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 ในปัจจุบนัค าวา่  “IT Governance” และ “Information Security Governance” ก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึงกนัใน

วงการธุรกิจตลอดจนในวงการไอที ตลอดจนแนวคิดเร่ือง “Green IT” และ “Sustainability”  เป็นการมาถึงของ

ยคุท่ีแนวคิด “Corporate Governance” หรือ “Enterprise Governance” ก าลงัมาแรงและถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้น

องคก์รทัว่โลก อนัเน่ืองมาจากปัญหาความไม่โปร่งใส และการบริหารงานท่ีฉ้อฉล (Fraud) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 

และ การบริหารองคก์รท่ีไม่มีประสิทธิภาพของหลายองคก์รใหญ่ๆในเวลาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแนวทางในการ

แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ โดยพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารจดัการท่ีไม่โปร่งใสของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ียงัไม่

สามารถบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้เน่ืองจากยงัขาดองคค์วามรู้หรือแนวทาง

ปฏิบติัท่ีดีในการบริหารจดัการตามแนวคิด “Corporate Governance” หรือ “Enterprise Governance” ซ่ึงใน

ปัจจุบนัการท าธุรกิจธุรกรรมของทุกองคก์รนั้นตอ้งพึ่งพาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือ “Information 

Technology (IT)” เป็นส าคญั ดงันั้น การบริหารจดัการ “IT” จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้ง หรือ “Align” กบัการบริหาร

จดัการองคก์ร กล่าวคือ กลยุทธ์ในการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Strategy) ตอ้งสอดคลอ้งกบักล

ยทุธ์ในการบริหารจดัการองคก์ร (Business Strategy) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั  โดยหลกัการท่ีนิยมในการ

น ามาก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการองคก์รก็คือ Balanced Scorecard (BSC) (ดูรูปท่ี 1)  

http://www.acisonline.net/
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รูปที ่1 : “Balanced Scorecard" 

 “BSC” เป็นเทคนิควธีิในการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รท่ีคิดคน้โดย Dr. Robert S. Kaplan และ 

Dr. David P. Norton แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ซ่ึงเม่ือน ามาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเรียกวา่ “IT BSC” (ดูรูปท่ี 2)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David_P._Norton&action=edit&redlink=1
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รูปที ่2 : “IT Balanced Scorecard” 

โดย BSC จะมีมุมมองใน 4 มุมมองไดแ้ก่ Financial, Customer, Internal Business Processes และ 

Learning and Growth ขณะท่ี “IT BSC” มีการปรับ 4 มุมมองของ BSC เป็น 4 มุมมองใหม่ ไดแ้ก่ Corporate 

Contribution, Future Orientation, Operational Excellence และ Customer Orientation โดยการเช่ือม 

(Link)ระหวา่ง เป้าหมายของธุรกิจ “Business Goals” ท่ีอา้งอิงจาก BSC กบัเป้าหมาย จากการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร หรือ “IT Goals” นั้นสามารถอา้งอิงได ้จากตารางใน Appendix I ของ CobiT 4.1 (ดู

รูปท่ี 3) “Linking Business Goals to IT Goals”  ท าใหเ้ราสามารถก าหนดกระบวนการทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ “IT Processes” ท่ีสอดคลอ้งกบั “IT Goals” ดงักล่าว  (ดูรูปท่ี 4) “Linking IT Goals to IT 

Processes”   ซ่ึงใน CobiT Framework ไดก้ าหนด Business Goals ไวท้ั้งหมด 17 เป้าหมายและ IT Goals ทั้งหมด 

28 เป้าหมาย โดยสามารถอา้งอิงถึง 34 กระบวนการหลกัในการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีตาม 

CobiT 4.1 Framework 

 



4/26 

ตีพิมพล์งในจุลสาร สตท. ฉบบัท่ี 56 (ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553) โดยภาณุวฒัน์ 01062553 

 

 

 

รูปที ่3 : “Linking Business Goals to IT Goals”   
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รูปที ่4 : “Linking IT Goals to IT Processes”   
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ปัญหาทีพ่บบ่อยจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในองค์กร ( 7 IT Challenges)  

 

รูปที ่5 : “7 IT Challenges”   

 ปัจจุบนัองคก์รทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาท่ีคลา้ย ๆ กนัจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

