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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ ยงและความ
พร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ การนาเสนอตัวแบบ
การประเมินความเสี่ ยงและความพร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และ การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรณี ศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยี ส ยาม และได้เ ก็ บ รวมรวบข้อ มู ล จากผู ้ที่ ท าหน้า ที่
เกี่ยวข้องกับไอซีทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบความพร้อมด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ จะประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2. ด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 3. ด้านศูนย์ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 4. ด้านการป้ องกันอาญากรรมไซเบอร์ 5. ด้านการ
พัฒนากาลังพลด้านไซเบอร์ 6. ด้านงบประมาณการวิจยั และ 7.
ด้านความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ สาหรับตัวแบบการประเมิน
ความเสี่ ยงจะประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. กาหนดหัวข้อการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง 2. การวิเคราะห์ความเสี่ ยง 3. การวางแผน
การลดความเสี่ ย ง และ 4. การรายงานและการประเมิ น ผล
นอกจากนั้น เมื่อนาตัวแบบดังกล่าวไปทาการประเมิ นวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามแล้ว พบว่าระดับ ความพร้ อมด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์กรอยู่ในระดับที่ มีความพร้อมมาก
ที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ขององค์กรอยูใ่ นระดับที่มีความเสี่ ยงน้อย
คำสำคัญ: ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ , ความเสี่ ยง, ระดับ
ความพร้อม

Abstract
This research study aims to risk and readiness analysis on
cybersecurity propose risk and readiness model on cybersecurity
and information system development for appraisal on
organizational cybersecurity. The researchers used a case study
of Siamtechnology College the data were collected from the
sample groups which were lecturers and officers performing their
ICT duties.
According to the results of this research, the cyber
readiness elements comprised of 7 aspects, namely, 1. on
cybersecurity strategy, 2. on rules and regulations in association
with the cybersecurity, 3. on cybersecurity coordination and
maintenance center, 4. on cyber crime prevention, 5. on
manpower development of cybersecurity, 6. on budgets
supporting basic and applied researches, and 7. on cooperation
with other agencies. The risk appraisal model consisted of 4
aspects, namely, 1. on determining the risk management topics,
2. on risk analysis, 3. on planning for risk reduction, and 4.
reporting and appraisal. Additionally, upon appraisal of Siam
Technology College based upon the aforementioned models, the
readiness on organizational cybersecurity is in the readiest level;
meanwhile, the risk analysis on organizational cybersecurity is in
the low risk level.
Keywords:

Cybersecurity, Risk Management, Readiness.

1.บทนำ
การใช้ เ ทคโนโลยี ก็ มี ค วามเสี่ ยงจากภัย คุ ก คามด้ า น
สารสนเทศ และช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
อาจถูกใช้เป็ นช่องทางในการก่ออาชญากรรมในหลายรู ปแบบ
ทั้งที่ อยู่ในลักษณะการใช้อินเทอร์ เน็ตในการก่ ออาชญากรรม
โดยตรงซึ่งเรี ยกว่า “อาชญากรรม คอมพิวเตอร์” หรื อในลักษณะ
ที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อในการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ดั้ง
นั้น หน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนควรมี ความ
ตระหนักถึ งความรุ นแรงของผลกระทบ และความเสี ยหายที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
เพื่อปกป้ อง ป้ องกัน หรื อรับมือกับสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่ งจะทาให้ระบบขององค์กรถูกบุ กรุ ก
หรื อโจมตี และความมัน่ คงปลอดภัยถูกคุกคาม
จากประเด็นความสาคัญ และปั ญหาดังกล่าวจึงควรมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงและความพร้อม มีการกาหนดรู ปแบบทาง
ความคิดเพื่อที่ จะสร้างตัวบ่งชี้ ข้ ึน เพื่อประเมินความเสี่ ยงและ
ความพร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์กร
และ พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร เพื่อช่วยลดปั ญหา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่กาลังจะเกิดขึ้นหรื อมีแนวโน้มที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในภาพรวมต่อไป

