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บทคดัย่อ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อส ารวจระดับวุฒิภาวะในการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรที่           

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) จ านวน 408 องคก์ร ตามกรอบ
วธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) ซึง่
ประกอบด้วย 13 กระบวนการ  ได้แก่ ด้านกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการจดัการกลยุทธ์ ด้านการจดัการ
สถาปัตยกรรมองคก์ร ดา้นการจดัการนวตักรรม ดา้นการจดัการผลงาน ดา้นการจดัการงบประมาณและค่าใชจ้่าย ดา้นการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการความสมัพนัธ ์ดา้นการจดัการสญัญาบรกิาร ดา้นการจดัการผูจ้ดัจ าหน่าย ดา้นการจดัการ
คุณภาพ ด้านการจดัการความเสีย่ง และด้านการจดัการความปลอดภยั นอกจากนี้ยงัส ารวจแรงผลกัดนัและอุปสรรคในการ
ก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร 

ผลการส ารวจ พบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ในโดเมนการจดัวาง
แนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) โดยรวม แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่รีะดบัวุฒภิาวะสงูสดุอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนดกระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่
เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูที่สุด (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด และกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่รีะดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที่ 2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึง่เป็นระดบัวุฒิ
ภาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

สว่นผลของการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ
ของโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒิ
ภาวะสงูสดุอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนดกระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีสุ่ด 
(หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการความปลอดภยั ดา้นกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการ
จดัการงบประมาณและค่าใชจ้่าย ดา้นการจดัการความเสีย่ง ดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการคุณภาพ ดา้น
การจดัการกลยุทธ์ ด้านการจดัการสญัญาบริการ ด้านการจดัการผู้จดัจ าหน่าย ด้านการจดัการความสมัพนัธ์ ด้านการ
จดัการผลงาน ดา้นการจดัการนวตักรรม และทีม่รีะดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบั
วุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสถาปัตยกรรมองคก์ร  

จากผลการส ารวจแรงผลกัดนั พบว่าแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสร้างชื่อเสยีงและความ
ไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และผลการส ารวจ
อุปสรรค พบว่าอุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
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การจดัการองคค์วามรู ้ความสามารถหรอืทกัษะของพนกังานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร ยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ในล าดบัทีค่วามส าคญั
ทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร ไม่สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่นๆ  

ประโยชน์จากการส ารวจนี้ ท าใหท้ราบระดบัวุฒภิาวะขององคก์ร และยงัเป็นแนวทางในการช่วยวางแผนและก าหนด
เป้าหมายที่ควรพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้มีระดบัวุฒิภาวะระดบัที่สูงขึ้น ทัง้นี้ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการส ารวจนี้ในการให้ขอ้มูลกบัผู้บริหาร น ามาเป็นรายการตรวจสอบ (Check Lists) หรอืแผนการ
ตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อด าเนินการใหเ้กดิการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนั
จะสรา้งความน่าเชื่อถอืและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร   

นอกจากนี้ผลการส ารวจแรงผลกัดนัและอุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหท้ราบถงึเหตุผลสว่นใหญ่
ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้องค์กรด าเนินการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และองค์กรควรสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม  

 
ค าส าคญั: กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ระดบัวุฒภิาวะ การก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 
The objective of this study is to survey the Maturity Levels in IT Governance of listed companies on the 

Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for Alternative Investment (MAI). This research collected data 
from 408 organizations. The collected data are only APO domain (Align, Plan and Organize domain) in COBIT 5 
framework which consists 13 processes: Manage the IT Management Framework, Manage Strategy, Manage 
Enterprise Architecture, Manage innovation, Manage Portfolio, Manage Budget and Costs, Manage Human 
Resources, Manage Relationships, Manage Service Agreements, Manage Suppliers, Manage Quality, Manage 
Risk and Manage Security. Furthermore, this survey also collected data of the driving and inhibiting forces to use 
IT governance. 

From the Maturity Level of overall APO domain in COBIT 5 framework which classified by industry group, the 
results indicated that the highest Maturity Level is 3 (which is defined processes) out of highest Maturity Level 5 
(which is optimized). These industries are Financials, Industrials, Technology, Resources, Services, Consumer 
Products and Companies Under Rehabilitation. The lowest Maturity Level is 2 (which is repeatable but intuitive) 
out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). These industries are Property & Construction and Agro & 
Food Industry.  

From the Maturity Level of each process in 13 APO processes, the results indicated that the highest Maturity 
Level is 3 (which is defined processes) out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). The processes in this 
level are Manage Security, Manage the IT Management Framework, Manage Budget and Costs, Manage Risk, 
Manage Human Resources, Manage Quality, Manage Strategy, Manage Service Agreements, Manage Suppliers, 
Manage Relationships, Manage Portfolio and Manage innovation. The lowest Maturity Level is 2 (which is 
repeatable but intuitive) out of highest Maturity Level 5 (which is optimized). The process in this level is Manage 
Enterprise Architecture.  