องคก์รโดยสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 7 ปัญหาใหญ่ ๆ (ดูรูปท่ี 5) ไดแ้ก่ 

1. “Keeping IT Running” 

บางคร้ังการใหบ้ริการขององคก์รอาจหยดุชะงกัไดใ้นกรณีท่ีระบบสารสนเทศเกิดปัญหา เช่น 

ระบบล่ม (Unavailability) ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีธุรกิจตอ้งการจากระบบสารสนเทศ

ท่ีก าลงัเกิดปัญหาอยู ่ดงันั้นองคก์รตอ้งแน่ใจไดว้า่ระบบพร้อมใหบ้ริการในเวลาท่ีตอ้งการ (Availability) 

และระบบสามารถท างานและใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองได ้(Continuity of IT Service) เวลาท่ีระบบหลกั

เกิดปัญหาฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบหลกั (Critical Business System) สามารถกลบัมาใหบ้ริการไดอ้ยา่งไม่
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ติดขดั ตามหลกัการ BCM (Business Continuity Management) ซ่ึงในปัจจุบนัอา้งอิงมาตรฐาน BS 

25999 

 

2. “Value” 

ค าวา่ “Value” เป็นค ายอดฮิตของวนัน้ีเช่น การท่ีองคก์รมุ่งเนน้ใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหุน้มาก

ท่ีสุด เรียกวา่ “Maximizing Shareholder Value” ก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นการใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งหมดท่ีเรียกวา่ “Stakeholder Value” เช่น “Customer Value” และ “Employee 

Value” คือการท าใหลู้กคา้และพนกังานเกิดความสุขในการใชบ้ริการและการท างานในองคก์ร 

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมตามแนวคิด “Corporate social responsibility” หรือ 

“CSR” ท่ีเรารู้จกักนัดี  ตามแนวคิด “IT Governance” นั้น Stakeholder มีสองประเภท ไดแ้ก่ “Internal 

Stakeholder” (ดูรูปท่ี 5)  และ “External Stakeholder”  (ดูรูปท่ี 6) 

 

 
 

รูปที ่6 : Internal Stakeholders and Their Concerns 
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รูปที ่7 : External Stakeholders and Their Concerns 

 

ดงันั้นการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รท่ีเรียกวา่ “IT Investment” นั้น จึง

จ าเป็นตอ้งตอบโจทยใ์หไ้ดว้า่ หลงัจากองคก์รลงทุนไปแลว้ มูลค่าหรือคุณค่า (Value) ทีไ่ด้รับกลบัมา

จากการลงทุนดังกล่าวน้ัน “คุ้มค่า” หรือไม่ ? (IT Value) ยกตวัอยา่ง เช่น ถา้โครงการท่ีน าเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถตอบโจทยก์ารใหบ้ริการลูกคา้ขององคก์รไดเ้ร็วข้ึน เรียกไดว้า่ สามารถท าให ้“IT” มี 

“Value” ต่อ “Business” ขององคก์ร จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “IT  Value” (ISACA น ามาเป็นแนวคิดในการ

พฒันา Val IT Framework) ปัญหากค็ือ เราจะสามารถ “วดั” IT Value ได้อย่างไร และ ผู้บริหารจะทราบ

ได้อย่างไรว่าโครงการทีน่ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านธุรกจิ

ธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

3. “Cost” 

การควบคุมตน้ทุนในการลงทุนเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศนั้นเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีพบเป็น

ประจ าในองคก์ร หลายโครงการมกัจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินกวา่ท่ีคาดประมาณไวห้รืออาจไม่คุม้ค่ากบัการ

ลงทุน หลายโครงการลม้เหลวไม่สามารถส่งมอบงานไดท้นัเวลาท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายตามมาอีกมากมาย 
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จากปัญหาดงักล่าวท าให้องคก์รตอ้งการมี “กระบวนการ” หรือ “Process” ท่ีดี ในการบริหารจดัการ

ค่าใชจ่้ายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหต้อบโจทยใ์นมุมมองทั้งดา้นประสิทธิภาพ (efficiency) และ 

ประสิทธิผล (effective) ในเวลาเดียวกนั ตลอดจนองคก์รควรมีการจดัการดา้นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบั Vendor หรือ Supplier อีกดว้ย (Supplier Management) 

 

 
 