2.ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดาเนิ นการ
ให้วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสาเร็ จ ภายใต้การตัดสิ นใจ
งบประมาณ กาหนดเวลา และข้อจากัดด้านเทคนิ คที่ เผชิ ญอยู่
อย่ า งเช่ น การจั ด ท าโครงการเป็ นชุ ด ของกิ จ กรรม ที่ จ ะ
ดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่
อย่างจากัด มาดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จ ภายใต้กรอบ
เวลาอัน จากัด ซึ่ งเป็ นกาหนดการปฏิ บัติการในอนาคต ความ
เสี่ ย งจึ ง อาจเกิ ด ขึ้ นได้ต ลอดเวลา อัน เนื่ อ งมาจากความไม่
แน่ น อน และความจ ากัด ของทรั พ ยากรโครงการ ผู ้บ ริ ห าร
โครงการจึ งต้องจัดการความเสี่ ยงของโครงการ เพื่อให้ปัญหา
ของโครงการลดน้อ ยลง และสามารถด าเนิ น การให้ป ระสบ
ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ทธิภาพ

การจัดการความเสี่ ยงหรื อ การบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk
Management) คือ การจัดการความเสี่ ยง ทั้งในกระบวนการใน
การระบุ วิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment)
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ ยงที่ สัมพันธ์กับ กิ จกรรม
หน้าที่ และกระบวนการทางาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี ยหาย
จากความเสี่ ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภยั (Accident)
2.2 ควำมมัน่ คง
ความมัน่ คง (Security) หรื ออีกนัยหนึ่ งอาจหมายถึ ง “การ
รักษาความปลอดภัย ” หรื อ “ความปลอดภัย” ซึ่ งก็ได้มีการ
น าไปใช้อ ย่ า งกว้า งขวาง เป็ นค าที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
โดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม ยังมีผกู ้ ล่าวถึงความมัน่ คงไปพร้อม ๆ
กับคาว่าความปลอดภัยเสมอ ความมัน่ คงเป็ นคาที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งทางด้านการทหาร รวมทั้งด้านการบริ หารประเทศ และ
การเมืองระหว่างประเทศ ความหมายของ “ความมัน่ คง” ซึ่ ง
กว้างขวาง ตั้งแต่ ความมัน่ คงส่ วนบุคคล (Individual Security)
ความมัน่ คงของกลุ่ม (Group Security) ความมัน่ คงของรัฐ (State
Security) และความมั่น คงระหว่า งประเทศ (International
Security) อย่างไรก็ตาม ความหมายพื้นฐานของความมัน่ คง คือ
“ความรู ้สึกปลอดภัยจากการคุกคาม หรื อ อันตราย” (To feel
free from threats, anxiety, or danger) ความมัน่ คงซึ่ งเป็ นสภาวะ
ทางจิตใจของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าทางการเมืองระดับสู งของ
ประเทศ หรื อประชาชนโดยทัว่ ไป ที่รู้สึกปลอดภัยจากอันตราย
โดยบุคคลอื่น จึ งกล่าวได้ว่า “ความมัน่ คงของรั ฐ หมายถึง รั ฐ
(หรื อผูน้ ารัฐ และประชาชน) เชื่ อว่า ตนเองปลอดภัยจากความ
กลัวว่าจะถูกคุกคามจากรัฐอื่น หรื อองค์กรอิสระต่างชาติ”
2.3 ควำมมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
การป้ องกันอันตรายในโลกออนไลน์ ที่ มีผลกระทบต่อตัว
ผู ้ใ ช้ ง านและทรั พ ย์สิ น (ข้ อ มู ล ) ซึ่ งในปั จ จุ บั น มี ผู ้ใ ช้ ง าน
ออนไลน์ทวั่ โลกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากปั จจัยหลายๆ ด้าน
เช่น การเพิม่ ขึ้นของอุปกรณ์พกพา หรื อ ค่าบริ การที่ถูกลง ส่ วน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ หมายถึง กระบวนการ
ปกป้ องเพื่ อ ท าให้ อ งค์ก รสามารถลดความเสี่ ย ง และความ
เสี ยหายที่ มีผลต่อความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ในทุกรู ปแบบ
นัน่ คือทั้งในเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ ง

