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บทคัดย่อ
การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศและแนวทางแก้ ไข กรณีศึกษา บริ ษัท อาร์
วี ซี คอนสตั๊คชั่น จากัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเพื่ อการประเมินความเสี่ยงด้ านสารสนเทศ
ขององค์กรโดยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC
27001:2013 มาเป็ นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ ไขความเสี่ยงที่มีโดย
จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามสถานะขององค์กร และเพื่อจัดทาร่ าง
นโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กร
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อขอตรวจสอบมาตรฐานหรือพัฒนากระบวนการสร้ างความปลอด
ภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย ทาโดยการประเมินความเสี่ยงจากการประยุกต์ใช้ มาตรฐานการ
จั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ทั้ง 14 ข้ อ ซึ่ ง แต่ ล ะหั ว ข้ อ
จะประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกันจานวน 35วัตถุประสงค์ และภายใต้ วัตถุประสงค์ ของ
แต่ละข้ อนั้นจะประกอบไปด้ วยมาตรการ ในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย ที่แตกต่างกัน รวม
114มาตรการ และเมื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้ อย
แล้ ว จึงนาผลการดาเนิน การดังกล่าวมาประมวลผล สรุปผล และหาแนวทางแก้ ไข ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบและสามารถบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทาร่างแนวปฏิบัติ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศขององค์กร เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในอนาคต และยั ง เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้ มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

Abstract
The dissertation of “Information System Risk Assessment and Solution
Guidelines: A Case Study on RVC Construction Co., Ltd.” aimed to assess information
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system risk of the organization. ISO/IEC 27001:2013, a standard of information security
management system (ISMS), was applied as a risk assessment guideline in order to find
solution guidelines on available risks by providing proper risk management plans based on
the organizational status; and to draft information security policies as an implementation
guideline. Further development by the organization can be done in order to request for
standard inspection, to develop security process, and to conduct IT risk management in the
future.
For research implementation, risk assessment was conducted based on the entire 14
domains of ISO/IEC 27001:2013 applied. Each domain basically consists of 35 different
objectives, each of which consists of 114 different security measures. After risk assessment
before management, the results were processed, concluded, and searched for solution
guidelines that could reduce and manage risks to remain at acceptable levels. Information
security policies of the organization were drafted as an implementation guideline in order to
reduce possible upcoming effects and to enhance the efficiency of internal IT system for better
standard.
1. บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในหลายๆด้ าน องค์กร
ต่ า งๆอาศั ยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อช่ วยอานวยความสะดวกให้ งานเกิด
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรื อ อินเทอร์ เน็ต ในด้ านการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่ง
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีความเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่ อองค์กร อาจเป็ น
ปั จจัยที่เข้ ามาก่อให้ เกิดความเสียหายต่อข้ อมูลและทรั พย์สินขององค์กรได้ ความเสี่ยงที่เป็ นภัย
คุกคามนี้ อาจแบ่ งได้ เป็ นหลายประเภท ยกตัวอย่าง เช่ น 1.ภัยคุกคามจากคน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เช่น การฉ้ อโกง, การ Hack, Social Engineering (การหลอกถามข้ อมูล), การ
ก่ อ วิ น าศกรรม, การโจรกรรม 2.ภั ย ธรรมชาติ เช่ น น้า ท่ว ม, แผ่ น ดิ น ไหว 3.ภั ย คุ ก คามจาก
สภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ไฟฟ้ ารัดวงจร, นา้ รั่ว, ฝุ่ นละออง, สารเคมี[1]
บริษัท อาร์ วี ซี คอนสตรั๊คชั่น จากัด เป็ นบริษัทรับออกแบบ ก่อสร้ างบ้ านพักอาศัย
และอาคารสานักงาน ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี มีการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
ด้ าน เพื่ อให้ การทางานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้ อง และมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีการสร้ าง
ความมั่นคงปลอดภัยให้ กบั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การปฏิบัติเป็ นเพียงการใช้ งาน
ทั่วๆ ไปเท่านั้น