รูปที ่8 : “Human Ability” vs. “IT Complexity” 

4.  “Mastering Complexity” 

ในปัจจุบนัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมีความ

ซบัซอ้นมากข้ึนกวา่ในอดีตมาก (ดูรูปท่ี 8) ความสามารถในการจดัการของมนุษย ์(human ability) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัความซบัซอ้นของระบบสารสนเทศ (IT complexity) นั้นเร่ิมห่างข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหเ้กิด

ช่องวา่ง หรือ “GAP” ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการควบคุมและบริหารจดัการ (Control and Manage) ระบบ

สารสนเทศเพิ่มมากข้ึนในระยะยาว ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รท่ีมีวสิัยทศัน์เล็งเห็นปัญหา

ดงักล่าว จึงไดพ้ยายามน า Framework, Standard และ Best Practice ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น CobiT, ITIL 

หรือ ISO27001, ISO 20000 ตลอดจน BCMS มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รเพื่อปิด GAP ดงักล่าว โดย
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เจาะลึกในส่วนของการปรับกระบวนการดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 

(Internal IT Process) (ดูรูปท่ี 9) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีควรปรับแต่งมากท่ีสุด ขณะท่ีการปรับ “IT Process” นั้นก็

ควรจะค านึงถึงกระบวนการในการควบคุม หรือ “IT Control” ไปดว้ย  เน่ืองจากทุกกระบวนการ 

(Process) จ าเป็นตอ้งมีการควบคุม (Control) เพราะถา้เราไม่สามารถควบคุมได ้เราก็ไม่สามารถบริหาร

จดัการได ้(If you cannot control, you cannot manage it : จากหนงัสือ ITIL V3 CSI) การน า CobiT 

Framework มาใชน้ั้น เราน ามาใชเ้ป็น “Control Framework” ขณะท่ีการน า ITIL มาใชก้็เพื่อใชเ้ป็น 

“Process Framework” (ดูรูปท่ี 10) ในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ 

 

 
รูปที ่9 : Business, IT process and IT environment Relationship 
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รูปที ่10 : Process Framework and Control Framework 

 

5.  “Aligning IT with Business” 

เป็นปัญหาใหญ่ระดบัองคก์รท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะถา้หากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

แลว้ไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์รก็ไม่สามารถท่ีจะตอบโจทยข์องผูบ้ริหารระดบัสูง 

ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ ตลอดจน ความตอ้งของลูกคา้ และ ผูถื้อหุน้ ได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้ เราพบวา่มี

ช่องวา่งเกิดข้ึนระหวา่งความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ กบัความเขา้ใจของคนไอทีอยูเ่ป็นประจ า 

ดงันั้น การท าให้ระบบสารสนเทศท่ีองคก์รน ามาใชมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นธุรกิจ

ขององคก์รนั้น จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวด 

 

6.  “Regulatory Compliance” 

เป็นอีกปัญหาหน่ึงขององคก์รในปัจจุบนัเน่ืองจากกระแสของการตรวจสอบ (Audit) และการ

ประเมิน (Assess) ทั้งผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) และผูต้รวจสอบภายนอก (External Auditor) 

ก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัท่ีท าใหเ้ร่ือง “Regulatory Compliance” มาแรง เน่ืองจากการออก

กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีทยอยออกมาบงัคบัใชอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นความตอ้งการของ
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องคก์รท่ีตอ้งการยกระดบัเขา้สู่มาตรฐานในระดบัสากล เช่น ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 (ดูรูปท่ี 

11) เพื่อเสริมศกัยภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รในยุค Globalization โดยกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไม่ได้

ถูกบงัคบัเฉพาะสถาบนัการเงินเท่านั้น แต่ถูกบงัคบัส าหรับองคก์รโดยทัว่ไป เช่น กฎหมายธุรกรรม

อิเล็คโทรนิกส์ และกฎหมายการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

 

 
รูปที ่11 : ISO/IEC 20000 

  

7. “Security” 

ขอ้มูล และ สารสนเทศ (Data and Information) จ าเป็นตอ้งรักษาความลบั (Confidentiality), 

ความถูกตอ้ง (Integrity) และความพร้อมใช ้(Availability) หรือ CIA TRIAD ดงันั้นการป้องกนัความ

ปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์รจึงมีความส าคญัอยา่งมากในยคุท่ีเราสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

และสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว หรือ ทีเ่ราเรียกว่ายุค “Pervasive Computing” ปัญหาทางดา้นความ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศจึงเป็น เร่ืองใหญ่ท่ีผูบ้ริหารขององคก์รตอ้งใหค้วามส าคญัไม่ใหเ้กิดผล

กระทบ หรือ “Impact” ต่อการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 
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จากปัญหาทั้ง 7 ประเด็นดงักล่าวจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร จึงจ าเป็นท่ี

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้ง “รับผิดชอบ” (accountability) ในการใหบ้ริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชใ้นองคก์รและ

ลูกคา้ใหเ้กิดความต่อเน่ืองและ ตอ้งรักษาคุณสมบติัท่ีดีทั้ง 7 ประการของสารสนเทศไวต้าม CobiT 

Information Criteria ไดแ้ก่ Effectiveness, Efficiency, Confidentiality, Integrity, Availability, 

Compliance และ Reliability เพื่อใหส้ารสนเทศขององคก์รเป็นสารสนเทศ (Information) ท่ีมีคุณภาพ

สามารถน าไปใชใ้นการติดสินใจของผูบ้ริหาร และน าไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจ, ธุรกรรมต่าง ๆ ของ

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังน้ันจึงเกดิความจ าเป็นในการน าหลกัแนวคิด “IT Governance” มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยน า 

CobiT Framework มาเป็นกรอบความคิด และ ปฏิบัติตามหลกัแนวคิด IT Governance ทีเ่ราเรียกว่า “IT 

Governance Implementation” มาท าให้เกดิผลในทางปฏิบัติจริงขององค์กร ซ่ึงในปัจจุบนัหลายองคก์รไดน้ า 

CobiT Version 4.1 มาใชเ้ป็น IT Governance Framework และน าเอกสารจาก ISACA  ช่ือ “IT Governance 

Implementation Guide; 2nd Edition” มาเป็นแนวทางในการ Implement และจากการน า CobiT 4.1 และ IT 

Governance Implementation Guide  มาใชใ้นช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา ท าใหท้าง ISACA คน้พบจุดบกพร่องของ 

CobiT 4.1 และ IT Governance Implementation Guide ดงัน้ี   

 จุดบกพร่องของ CobiT 4.1  (CobiT 4.1 Weaknesses) 

 CobiT 4.1 ยงัคงเป็น Framework ท่ีครอบคลมุเฉพาะเร่ือง IT Governance เทา่นัน้ แต่
ยงัไมค่รอบคลมุถึง Enterprise Governance  

 CobiT 4.1 ถกูมองวา่เป็น “Tool” ของผู้ตรวจสอบหรือ “IT Auditor” เทา่นัน้ ซึง่จริง ๆ 
แล้ว CobiT ถกูออกแบบมาให้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารระบบสารสนเทศ
ตลอดจนผู้ปฏิบตักิารด้านสารสนเทศน ามาใช้  

 CobiT 4.1 ยงัเป็น Framework ท่ียงัไมส่มบรูณ์ในตวัเองซึง่ยงัต้องอาศยั Framework 
อ่ืนมาประกอบในการน ามาใช้งาน เชน่ Val IT Framework และ Risk IT Framework  

 CobiT 4.1 ยงัถกูน าไปใช้ได้ยาก เน่ืองจากความยากในการท าความเข้าใจในตวั 

Framework เอง 
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จุดบกพร่องของ IT Governance Implementation Guide 2nd Edition (ดูรูปท่ี 12) 

                                    

รูปท่ี 12 : “IT Governance Implementation Guide 2nd Edition 

การ Implement IT Governance ยงัเป็นแนวคิดเดมิท่ียงัไมเ่ป็น “Continual Improvement” ท าให้

เกิดความเข้าใจผิดวา่เม่ือด าเนินการตามแตล่ะขัน้ตอนแล้ว เม่ือถึงขัน้ตอนสดุท้ายก็แปลวา่จบและไม่

ต้องท าตอ่ ซึง่ผิดไปจากแนวทางท่ีถกูต้องซึง่จ าเป็นต้องท าแบบตอ่เน่ือง (Continual) เป็น 

กระบวนการพฒันาแบบตอ่เน่ือง (Iterative Process) ในลกัษณะ “Life Cycle” (ดรููปท่ี 13) และ “IT 

