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บทคดัย่อ  

  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจดัทาํแนวทางการ

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูต้รวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกบัแนวทางตาม

มาตรฐาน ISO 27001 และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทาํให้

ผูต้รวจสอบภายในมีแนวทางการตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน และทาํให้มัน่ใจ 

ไดย้ิ่งข้ึนว่าการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รมีการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยการประเมินความพึงพอใจแนวทางการ

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูต้รวจสอบภายใน มีผลความพึงพอใจโดยรวมดา้นรูปแบบ 

เน้ือหา และการนาํไปประยกุตใ์ชง้าน เท่ากบั 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก  

คาํสําคญั : แนวทางการตรวจสอบ, มาตรฐาน ISO 27001  

 

 ABSTRACT  

The purpose of this research was to study ISO 27001 as the guideline to prepare 

information technology audit program for internal auditor based on ISO 27001 and consistent 

with the operation of Expressway Authority of Thailand. Internal auditor have standard guideline 
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audit program and same guideline, which add efficiency and assurance to information technology 

operation about information security on base international standard. The evaluation satisfaction of 

information technology audit program from internal auditor. Found that the evaluation of 

the overall satisfaction in format, content and audit program can be applied to use was 4.22, 

standard deviation was 0.33, which was at a high quality level. 

KEYWORD : Audit guidelines, ISO 27001 standard. 

 

บทนํา  

 ISO 27001 เป็นมาตรฐานการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ   

ท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัสากล มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศตามระดบั

ความเส่ียงในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้งาน          

โดยมีแนวทางบริหารจดัการให้ขอ้มูลสารสนเทศขององค์กรสามารถเขา้ถึงได้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิ  

ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ไม่ถูกเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขจากผูท่ี้ไม่ไดรั้บ

อนุญาต และขอ้มูลสารสนเทศมีความพร้อมท่ีจะใหผู้มี้สิทธิเขา้ใชง้านอยูเ่สมอ หากองคก์รต่าง ๆ นาํ

มาตรฐาน ISO 27001 มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานจะสามารถทาํใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเกิดความ

มัน่ใจในความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการดาํเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO 27001 จะช่วยปกป้องขอ้มูลสารสนเทศจากความเส่ียงของภยัคุกคามต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงสร้างความเสียหายดา้นรายได ้ ภาพลกัษณ์ และลดความน่าเช่ือถือขององคก์ร 

             ปัจจุบนัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาํนวนมาก  

เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานและให้บริการผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ ประกอบกบัเทคโนโลยีมีความกา้วหน้า

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงก่อใหเ้กิดภยัคุกคามดา้นความมัน่คงปลอดภยัข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นกนั กทพ. เป็นองคก์ร

ท่ีถูกจดัใหเ้ป็นโครงสร้างท่ีสาํคญัของประเทศ  ดงันั้น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีการบริหารจดัการดา้น

ความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือผูช่้วยท่ีสาํคญัในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริหารโดยการตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยั ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสายงานตรวจสอบภายในขององคก์ร 

จึงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอิงตามมาตรฐาน ISO 

27001 เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในมีแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์รและเป็นมาตรฐาน 

รวมทั้งมีการปฏิบติังานตรวจสอบในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามมาตรฐาน ISO 27001 จะส่งผลให้ผู ้บริหาร พนักงานทั่วไป และพนักงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความตระหนกัรู้ และธาํรงรักษาการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

             1. ศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจดัทาํแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาํหรับผูต้รวจสอบภายใน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

            2. ไดแ้นวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 27001 

ไปใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ สาํหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษามาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เพื่อจดัทาํแนวทางการตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ครอบคลุมตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน โดยแนวทางการตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเร่ืองท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ            

และวิธีการตรวจสอบ 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

              งานวิจัยการจัดทาํแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 กรณีศึกษา 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  มีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.1 เป้าหมายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

1.2 ขอ้กาํหนดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน 

ISO 27001 : 2013 

1.3 การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  

1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

      มนสิชา ทองประศาสน์ (2558) ได้พฒันานโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความ

มัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัท อีวาตาร์ อินเทอมีเดีย ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 

27001 : 2013 โดยระบุรายการทรัพยสิ์นในส่วนของ Data Center และประเมินความเส่ียง (ก่อน-

หลงั) และนาํ Control ของ ISO 27001:2013 มาปรับใชก้บัแผนการจดัการความเส่ียง ทาํให้องคก์ร 

มีการบริหารความเส่ียงท่ีดีข้ึน และมีความเส่ียงลดลง 

ภาพร ภิยโยดิลกชยั (2533) ไดน้าํมาตรฐาน COBIT Framework มาประยุกตใ์นการ

จดัทาํแนวการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า แนวการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามแนวทางของ COBIT สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานตรวจสอบได้

และทาํให้การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างครอบคลุมตามระดบั

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร และบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ  
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 2. จดัทาํแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมตามขอ้กาํหนด

ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 และ 

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 3. ประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผลการวจิยั 

