป็ นระยะเวลา 9 เดือน
3.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.6.1 การศึกษาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ศึกษาแนวทางการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ซึง่ รวมถึง
ลักษณะภัยคุมคามและเทคโนโลยีที่ใช้ ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ
3.6.2 การรวบรวมข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Up-to-Date) ที่เกิดขึ ้นในการ
รวบรวมข้ อมูลด้ านสถิตติ วั เลข จากเว็บไซต์ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือก
เว็บไซต์ที่ใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูลหลัก ได้ แก่ www.google.com ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ น ได้ แก่
เอกสารทางวิชาการ บทความของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ตัวเลขทางสถิตทิ ี่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
3.6.3 การรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร และผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งข้ อมูลที่มีผ้ เู คยศึกษา
หรื อมีการเผยแพร่แล้ ว โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องเหมาะสมของเนื ้อหาในสถานการณ์ปัจจุบนั
และความน่าเชื่อถือของข้ อมูลดังกล่าวจากแหล่งต่างๆ ดังนี ้
1. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ลักษณะภัยคุมคามและการป้องกันภัยคุมคามด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี ทังวิ
้ ธีการวิจยั เชิงพรรณนาในการหาค่าสถิตพิ ื ้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยการคานวณหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิธีการวิจยั
เชิงสารวจ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการหาปั จจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ เมื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เสร็จ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ตามสมมติฐานเปรี ยบเทียบผล แล้ วจัดทาเอกสารรายงาน
สรุปผลที่ได้ เป็ นภาพรวมขององค์กรและเสนอแนวทางในการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.8 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา
การค้ นคว้ าศึกษาเป็ นการศึกษาที่ให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใน
ลักษณะการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่การหาค่าเฉลี่ย และค่าร้ อยละ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์เพื่อนาเสนอ โดยอิงจากสภาพการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั ขององค์กร
ต่างๆ