Governance Implementation Guide 2nd Edition” ยงัไมไ่ด้น าวิธีการของ Best Practice ใหม ่ๆ มาใช้ เชน่ 

ITIL Version 3 ยกตวัอยา่งเชน่ เร่ือง “Change Enablement” และ “Continual Improvement Life Cycle” 
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                          รูปท่ี 13 : “The New Life Cycle Model”  

จากข้อบกพร่องดงักลา่ว ISACA และ IT Governance Institute จงึมีแนวคดิในการยกเคร่ือง 

CobiT  4.1 ใหมแ่บบ “Major Change” เพ่ือให้ CobiT  เวอร์ชัน่ใหมน่ัน้ครอบคลมุไปถึง “Enterprise 

Governance” และมีการรวมกนัของ Framework ตา่ง ๆ ไว้เป็นหนึง่เดียวโดยจะมีการรวม Val IT 

Framework และ Risk IT Framework เข้ากบั CobiT  4.1 (ดรููปท่ี 14) เพ่ือตอบโจทย์ทัง้มมุ 

“Performance” และ “Conformance” โดยพิจารณา Business Model for Information Security (BMIS) 

Framework (ขณะท่ีเขียนต้นฉบบั ยงัไมอ่อก Final Version) และ A Professional Practices Framework 

for IT Assurance (ITAF) ร่วมด้วย และได้ให้ช่ือ Framework ใหมว่า่ “CobiT 5” ส าหรับเอกสารประกอบ

อีกสองฉบบัได้แก่ ITAF และ IT Governance Implementation Guide ได้มีแผนในการปรับปรุงใหม ่ซึง่

ตวัเอกสาร IT Governance Implementation Guide 2nd Edition ได้มีการปัดฝุ่ น ปรับปรุงใหมแ่บบยก

เคร่ืองเชน่กนัและได้ออกมาให้ดาวน์โหลดแล้วในช่ือใหมท่ี่เรียกวา่ “Implementing and Continually 

Implementing IT Governance” (ดรููปท่ี 15) 

          

                                        รูปท่ี 14 : Positioning CobiT, Val IT and Risk IT Framework 
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            รูปท่ี 15 : “Implementing and Continually Implementing IT Governance” 

  เอกสาร “Implementing and Continually Implementing IT Governance” ได้ถกูปรับปรุงโดย

น าแนวความคดิของ ITIL V3 Continual Service Improvement (CSI) มาประยกุต์ใช้ในการ Implement 

IT Governance ในรูปแบบ “Life cycle Approach” โดยน าหลกัการ CSI 6 Steps Model (ดรููปท่ี 16) มา

ประยกุต์โดยเพิ่มขัน้ตอนมาอีกขัน้ตอนหนึง่คือ “What need to be done” (Step 4th) ระหวา่ง “Where do 

we want to be” และ “How do we get there” จาก CSI 6 steps Model โดยใน CobiT 5 จะเน้นในเร่ือง 

Information Security และ Information Assurance ด้วย  

                                     

                                           รูปท่ี 16 : CSI 6 Steps Model 
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กระบวนการท่ีถกูปรับปรุงเพิ่มขึน้ทัง้ 7 ขัน้ตอน มีความสมบรูณ์และพร้อมในการน าไป

ประยกุต์ใช้องค์กรมากขึน้กว่าเดมิ (ดรููปท่ี 17)  

                  

รูปท่ี 17 : “4 Components of the life cycle” 

  เอกสาร “Implementing and Continually Implementing IT Governance” ประกอบด้วย 4 

Components ได้แก่  

1. Create the right environment  
2. Programme Management หรือ Project Management 
3. Change Enablement 
4. Continual Improvement Life Cycle 

ซึง่รายละเอียดของกระบวนการทัง้ 7 ให้ดรููปท่ี 18 
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              รูปท่ี 18 : “Seven Phases of the Implementation Life Cycle” 

Inside CobiT 5 Design  

ปรัชญาในการออกแบบ CobiT 5 นัน้น ามาจาก ISACA Initiative ท่ีเรียกวา่ “TGF” ยอ่มาจาก 

“Taking Governance Forward” ซึง่ตวั CobiT 5 มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาอยู่ 7 ข้อได้แก่ 

