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ปญหาภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศ (Information security) มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา หลังผลสํารวจ 
PwC ช้ี มีบริษัทท่ัวโลกเพียงรอยละ 8 ท่ีมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศอยูในเกณฑมาตรฐานระดับสูง
อยางแทจริง จากการสํารวจผูบริหารกวา 9,300 ราย ภาคธุรกิจและรัฐบาลไทยเอง ตองหันมาต่ืนตัวในการแกปญหาพรอมมี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางจริงจังและเปนระบบ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันและเตรียมพรอม
กอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป ’58 

          PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เปดเผยถึงผลสํารวจ สถานะความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศท่ัวโลก 
ประจําป 2556 The Global State of Information Security® Survey 2013 วา มีผูบริหารดานไอทีท่ัวโลกถึงรอยละ 68 ท่ี
มั่นใจวาธุรกิจของตนมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีผูบริหารถึงรอยละ 42 ท่ีหลงคิด
วาองคกรของตนมีการประยุกตใชกลยุทธและการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลท่ีดีเลิศ อยูในอันดับตนๆ หรือท่ี
เรียกวา Front runners 

          ท้ังนี้ PwC ใหคําจํากัดความของคําวา Front runners หรือ ‘องคกรท่ีมีความมั่นคงดานความปลอดภัยขอมูล’ โดยวัด
จากบริษัทท่ีมีการดําเนินการในดานตางๆ ประกอบไปดวย การมีกลยุทธการรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ี
ครอบคลุม มีผูบริหารฝายรักษาความปลอดภัยดานขอมูล (Chief Information Security Officer: CISO) หรือเทียบเทา
รายงานตรงตอซีอีโอ ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการเงิน ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายปฏิบัติการ หรือผูใหคําปรึกษา
ทางดานกฏหมาย มีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และมีความรูความเขาใจ
อยางถองแทถึงประเภทของภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศตางๆท่ีเกิดขึ้น 
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          นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนสายงานธุรกิจท่ีปรึกษา PwC ประเทศไทย กลาววา กระแสของภัยคุกคาม
ขอมูลสารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้นท่ัวโลก (Rise in global security incidents) การปรับลดงบประมาณเพื่อการรักษาความปลอดภัย
บนระบบสารสนเทศ (Diminished budgets) และโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยท่ีไมไดประสิทธิภาพ (Degrading 
security programmes) ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจท่ัวโลกสวนใหญ บริหารจัดการความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 
อยางไมตรงจุด ขาดประสิทธิภาพและเปนท่ีมาของความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน  

          “ผลสํารวจพบวา องคกรท่ัวโลกสวนใหญมีการประเมินตัวเองสูงเกินไป หลายๆคนคิดวา ตนมีระบบความปลอดภัยดาน
ขอมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอและรัดกุมแลว ซ่ึงในความเปนจริงไมไดเปนเชนนั้น ย่ิงผูประกอบการประเมินความเส่ียงในเรื่องนี้
ตํ่าเกินไป ก็จะย่ิงเปนการเปดชองโหวใหธุรกิจเกิดความเส่ียงจากการประพฤติมิชอบ ไมวาจะเปนการทุจริต ฉอโกง การจาร
กรรมขอมูลสําคัญของบริษัท กอใหเกิดความเสียหายเปนมูลคามหาศาล ในยามท่ีแนวโนมภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศจะ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีรุนแรงและซับซอนมากขึ้นในอีก 3-4 ปขางหนา,” นางสาว วิไลพร กลาว 

          ผลสํารวจยังพบวา มีผูบริหารท่ัวโลกไมถึงครึ่งหรือ เพียงรอยละ 45 ท่ีมีแผนเพิ่มงบประมาณในการลงทุนดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศในระยะ 12 เดือนขางหนา โดยลดลงจากรอยละ 51 และรอยละ 52 ในป 2555 และ 2554 ตามลําดับ และ
ถึงแมวาจํานวนของเหตุการณภัยคุกคามจะทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตาม 

          นางสาว วิไลพร กลาวเสริมวา “ปจจัยสําคัญอันดับแรกท่ีดูเหมือนจะสงผลตอการลดหรือเพิ่มงบใชจายดานความ
ปลอดภัยขอมูลสารสนเทศในความเห็นของบรรดาผูบริหารสวนใหญ หรือ 46 เปอรเซ็นต ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
แทนท่ีจะเปนการตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยขอมูล จริงอยูวาเราคงไมอยากใชจายเงิน หรือลงทุน
อะไรในยามท่ีเศรษฐกิจไมดี แตอยาลืมวา มิจฉาชีพสมัยนี้มีกลโกงท่ีซับซอน และไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี หากเรามัวแตคิดวา
เศรษฐกิจไมดี ไมลงทุนอยางเดียว จะย่ิงตามเขาไมทัน และย่ิงทําใหเกิดผลเสียในระยะยาวมากขึ้น จะไดไมคุมเสีย 
เพราะฉะนั้นผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองจับอันดับความสําคัญในประเด็นนี้ใหถี่ถวน”  

          นอกจากนี้ ส่ิงนากังวลอีกประการหนึ่งท่ีพบจากผลสํารวจ คือ ความเขมงวดในการใชเทคโนโลยีเพื่อปกปองระบบ
สารสนเทศจากส่ิงท่ีไมพึงประสงคตางๆ อาทิ สปายแวร (Spyware) แอดแวร (Adware) มัลแวร (Malware) โทรจัน 
(Trojan) หรือไวรัสตางๆ ท่ีลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด ซ่ึงคาดวา เปนผลมาจากการประหยัดงบประมาณ เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมา  