Furthermore, results from the rank of driving forces of IT Governance from high to low are Performance 
improvement, Risk reduction, Legal regulatory and contract compliance, Reputation and trust, Cost reduction, 
Mission and goals and Competitive environment respectively. In addition, results from the rank of inhibiting forces 
of IT Governance from high to low are Budget limitation, Management awareness, Availability of skilled staff, No 
easy solution, Resource priorities, Lack of ownership and other Inhibiting. 

Benefits of this research are to help organizations know the current Maturity Level, plan and set target to be 
the higher Maturity Level. Moreover, auditor or related persons can use this survey results as a checklist or audit 
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program for providing information to the Executive in order to improve IT Governance effectively, build trust and 
add value to the organization. 

The results of survey of driving and inhibiting forces of IT Governance show that the most of reason for 
driving forces to use IT Governance such as risks associated with the use of information technology and using 
information technology to benefit the organization and organize should support budget for IT Governance 
appropriately. 

  
Keywords: COBIT, Maturity Level, IT Governance 
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1. บทน า  
ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา

มาตรฐานสากลดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นองคก์ร เหตุผลมหีลาย
ประการ เช่น องคก์รตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance) เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศทีอ่งคก์รนัน้
ตัง้ส านักงานอยู่ ดังนัน้การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศจงึเป็นเรื่องส าคญัที่ผู้บรหิารทุกท่านต้องจดัท าขึน้ และผูบ้รหิารจะต้องมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องดงักล่าวโดย
ปรยิาย นอกจากนี้กฎหมายต่าง ๆ ทีก่ าลงัจะถูกประกาศใช ้เช่น กฎหมายการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์หรอืประกาศ
กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รที่มหีน้าทีใ่นการควบคุม เช่น ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นต้น โดยองคก์รดงักล่าวมแีนวโน้ม
ที่จะเข้มงวดเรื่องการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศมากขึ้น ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กร
ด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดน้ัน้ จ าเป็นต้องน ามาตรฐานสากล
ด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภยัขององค์กร และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัยุคของไอทภีบิาล (IT Governance) และมุ่งสู่การเป็นบรรษทัภบิาลทีด่ใีนทีสุ่ด (Good Corporate Governance)   
(นงลกัษณ์ กอศรลีบุตร, 2549; ปรญิญา หอมเอนก, 2548) 

กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) มจีุดประสงคใ์นการสรา้ง
ความมัน่ใจว่า การใช้ทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชงิ ธุรกจิขององค์กร (Business 
Objectives) เพื่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) และผลตอบแทนของการลงทุนใน
ระบบสารสนเทศ (IT Return on Investment) (นงลกัษณ์ กอศรลีบุตร, 2549) กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ประกอบดว้ยกจิกรรม
หลกั 37 หวัขอ้ ซึง่เชื่อมกบักจิกรรมย่อยอกี 210 หวัขอ้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 โดเมน ดงันี้ 

การจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and Organize) 
การจดัสรา้ง การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) 
การสง่มอบ การใหบ้รกิาร และการสนบัสนุน (DSS: Deliver, Service and Support) 
การเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and Assess) 
การประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) 
เมื่อพิจารณากรอบวิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ กบัสภาวะแวดล้อมและ

สถานการณ์ปัจจุบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศแลว้ ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ความส าคญัของการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จงึเหน็ว่าควรมกีารประเมนิขดีความสามารถ โดยวดัระดบัวุฒภิาวะของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร เพื่อให้
ทราบระดบัวุฒิภาวะปัจจุบัน และสามารถพัฒนาระดบัวุฒิภาวะในการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศให้สูงขึ้นตาม
เป้าหมายทีอ่งคก์รไดก้ าหนดไว ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัเชงิส ารวจในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการคน้ควา้เอกสารทางวชิาการ เพื่อศกึษาแนวคดิตลอดจนบทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร ดงันี้ 
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ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร (IT Governance) 
ธรรมาภบิาลเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร หมายถงึ หลกัการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน

องค์กร ที่จะพจิารณาในเรื่องการสร้างมูลค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์กร โดย IT 
governance ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมหลกั ดงัต่อไปนี้ 

การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic alignment) คือ การน าแผนกลยุทธ์ขององค์กรมาก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ร และผูบ้รหิารสงูสุดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ร่วมก าหนดกลยุทธ์
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อที่จะสรา้งความมัน่ใจในการลงทุนเรื่องทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกบั
องคก์ร (กมล สนธนรชัต,์ 2553) 

การบรหิารจดัการทรพัยากร (Resource management) คอื การลงทุน และจดัสรรทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัส่วนต่าง ๆ  ใน
องคก์รตามความตอ้งการและความเหมาะสม 

การสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้จิกรรม (Value delivery) คอื การลงทุนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศตามความต้องการ เพื่อสรา้ง
ผลประโยชน์ให้องคก์ร ซึง่ในส่วนกระบวนการพฒันาระบบยงัต้องค านึงทัง้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้เองในองค์กร หรอืการใช้
บรกิารภายนอกองคก์ร (Outsourcing) 

การวดัผลการด าเนินการ (Performance measurement) คอื การวดัผลส าเรจ็และการบรรลุวตัถุประสงค์โครงการ
พฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดส้รา้งขึน้ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื   

1.  วดัการพฒันาโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Development metrics)  
2.  วดัการใหบ้รกิาร (Services metrics) 
การบรหิารความเสีย่ง (Risk management) คอื การประมาณความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และหาแนวทางลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน

การด าเนินกจิกรรมธรรมาภบิาล โดย IT แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการตามมาตรฐานในการจดัท าไอทภีบิาลของหน่วยงานต่าง  ๆได้
เพื่อครอบคลุมการด าเนินการ และการวดัผล และเหมาะสมกบัหน่วยงานมากทีส่ดุ 

COBIT (Control Objectives for Information and Relate Technology) 
COBIT เป็นทัง้แนวคดิและแนวทางการปฏบิตัิ ถูกพฒันาขึน้ตัง้แต่ปี 1996 โดยสถาบนั IT Governance (IT Governance 

Institute : ITGI) ปัจจุบนั COBIT พฒันามาถงึรุ่น 5 มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวคดิในการบรหิารจดัการร่วมกบัตวัแบบธรรมาภบิาล
ดา้นไอท ี เพื่อการควบคุมภายในทีด่ดีา้นเทคโนโลยสี าหรบัองคก์รต่าง  ๆ ทีจ่ะใชอ้้างองิถงึแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี (Best Practice) ซึ่ง
สามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นทุกองคก์รส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน COBIT 5 นัน้แบ่งกระบวนการ ออกเป็น 37 
กระบวนการ จากทัง้หมด 5 โดเมน ดงัต่อไปนี้ 

การจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and Organize) 
การจดัสรา้ง การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) 
การสง่มอบ การใหบ้รกิาร และการสนบัสนุน (DSS: Deliver, Service and Support) 
การเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and Assess) 
การประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) 
COBIT 5 ใหก้รอบการด าเนินงานทีค่รอบคลุม เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นเรื่องการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการไอที

ระดบัองคก์ร โดยครอบคลุมหน้าทีง่านตามความรบัผดิชอบทัง้ทางดา้นธุรกจิและไอทอีย่างครบวงจร พจิารณาถงึผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัไอทขีองผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก โดยกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 มหีลกัการทีส่ าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

หลกัการที ่1 : ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยการรกัษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บักบัความเสีย่ง
และการใชท้รพัยากรทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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หลกัการที ่ 2 : ครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์รอย่างครบวงจร โดยการบูรณาการการก ากบัดูแลไอทรีะดบัองคก์รเขา้ไปในการก ากบัดูแล
องคก์ร ครอบคลุมทุกหน้าทีง่านและกระบวนการภายในองคก์ร 

หลกัการที ่3 : ประยุกตใ์ชก้รอบการด าเนินงานทีบ่รูณาการเป็นหนึ่งเดยีว โดยกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ไดน้ ากรอบการด าเนินงานที่
เกีย่วขอ้งอื่น  ๆมาจดัใหส้อดคลอ้งกนัในภาพรวม จงึสามารถใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานทีค่รอบอยู่เหนือกรอบการด าเนินงานอื่น  ๆส าหรบั
การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการไอทรีะดบัองคก์ร 

หลกัการที ่4 : เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล  กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ระบุถงึกลุ่มของปัจจยัเอือ้ทีใ่ชส้นับสนุนการน า
ระบบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการไอทรีะดบัองคก์รไปใชง้านอย่างครอบคลุม โดยกรอบวธิปีฏบิตัขิอง COBIT 5 ระบุถงึปัจจยัเอือ้ 
7 ประเภท ไดแ้ก ่

1. หลกัเกณฑ ์นโยบาย แนวทางปฏบิตั ิ(Principles, Policies and Frameworks)  หมายถงึ แนวคดิหลกั นโยบาย และแนวทางในการ
ปฏบิตักิารด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมอืทีถู่กน ามาใชค้วบคุมองคก์รในภาพรวม 

2. กระบวนการ (Processes) หมายถงึ องคก์รต้องมกีระบวนการเพื่อใหง้านไดผ้ลลพัธห์รอืบรรลุเป้าหมายของกระบวนการ ซึง่จะ
น าไปสูก่ารบรรลุซึง่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและเป้าหมายระดบัองคก์รได ้