1.  ความต้องการในการรวม Framework ตา่ง ๆ ได้แก่ Val IT, Risk IT, BMIS และ ITAF เข้า
ด้วยกนัในลกัษณะเป็น Framework ใหญ่เพียงหนึง่เดียว เพ่ือไมใ่ห้เกิดความยุง่ยากสบัสน
ในการใช้งาน Framework ตา่ง ๆ  

2. ต้องการให้หลกัการและให้ค าศพัท์ตา่ง ๆ เกิดความชดัเจนไมซ่บัซ้อน 
3. ต้องง่ายในการ “Migrate” จาก CobiT 4.1 
4. ต้องมีรายละเอียดเพ่ือการค้นหาของผู้ใช้มากขึน้กว่าใน CobiT 4.1 
5. ต้องครอบคลมุเร่ือง Enterprise Architecture (EA) เร่ือง Decision Making เร่ือง People 

Skill เร่ือง Organization Structure เร่ือง Charge Enablement และ เร่ือง Sustainability 
6. ต้องท าให้ชดัเจนในเร่ืองของ “Governance Process” และ “Management Process”  
7. ต้องง่ายในการ “ท าความเข้าใจ” “การน ามาใช้งาน “ สอดคล้องกบั “Standard” และ “Best 

Practice”  
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เป็นท่ีชัดเจนแล้วว่า การปรับปรุงกระบวนการ “IT Governance” นัน้มีผลท าให้

ภาพรวมของการปรับปรุง กระบวนการ “Enterprise Governance” ดีขึน้ด้วย และ การน า 

Frameworks, Standards ตลอดจน “Best Practices” ตา่ง ๆ มาใช้นัน้ จะได้ผลก็ตอ่เม่ือถกูน ามา “Adapt” 

และ “Adopt” อย่างถกูต้อง  

CobiT 5 Framework นัน้ เรียกได้วา่เป็น “Enterprise Governance of IT Framework” โดยน า

แนวคิด “TGF” (ดรููปท่ี 19) มาใช้ในการออกแบบและพฒันา โดย CobiT 4.1 จะถกูออกแบบมาตาม

แนวคิด “Process Model” และเพ่ือปรับปรุงในสว่นของ “Information Requirement” โดยใช้โมเดลท่ี

เรียกวา่ “Information Reference Model (IRM)” ซึง่เป็นโมเดลท่ีเน้นเร่ืองการบริหารจดัการกบั 

“Information” โดยเฉพาะ (ดรููปท่ี 20) โดย “Information” หรือ “สารสนเทศ” จะอยู่ตรงกลางระหวา่ง 

“Data” หรือ ข้อมลู และ “Knowledge” หรือ องค์ความรู้ ซึ่ง “Information” จะถกูมองในมมุของ 

Information Criteria, Information Stakeholder, Information Purpose, Information Type, Information 

Attribute ตา่งๆ ตลอดจนการน า Information มาใช้ หรือ “Information Use” เรียกได้วา่ครบทัง้ 

Information Life Cycle ท่ีนิยมเรียกวา่ “CRUD” (Create, Read, Update และ Delete)  

 

 

                                     รูปท่ี 19 : “Taking Governance Forward” (TGF) 
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รูปท่ี 20 : “Information Reference Model (IRM)” 

กลุ่มของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการน า CobiT 5.0 ไปใช้นัน้จะกว้างขึน้กว่า CobiT 4.1 

ทัง้ Internal Stakeholder และ External Stakeholder ท าให้ครอบคลุมผู้ใช้ในวงกว้างมากขึน้กว่า

เก่า    

สถาปัตยกรรมของ CobiT 5 ถกูออกแบบให้เหมาะสมกบั Stakeholder ท่ีแตกตา่งกนั ในรูปของ 

CobiT 5 Family of Products เชน่ CobiT 5 for Risk, CobiT 5 for Value หรือ CobiT 5 for Security และ 

CobiT 5 for Compliance (ดรููปท่ี 22)  
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                                      รูปท่ี 22: “CobiT 5 Product Architecture” 

ใน CobiT 5 มีการปรับปรุงในสว่นของ “Process Model” โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 

38500:2008 “Corporate Governance of Information Technology” (ดรููปท่ี 22) โดยยดึหลกั 3 

กระบวนการ ได้แก่ ประเมิน (Evaluate) ก ากบั (Direct) และเฝ้าระวงั (Monitor) ซึง่ครอบคลมุใน 3 เร่ือง

