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การศึกษาแนวโน้ มของระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
ภายในมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย
พีรพันธ์ รุจพิ งษ์กุล1* และ เกียรติศกั ดิ ์ โยชะนัง2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวโน้มของระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) วิเคราะห์หาแนวทางของระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น
คือ ด้านนโยบาย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์ แวร์ ด้านบุ คลากร และด้านกระบวนการ กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจ ัย
ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบตั ิงานด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 30 คน รวม 40 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 3 รอบ สถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการวิจยั พบว่าระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต้องมีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐาน ราคาต้องคุ้มค่า มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมบทลงโทษ บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถมีการฝึ กอบรมอยู่เสมอ มีกระบวนการทํางาน
ทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน ชัดเจน พร้อมจัดทําคู่มอื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
คําสําคัญ: ระบบรักษาความปลอดภัย แนวโน้มในอนาคต เทคนิคเดลฟาย
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Study of Trend Study of Computer Network Security in King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok for the Planning Using Delphi Technique
Peerapun Rujipongkul1* and Kiattisak Yochanang2
Abstract
The purpose of this study is 1) to analyze the current status and the requirement of computer network
security in King Mongkut’s University of Technology North Bangkok for the planning by using the Delphi
Technique. 2) This study investigates the trend of the needs in five categories, those are policy, hardware,
software, personnel, and procedure. The population of the study includes 10 executives and 30 experts in
computer network system of in King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The questionnaires
are distributed to collect data in three rounds. Median, mode, and interquartile range are employed to
evaluate the results. The experimental results illustrate that high efficiency, standard compilation, and cost
effectiveness of hardware and software are highly needed. The policy is necessarily defined and enforced
with punishment. The competent personnel are required, and regularly trained to update the skill. Lastly, the
procedure is also necessarily prepared in an accessible form of handbook.
Keywords: The Security System, Future Trends, Delphi Technique
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1. บทนํา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนใน
ชีวติ ประจําวันมากยิง่ ขึน้ ทําให้องค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ได้นําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วน
ช่วยในการพัฒนาการทํางานให้เกิดความคล่องตัว สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า พระนครเหนื อ ได้ นํ า ระบบระบบเครือ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่
อาจารย์ เจ้าหน้ าที่ และนักศึกษา เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ อีก
ทัง้ เพื่อรองรับต่อระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ทีส่ าํ คัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบการลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
สารสนเทศบุคลากร ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ซึ่งนับว่า
เป็ นจุดแข็งในการบริหารจัดการข้อมูลทีส่ าํ คัญเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ในปจั จุบนั
ศักยภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยงั ไม่
สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังไม่มแี นวทางหรือ
มาตราการในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีช ัดเจน ซึ่งถือเป็ นความเสี่ยงต่ อการถู ก