3. โครงสรา้งบุคลากร (Organizational structures) หมายถงึ ส่วนของโครงสรา้งขององคก์รในการบรหิารจดัการ ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู 
รวมถงึ Board of Director ตอ้งใสใ่จกบัเรื่อง IT Governance และ Enterprise Governance 

4. วฒันธรรม จรยิธรรม และความประพฤต ิ(Culture, ethics and behaviour) เน้นไปทีบุ่คลากร และองคก์รในเรื่องของวฒันธรรม
องคก์ร ทศันคตขิองพนกังาน และผูบ้รหิารระดบัสงู 

5. ขอ้มลู (Information) หมายถงึ "สารสนเทศ" หรอื "ขอ้มลู" ทีเ่ราตอ้งจดัเกบ็ดแูลเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในองคก์ร 
6. โครงสรา้งพืน้ฐานของการใหบ้รกิารสารสนเทศ (Service Infrastructure Applications) หมายถงึ โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 

เทคโนโลย ี(Technology) และโปรแกรมประยุกต ์(Applications) ประกอบกนัเป็นระบบสารสนเทศ (Information System) ทีถู่กน ามาใชใ้นการ
สนบัสนุนการปฏบิตังิานในองคก์รและการประกอบธุรกจิ 

7. ทกัษะ ความรู ้และความสามารถของบุคลากร (People Skills and competencies) มุ่งเน้นไปทีส่มรรถนะของบุคลากรในองคก์ร 
เพื่อช่วยเสรมิใหบ้รรลุเป้าหมายในภาพรวมขององคก์ร 

หลกัการที่ 5 : แบ่งแยกการก ากบัดูแลออกจากการบรหิารจดัการ  เนื่องจากหลกัสองประการนี้ครอบคลุมถึงกจิกรรมที่ต่างกนั 
ตอ้งการโครงสรา้งการจดัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 

การก ากบัดูแล (Governance) ท าให้มัน่ใจได้ว่า ความต้องการ เงื่อนไข และทางเลอืกของผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัการประเมนิ เพื่อ
ก าหนดวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รตอ้งการใหบ้รรลุซึง่มคีวามสมดุลและเหน็ชอบร่วมกนั  การก าหนดทศิทางผ่านการจดัล าดบัความส าคญัและ
การตดัสนิใจ และการเฝ้าตดิตามผลการด าเนินงานและการปฏบิตัติามเทยีบกบัทศิทางและวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้กลงร่วมกนั 

การบรหิารจดัการ (Management) ผูบ้รหิารวางแผน สร้าง ด าเนินงาน และเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง  ๆให้สอดคล้องกบัทศิทางที่
ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูล (governance body) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

เมื่อน าหลกัการทัง้ 5 ประการนี้มารวมกนัจะท าใหอ้งคก์รสามารถสรา้งกรอบการด าเนินงานส าหรบัการก ากบัดูแลและการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ส่งผลใหก้ารใชส้ารสนเทศและการลงทุนดา้นเทคโนโลยเีกดิประโยชน์สงูสุด เพื่อยงัประโยชน์ใหก้บัผูม้สี่วนได้
เสยี (ISACA, 2012) 

แบบจ าลองวฒิุภาวะ (Maturity Model)   
แบบจ าลองวุฒภิาวะหมายถึง รูปแบบการประเมนิขดีความสามารถขององค์กร โดยมกีารวดัระดบัของความเขา้ใจต่อกระบวนการ

ปฏบิตัิงาน โดยมกีารจดัล าดบัไวจ้ากน้อยที่สุด ไปมากทีสุ่ด ตัง้แต่ระดบั 0-5 โดยระดบั 0 เป็นระดบัไม่มขีดีความสามารถ ไม่ได้มกีาร
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ด าเนินการบรหิาร ควบคุม ตรวจสอบโครงการ สว่นระดบัที ่5 คอื ระดบัสงูสุดทีอ่งคก์รนัน้ มกีารน ากรอบปฏบิตัทิีด่มีาเป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการ สามารถควบคุมบรหิารจดัการโครงการไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้โดยโมเดลวุฒภิาวะมสีเกลในการวดั ดงันี้ 

0 – ไม่ม ี(Nonexistent) ไม่มผีูบ้รหิารระดบัสงูตดิตามดูแลกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รไดเ้พิม่คุณค่าใหก้บัองคก์รและมัน่ใจว่าความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บัการจดัการ
อย่างเหมาะสม 

1 - รเิริม่/บางครัง้บางคราว (Initial/Ad hoc) ไม่มกีารก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นทางการและการตดิตามดูแลขึน้อยู่กบั
การพจิารณาของผูบ้รหิารในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะท าเป็นกรณีๆไป การก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้อยู่
กบัการรเิริม่และประสบการณ์ของทมีบรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมขีอ้มูลทีจ่ ากดัจากผู้บรหิารดา้นอื่น ใๆนองค์กร นอกจากนี้
ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเกีย่วขอ้งเฉพาะเมื่อมปัีญหาส าคญั  ๆหรอืเกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็เท่านัน้ การวดัผลการปฏบิตัิงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจะถูกจ ากดัทีก่ารวดัผลดา้นเทคนิคและภายในหน้าทีง่านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ 