คือ “Risk Governance”, “Value Governance” และ “Resource Governance” (ดงัรูปท่ี 23) 

 

รูปท่ี 23 : “Mapping process model with ISO/IEC 38500” 
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โดยมีการปรับปรุงจาก CobiT 4.1 ซึง่ประกอบด้วย 4 โดเมน ได้แก่ “Plan and Organize”, 

“Acquire and Implement”, “Deliver and Support” และ “Monitor and Evaluate” มาเป็น “Align, Plan 

and Organize”, “Build, Acquire & Implement”, “Deliver and Support” และ “Monitor & Assess” (ดรููป

ท่ี 24) อีกทัง้ใน CobiT 5 ยงัมีการน า Standard และ Best Practice มาใช้อ้างอิงกวา่ 60 แหลง่ ยกตวัอยา่ง 

เชน่ ITIL V3, ISO 27000 Series, ISO 20000, ISO 38500:2008, TOGAF V9 และ ISO 9000:2008 

                        

รูปท่ี 24 : CobiT 5 New Design 

การน า CobiT 5 มาใช้ได้ผลดีนัน้ ต้องค านงึถึงวฒันธรรมขององค์กรด้วย เพราะจะต้องเกิดการ

เปล่ียนแปลง หรือ “Change” ทัง้ด้าน วฒันธรรม (Culture) และ พฤตกิรรม (Behavior) ของคนในองค์กร

อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ โดย ISACA ได้ค านงึถึงปัญหาใหญ่ในเร่ืองนีจ้งึได้ท าการปรับแนวทางในการ 

Implement IT Governance มาเป็น Life Cycle ตามหลกัการ CSI 6 Steps Model จาก ITIL V3 มาเป็น

แนวทาง 7 Steps ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในตอนต้น  
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รูปท่ี 25 : “IT Governance Focus Areas”  

กิจกรรมตามแนวคิด “IT Governance” นัน้สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม (ดูรูปท่ี 25) ได้แก่ 

1. Strategic Alignment 
หมายถึง การท าให้กลยทุธ์ทางด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนัน้ 

“สอดคล้อง” หรือ “Align” ไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์ขององค์กร โดยแผนแมบ่ทด้านสารสนเทศควร
สอดคล้องกบัแผนแม่บทขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินการทางด้านสารสนเทศสอดคล้องกบัเป้าหมาย
ขององค์กร จะสง่ผลให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  
2. Value Delivery หรือ Value Creation 

หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรต้องตอบโจทย์ความต้องการทางด้าน
ธุรกิจขององค์กรให้ชดัเจนในมมุมองของ “ความคุ้มคา่” ท่ีสามารถรับรู้ได้โดยผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรและลกูค้าท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ท าให้การให้บริการขององค์กรดีขึน้ เชน่ ให้บริการได้เร็วขึน้, ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากขึน้จาก

การท่ีองค์กรน าระบบสารสนเทศมาใช้ เรียกได้ว่า “เห็นประโยชน์” จากน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม ตลอดจนอยูใ่นเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อีกด้วย (ดรููปท่ี 26) 
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              รูปท่ี 26 : Two Views of Control 

3. Risk Management หรือ Value Preservation 
ขณะท่ี “Value Delivery” มุง่เน้นไปท่ีการสร้างคณุคา่ (Value Creation) แตส่ าหรับ Risk 

Management หรือ การบริหารความเส่ียงนัน้ มุง่เน้นไปท่ีกระบวนการรักษาคณุคา่หรือ (Value 
Preservation) โดยการบริหารความเส่ียงควรเป็นกระบวนการท่ีกระท าอยา่งตอ่เน่ืองตามหลกัการด้าน
การบริหารความเส่ียงแบบสากล ได้แก่ การประเมิน (Assess) การวิเคราะห์ (Analysis) และการ
ตดัสินใจ(Treatment) วา่จะยอมรับความเส่ียง หรือ ไมย่อมรับความเส่ียงในลกัษณะใด (Risk 
Reduction, Risk Retention, Risk Avoidance หรือ Risk Transfer) โดยอ้างอิงจาก Risk Acceptance 
Criteria (ISO 27005:2008) 

 
โดยการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีนัน้ควรให้ผู้บริหารระดบัสงูได้รับรู้ และ ตระหนกั (Risk 