ดังนั้นการพัฒนาให้ องค์กรมีมาตรฐานด้ านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO/IEC ให้ ทดั เทียมกับองค์กรอื่นทั่วไปจึงเป็ น 27001:2013
สิ่งจาเป็ นที่ต้องเร่ งดาเนินการซึ่งการพัฒนานี้ยังส่งผลในเรื่องความมั่นใจต่อการดาเนินธุรกิจให้ มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และมี ป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น องค์ ก รจะมี แ นวทางการปฎิ บั ติ ง านจากการ
ประกาศใช้ ร่างแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับ
เกิดการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎี
การศึกษาและจัดทาสารนิพนธ์ฉบับนี้จาเป็ นต้ องใช้ ทฤษฎีหลากหลายด้ านเข้ ามาเป็ น
ส่วนช่ วยให้ สามารถดาเนินการได้ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ท่ีวางไว้ ในส่วนแรกคือ มาตรฐานการ
บริ ห ารจั ด การความมัน่ คงปลอดภัย สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information
Security Management Systems : ISMS) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลที่เ กี่ ยวกับ การบริ หารจั ด การ
ข้ อมูลสารสนเทศให้ ม่ันคงปลอดภัย (Information Security Management System : ISMS) และ
ยังมีแนวทางการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA (Plan-DoCheck-Act) ซึ่งก็คือกระบวนการวางแผน (Plan) เป็ นการกาหนดรายการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง และกาหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย กระบวนการนาไปปฏิบัติ (Do) เป็ นการลง
มือปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ ประเมินไว้ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
กระบวนการการตรวจสอบ (Check) การประเมินผล ทาการทบทวนสิ่งที่ได้ ดาเนิ นการบริ หาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยไว้ รวมถึงการ ทบทวนนโยบายด้ านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ กาหนด
ไว้ ว่าครบถ้ วนครอบคลุมเป็ นปัจจุบันหรือไม่ และกระบวนการแก้ ไขปรับปรุง (Act) เป็ นขั้นตอน
ของการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน คือการนาผลที่ได้ จากการตรวจสอบ
มาปรับปรุงให้ ดีข้ นึ [1]

[ https://sites.google.com/site/yudeemi/3-neuxha ]
รูปที่ 1 โครงสร้ าง PDCA

การทา PDCA นั้นเพื่อให้ ระบบข้ อมูลสารสนเทศขององค์กร มีคุณสมบัติ 3 ด้ าน
ดังนี้ 1.Confidentiality : ความลับ เป็ นการปกป้ องสารสนเทศให้ เข้ าถึงได้ เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น
2.Integrity : ความถูกต้ องสมบูรณ์ของสารสนเทศ โดยต้ องไม่ได้ ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขจากผู้
ไม่ได้ รับอนุญาต 3.Availability : ความพร้ อมใช้ เพื่อให้ ม่ันใจว่าข้ อมูลพร้ อมที่จะใช้ งานอยู่เสมอ