2 - ท าซ ้าแต่เป็นไปโดยสญัชาตญาณ (Repeatable but intuitive) มคีวามเขา้ใจถงึการตดิตามเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นทางการ
มากขึน้และจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบในการบรหิาร ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารปฏบิตัทิีแ่สดงให้
เหน็ถงึการก ากบัดแูลอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชุมเพื่อสอบทาน การจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน และการสอบทานปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
แต่การกระท าดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการรเิริม่ของทมีงานบรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีหลกัทีใ่หค้วามร่วมมอืนัน้ จะ
กระท าโดยสมคัรใจและขึน้อยู่กบัโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนัและล าดบัความส าคญั การระบุปัญหาจะระบุจากโครงการซึง่
ทมีงานเหน็ว่าเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการปรบัปรุงเท่านัน้ 

3 - ก าหนดกระบวนการ (Defined process) มกีารก าหนดกรอบการประมวลผลเพื่อตดิตามดูแลกจิการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
น ามาใชใ้นองคก์รซึง่เป็น พืน้ฐานของการก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการบรษิทัก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาขัน้ตอน
การปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมกจิกรรมการก ากบัดูแลหลกั  ๆประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายปกติ สอบทานผลการปฏบิตังิาน ประเมนิ
ความสามารถกบัแผนงานทีจ่ าเป็น และแผนโครงการ และการสนบัสนุนเงนิทุนเพื่อปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น การปฏบิตัอิย่าง
ไม่เป็นทางการทีป่ระสบผลส าเรจ็ไดร้บัการก าหนดใหป้ฏบิตัติามอย่างเป็นทางการและเทคนิคทีใ่ชใ้นการตดิตามเป็นเทคนิคทีง่่ายและไม่
ซบัซอ้น 

4 - จดัการและวดัผลได ้(Managed and measurable) มกีารก าหนดเป้าหมายทีม่คีวามซบัซอ้นพอประมาณทีส่มัพนัธก์บัเป้าหมาย
ธุรกจิ นอกจากนี้การวดัผลการปรบัปรุงกระบวนการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นทีท่ราบกนัอย่างด ีมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็น
จรงิต่อผูบ้รหิารในรปูแบบของกระดานสมดุล ทมีงานบรหิารขององคก์รท างานร่วมกนัโดยมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื ส่งมอบเทคโนโลยทีีม่ ี
คุณค่ามากที่สุดและบรหิารความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยงัมีการประเมนิความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงการทีจ่ดัท าเสรจ็สิน้แลว้ว่าสามารถปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างแท้จรงิท้ายทีสุ่ด
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านและผูใ้หบ้รกิารภายนอกต่อหน้าทีง่านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะขึน้กบัค านิยามของบรกิารและสญัญาการ
ใหบ้รกิารตามทีต่กลงกนัไว ้

5 - มกีารปฏบิตัิที่ดทีี่สุด (Optimized) มกีารพฒันาการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยวธิกีารทีซ่บัซ้อน โดยใช้เทคนิคที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามชดัเจนในกจิกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคณะกรรมการบรษิัทมกีารควบคุมกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลย ี

บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
Ursacescu (2014) กล่าวว่าการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดก้ลายเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัองคก์ร 

ดงันัน้การด าเนินการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ (ITG) ไดก้ลายเป็นสิง่จ าเป็น ซึ่งช่วยใหม้ัน่ใจว่าไอทสีนับสนุน
เป้าหมายทางธุรกจิ โดยภารกจิหลกัของแผนกไอท ีคอื การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รและการปรบัปรุงประสทิธภิาพและ
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การแขง่ขนัขององคก์ร ดว้ยเหตุนี้กระบวนการบรหิารจดัการไอทจีงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการบรหิารจดัการธุรกจิ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัการทัว่ไปของการก ากบัดูแลกจิการ  โดยเครื่องมอืในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดก้ลายเป็น
หนึ่งในแนวทางที่ส าคญัที่สุดส าหรบัการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นเครื่องมอืที่มปีระโยชน์ที่จะเริม่ต้นการประเมนิระบบ
สารสนเทศขององค์กร (Abu-Musa, 2010) โดยกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT จะช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายธุรกจิกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการวางต าแหน่งของเป้าหมายระบบสารสนเทศ กบั กระบวนการของระบบสารสนเทศ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั  (Tanuwijaya 
and Sarno, 2010) 