โจมตีข้อ มู ลและระบบต่ า ง ๆ อันเป็ นจุ ดอ่ อ นที่สํ าคัญ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก
ปญั หาภัยคุกคาม ตลอดจนการละเมิดความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ เป็ นจุดอ่อนนัน้ มีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถาบัน การศึกษาซึง่ ถือเป็ น
เป้าหมายหลักของการถูกโจมตี [1] เนื่องจากมีลกั ษณะที่
น่ าดึงดูด คือมีขอ้ มูลที่เป็ นความลับ อีกทัง้ มีผู้ใช้และวิธี
การเข้า ถึง ที่ห ลากหลาย และมีกิจ กรรมที่เสี่ยงสูง บน
เครือข่าย จากระบบทีอ่ นุ ญาตให้ผใู้ ช้สามารถแลก เปลีย่ น
ไฟล์ระหว่างกันผ่านโปรแกรมทีใ่ ช้ในการสือ่ สารบน Social
Media อันเป็ นทีน่ ิยมในปจั จุบนั เช่น Line, Facebook เป็ น
ต้น ตลอดจนการเรียน การสอนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ELearning) ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั มหาวิทยาลัยจะมีการป้องกัน
บนเครือข่ าย แต่ ก็ย ังเกิดช่ องโหว่ ท่ีทําให้เกิดจากการ
โจมตีจากผู้โจมตี (Attacker) ภายนอกได้ ซึ่งปญั หาที่
เกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร ทัง้
ต่อข้อมูล ส่วนบุคคล ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความเสียหาย
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ทางการเงิน และการคุกคามโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งนับวันอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ยงิ่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ “ความมันคง
่
ปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงไม่ใช่แค่เพียง
อาศัยขีดความสามารถของระบบปฏิบตั กิ ารเท่านัน้ แต่ยงั
ต้องการนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยโดยรวมทัง้ ระบบ”
[2] เพื่อป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
ั หาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้นําเทคนิ ค
จากป ญ
เดลฟาย (Delphi Technique) [3] ซึง่ เป็ นวิธกี ารวินิจฉัย
หรือตัดสินใจปญั หาต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ โดยไม่มกี าร
เผชิญหน้ากันโดยตรงของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่
และอิสระ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังมีโอกาสกลัน่ กรอง
ความคิดเห็นของตนอย่างรอบคอบทําให้ได้ข้อมูลที่น่ า
เชื่อถือและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้
โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจยั เชิงลึกเพื่อให้มคี วามรูแ้ ละความ
เข้าใจเกีย่ วกับอนาคตทีค่ าดว่าจะเป็ นการแสวงหาทางเลือก
ที่จะดําเนิ นการในอนาคตอันจะนํ าไปสู่การเตรียมการ
ควบคุ ม การแก้ไข และการบริหารจัดการในอนาคตให้
เป็ นไปตามความต้องการ มาใช้ในการวิจยั เพื่อคาดการณ์
แนวโน้ มในอนาคตของระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาการพัฒนาและแนวโน้ม
การพัฒนาของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาแนวโน้มของระบบรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ภ ายในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางของระบบรักษาความ
ปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย (Network Security)
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การรัก ษาความปลอดภัย ของระบบคอมพิว เตอร์
สามารถแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ 3 หมวดหมู่
ได้แก่ 1) การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ 2) การ
รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย
และ 3) การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครือข่าย
และระบบเครือข่าย [4]
3.2 ทฤษฎีเกีย่ วข้องกับภัยคุกคามระบบเครือข่าย
ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สิง่ ที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อคุณสมบัตขิ องข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งหรือ
มากกว่าหนึ่งด้าน ภัยคุกคามนัน้ อาจจะไม่เกิดขึน้ หากมี
การป้ องกั น ที่ ดี หรื อ ถ้ า มี ก ารเตรี ย มการที่ ดี เมื่ อ มี
เหตุการณ์เกิดขึน้ ก็จะช่วยลดความเสียหายได้ การกระทํา
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายความเสียหายเรียกว่าการ
โจมตี (Attack) ส่วนผูท้ ท่ี าํ เช่นนัน้ หรือผูท้ เ่ี ป็ นเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ เรียกว่าผูโ้ จมตี (Attacker) หรือแฮคเกอร์
(Hacker) หรือแคร็คเกอร์ (Cracker) [5]
3.3 เทคนิคเดลฟาย
เป็ นเทคนิคการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็ นทีน่ ิยม