การรั กษาความลับ การรั กษาความถู กต้องครบถ้วน และการ
รั ก ษาสภาพพร้ อ มใช้ ง าน การรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย
โปรแกรมประยุก ต์ การรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย เครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ในการเก็บ การเข้าถึ ง การประมวลผล และ
การกระจายข้อมูล การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยอินเทอร์ เน็ต
และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศทั้งนี้ยงั รวมถึงการ
ระวังป้ องกันต่อการก่ออาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทาลาย
การจารกรรม และ อุบตั ิเหตุ คาว่าการป้ องกันอันตรายในโลกไซ
เบอร์มกั นามาใช้ร่วมกับคาว่าการรักษาความปลอดภัย แม้วา่ จะมี
การทับซ้อนกันระหว่างการป้ องกันอันตรายในโลกไซเบอร์ และ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางข้อมูล แต่แนวคิด 2 อย่างนี้ ก็
ไม่เหมือนกันทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น ยังมีการอธิ บายว่า การป้ องกัน
อันตรายในโลกไซเบอร์ จะดาเนิ นการในขอบเขตของการรักษา
ความปลอดภัย ทางข้อ มู ล แบบเดิ ม ที่ ร วมถึ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ก าร
ป้ องกัน ทรั พ ยากรข้อ มู ลแต่ ยงั รวมถึ งทรั พย์สิ นอื่ น ๆ รวมทั้ง
บุคคลคนนั้นด้วย ในการป้ องกันอันตรายในโลกไซเบอร์ การ
อ้างอิงปั จจัยของมนุ ษย์มกั สอดคล้องกับบทบาทของมนุ ษย์ใน
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ในการป้ องกันอันตราย
ในโลกไซเบอร์ ปั จจั ย นี้ มี มิ ติ เ พิ่ ม เติ ม เช่ น มนุ ษย์ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายของการโจมตีบนโลกไซเบอร์ หรื อการมีส่วนร่ วม
ในการโจมตี โ ดยไม่ รู้ต ัว มิ ติ เ พิ่ ม เติ ม เหล่า นี้ มี ค วามหมายเชิ ง
จริ ยธรรมสาหรับสังคม ตั้งแต่การป้ องกันกลุ่มที่มีความอ่อนแอ
และ เด็กก็เป็ นความรับผิดชอบทางสังคม
2.4 นโยบำยด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ แห่ งชำติ
กรอบนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ แห่ งชาติแบ่ ง
ออกเป็ น 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การบูรณาการการจัดการความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศ 2) การสร้างศักยภาพใน
การตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทางด้า นความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ 3) การปกป้ องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศของประเทศ 4) การประสานความร่ วมมือระหว่าง
ภาครั ฐและเอกชนเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ 5) การ
สร้างความตระหนักและรอบรู ้ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
6) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ 7) การวิจยั และพัฒนาเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
และ 8) การประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์

2.5 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
S. Cheang ได้วิจยั เรื่ อง กรอบแนวคิดสาหรับการประเมิน
ความพร้ อ มด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ส าหรั บ
สถาบันอุดมศึ กษาในการพัฒนาประเทศ: กรณี ศึกษาประเทศ
กัมพูชา ผลการวิจยั ได้คน้ พบดัชนี ความพร้อมด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ ของหน่ วยงานภาครั ฐในประเทศกัมพูชาไว้
ประกอบด้วย 1) ด้านทรั พยากรมนุ ษย์ 2) ด้านโครงสร้ าง
พื้นฐาน และ 3) ด้านสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยวาซาดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่นซึ่ ง
เป็ นองค์กรทางการศึ กษาที่ มีชื่อเสี ยงในการจัดอันดับรั ฐ บาล
อิ เล็กทรอนิ กส์ และในปี 2556 ซึ่ ง ได้ก าหนดดัช นี ความพร้ อ ม
ด้า นความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ไ ว้ประกอบด้วย 1) ด้าน
กฎหมายไซเบอร์ 2) ด้านองค์การการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทางอินเทอร์เน็ต และ 3) ด้านอาชญากรรมไซเบอร์
อย่างไรก็ดี ทาง ITU ยังได้ร่วมมือกับบริ ษทั ABI Research
จัด ท าดัช นี ค วามมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ ร ะดับ โลก (Global
Cybersecurity Index : GCI) ซึ่ งได้กาหนดดัชนี ความมัน่ คง
ปลอดภัยไว้ ดังต่อไปนี้ 1) มาตรการทางกฎหมาย 2) มาตรการ
ทางด้านเทคนิ ค 3) มาตรการทางองค์กร 4) มาตรการพัฒนา
บุ ค ลากรด้า นความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และ 5)
มาตรการความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
หากพิจารณาองค์ประกอบเป็ นรายด้านจะพบว่า ดัชนี ความ
พร้ อ มด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ จ ากทั้ง 4 แหล่ งจะ
สอดคล้องกันคื อ 1) มาตรการทางองค์กร ที่ เกี่ ยวกับนโยบาย
แผนการดาเนิ นงาน หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ 2) ด้านการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 3) ด้านความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อ ทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร ส่ ว น
มาตรการทางกฎหมายใน ที่น้ ีจะมีความเห็นสอดคล้องกันเพียง 2
กลุ่มคือ มหาวิทยาลัย Waseda และ ITU & ABI Research