ในขณะที ่Pasquini and Galiè  (2013) กล่าวว่าการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT โดยการก าหนดขัน้ตอนส าหรบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT ช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดกระบวนการหลกั 
ภายใตก้ารควบคุมซึง่เป็นตวัแทนทีม่ศีกัยภาพได ้โดยการประเมนิระดบัวุฒภิาวะ ช่วยใหอ้งคก์รทีต่อ้งการประเมนิตนเอง สามารถวดัระดบั
ของกระบวนการบรหิารจดัการของแต่ละกระบวนการ รูส้ถานะการควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนัขององคก์ร เพื่อพฒันากลยุทธ์
ส าหรบัการปรบัปรุง และสามารถน าระดบัวุฒภิาวะไปเปรยีบเทยีบกบัภาคอุตสาหกรรม และบรรทดัฐานอื่นได ้(Liu and Ridley, 2005) 
องค์กรที่ต้องการประเมนิระดบัวุฒภิาวะหรอืต้องการบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ก าหนด สามารถใช้กรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT และ BSC 
ร่วมกนั เพื่อสรา้งประสทิธภิาพในการประเมนิและพฒันาคุณภาพของการด าเนินงานดา้นสารสนเทศขององคก์รได ้ (Frank,  2011) โดย
กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ไดใ้หแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและเป็นตวัชีว้ดัในการด าเนินงาน ในขณะที ่BSC ช่วยในเรื่องการวางแผนเชงิกล
ยุทธแ์ละการด าเนินการตามกรอบการด าเนินงาน (ISACA, 2012) กรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT มปัีจจยัความส าเรจ็และตวัชีว้ดัทีส่ าคญั คอื
ระดบัวุฒภิาวะองคก์ร ซึง่หลกัการพืน้ฐานของวุฒภิาวะขององคก์ร คอืองคก์รสามารถยา้ยไปอยู่ในระดบัวุฒภิาวะทีส่งูขึน้กต่็อเมื่อเงื่อนไข
ทัง้หมดทีอ่ธบิายไวใ้นระดบัทีก่ าหนดสงูกว่าเป็นจรงิ  โดยการบรหิารจดัการสามารถใชก้รอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ประเมนิระดบัวุฒภิาวะของ
ตนเอง และสรา้งมาตรฐานดว้ยการอา้งองิการควบคุมทางดา้นระบบสารสนเทศ  อนึ่งการวดัระดบัวุฒภิาวะ เริม่จากระดบั 0 คอื ไม่มตีวัตน 
เป็นผลใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในขององคก์รใหไ้ปถงึระดบั 5 คอื ประสทิธภิาพ (Pederiva, 2003) นอกจากนี้ 
Guldentops, Grembergen and Haes (2002) ไดเ้กบ็รวบรวมและวเิคราะหร์ะดบัวุฒภิาวะของผูป้ระกอบการในการควบคุมกระบวนการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จากกระบวนการทีส่ าคญัทีสุ่ด 15 กระบวนการของกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ผลการส ารวจพบว่าโดยเฉลีย่ระดบัวุฒิ
ภาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิอยู่ระหว่าง 2.0 และ 2.5 และโดยเฉลีย่ระดบัวุฒภิาวะของบรษิทัระดบัโลก มรีะดบัวุฒภิาวะอยู่ระหว่าง 
2.5 - 3.0 ซึง่ท าใหเ้หน็ว่าความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรม และภูมศิาสตร ์มผีลกบัระดบัวุฒภิาวะองคก์ร 
 
3. วิธีการวิจยั  

กลุ่มประชากรของการส ารวจนี้ คอื องคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 676 องคก์ร ซึง่จ าแนกตาม 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มบรกิาร กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มสนิค้า
อุตสาหกรรม  กลุ่มธุรกจิการเงนิ  กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค กลุ่มเทคโนโลย ี กลุ่มทรพัยากร  และ
องคก์รทีไ่ม่ไดจ้ดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด การเกบ็ขอ้มลู เลอืกใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยชุดแบบสอบถาม โดยส่งแบบส ารวจความคดิเหน็
แก่กลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นพนักงานในองคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ทีม่ ี
บุคลากรทางดา้นระบบสารสนเทศปฏบิตังิานอยู่ แบบสอบถามจะถูกสง่ไปยงัฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืพนกังานในฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบค าถามในแบบสอบถาม โดยมีช่องทางส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผู้วิจยัผ่านทางไปรษณีย์ และจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้นี้แบบสอบถามใดที่ไม่ได้รบัตรงตามก าหนดเวลา ผู้วจิยัจะด าเนินการติดตามโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสห์รอืทาง
โทรศพัท ์ หลงัจากไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ จะท าการตรวจสอบเพื่อคดัแยกขอ้มูลทีผู่ต้อบกรอกขอ้มูลไม่ครบตามทีต่้องการ
ออกไป และจะน าขอ้มลูทีส่ามารถน ามาวเิคราะหโ์ดยใชเ้กณฑร์ะดบัวุฒภิาวะองคก์ร (Maturity Level) ในการวดัระดบั โดยแบ่งการค านวณ
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ตามองค์กรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
เปรยีบเทยีบ ซึง่มขี ัน้ตอนการค านวณดงัต่อไปนี้ 