Aware) ในผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และ ได้ท าการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
“Risk Appetite” หรือ Risk Acceptance Level” เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินความเส่ียงซึง่หน้าท่ีในการ
ก าหนดระดบัความเส่ียงดงักลา่วนีจ้ะเป็นใครไปเสียไมไ่ด้นอกจาก “ผู้บริหารระดบัสงู” ท่ีต้องรับผิดชอบ
ในเร่ืองนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทาง IT Governance และแนวคิด Governance, Risk Management 
and Compliance (GRC)  
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เน่ืองจากการน าสารสนเทศมาใช้ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ “IT Risk” ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่

การด าเนินงานขององค์กร ท าให้เกิด “Business Risk” หรือความเส่ียงในเชิงธุรกิจขององค์กร จากการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อยา่งไมป่ลอดภยั และไมรั่ดกมุพอ เรียกได้วา่ “IT Risk ก็คือ “Business 

Risk” ดี ๆ น่ีเอง” 

4. Performance Management 
การวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกระบวนการด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศนัน้ ก าลงัเป็นประเดน็ร้อนท่ีมีการกลา่วถึงอยา่งมากทัว่โลกในขณะนี ้เร่ืองของ “IT KPI”  
“IT Metric” ตลอดจน “IT Performance Management” ตา่ง ๆ ก าลงัเป็นท่ีเร่ืองท่ีผู้บริหารระบบ
สารสนเทศต้องน ามาใช้ในการประเมินการปฏิบตังิานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้จงึมีความ

จ าเป็นท่ีผู้บริหารระบบสารสนเทศต้องก าหนด “คา่ชีว้ดั” หรือ “Metric” ในการประเมินท่ีได้รับการ
ยอมรับโดยผู้ เก่ียวข้อง หรือ Stakeholder ซึง่อาจวดัในรูปของ Performance Scorecard, Dashboard หรือ 
Benchmarking 

 
ความส าคญัของการวดั หรือ “Measurement” นัน้ สง่ผลตอ่ความสามารถในการบริหารจดัการ

หรือ “Manage” ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “If you cannot measure it, you cannot manage it” ดงันัน้การวดั

ประสิทธิผลและวดัประสิทธิภาพนัน้จงึเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งมากซึง่จะถกูมองข้ามเสีย

ไมไ่ด้ ผู้ตรวจสอบจาก Certification Body (CB) เวลามาตรวจสอบองค์กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001 จะเน้นเร่ืองการวดัประสิทธิผล (Effectiveness) ของกระบวนการด้านการบริหารจดัการความ

ปลอดภยัสารสนเทศ โดยถ้ามีการปฏิบตัติามกระบวนการตามหลกั ISMS แล้วแตไ่มมี่การประเมินผลก็

ถือวา่ ยงัไมต่รงตามหลกัการของ ISO/IEC 27001 

  5. Resource Management 
หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ทัง้ 4 กลุม่ได้แก่ 
 1. บคุลากร (People) 
2. โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
3. โปรแกรมประยกุต์ (Application) 
4. สารสนเทศ (Information) 
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เป็นการน าทรัพยากรมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอกบัความต้องการและคุ้มคา่การลงทนุ 

โดยการบริหารทรัพยากรบคุคล หรือ “Human Resource Management” นัน้เป็นเร่ืองส าคญัเพราะ

บคุลากรถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุขององค์กรจงึต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ตลอดจนมีการ

พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็น “Knowledge Worker” ท่ีสามารถปฏิบตัิตา่ง ๆ ของ

องค์กรได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ทางด้านสารสนเทศและแผนกลยทุธธุรกิจใน

ภาพรวมขององค์กรในท่ีสดุ 

บทสรุปของการน า CobiT Framework และ IT Governance Implementation Guide มา

ใช้นัน้สรุปความได้ว่า ทัง้ CobiT และ IT Governance Implementation Guide นัน้ไม่ใช่ 

“Solution” แต่เป็น “Method” ดังค ากล่าวของ “Luc Kordel” ที่ว่า “It’s a method, not the 

solution!” ดังนัน้องค์กรต้องน า Framework มา “Adopt” และ “Adapt” ปรับให้เข้ากับ 

Corporate Culture, Style และ People Skill  

 

 

 