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ นด้านธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และ
การศึกษา สําหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาได้มกี ารนํามา
ใช้อย่ างกว้างขวาง เช่น การวิจยั เกี่ยวกับแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีการศึกษา อีก 5 ปี ทิศทางการวิจยั เทคโนโลยี
การศึกษาในอนาคต เป็ นต้น ซึ่งเทคนิคเดลฟายเป็ นวิธี
การวินิจฉัยหรือตัดสินใจปญั หาต่ าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
โดยไม่มกี ารเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทํา
ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่ างเต็มที่และอิสระ โดยไม่ ต้องคํานึ งถึงความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื
Johnson [6] ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า
เป็ นกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจหรือ
ลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็ นระบบที่ปราศจาก
การเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยรวบรวม
และสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริหาร จํานวน 10 คน 2)
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 30 คน รวม 40 คน
4.2 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
การศึกษาแนวโน้มของระบบรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผูว้ จิ ยั
ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยแบ่งออกเป็ น
5 ด้าน ตามองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความมันคงปลอดภั
่
ย คือ 1) ด้านนโยบาย (Policy) 2) ด้าน
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 3) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 4)
ด้านบุ คลากร (Personnel) และ 5) ด้านกระบวนการ
(Procedure)
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม
ชนิ ด ปลายเปิ ด และแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด โดย
แบบสอบถามดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็ น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิ ดเพือ่ ให้กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ
บรรยายและนําประเด็นไปสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2
รอบที่ 2 แบบสอบถามปลายปิ ด แบบให้ น้ํ า หนั ก
(Rating Scale) ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเลือกแสดงความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
รอบที่ 3 แบบสอบถามปลายปิ ด ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดย
เพิ่มตํ าแหน่ งของค่ ามัธยฐาน ค่ าฐานนิ ยมและค่ าพิส ัย
ระหว่างควอไทล์
นํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ทดลองทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ทส่ี อนทางด้าน
ระบบเครือข่าย จํานวน 15 คน ทําการหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธกี ารของครอนบาค
(Cronbach's Alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
เท่ากับ 0.93 แล้วจึงนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 40 คน
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัยได้ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน
ดังนี้
4.4.1 ขอความร่วมมือให้ผบู้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.2 ผู้วิจยั ดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญและดําเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
จํานวน 3 รอบ
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์จะเป็ นสถิตเิ บือ้ งต้น คือ การ
วัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง ได้แก่ 1) ฐานนิยม (Mode) 2)
ค่ามัธยฐาน (Median) และวัดการกระจายของข้อมูล 3)
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang)
5. ผลการวิ จยั
5.1 การวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั
ระหว่ า งควอไทล์ ของระดับ คะแนนความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ภาพรวมของระบบรัก ษา
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั รอบที่ 3
ภาพรวมของระบบรักษา
ความปลอดภัยในปัจจุบนั
1. ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญด้าน
เทคโนโลยีมากกว่ากระบวนการ
และนโยบาย
2. ผูบ้ ริหารไม่ให้ความสําคัญและ
เห็นถึงความจําเป็นทางด้าน
บุคลากร
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รอบที่ 3