1. น าค าตอบระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รทีแ่ต่ละองคก์รตอบแบบสอบถาม มาแปลงเป็นระดบัวุฒิ
ภาวะจาก 0 – 5 

2. หาค่าความถีข่องผูต้อบแบบสอบถาม จากการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
3. หาค่าความถีข่องผูต้อบแบบสอบถาม จากการประเมนิระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
4. หาค่าเฉลีย่ของระดบัวุฒภิาวะในแต่ละกระบวนการ รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
5. หาค่าเฉลี่ยของระดบัวุฒภิาวะตามกระบวนการด้านการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and 

Organize หรอื APO) แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
6. น าค่าเฉลี่ยระดบัวุฒภิาวะที่ได้ มาจดัระดบัวุฒภิาวะตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงันี้ (Krisanthi, Sukarsa and 

Bayupati, 2014) 
0.00-0.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 0 คอื ไม่ม ี
0.51-1.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 1 คอื ท าเป็นครัง้คราว   
1.51-2.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 2 คอื มกีารท าซ ้า 
2.51-3.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 3 คอื มกีารก าหนดกระบวนการ 
3.51-4.50   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 4 คอื มกีารจดัการและวดัผลได ้
4.51-5.00   ระดบัวุฒภิาวะ เท่ากบั 5 คอื มกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ   

 
4. ผลการศึกษา  

ผลการศกึษาพบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT ในโดเมนการจดัวางแนวทาง 
การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒสิูงสุดอยู่ในระดบัที่ 3 (หรอืมีการก าหนด
กระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึ่งเป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีสุ่ด (หรอืมกีารปฏบิตัทิี่ดทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มสนิค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มทรพัยากร กลุ่มบรกิาร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค และ อุตสาหกรรมอื่นๆทีไ่ม่จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใด และพบว่าระดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที่ 2 (หรอืมกีารท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที่ 5 ซึ่งเป็นระดบัวุฒภิาวะที่สูงที่สุด 
(หรอืมกีารปฏบิตัิที่ดทีี่สุด)  ได้แก่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง  และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  ส่วนผลของการส ารวจ
ระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการของโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท า
แผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) พบว่าระดบัวุฒภิาวะสงูสุดอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 (หรอืมกีารก าหนด
กระบวนการ) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูที่สุด (หรอืมกีารปฏบิตัทิี่ดทีีสุ่ด) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการความปลอดภยั 
ด้านกรอบการจดัการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการจดัการงบประมาณและค่าใช้จ่าย ด้านการจดัการความเสีย่ง ด้านการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการคุณภาพ ดา้นการจดัการกลยุทธ ์ด้านการจดัการสญัญาบรกิาร ดา้นการจดัการผูจ้ดัจ าหน่าย ดา้นการ
จดัการความสมัพนัธ ์ดา้นการจดัการผลงาน ดา้นการจดัการนวตักรรม และทีอ่ยู่ในระดบัวุฒภิาวะต ่าสุดอยู่ระดบัวุฒภิาวะที ่2 (หรอืมกีาร
ท าซ ้า) จากระดบัวุฒภิาวะที ่5 ซึง่เป็นระดบัวุฒภิาวะทีส่งูทีส่ดุ (หรอืมกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ) ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสถาปัตยกรรมองคก์ร  

ส่วนผลการส ารวจแรงผลกัดนั พบว่าแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองค์กร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสรา้งชื่อเสยีงและความไว้วางใจ
ใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และผลการส ารวจอุปสรรค พบว่า
อุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จากมากไปน้อย ตามล าดบั ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ การจดัการองคค์วามรู ้
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ความสามารถหรอืทกัษะของพนักงานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร ยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ในล าดบัทีค่วามส าคญัทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร ไม่
สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่น  ๆ