https://op.mahidol.ac.th/ia/wpcontent/uploads/2017/08/07KMISO27001.pdf
รูปที่ 2 หลักการ CIA
โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประกอบไปด้ วยมาตรการการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ 14 หมวด ดังนี้ 1) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2) โครงสร้ างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3) ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับทรัพยากรบุคคล
4) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ 5) การควบคุมการเข้ าถึง 6) การเข้ ารหัสข้ อมูล 7) ความมั่นคง
ปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้ อม 8) ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน 9)
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้ อมูล 10) การจัดหา พัฒนา และการบารุงรักษาระบบ
11) ความสัมพันธ์กบั ผู้ให้ บริการภายนอก 12) การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 13) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้ างความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 14) ความสอดคล้ อง[2] ทฤษฎีส่วนที่สองคือ
การประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
เหตุการณ์ท่ไี ม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ท่ไี ม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลกระทบหรือทาให้ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)หมายถึง กระบวนการระบุ ความเสี่ ย ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ
โดยมีระดับของความเสี่ยง 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้ อย และน้ อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ ในการบริ หาร
จั ด การให้ โ อกาสที่จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งลดลง หรื อ ผลกระทบของความเสี ย หายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดย
สรุปได้ เป็ น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ ายหรือ
แบ่งความเสี่ยง [3] ทฤษฎีส่วนที่สาม คือ
คู่ มือ การจัดท านโยบายและแนวปฎิ บตั ิ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
การจัดทานโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
จะต้ อ งประกอบไปด้ วย 1.หลั ก การและเหตุผล 2.วั ตถุ ป ระสงค์ 3.องค์ป ระกอบของนโยบาย
4.คานิยาม โดยในองค์ประกอบแต่ละส่วน จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติของแต่ละ
ส่วนไว้
2.2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รั ชชาภรณ์ สุภาพ และศั ก ดิ์ ช าย ตั้งวรรณวิ ทย์ ได้ ทาการวิ จั ยเรื่ อง การจั ดทาแนว
ทางการปฏิบั ติ ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ ว ยมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 กรณีศึกษา : สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) (สรอ.) เพื่อกาหนด
เป็ นแนวทางและวิธิป ฏิบัติ ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เมื่ อมีการนาแนวทางการทางการ
ปฏิบัติท่จี ัดทาขึ้นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทาให้ องค์กรมีประสิทธิภาพด้ านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการสร้ างความตระหนักให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งจะนาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร[4]
วรั ญญาภรณ์ สิริพิพัฒนพร และ สมชาย นาประเสริ ฐชัย ทาการในหัวข้ อเรื่ องการ
วิ เ คราะห์ และแนวทางจั ดการความเสี่ยงด้ า นไอทีของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยทาการศึ กษาเชิง
คุณภาพ และใช้ บทสัมภาษณ์แบบ COBIT 3.0 เข้ ามาช่วยในการประเมินหน่วยงานภาครัฐจานวน
7 แห่ ง ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่ า ความเสี่ยงด้ า น ICT ของหน่ วยงานของรั ฐมีสาเหตุห ลั กมาจาก
งบประมาณที่ไม่เพียงพอและการขาดแคลนบุคลากรด้ าน ICT รวมไปถึงในส่วนของขั้นตอนการ
ดาเนินการที่ไม่เอื้ออานวยต่อการตอบสนองด้ าน ICT [5]
วรวุฒิ เจ็งสืบสันต์ และ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนา
กรอบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับศูนย์ข้อมูล กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) เป็ น
การนาเอามาตรฐาน ISO 27001:2005 มาศึกษาและพัฒนา เพื่ อยกระดับความปลอดภัยของ
ศูนย์ข้อมูลและองค์กร ทาให้ องค์กรได้ รับรู้ถึงความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงและจุ ดอ่อนด้ านต่างๆของ
ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งผลการศึกษาทาให้ องค์กรสามารถหามาตรการป้ องกันและลดความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะทางานขององค์กรมีแนวทางในการจัดการปั ญหาของศูนย์ข้อมูล
ให้ เกิดเป็ นความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ [6]

3. วิธีดาเนินการวิจยั

รูปที่ 3 การออกแบบการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาหนดขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1.) ศึกษาแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013เพื่อให้ เกิดความรู้ความ
เข้ าใจ และนาความรู้ท่ไี ด้ น้ันไปปรับใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
2.) ศึกษาโครงสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็ นการศึกษาข้ อมูลด้ วย
วิธกี ารสัมภาษณ์ จากผู้ดาเนินงานในแต่ละส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้ อง
3.) กาหนดขอบเขตในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เน้ นการทางานอยู่
ในขอบเขตที่เป็ นภาพรวมขององค์กร ในส่วนของ ฮาร์ ดแวร์ ซอร์ ฟแวร์ ข้ อมู ล บุ คลากร และ
การบริการ รวมถึงระบบสารสนเทศภายในองค์กรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถจัดการความสาคัญ
ของขอบเขตและมีการจัดการอย่างเหมาะสม
4.) วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ โดยการน าแนวทางของข้ อกาหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ทั้ง 14
หมวด (A.5 – A.18) มาประยุกต์เป็ นประเด็นความเสี่ยง และทาการประชุม สัมภาษณ์ ผู้บริหาร
ตัวแทนบุคลากร และประเมินตามสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในปั จจุ บันเพื่ อให้ องค์กรทราบถึงปัญหา
และระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อนาผลที่ได้ ไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
5.) นาผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ มาสรุปผล และกาหนดแนวทางบริหารความ
เสี่ยง เป็ นการพิ จ ารณาตามแนวทางของหลั กความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 เพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ น้อยลง อยู่ในสถานะที่องค์กรยอมรับได้
6.) จัดทาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
ขององค์กร ภายใต้ แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 คือ การนาผลการประเมินความ
เสี่ยงที่ได้ มาประมวลผล วิ เคราะห์ และลงความเห็นร่ วมกัน กับ ผู้บริ หารและบุคลากร ซึ่งการ
จั ดทาแนวทางปฏิบั ติน้ ี เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ไว้ ป ฏิบั ติในการป้ องกัน ลดความเสี่ยง และลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การประเมินโอกาส และ ผลกระทบของความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง คือ เป็ น
การนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และประเมินระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ เห็นถึงระดับของ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ กาหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงไว้ 4 ระดับ