 1. การศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและมาตรการควบคุม

ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013  

 มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศท่ีพฒันา    

โดยองค์กรสากล ISO (International Organization for Standardization) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับใน 

ระดับนานาชาติเป็นมาตรฐานท่ีใช้อา้งอิงกฎหมายด้านไอซีทีของประเทศ โดยมีกระบวนการ 

บริหารจดัการสารสนเทศท่ีมีความสาํคญัขององคก์รให้มีความมัน่คงปลอดภยัตามหลกัของ C I A 

(Confidentiality , Integrity , Availability) 

โครงสร้าง ISO 27001 : 2013 แบ่งเน้ือหาออกเป็น 14 หัวขอ้ใหญ่ (Domain) ซ่ึงแต่ละหัวขอ้ 

ประกอบดว้ยวตัถุประสงคจ์าํนวนแตกต่างกนั รวมแลว้จาํนวน 35 วตัถุประสงค ์(Control objectives) 

และภายใตว้ตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัแตกต่างกนั 

รวมแลว้ 114 ขอ้ (Controls) ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 โครงสร้าง ISO 27001 : 2013 (บริษทั เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จาํกดั,  2559,  หนา้ 63) 
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 2. การจดัทาํแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(กทพ.) ท่ีจัดทําตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ประกอบด้วยเร่ืองท่ีตรวจสอบ 

วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ  และวิธีการตรวจสอบ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อกาํหนด 

ที ่

เร่ืองทีต่รวจสอบ/ 

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 
วธีิการตรวจสอบ 

A.5 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

A .5.1 ทศิทางการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

A.5.1.1 นโยบายความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ 

   เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดทํานโยบาย  

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็น          

ลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจาก

ผู ้บ ริ ห าร  ร ว ม ทั้ ง มี ก าร ส่ื อ ส าร ใ ห้

พ นักงาน  และห น่ วยงาน ภายน อกท่ี

เก่ียวขอ้งรับทราบ  

    1.สัมภาษณ์ ผู ้บ ริหารและพนักงานท่ี

เก่ียวข้อง เร่ือง การจัดทําและเผยแพ ร่

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัฯ  

    2.สอบทานความมีอยูจ่ริงและการอนุมติั

เอกสารนโยบายความมัน่คงปลอดภยัฯ   

    3.สอบทานวิธีการ/ช่องทางการเผยแพร่ 

น โ ย บ าย ค ว าม มั่น ค งป ล อ ด ภั ย ฯ  ใ ห้

พนักงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

บ ริ ษัท ท่ี เข้ าม า รั บ จ้างพัฒ น าร ะ บ บ /

บาํรุงรักษาระบบ เป็นตน้ 

A.5.1.2 การทบทวนนโยบายความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ 

   เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ มีความเหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยได้รับ 

การทบทวนตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด

หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

   1.สั ม ภ าษ ณ์ ผู ้บ ริห ารแ ละพ นั ก งาน ท่ี

เก่ียวขอ้ง เร่ือง การทบทวนนโยบายความ

มัน่คงปลอดภยัฯ  

   2.สอบทานการกําหนดรอบการทบทวน

นโยบายความมัน่คงปลอดภยัฯ  

   3.สอบทานการทบทวนตามรอบท่ีกาํหนด

และความถูกตอ้ง เหมาะสมของเน้ือหา 
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ข้อกาํหนด 

ที ่

เร่ืองทีต่รวจสอบ/ 

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 
วธีิการตรวจสอบ 

A.9 การควบคุมการเข้าถึง 

A.9.1 ข้อกาํหนดทางธุรกจิสําหรับการควบคุมการเข้าถึง 

 A.9.1.1 นโยบายการควบคุมการเข้าถึง 

   เพื่อให้มัน่ใจว่า มีการจดัทาํนโยบาย

ควบคุมการเขา้ถึงอยา่งเหมาะสม และ

มีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

   1.สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร่ือง การจัดทํานโยบายการควบคุมการเข้าถึง 

และการกาํหนดระยะเวลาทบทวน  

  2.สอบทานเน้ือหานโยบายการควบคุมการเขา้ถึง

ว่ามีเน้ือหาเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการ

รหั ส ผ่ าน  ก ารพิ สู จน์ ตัวจน  และก ารเข้าถึ ง 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

A.9.1.2 การเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย 

   เพื่อให้มั่นใจว่า ผู ้ใช้งานสามารถ

เข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย

เฉพาะเครือข่ายท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

 

 

  1.สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง        

เร่ือง แนวทาง/นโยบายการจัดการความมั่นคง

ปลอดภยัสาํหรับเครือข่าย 

  2.สอบทานเน้ือหาแนวทาง/นโยบายการจดัการ

ความมัน่คงปลอดภยัสาํหรับเครือข่ายว่ามีเน้ือหา

เหมาะสม เช่น การลงทะเบียน/ขอสิทธิการเขา้ถึง

เครือข่าย  แนวทางการจดัแบ่งเครือข่าย เป็นตน้ 

A.11 ความม่ันคงปลอดภยัทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

A.11.1 บริเวณทีต้่องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 A.11.1.1 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ 

