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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากรอบนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักงานจังหวัดพัทลุงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  2) เพ่ือลดและปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงาน งานวิจัยน้ี ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลลัพธท่ีไดมาเขาสูระบบบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
และทําการพัฒนากรอบนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 พรอมกับติดตั้งอุปกรณและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสํานักงานจังหวัดพัทลุง  

เมื่อประเมินผลพบวาการบริหารดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ของสํานักงานจังหวัดพัทลุง ทําใหหนวยงานมีนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงลดลง  
คําสําคัญ: ระบบบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ISO/IEC 27001:2013  

Abstract  
This reseach aimed 1) to develop information technology (IT) security policy framework 

of governor's office of Phatthalung Province based on ISO/IEC 27001:2013. 2) to decrease and 
protect IT risks of governor's office of Phatthalung Province. This research  has processed the IT 
analysis and IT risk evaluation. Then, the results were sent to the security of information systems 
(ISMS) process, and the IT security policy framework was developed based on ISO/IEC 
27001:2013. Mutually, the device and security system were practically installed in order to 
prevent the IT risks possibly occur at the governor’s office of Phatthalung Province.  
 The performance evaluation results found that implementation of  ISMS process in the 
governor’s office of Phatthalung Province based on ISO/IEC 27001:2013 could develop IT security 
policy that be able to prevent  and decrease IT risks.  
Keyword: Information Security Management System, IT Security Policy, ISO/IEC 27001:2013 standard  
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บทนํา 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

ติดตอสื่อสารในการใหบริการท้ังกับภาครัฐดวยกันและภาคประชาชนเพ่ิมขึ้น ทําใหภาครัฐตองเผชิญปญหาภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร เชน การโจมตีเว็บไซต ไวรัสทําลายระบบ และการขโมยขอมูล เปนตน ซึ่งไดทวีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีหนวยงาน
ตองตระหนักรวมถึงการจัดทํานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  
ท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการรับมือกับภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอรท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

สํานักงานจังหวัดพัทลุงเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีบูรณาการ
ทุกสวนราชการภายในจังหวัด   ไดใหบริการขอมูลขาวสารทุกสวนราชการเพ่ือขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และขาดการบริหารดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขายท่ีเหมาะสม รวมถึงผูวิจัยเห็นวาหนวยงาน
ควรตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดมาตรการหรือนโยบายการรักษาความปลอดภัยดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามดานระบบสารสนเทศท่ีอาจจะเกิดขึ้น และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการรักษาระบบสารสนเทศใหมีความปลอดภัยและพรอมใชงาน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเห็นวาควรพัฒนา
กรอบนโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนตนแบบนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. พัฒนากรอบนโยบายรักษาความมั่งคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
2. ลดและปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงาน 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การรักษาความปลอดภัยมีจุดประสงค เพ่ือรักษาความลับ (Confidentiality) ปองกันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล (Integrity) และความพรอมใชงาน (Availability) เปนกระบวนการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง เฝาระวัง
เหตุการณท่ีเกิดจากภัยคุกคาม และชองโหวหรือจุดออนขององคการ  การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให
เหมาะสมกับหนวยงาน รวมถึงกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย การบังคับใชนโยบาย หรือการหาวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการรักษาความปลอดภัยขอมูลขององคการ (จตุชัย แพงจันทรและอนุโชต วุฒิพรพงษ, 2555) 
 ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานสากลท่ีไดกําหนดแนวทางดําเนินการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) เพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน ปจจุบัน ISO/IEC 27001:2013 มีขอกําหนดหลักท่ีตองปฏิบัติ 14 โดเมน 114 รายการ 
(บริษัท ที-เน็ต จํากัด, 2556)   
 โดยระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) น้ัน ประกอบดวยกระบวนการ PDCA (Plan, 
Do, Check,  Act) ไดแก กระบวนการวางแผน (Plan) เปนการกําหนดรายการควบคุม การประเมินความเสี่ยงตาม
รายการควบคุม และกําหนดเปนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
กระบวนการลงมือปฏิบัติ (Do) เปนการลงมือปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยท่ีไดประเมินไว 
เพ่ือลดชองโหวท่ีจะเกิดขึ้น  กระบวนการการตรวจสอบ (Check) การประเมินผล ทบทวนสิ่งท่ีไดดําเนินการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยไว ทบทวนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไว วาครบถวนครอบคลุม 
ทันสมัยกับภัยคุกคามใหม ๆ หรือไม และการปรับปรุงแกไข (Act) ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หนวยงาน เปนการนําผลท่ีไดจากการตรวจสอบ มาปรับปรุงใหดีขึ้น (บรรจง หะรังษี, 2554)  
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 กรกฎ สราญสุทธิ์ (2556) ไดพัฒนานโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ภายใตมาตรฐาน ISO 27001 ของ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พรอมประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานผลกระทบ รายงานวิธีการจัดการกับความเสี่ยง  
โดยดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย
ขอมูล และจัดการความเสี่ยง โดยจัดทํานโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยมาตรฐาน ISO 27001 ปรับปรุงระบบ
ฮารดแวรและซอฟตแวร และอบรมสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยใหผูใชงาน  หลังจากประเมินความ
เสี่ยงพบวาหนวยงานมีความเสี่ยงลดลง และมีขอเสนอแนะตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงระบบอยูเสมอ เพ่ือลด
ความเสี่ยง ชองโหว และโอกาสท่ีจะถูกโจมตีตอภัยคุกคามตาง ๆ  
 เฉลิม สุวรรณ (2554) ไดจัดทํากรอบนโยบบายดานความมั่นคงปลอดภัยอางอิงตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001 ของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดําเนินการจัดการความ
เสี่ยงใหกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน มีแนวทางดําเนินงานคือ ประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใชอยูปจจุบัน กับมาตรฐานและขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001  
จากน้ันจัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยใหกับหนวยงาน พรอมแกไข ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงระบบ
เครือขาย เปลี่ยนอุปกรณสวิตซ อุปกรณกระจายสัญญาณ ระบบไฟฟาสํารอง และติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส พรอม
ทดสอบระบบ และสุดทายประเมินความเสี่ยงหลังจากดําเนินโครงการพบวา รางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยท่ี
จัดทําขึ้นและการแกไขชองโหวตาง ๆ ทําใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับกลางและตํ่า และมีขอเสนอแนะให
หนวยงานขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เพ่ือใหระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความมั่นคงปลอดภัย 
นาเชื่อถือ และใหบริการผูปวยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาแนวคิดการรักษาความปลอดภัยของขอมูล หลักการของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และแนวทางควบคุมความเสี่ยงโดยเนนการปรับปรุงระบบและอุปกรณท่ี
เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําหลักการและแนวคิดดังกลาวมาพัฒนากรอบนโยบายดานความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ซ่ึงได
ปรับปรุงลาสุด รวมท้ังติดตั้งอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยการพัฒนากรอบนโยบายและการบริหารดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรณีศึกษา สํานักงานจังหวัดพัทลุง มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  
1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ศึกษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ขอกฎหมาย พ.ร.บ. วาดวย

การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ศึกษาระบบโครงสรางเครือขายท่ีมีอยูเพ่ือหาความเสี่ยงดานความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนศึกษาความรูดานเทคโนโลยีดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขาย  

2. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  
นํารายการ 14 โดเมน 114 รายการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาพิจารณาประเมินหาโอกาส

และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับหนวยงาน เพ่ือนําผลท่ีไดไปประกอบจัดทํานโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุง  

จากการประเมินคาความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พบวา 
หนวยงานมีจํานวนความเสี่ยงระดับสูง 11 รายการ จํานวนความเสี่ยงระดับปานกลาง 50 รายการ และจํานวนความ
เสี่ยงระดับต่ํา  53 รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการดําเนินงาน 
 ระดับความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ํา 

จํานวน 11 50 53 
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จากระดับความเสี่ยงดังกลาวสามารถสรุปผลได ดังน้ี  
1) หนวยงานขาดนโยบายดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) หนวยงานขาดการกําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) หนวยงานขาดการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 
4) หนวยงานขาดการจัดการกับสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงค 
5) หนวยงานขาดการสรางความตระหนักรูดานความมั่นคงปลอดภัยใหกับบุคลากร 

3. ดําเนินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  
 เพ่ือใหสํานักงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนากรอบนโยบายดาน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชเปนแนวทางปฏิบัติใหกับเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย โดยนําผลลัพธท่ีไดจาก ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาเขาสูกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ดังน้ี  

3.1 กระบวนการวางแผน : พัฒนากรอบนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กําหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุง 
ประกอบดวย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and environment 
security) การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control)  การควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ต 
(Use of the Internet) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN Access Control) 
 3.2 กระบวนการลงมือปฏิบัติ : ลงมือปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไว  
 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกําหนดคาใหกับอุปกรณ พรอมทดสอบการทํางาน ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ความสัมพันธนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับการติดตั้งระบบรักษา
    ความปลอดภัย 

 
นโยบาย 
                        ก า ร รั ก ษ า  

ความปลอดภัย 

การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย

ทางดานกายภาพ
และสิ่งแวดลอม 

การควบคุมการ
เขาถึงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การควบคุม
การใชงาน

อินเทอรเน็ต 

การควบคุมการ
เขาถึงระบบ

เครือขายไรสาย 

กําหนดโซนบริหารจัดการระบบ
เครือขาย 

    

จัดทําแผนผังระบบเครือขาย     

กําหนดชองทาง (Port) 
การเชื่อมตอ 

    

ปองกัน IP ภายในจากการมองเห็น
ของหนวยงานภายนอก 

    

บริหารจัดการการเขาถึง      
จํากัดสิทธิการเชื่อมตอ      
บันทึกการเขาออกระบบ     
จํากัดปริมาณการใชงาน      
กําหนดการตรวจจับการโจมตี     
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 3.2.1) ปรับปรุงระบบเครือขาย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหนวยงานตนสังกัดของสํานักงาน
จังหวัดพัทลุงไดจัดสรรอุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัยมาตดิตั้งใหกับหนวยงาน ซ่ึงผูวิจัยไดรวมดําเนินการ
ปรับปรุงระบบเครือขายและกําหนดคาอุปกรณ เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหกับสาํนักงานจังหวัด  ดังน้ี   
   1) ออกแบบระบบเครือขายใหม   

2) เพ่ิมชองทางการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเพ่ิมความเร็วในการใหบริการ
อินเทอรเน็ต จาก 10 Mbps เปน 50 Mbps   

3) ติดตั้งอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม ไดแก DELL SonicWALL NSA3600 
Firewall, DELL SonicWALL NSA3600 IPS, Blue Coat Proxy SG200-10 Proxy, Logger L120 (Dell R220), 
Authentication SQL Local (Dell R320) , Dell E1914H Monitor for SQL Local Search Log, ZyXEL 
GS2210-24 Switch, Syndome HE3000 UPS, computer and scanner   

3.2.2) การบริหารจัดการอุปกรณ กําหนดคาการทํางานใหกับอุปกรณปองกันรักษาความปลอดภัยตาม
นโยบายท่ีกําหนด (Dell Inc.,2014) และทดสอบการใชงาน รายละเอียดดังน้ี   
  1) กําหนดคาการทํางานใหกับอุปกรณไฟรวอลล อุปกรณตรวจจับการบุกรุกใหสอดคลองตาม
นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีได กําหนดไว ไดแก การกําหนดคาการจัดแบงโซน  
การกําหนดการจายไอพี การกําหนดการเขาถึงเว็บไซตและแอปพลิเคชนั ฯลฯ ตัวอยางดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 การกําหนดคาการแบงโซนใหกับระบบเครือขาย 

  2) ทดสอบการใชงาน  ประกอบดวย การทดสอบระบบพิสูจนตัวจริง (Authentication)  
ระบบการรักษาความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ต การเขาถึงเว็บไซตและแอปพลิเคชนัท่ีกําหนด  เพ่ือใหมั่นใจ
วาเปนไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว  ตัวอยางดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 การทํางานของอุปกรณไฟรวอลลในการบลอ็กเว็บ 

3.3 กระบวนการตรวจสอบ : ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไว 
เมื่อวิเคราะหคาความเสี่ยงหลังจากดําเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และติดตั้งอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย ของหนวยงานตามรายการควบคุม 14 โดเมน ของ ISO/IEC 
27001:2013 แลว พบวา ไมพบรายการความเสี่ยงระดับสูง จํานวนความเสี่ยงระดับปานกลาง 42 รายการ และ
จํานวนความเสี่ยงระดับต่ํา 72  รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  สรุปความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการดําเนินงาน 

 ระดับความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ํา 
จํานวน 0 42 72 

จากตารางท่ี 3 พบวาความเสี่ยงเหลือเพียงระดับกลางและระดับต่ํา เน่ืองจากหลังดําเนินโครงการได
ควบคุมความเสี่ยงระดับสูงใหลดเหลือระดับกลางและต่ํา โดยการกําหนดกรอบนโยบายและการบริหารดานความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขางตน ซ่ึงแสดงวาหนวยงานสามารถบริหารจัดการเครือขายเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดมากขึ้น  
 3.4 การปรับปรุงแกไข : การปรับปรุงแกไขนโยบายความมั่นคงปลอดภัย  
 จากการประเมินพบวา เมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกอนและหลังดําเนินการ หนวยงานยังคงมีจํานวน
ระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ําจํานวนมากดังภาพท่ี 3 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการดําเนินการลดความ
เสี่ยงใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถดําเนินการไดดังน้ี 
  1) ผูบริหารของหนวยงานตองประกาศใชนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานอยางเปนทางการ 
  2) สํานักงานตองจัดอบรมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  
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  3) สํานักงานตองทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
อยางตอเนื่องเพ่ือรองรับสถานการณภัยคุกคามท่ีคาดไมถึง  เน่ืองจากวาภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและความรุนแรงไดตลอดเวลา  

 

           ภาพท่ี 3 การเปรียบเทียบผลกอน-หลังดําเนินการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภยั 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงหลังจากดําเนินการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตาม ISO/IEC 27001:2013 ของสํานักงานจังหวัดพัทลุง พบวา การดําเนินการตามกรอบนโยบายดาน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงท่ีพัฒนาขึ้น ทําใหมีแนวทางใน 
การปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนมากขึน้ รวมท้ังหลังจากการติดตั้งอุปกรณ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายท่ีกําหนดขึ้นมาแลวประเมินและ
ปรับปรุงแกไข พบวา ทําใหความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลังดําเนินโครงการลดลง   

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนากรอบนโยบายและการบริหารดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  กรณีศึกษา สํานักงานจังหวัดพัทลุง ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
แลวพัฒนากรอบนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 ซ่ึงถือเปนมาตรฐานสากลดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูใชงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงไดดําเนินการ
ตามแนวคิดการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและหลักการของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดย
ไดติดตั้งอุปกรณไฟรวอลล  อุปกรณปองกันการตรวจจับการบุกรุก เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ใหหนวยงานสามารถปองกันความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได ซ่ึงจาก
การประเมินความเสี่ยงหลังจากดําเนินการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยดังกลาว พบวา  ความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานลดลง รวมท้ังหนวยงานสามารถบริหารจัดการเครือขายไดดวย
ตนเองมากขึ้น สอดคลองตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013   จึงสรุปไดวา การบริหารดานความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของสํานักงานจังหวัดพัทลุง ทําให
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หนวยงานมีนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดพัทลุงลดลง 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากงานวิจัยน้ี  จะเห็นไดวาการพัฒนากรอบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสํานักงานจังหวัดพัทลุงตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ทําใหหนวยงานสามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามระบบสารสนเทศท่ีจะเกิดกับ
หนวยงานได ซ่ึงงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนกรณีศึกษาถึงแนวทางของการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย
ในเชิงการนําไปปฎิบัติใหเกิดผล เพ่ือรองรับสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคต เน่ืองจากแนวโนม
สถานการณความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมสูงขึ้น และเกิดขึ้นในรูปแบบใหมตลอดเวลา ดังน้ัน หนวยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจะตองเตรียมรับมือกับเหตุการณความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคาดไมถึง ตอง
ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ผูบริหารหนวยงานจะตองมีวิสัยทัศนในการหาแนวทางปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จะเกิดขึ้น โดยตองใหความสําคัญในการจัดทํานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และจะตองทําอยางตอเน่ืองตามกระบวนการการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เน่ืองจากความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามระบบสารสนเทศเกิดขึ้นในรูปแบบใหมตลอดเวลา  
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