ความ
สอดคล้อง
Md Mo Ir ของความ
คิ ดเห็น
4 4 2 ไม่สอดคล้อง

4

4

1

สอดคล้อง

ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั
ระหว่ า งควอไทล์ ของระดับ คะแนนความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ภาพรวมของระบบรัก ษา
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั รอบที่ 3 (ต่อ)
รอบที่ 3
ภาพรวมของระบบรักษา
ความปลอดภัยในปัจจุบนั
3. ขาดความร่วมมือจากบุคลากร
ต่อการให้ความ สําคัญและ
ร่วม กันป้องกัน
4. ระบบสามารถป้องกันได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่เพียงและ
ยังคงต้องมีการพัฒนาในส่วน
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
5. อุปกรณ์มรี าคาทีส่ ูงทําให้การ
จัดหาทรัพยากรเป็ นไปได้
ค่อนข้างยาก
6. ผูบ้ ริหารไม่ให้ความสําคัญกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. ระบบรักษาความปลอดภัยยังมี
ความหละหลวม ส่วนงานให้
ความสําคัญในด้าน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า
8. ขาดบุคลากรทีท่ าํ หน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยโดยตรง

4

4

1

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิ ดเห็น
สอดคล้อง

5

5

1

สอดคล้อง

4

5

1

สอดคล้อง

4

3

2 ไม่สอดคล้อง

4

4

2 ไม่สอดคล้อง

4

4

2 ไม่สอดคล้อง

Md Mo Ir

จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ่ มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันในภาพรวมของระบบรักษาความปลอดภัย
ทัง้ หมด 4 ข้อ ข้อคําถามมีความจําเป็ นในระดับมากทีส่ ุด
1 ข้อ ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั นัน้
สามารถป้ องกันได้ในระดับหนึ่ ง แต่ ย ังไม่ เพียงพอและ
ยังคงต้องมีการพัฒนาในส่วนต่างๆ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
5.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั
ระหว่ า งควอไทล์ ของระดับ คะแนนความ
คิดเห็นเกีย่ วกับภาพรวมของระบบรักษาความ
ปลอดภั ยบนระบบเครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยรอบที่ 3
รอบที่ 3
ภาพรวมของระบบรักษา
ความปลอดภัย
1. ควรจัดทํานโยบายทีเ่ ป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรร่วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้งาน
2. ควรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายให้เป็นปจั จุบนั
อยู่เสมอ
3.ควรจัดหาฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์ทม่ี รี องรับการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่
เหมาะสม
4. ควรมีการปรับปรุงระบบ
ปฏิบตั กิ ารของฮาร์แวร์และ
อุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ
5.ระบบซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ตอ้ งมี
เสถียรภาพสูง
6. ซอฟต์แวร์ควรมีประสิทธิภาพ
สูง มีการประมวลผลอัตราการ
ส่งข้อมูลทีร่ วดเร็ว
7. ควรมีบุคลากรทีท่ าํ หน้าที่
ดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยตรง
8. ควรมีการจัดทําขัน้ ตอนการ
ทํางานเป็นเอกสารและมีการ
พัฒนาแก้ไขให้เป็ นปจั จุบนั อยู่
เสมอ

Md Mo

Ir

5

5

1

ความ
สอดคล้อง
ของความ
คิ ดเห็น
สอดคล้อง

5

5

1

สอดคล้อง

4

4

1

สอดคล้อง

5

5

1

สอดคล้อง

5

5

1

สอดคล้อง

4.5 5

1

สอดคล้อง

4.5 5

1

สอดคล้อง

4

1

สอดคล้อง

5

จากตารางที่ 2 พบว่ า กลุ่ มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันทุ กข้อ ในภาพรวมของระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
โดยมีความจําเป็ นอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ 6 ข้อ ได้แก่
1) ควรจัดทํานโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ ผู้
บริหาร และเจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้งานมีส่วนร่วมในการจัดทํา
นโยบายร่วมกัน
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2) ควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการ
รักษาความปลอดภัยให้เป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
3) ควรมีการปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารของฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ
4) ระบบซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ตอ้ งมีเสถียรภาพสูง
5) ซอฟต์แวร์ท่ที ําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยนัน้
ควรมีประสิทธิภาพสูง มีการประมวลผลอัตราการส่งข้อมูล
ทีร่ วดเร็ว
6) มหาวิทยาลัยควรมีบุ คลากรที่ทําหน้ าที่ดูแลและ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
โดยตรง
6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง แนวโน้มของระบบรักษาความ
ปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
6.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาความ
ปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาพรวมของแนวทางการรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีการกําหนดนโยบาย
ที่ชดั เจนและมีบทลงโทษ การปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดจาก
บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย โดยที่มมี าตรฐานที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ดังงานวิจยั ของเดชาวัต [7]
ผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่ างรวดเร็ว
ดังนัน้ นโยบายรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศ
จําเป็ นที่จะต้องพัฒนา และปรับให้เหมาะสมตลอดเวลา
และไม่ เ กิด ช่ อ งโหว่ ข องนโยบายเพื่อ ให้ เหมาะสมต่ อ
สภาวะปจั จุบนั และรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร
นโยบายด้ า นการรัก ษาความปลอดภัย ของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมี
การจัดทํานโยบายร่ วมกันระหว่ างผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่
ฝา่ ยคอมพิวเตอร์ และบุคลากรผูใ้ ช้งาน อีกทัง้ มีการประกาศ
นโยบายอย่ า งแพร่ ห ลาย มีก ารทบทวนนโยบายและ
ปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจยั
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