   เพื่ อให้ มั่น ใจว่ า มี การกําห น ด

ข อ บ เข ต ห รื อ บ ริ เว ณ โ ด ย ร อ บ 

ท างก ายภ าพ ท่ี ต้อ งมี ก าร รัก ษ า 

ความมัน่คงปลอดภยั  

   1.สัมภาษณ์ผู ้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

เร่ือง การกาํหนดขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบของ

ศูนยค์อมพิวเตอร์  

  2.สํารวจศูนยค์อมพิวเตอร์ว่าได้รับการแบ่งแยก

พื้นท่ีเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  
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ข้อกาํหนด 

ที ่

เร่ืองทีต่รวจสอบ/ 

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 
วธีิการตรวจสอบ 

A.11.1.2 การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ 

   เพื่อให้มัน่ใจว่า ศูนยค์อมพิวเตอร์      

มีการควบคุมการเขา้ออกของพื้นท่ี

เฉ พ าะผู ้ท่ี มี สิ ท ธิห รือ ผู ้ท่ี ได้ รับ

อนุญาต 

 

 

 

  1.สัมภาษณ์ ผู ้บ ริหารและพนักงานท่ี เก่ียวข้อง        

เร่ือง การจัดทําขั้ นตอนปฏิบัติสําห รับเข้าออก 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ และวิธีการส่ือสารถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  2.สอบทานความมีอยู่จริงของเอกสารขั้นตอน     

สาํหรับเขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์  

  3.สอบทานวิธีการ/ช่องทางการส่ือสารขั้นตอน

สําห รับเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ให้พนักงาน                     

ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม 

  4.สุ่มสอบทานเอกสารการขออนุญาตเข้าออก 

ศูนยค์อมพิวเตอร์วา่ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

  5.สุ่มสอบทานเอกสารแบบบันทึกข้อมูลการ 

เขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  6.สุ่ ม ตรวจส อบ ก ารป ฏิ บั ติตาม ขั้ น ตอน และ 

ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการเข้าออก 

ศูนยค์อมพิวเตอร์จากกลอ้งวงจรปิด 

A.11.1.3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสํานักงาน ห้องทาํงานและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

   เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ความมัน่คงปลอดภยั 

ทางกายภาพของสาํนกังาน หอ้งทาํงาน 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกมีการ

ออกแบบ และใชง้านอยา่งเหมาะสม 

   สํารวจพื้นท่ี ห้องทํางานของหน่วยสารสนเทศ          

และศูนยค์อมพิวเตอร์ว่ามีโครงสร้างทางกายภาพ 

และมีการติดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

เช่น มี Access Control หรือกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

 

ผลการประเมินความพงึพอใจ 

     ผลการประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก               

ผูต้รวจสอบภายใน จาํนวน 10 ท่าน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมดา้นรูปแบบ เน้ือหา และการ

นําไปประยุกต์ใช้งาน เท่ากับ 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.33 แปลผลความพึงพอใจ 

ในแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก  ดงัตารางท่ี 2 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปี 2561                              

(2018 SPUC National and International  conference) 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมินความพงึพอใจแนวทางการตรวจสอบ ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลผล 

รูปแบบและเน้ือหา  

    ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 27001 4.20 0.57 มาก 

    ความเหมาะสมกบัองคก์ร 4.10 0.52 มาก 

    มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.40 0.79 มาก 

การประยุกต์ใช้งาน  

    สามารถประยกุตใ์ชป้ฏิบติังานตรวจสอบจริงได ้ 4.10 0.74 มาก 

    สามารถประยกุตใ์ชส้อบทานและควบคุมงานตรวจสอบจริงได ้ 4.30 0.48 มาก 

           ความพงึพอใจโดยรวม 4.22 0.33 มาก 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจดัทาํแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับผูต้รวจสอบภายใน พบว่า ความพึงพอใจในแนวทางการตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้รวจสอบภายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูต้รวจสอบภายใน    

เห็นว่า แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีกรอบการดาํเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO 27001 สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน การสอบทานงาน และการควบคุมงาน

ตรวจสอบได ้เน่ืองจากแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจดัทาํมีเน้ือหา รูปแบบ

ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO  27001 และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซ่ึงการท่ีหน่วยตรวจสอบภายในดาํเนินงานตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชแ้นวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 27001 ทาํให้ผูบ้ริหาร

มั่นใจยิ่งข้ึนได้ว่าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีการรักษา 

ความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดัทาํแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผูใ้ช้งาน

สามารถจดัทาํแนวทางการตรวจสอบ  บนัทึกผลการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถจดัทาํรายงานผล 

การตรวจสอบในระบบสารสนเทศ 
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2. ควรศึกษามาตรฐานดา้นอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐาน COBIT ท่ีมีแนวปฏิบติัการควบคุมภายใน

ดา้นเทคโนโลยีท่ีดี  หรือมาตรฐาน ITIL (IT Infrastructure Library) ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีการ

บริหารจดัการดา้น IT Service เป็นตน้ มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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