รูปที่ 4 ตารางประเมินความเสี่ยง

รูปที่ 5 ตารางระดับความเสี่ยงและแนวทางการดาเนินการ
โดยการดาเนินการในขั้นตอนนี้ ได้ มีการจัดทาเอกสาร ISMS จานวน 3 รายการ ดังนี้
1.Information Security Context Requirements and Scope ข้ อกาหนดและขอบเขต
บริบทความปลอดภัยของข้ อมูล เป็ นเอกสารเกี่ยวกับข้ อมูท่วั ไปขององค์กร การดาเนินกิจกรรม
การให้ บริการ และปัญหาภายใน – ภายนอก
2.ISMS Roles Responsibilities and Authoritiesบทบาทและหน้ า ที่ของ ISMS เป็ น
เอกสารที่เกี่ยวกับ ISMS โครงสร้ าง PDCA บทบาท หน้ าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน
3.ISMS Manual คู่มือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็ นรายละเอียด
ของขอบเขตของระบบ นโยบาย โครงสร้ างคณะทางาน ความต้ องการทั่วไปและข้ อกาหนด 7 ข้ อ
ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
4. ผลการดาเนินการ
การดาเนินการในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
1. การประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

3. การประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจากระเด็นความเสี่ยงที่ประยุกต์มาจากแนวทางตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 โดยมีตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการควมเสี่ยง
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 6 การประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงต่อข้ อมูลและทรัพย์สนิ ขององค์กร โดยการนามาตรการทั้ง
14 หมวด รวม 114 ข้ อ มาประยุกต์เป็ นประเด็นความเสี่ยง เพื่อนาผลการประเมินความเสี่ยงที่
เกินระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ไปดาเนินการควบคุมและแก้ ไขความเสี่ยงนั้นในขั้นตอน
ต่อไป

รูปที่ 7 ผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากผลการประเมินความเสี่ยงก่อนหน้ า พบว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่องค์กรจะ
ยอมรั บได้ อยู่หลายข้ อ ตามตารางผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการบริ หารจั ดการความเสี่ยง
ที่ประเมินได้ ผลการประเมินแถบสีเขียวอยู่ในระดับต่า ระดับความเสี่ยง 1-3 มีผลการประเมิน 3
ข้ อ แถบสีเหลื อ ง ระดับ ปานกลาง ระดั บ ความเสี่ยง 4-9 มีผลการประเมิน 24 ข้ อ แถบสีส้ม
ระดับสูง ระดับความเสี่ยง 10-16 มีผลการประเมิน 72 ข้ อ แถบสีแดงระดับสูงมาก ระดับความ
เสี่ยง 17-25 มีผลการประเมิน 14 ข้ อ ผู้ประเมินความเสี่ยงต้ องนาเสนอแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการผู้บริ หารระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศก่อนดาเนินการ ซึ่ง
ในมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ไม่ ได้ มีการระบุ ถึงวิ ธีการที่จะต้ อ งใช้ ในการจั ดการความ
เสี่ยงไว้ ซึ่งวิธีการของแต่ละองค์กรอสจมีความแตกต่างกันได้ หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะใน

การดาเนินธุรกิจ และนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งทางองค์กรตัวอย่างได้ มี การจัดทาร่างนโยบายและ
แนวปฏิบัติก ารรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศขึ้น มาเพื่ อเป็ น เครื่ อ งมือในการบริห าร
จัดการความเสี่ยง

รูปที่ 8 การบริหารจัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรเลือกใช้ คือ การจัดทาร่ างนโยบายและแนว
ปฏิบั ติ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ซึ่ ง นโยบายที่จั ด ท าขึ้ นมี ท้ัง หมด 14 ส่ ว น ดั ง นี้
1.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางด้ านกายภาพและสิ่งแวดล้ อม 2.นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ของการควบคุมการเข้ า ถึงระบบสารสนเทศ 3.นโยบายการควบคุ มการ
เข้ า ออกห้ อ งควบคุ มระบบเครื อ ข่ า ย - 4.นโยบายการควบคุ มหน่ วยงานภายนอกเข้ า ถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นโยบายการควบคุมการเข้ าถึงระบบเครือข่าย 6.นโยบายการควบคุมการ
เข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ แอพพลิ เ คชั่ น และสารสนเทศ 7.นโยบายป้ องกั น ไวรั ส และ
ซอฟต์แวร์ท่ไี ม่ประสงค์ดี 8.นโยบายการใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 9.นโยบายการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 10.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต 11.
นโยบายการป้ องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก 12.นโยบายการสารองและกู้คืนข้ อมูล
13.นโยบายการใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 14.นโยบายการสร้ างความตระหนักในเรื่องการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
จากนั้นจึงทาการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อวัดผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งถ้ าระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะถือว่าทรัพย์สนิ สารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ โดยการประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็ น
ตามรูปที่ 9

รูปที่ 9 การประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

รูปที่ 10 ผลการประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากตารางผลการประเมินความเสี่ยงหลังการบริ หารจัดการความเสี่ยง ที่ประเมินได้
ผลการประเมิ น แถบสี เ ขี ย วอยู่ ใ นระดั บ ต่ า ระดั บ ความเสี่ ย ง 1-3 มี ผ ลการประเมิ น 102 ข้ อ
แถบสีเหลือง ระดับปานกลาง ระดับความเสี่ยง 4-9 มีผลการประเมิน 12 ข้ อ แถบสีส้ม ระดับสูง
ระดับความเสี่ยง 10-16 มีผลการประเมิน 0 ข้ อ แถบสีแดงระดับสูงมาก ระดับความเสี่ยง 1725 มีผลการประเมิน 0 ข้ อ
ในขั้นตอนนี้ มีการจัดทาเอกสาร ISMS หนึ่งรายการ คือ Statement of Applicability
(SoA) เอกสารระบุการปฏิบัติตามหลักการควบคุมด้ านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็ น
เอกสารแสดงการประยุกต์ใช้ มาตรการในมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ที่องค์กรได้ นามาใช้
งาน
5. สรุปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนินการ

รูปที่ 11 กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รูปที่ 12 กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการประเมินความเสี่ยงจานวน 114 ข้ อ ทั้งก่อนและหลังการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จะเห็น ว่ า รายการความเสี่ยงนั้ น ลดลงซึ่ งเกิดจาก การบริ หารจั ดการความเสี่ยงที่มีก าร
พิจารณาแนวทางแก้ ไข และจัดทาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขององค์กร จึงสามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
กาหนดไว้
สรุปผลภาพรวมของการดาเนินงาน โดยแบ่งตามขอบเขตในการดาเนินงานดังนี้
ฮาร์ดแวร์ 1.ผู้ ท่ีจะเข้ าในพื้ นที่ห้อง Server นอกเหนือ จากผู้ดูแลระบบ ต้ องได้ รับ
อนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งการก่อน 2.ในการเข้ าพื้นที่แต่ละครั้ง จะมีการลงชื่อ เพื่อควบคุมและเก็บ
บันทึกการเข้ า-ออก ที่เป็ นข้ อมูลปัจจุบันโดยบันทึกนี้สามารถเรียกดูได้ ตลอดเวลา 3.มีการกาหนด
ระยะเวลาการบารุงรักษาอุปกรณ์ ทุกๆ 3–6 เดือน 4.มีการรายงานการตรวจสอบทรัพยากรระบบ
ไปยังผู้ บ ริ หารทุ ก ๆ 6 เดือ น เพื่ อ จั ดหาอุ ป กรณ์ ท่ีมีป ระสิ ท ธิ ภาพและเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน
5.องค์กรมีแผนที่จะทาการจัดซื้อ เครื่อง Server ใหม่จานวน 2 เครื่อง และ จัดซื้อ UPS เพิ่มเติม
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เพื่อป้ องกันไฟกระชากและเพื่อสารองไฟฟ้ าให้ ใช้ ได้ นาน 30 นาที
ในกรณีท่ไี ฟฟ้ าดับเป็ นเวลานาน และเพื่อช่วยยืดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์ 1.มีก ารกาหนดนโยบายความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร 2.มีการอัพเดท patch ของระบบ ปฏิบัติการที่มีความสาคัญ 3.มีการทดสอบทุกครั้ งที่มี
การอัพ เดท โดยการอัพ เดทจะทาบนเครื่ อ งทดสอบก่ อ นจะลงเครื่ อ งที่ใช้ งานอยู่ จ ริ ง 4.มีการ
ป้ องกันเครื่อง โดยการตั้งการอัพเดท Antivirus อัตโนมัติ 5.มีการดาเนินการปิ ดพอร์ตที่ไม่จาเป็ น
และไม่ได้ ใช้ งานโดย Firewall
ข้อ มู ล 1.มีก ารจั ดทาร่ า งนโยบายและแนวปฎิบั ติ การรั กษาความมั่น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ เผยแพร่ และจัดอบรมเพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูล
สารสนเทศ 2.มีมาตรการในการตั้งพาสเวิร์ด เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3.มีแนวทาง
การปฏิบัติให้ บุคลากรทุกคนต้ องเก็บพาสเวิร์ดเป็ นความลับ 4.การจัดการเอกสารบนโต๊ะทางานมี
การดาเนินการให้ ถูกเก็บอย่างปลอดภัย

บุคลากร มีแผนจัดการฝึ กอบรม ในการส่งผู้ดูแลระบบ เข้ ารับการฝึ กอบรมในทักษะด้ าน
การจัดการระบบและ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้ าน
ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพื่อนาความรู้ท่ไี ด้ จากการอบรม
มาเผยแพร่ให้ กบั บุคลากรใน องค์กรได้ มีความรู้เช่นกัน
การบริ การ 1.กรณี ท่ีผ้ ู ให้ บ ริ การไม่ สามารถให้ บริ การ Internet ได้ ทาให้ องค์กรมีการ
หยุดชะงักของระบบ เกิดการปฏิบัติงานล่าช้ า ได้ มีการรายงานปัญหาให้ กับผู้บริหารทราบถึงการ
ดาเนินการก่อนจะทาการแก้ ไขระบบทุกครั้ง 2.มีเอกสารให้ ผู้ให้ บริการจากภายนอก ปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงก่อนการเข้ าให้ บริการในพื้นที่ขององค์กร
5.2ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหา
1. เนื่ อ งจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มี ห ลายมาตรการควบคุ ม ซึ่ ง บาง
มาตรการยากต่อความเข้ าใจ จึงต้ องใช้ เวลานานในการศึกษาทาความเข้ าใจ
2. ก่อนการดาเนินงานผู้บริหาร และบุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานนี้ จึงไม่ได้ รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งการจะนาแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เข้ าไปปรับใช้
งานให้ เหมาะสมกับ องค์ก ร ต้ อ งได้ ความร่ วมมือจากบุ คลากรทุ กฝ่ าย และผู้ บ ริ หารควรมีการ
สนับสนุนให้ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศได้ มีการพัฒนาให้ ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการ
ทบทวนนโยบายตามห้ วงเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ ปรับปรุงนโยบายที่ใช้ เพื่อให้ นโยบายมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ป้ องกันการเกิดช่องโหว่ และเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อ
สารสนเทศขององค์กรทั้งปัจจุบันและในอนาคต
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