ของจิตติมาและกว้าน [8] ได้ทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนา
ระบบการจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ผลการ
วิจยั พบว่า นโยบายมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพราะมี
ผู้ใช้งานมากขึ้นตามความต้องการ การใช้งานก็มีหลาก
หลายและมีพฤติกรรมแตกต่ างกัน จึงควรมีการกําหนด
นโยบายให้ชดั เจน เพื่อจะได้เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกันและ
ต้องทําอย่างจริงจัง ควรมีการเผยแพร่นโยบายและสร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฮาร์ดแวร์ หรือ อุ ปกรณ์ ท่ีทํ าหน้ าที่เกี่ยวกับระบบ
เครือ ข่ า ย และระบบรัก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยนัน้ จะต้องมี
ประสิทธิภาพที่สูงและเหมาะสมกับราคา สามารถรองรับ
ระบบจัดการกลาง (Centralization Management) และ
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อน่ื ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบล็อกกิง้ (Logging) ได้ตลอดเวลา รองรับ
โปรโตคอลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยที่ท ันสมัย
อยู่เสมอ
ซอฟต์ แ วร์ ท่ีทํ า หน้ า ที่ เ กี่ย วกับ ระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
และซอฟต์แวร์ทท่ี าํ งานอยู่ในระบบเครือข่ายนัน้ ต้องสามารถ
ตรวจสอบการทํ า งานได้ และรองรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
สามารถทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทท่ี ําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัย โดยรองรับระบบการจัดการกลาง และ
มีการปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพสูงอย่างเสมอ โดยทีค่ วาม
ต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์นนั ้ จะต้องไม่สงู มากจนเกินไป
บุคลากรทีท่ ําหน้าทีเ่ กีย่ วกับรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยนัน้ จะต้อง
มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีใบ
รับรองผ่านการสอบวัดความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบ
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ภายนอก หรือสถาบันรับรองคุณวุฒมิ าตราฐาน ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องจากว่าผู้ดูแลที่ขาดประสบการณ์ หรือความรู้ความ
สามารถไม่เพียงพออาจทําให้ขอ้ มูลเสียหายได้โดยไม่ตงั ้ ใจ
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กระบวนการทํางาน ต้องมีขนั ้ ตอนในการพัฒนาหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในกรณี ฉุกเฉิน ควรมีการจัดเก็บ
บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น รายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ
ั หาได้ อย่ า ง
พร้ อมรับและหาแนวทางในการแก้ ไขป ญ
ทันท่วงที ควรมีการจัดทําคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนการ
ทํางานทีเ่ ป็ นเอกสาร และมีการปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั อยู่
เสมอ และมีการเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบ ัติงานได้ทราบเพื่อ
พร้อมต่อการปฏิบตั งิ านต่อไป
6.2 การวิเ คราะห์ร ะบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั
ในภาพรวมปจั จุบนั มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีมากกว่ากระบวนการหรือนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัยทําให้ไม่มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ไม่ได้ให้ความ
สนใจด้านการจัดการบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องของระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย บุคลากรในแต่ละหน่ วยงานนัน้ ยังไม่ได้ให้
ความร่ ว มมื อ กัน อย่ า งเต็ ม ที่ ทํ า ให้ ร ะบบรัก ษาความ
ปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยนัน้ ไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผล
ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยนัน้ สามารถป้ องกันอันตรายได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่เพียงพอ และต้องมีการ พัฒนาในส่วน
ต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับเกี่ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัย นัน้ ยังมีราคาทีส่ งู ทําให้การจัดการใน
เรื่องของงบประมาณและทรัพยากรนัน้ เป็ น ไปได้ค่อนข้าง
ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุนทรีย์ [9] ที่พบว่ า
งบประมาณ ด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายใน
องค์กรอุตสาหกรรมในปจั จุบนั มีอย่างจํากัด ซึง่ ไม่เพียงพอ