เอเชียขึ้นแทนผูนําดานงบลงทุนความปลอดภัยขอมูลป ’56 

          อยางไรก็ดี เมื่อมองแนวโนมการลงทุนดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ (Information security spending) ใน
แตละภูมิภาคท่ัวโลกจะพบวา เทรนดการใชจายเพื่อลงทุนดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศของผูบริหารในภูมิภาคเอเชียมี
ความรอนแรง แซงหนาธุรกิจในแถบอเมริกาเหนือ และยุโรป ท่ียังคงเผชิญกลับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและวิกฤตหนี้  

          “บริษัทในเอเชียถึง 61 เปอรเซ็นตท่ีทําการสํารวจคาดจะมีการลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ
ในอีก 12 เดือนขางหนา เปรียบเทียบกับ 74 เปอรเซ็นตในปกอน ซ่ึงถึงแมจะลดลง แตก็ยังถือวาเปนทวีปท่ีมีอัตราสูงสุดเปน
อันดับสองรองจากทวีปอเมริกาใตท่ี 63 เปอรเซ็นตและนําหนายุโรปท่ี 43 เปอรเซ็นตและอเมริกาเหนือท่ี 34 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ,” นางสาว วิไลพร กลาว  

          “นอกจากนี้ เรายังพบวา บริษัทในเอเชียยังมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มงบดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศในรื่อง 
Business continuity และการฟนฟูธุรกิจหลังเกิดภัยพิบัติมากกวาประเทศเพื่อนบานอีกดวย”  

          ทามกลางกระแสของยุค ‘บ๊ิก ดาตา’ (Big data) หรอื การผสมผสานเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อบริหารจัดการขอมูล
องคกรท่ีมีขนาดใหญและมีความซับซอน ใหสามารถจัดเก็บและสํารองขอมูล รวมท้ังนําขอมูลดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชน
กับธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลจากการสํารวจพบวา องคกรสวนใหญทุกวันนี้มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีหละหลวม ไมมี
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ยกตัวอยาง เชน มีผูทําการสํารวจเพียงรอยละ 35 ท่ีมีการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของ
พนักงานและลูกคาอยางถูกวิธี และมีเพียงรอยละ 31 ท่ีมีการกําหนดความสามารถในการเขาถึงและการใชงานกับฐานขอมูล
อยางเปนระบบ  

          “ขอมูลกลายเปน commodity ท่ีสําคัญขององคกร ซ่ึงเทรนดนี้จะย่ิงเติบโตและมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหบริษัท
ตางๆตองเริ่มมองหาระบบท่ีเขามาชวยจัดการกับสตอเรจ ส่ิงท่ีธุรกิจหลายแหงเผชิญเหมือนกัน คือมีปริมาณขอมูลมากขึ้น แต
งบประมาณสําหรับการบริหารขอมูลกลับไมสูงตามไปดวย,” นางสาว วิไลพร กลาว “บ๊ิก ดาตา จะย่ิงสงผลใหผูประกอบการ
โดยเฉพาะบานเรา ตองทบทวนบทบาทของระบบวิเคราะหขอมูล เพื่อกล่ันกรองขอมูลเชิงลึก เพื่อสรางความไดเปรียบทาง
ธุรกิจ และหาตลาดใหมๆในยามท่ีทุกภาคสวนตางเตรียมความพรอม กอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” นางสาว วิไล
พร กลาว 

          ผลสํารวจยังระบุวา ความเส่ียงท่ีพบในยุคท่ีนวัตกรรมไอทีมีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกรสวนใหญในปจจุบัน คือ 
การรับเอาเทคโนโลยี ไมวาจะเปน อุปกรณส่ือสารท่ีทันสมัย ส่ือสังคมออนไลน (Social media) และ คลาวนคอมพิวต้ิง 
(Cloud computing) มาใชเร็วเกินไปโดยไมไดคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศเปนอันดับแรก 



          มีผูบริโภคถึงรอยละ 88 ท่ีมีการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพื่อประโยชนของหนาท่ีการงานและเรื่องสวนตัว แตในทาง
ตรงกันขาม มีธุรกิจไมถึงครึ่ง (รอยละ 45) ท่ีสามารถจําแนกการใชโทรศัพทสวนตัวออกจากเรื่องงาน นอกจากนี้ มีเพียงรอย
ละ 37 ท่ีมีการติดต้ังเทคโนโลยีเพื่อปองกันภัยคุกคามประเภทมัลแวร (Malware) ในเครื่องมือถือ  

          “หากจะใหมองแนวโนมในระยะขางหนา เรามองวา แนวคิดเกาๆในการรักษาความปลอดภัยขอมูลบนโลกไอทีนั้นใช
ไมไดอีกตอไป ผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองหันมาพิจารณาความปลอดภัยของธุรกิจของตนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง 
sector ท่ีตองอาศัย high level of trust อยางภาคการเงินการธนาคาร และ ภาคบริการ ท่ีตองรักษาขอมูลของลูกคาหรือ
ความลับทางธุรกิจ เอกชนไทยบานเราตองมีการปรับกลยุทธองคกร โดยหันมาใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หาประโยชนจากการใชเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีผูบริหารตอง
คิด และ มองไปขางหนาพรอมๆกัน”  
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