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คื อ อาจารย์และบุ คลากรใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผูท้ ี่ทา
หน้าที่ในฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 35 คน

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ งแบบสอบ
ถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 ชุด ตอบกลับมา 35 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100
3.3 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณด้วยการรวมรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติคือ หาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)

4 ผลกำรวิจัย
4.1 ระดั บ ควำมพร้ อมด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
ผลการวิจยั สามารถอธิบายแยกเป็ น 7 ด้านดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
มิติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย

x

S.D.

ระดับควำมพร้ อม

ด้านยุทธศาสตร์ความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

4.19

0.622

มีความพร้อมมาก

ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความ
มัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์

4.39

0.668

มีความพร้อมมาก
ที่สุด

ด้านศูนย์ประสานงานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.96

0.610

มีความพร้อมมาก

ด้านการป้ องกันอาญากรรม
ไซเบอร์

3.99

0.760

มีความพร้อมมาก

ด้านการพัฒนากาลังพลต่อความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์

4.13

0.598

มีความพร้อมมาก

ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
พื้นฐานและวิจยั เชิงประยุกต์

3.88

0.781

มีความพร้อมมาก

ด้านความร่ วมมือกับหน่ วยงาน
อื่นๆ

4.09

0.478

มีความพร้อมมาก

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.09

0.103

มีความพร้อมมาก

จากตารางที่ 1 สามารถอธิ บายรายละเอียดในแต่ละด้าน 7 ด้าน
เพื่อแยกให้เห็นถึงผลในแต่ละด้านดังนี้
4.1.1 ด้ ำนยุทธศำสตร์ ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
มีระดับความพร้อมอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
= 4.19 แสดงให้ เ ห็ น ว่า องค์ก รมี ก ารก าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย มีการประกาศให้บุคลากร
ได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
มีผดู ้ ูแลรับผิดชอบ
4.1.2 ด้ ำนบุ คลำกร มีความมัน่ คงปลอดภัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 2.91 แสดงว่าบุคลากรของสถาบัน
การพลศึ กษา เห็ นว่าควรหน่ ว ยงานมี การ คัดเลื อ กบุ ค ลากร
กาหนดเงื่ อนไขการจ้างงาน การส่ งมอบงานและตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ยกเลิ กสิ ทธิ การจัดอบรมและสร้างความตระหนัก
ให้กับบุ คลากรเกี่ ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยอยู่ในระดับปาน
กลาง
4.1.3 ด้ ำ นศู น ย์ ประสำนงำนกำรรั ก ษำควำมมั่ น คง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ มีระดับความพร้ อมอยู่ในระดับมี ความ
พร้อมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.96 แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีศูนย์
ประสานงานหรื อการตอบสนองต่อการแจ้งเหตุภยั คุกคามทาง
ไซเบอร์ มี การประสานงานเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศ
และซอฟต์ แ วร์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน มี ก ารควบคุ ม ข้ อ มู ล
สารสนเทศ กรณี ส่งผ่านทางอีเมล์ เอสเอ็มเอส และอื่นๆ
4.1.4 ด้ ำนกำรป้ องกันอำญำกรรมไซเบอร์ ระดับความ
พร้อมอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.99 แสดง
ให้เห็ นว่า องค์กรมี นโยบายด้านการป้ องกันข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเข้มแข็ง มีระบบจัดเก็บสารสนเทศ เพื่อป้ องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อการนาไปใช้ในทางที่ ผิด มีบุคลากร
คอยตรวจจับ และตอบโต้การคุ กคาม มี การแจ้ง เตื อนผูใ้ ช้ใ ห้
ระมัด ระวัง การโจมตี จ ากภัย คุ ก คาม และ จ ากัด การเข้า ถึ ง
สารสนเทศตามนโยบายการป้ องกันข้อมูลสารสนเทศ
4.1.5 ด้ ำนกำรพัฒนำกำลังพลต่ อควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ระดับความพร้อมอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย = 4.13 แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การส่งไปฝึ กอบรม หรื อ ดูงานด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
นอกสถานที่ บุคลากรขององค์กรเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน และ ปลุกจิตสานึก ให้ความรู ้ และเตือน
ความจา เกี่ ยวกับเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่
บุคลากรทุกคน
4.1.6 ด้ ำนงบประมำณสนั บสนุ น กำรวิจัย พื้น ฐำนและ
วิจัยเชิ งประยุกต์ ระดับความพร้ อมอยู่ในระดับ มี ความพร้ อ ม
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.88 แสดงให้เห็นว่า องค์กรสนับสนุนการ