ต่อราคาของอุปกรณ์ ค่าบํารุงรักษา และการอบรมต่าง ๆ ที่
สูงขึ้นซึ่งไม่ เพียงพอต่ อการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ ายไร้สายให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ท่กี ่อให้เกิด
รายได้ให้แก่องค์กรอุตสาหกรรม
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นโยบายของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ให้
ความสําคัญเกีย่ วกับประสิทธิภาพมากกว่าความปลอดภัย
ซึง่ ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กบั
ความสามารถบุ คลากรที่ทําหน้ าที่ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ไม่ ได้มีผู้ท่ีทําหน้ าที่เกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง
ทํ าให้การแบ่ งแยกทํ าหน้ าที่ การทํ าความเข้าใจ และ
อํานาจตัดสินใจของบุคลากรทีท่ ําหน้าทีร่ บั ผิดชอบไม่ได้มี
ขอบเขตอย่างชัดเจน ทําให้ระบบรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ ภ ายในมหาวิท ยาลัย ใน
ปจั จุบนั นัน้ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
จากผลการวิจ ัยดังกล่ าว ผู้วิจยั สามารถสรุ ปผลการ
วิเคราะห์จุ ดอ่ อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาสด้วยรูปแบบ
SWOT Analysis ของระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยในป จั จุบนั ได้ดงั
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
(SWOT Analysis) ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
(SWOT Analysis) ระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
ในปจั จุบนั
S : Strengths จุดแข็ง
W: Weaknesses จุดอ่อน
1. มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ี 1. ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญด้านนโยบาย
มากกว่าเทคโนโลยี
ทันสมัย
้
2.
ขาดบุคลากรทีด่ ูแลด้านการรักษา
2. มีระบบปองกันไวรัสที่
ความปลอดภัยโดยตรง
ทันสมัยและถูกลิขสิทธิ ์
3. มีภยั คุกคามจากภายนอกเข้ามา
โจมตีระบบอยูเ่ สมอ
4. ผูด้ ูแลระบบขาดการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
5. บุคลากรผูใ้ ช้งานขาดความรูด้ า้ น
การใช้งานอย่างถูกวิธี
O : Opportunities โอกาส
T : Threats อุปสรรค
1. มีนโยบายติดตัง้ อุปกรณ์ 1. อุปกรณ์ดา้ นการรักษาความ
ปลอดภัยมีราคาสูง
และซอฟแวร์สาํ หรับการ
รักษาความปลอดภัยเพิม่ ใน 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้
เกิดความเสีย่ งในการโจมตีระบบ
อนาคต
2. บุคลากรมีโอกาสได้รบั การ รักษาความปลอดภัยเพิม่ ขึน้
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษา
ถ่ายทอดความรูด้ า้ น
ความปลอดภัยใช้งบประมาณในการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ
อบรมสูง
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7. ปัญหาและข้อจํากัดของงานวิ จยั
จากการดําเนินการวิจยั ทําให้พบปญั หาและข้อจํากัด
ดังนี้
7.1 เนื่องจากผู้วจิ ยั เลือกใช้เทคนิคเดลฟายทําให้
ต้อ งใช้เ วลาในการติด ต่ อประสานงาน การตรวจสอบ
แบบสอบถาม และรอผลไปได้ช้าเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละท่านนัน้ ติดภารกิจ
7.2 การกําหนดขอบเขตของวิจยั นัน้ กว้างทําให้
หาผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ชํ า นาญในด้ า นระบบรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยโดยตรงนัน้ ยาก โดยไม่ได้ระบุให้แคบกว่า
นี้ว่าต้องเป็ นมหาวิทยาลัยประเภทใด
7.3 ระยะเวลาในการดําเนินการนัน้ ไม่เพียงพอกับ
การดําเนินการวิจยั เพราะการวิจยั หาแนวโน้มในอนาคต
โดยใช้เ ทคนิ ค เดลฟายนั น้ จํา เป็ น ต้ อ งใช้เ วลาในการ
ดําเนินงานวิจยั อย่างมาก
8. ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานวิ จยั ครังต่
้ อไป
8.1 ควรกํ า หนดขอบเขตของงานวิจ ัย ให้ช ัด เจน
ไม่ต้องกว้างมากเกินไป ควรศึกษาในเรื่องที่ต้องการรู้
เฉพาะด้านจะทําให้การดําเนินงานวิจยั ได้รวดเร็วขึน้
8.2 ควรทํ า การตกลงกับ ผู้ เ ชี่ย วชาญให้ ช ัด เจน
เกีย่ วกับการตอบแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพราะ
ถ้า ผู้เ ชี่ย วชาญไม่ สามารถตอบแบบสอบถามได้ต าม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด จะทําให้งานวิจยั ล่าช้า
8.3 หัวข้อทีจ่ ะทํางานศึกษานัน้ ต้องเป็ นหัวข้อทีเ่ ป็ น
ทีแ่ พร่หลาย และมีงานวิจยั อื่นๆ ทีเ่ คยได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
หัวข้อนี้มาแล้ว เพื่อง่ายต่อการหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
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