วิจัยพื้นฐานและวิจยั เชิ งประยุกต์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ มี งบประมาณสนับสนุ นในการตี พิมพ์บทความการวิจัย
และมี งบประมาณสนับ สนุ น ในการจัดสัม มนาทางด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
4.1.7 ด้ ำนควำมร่ วมมือกับหน่ วยงำนอื่ นๆ ระดับความ
พร้อมอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.09 แสดง
ให้เ ห็ น ว่า องค์ก รมี ค วามพร้ อ มด้า นความร่ ว มมื อ กับ องค์ก ร
ภายนอกสถาบันเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัย มีการจัดตั้งศูนย์
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่ วยงาน
อื่นๆ และมีการจัดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบและประสานงานด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
4.2 ตัวแบบกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ ำนไซเบอร์ สำหรับ วิทยำลัย
เทคโนโลยีสยำม
ตัวแบบการประเมินความเสี่ ยงความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
สาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อธิบายรายละเอียดดังขั้นตอน
ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ตัวแบบการประเมินความเสี่ ยงด้านไซเบอร์
สาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1.การก าหนดขอบเขตการจัด การความเสี่ ย ง (Context
Establishment) เช่ น ชื่ อ งาน ท าอะไร ขั้น ตอนการท างาน
สถานที่ทางาน เครื่ องมือ บุคลากร กาหนดเกณฑ์การประเมินค่า
ความเสี่ ยง กาหนดเกณฑ์ผลกระทบ กาหนดเกณฑ์การยอมรับ
ความเสี่ ยง
2. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง (Risk Analysis) เป็ น
กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ ยงการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
และการกาหนดแนวทางหรื อมาตรการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อ

ลดความเสี่ ยงเพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุผลตามเป้ าประสงค์
ดัง นี้ การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งประกอบด้ว ย ด้า นทรั พ ย์สิ น
สารสนเทศ ด้านเครื อข่าย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล สาเหตุภยั
คุกคาม ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
3. การวางแผนการลดความเสี่ ยง คือ การดาเนิ นการเพื่อ
จัดการหรื อตอบสนองต่อความเสี่ ยง โดยมีการวางแผนบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ ยงลง
4. การรายงานและการประเมิ น ผล เพื่ อ ป้ องกัน การ
เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ กาหนดไว้ และ
เพื่อบารุ งรักษา ทบทวนความเสี่ ยงและดาเนิ นการประเมินความ
เสี่ ยงอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการประเมินความเสี่ ยงด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ได้นามากาหนดแผนภาพขั้นตอนเพื่อให้
มองกระบวนการประเมินความเสี่ ยงได้อย่างชัดเจน

5. สรุ ปผลกำรวิจัย
5.1 เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยง และควำมพร้ อมด้ ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรั บวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ สาหรั บ วิทยาลัย เทคโนโลยีส ยามโดยรวมอยู่ใ นระดับ มี
ความพร้อมมาก
5.2 เพื่อนำเสนอตัวแบบกำระประเมินควำมเสี่ ยง และควำม
พร้ อมด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ส ำหรั บ วิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีสยำม ผลการวิเคราะห์หาระดับความเสี่ ยงของตัวแบบ
ประเมิ นความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ สาหรั บ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ระดับความเสี่ ยงในการนาไปใช้งานสาหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยรวมอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงน้อย

6. ข้ อเสนอแนะ
มำตรฐำนสำกลที่ น ำมำพิ จ ำรณำประกอบกำรวิ จั ย :
มาตรฐานด้านความมัน่ คงปลอดภัยและมาตรฐานการบริ หาร
ความเสี่ ยงมีมากมายที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ โดยคานึ งถึง
ความสอดคล้อ งกับ วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และยุท ธศาสตร์ ข อง
องค์กรนั้น ๆ
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