 
5. อภิปรายและสรปุผลการส ารวจ 

การส ารวจนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรภายใต้ตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศไทย รวมถงึศกึษาแรงผลกัดนั อุปสรรคในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ จากแนวทางของ ISACA 
(ISACA, 2012) ซึง่อธบิายโดเมน APO ใน COBIT 5 ว่าเป็นกระบวนการทีจ่ าเป็นเพื่อการวางแผนและการจดัการอย่างเป็น
ระบบที่มปีระสทิธผิลส าหรบัทรพัยากรด้านไอททีัง้ภายใน และภายนอก ซึ่งรวมถงึการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนดา้น
เทคโนโลย ีและสถาปัตยกรรม การวางแผนองคก์ร การวางแผนนวตักรรม การบรหิารกลุ่มของชุดโครงการ การบรหิารเงนิ
ลงทุน การบรหิารความเสี่ยง การบริหารความสมัพนัธ์ และการบริหารคุณภาพ ซึ่งมีการอธบิายถึงความสอดคล้องกนั
ระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายด้านไอทีที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ส าหรับ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีซึง่การก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาด
เล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามต่างก็ให้ความส าคัญ โดยการส ารวจนี้ได้ศึกษาระดบัวุฒิภาวะในการก ากับดูแล
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัองคก์รทีอ่ยู่ภายใต้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชว้ธิกีารส ารวจขัน้ต้นจากบุคลากร
ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ปฏบิตังิานหรอืเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละองคก์ร ในการส ารวจนี้ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและ
จดัสง่แบบสอบถามไปยงัองคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 676 องคก์ร ซึง่จ าแนกตาม 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มบรกิาร จ านวน 125 องคก์ร กลุ่มสนิคา้
อุตสาหกรรม จ านวน 113 องคก์ร กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง จ านวน 161 องคก์ร กลุ่มธุรกจิการเงนิ จ านวน 65  
องคก์ร กลุ่มเทคโนโลย ีจ านวน 48 องคก์ร กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 55 องคก์ร กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
จ านวน 49 องคก์ร กลุ่มทรพัยากร จ านวน 46 องคก์ร  และองคก์รทีไ่ม่จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ จ านวน 14 องคก์ร 
โดยไดร้บัการตอบกลบัจ านวน 408 องคก์ร ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60.36 

จากผลจากการส ารวจพบว่าระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รภายใต้ตลาดหลกัทรพัย์
ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) ตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง 
การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) และ ผลการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบั
ดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ พบว่าอยู่ในระดบัวุฒภิาวะที ่3 ความหมายคอื องคก์ร
มีการก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกิจการก ากับดูแลหลักๆ 
ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายปกต ิสอบทานผลการปฏบิตังิาน ประเมนิความสามารถกบัแผนงาน สนับสนุนเงนิทุน
เพื่อปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น  และผลจากการส ารวจแรงผลกัดนัของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน เพื่อลดความเสีย่ง เพื่อปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมาย เพื่อสรา้งชื่อเสยีง
และความไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เพื่อลดค่าใชจ้่าย เพื่อบรรลุพนัธกจิและเป้าหมาย และเพื่อเพิม่สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 
ตามล าดบั และผลจากการส ารวจอุปสรรคของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ การ
จดัการองคค์วามรู ้ความสามารถหรอืทกัษะของพนักงานไม่เพยีงพอ ความยากของวธิกีาร และเนื่องจากยงัไม่ไดจ้ดัอยู่ใน
ล าดบัทีค่วามส าคญัทีจ่ะจดัสรรทรพัยากร รวมถงึไม่สามารถหาผูร้บัผดิชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่นๆ ตามล าดบั 

เมื่อองคก์รทราบระดบัวุฒภิาวะในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (Align, Plan and 
Organize หรอื APO) และระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกระบวนการจ านวน 13 กระบวนการ
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แล้ว ท าให้ทราบว่าปัจจุบนัระดบัวุฒิภาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้อยู่ในระดบัใด และสามารถที่จะวางเป้าหมายได้ว่า
ตอ้งการจะพฒันาปรบัปรุงระดบัวุฒภิาวะใหถ้งึระดบัใด ร่วมถงึเมื่อองคก์รทราบถงึแรงผลกัดนัในการก ากบัดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะท าใหอ้งคก์รทราบไดว้่าองคก์รอาจยงัประสบปัญหาดา้นต่างๆ จงึควรน ามาตรฐานและกรอบแนวคดิต่างๆ มา
ใชใ้นการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ และเมื่อทราบถงึอุปสรรคของการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหอ้งคก์ร
สามารถระบุอุปสรรคและหาทางในการขจดัอุปสรรคใหห้มดไป เพื่อใหอ้งคก์รเกดิการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศที่ดี   
และประโยชน์ที่ได้จากผลการส ารวจครัง้นี้ท าให้องค์กรสามารถประเมินระดับวุฒิภาวะขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัวุฒภิาวะของกลุ่มอุตสาหกรรมของตนเอง โดยโมเดลวุฒภิาวะตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT (COBIT 
Maturity model) คอื เครื่องมอืก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Governance)ทีน่ ามาใชใ้นการวดัว่ากระบวนการ
บรหิารจดัการมกีารพฒันาดอีย่างไร เมื่อค านึงถงึการควบคุมภายในเป็นหลกั โมเดลวุฒภิาวะ (Maturity model) ช่วยให้
องคก์รประเมนิตนเองจาก ไม่ม ี(Nonexistent หรอื 0) ไปจนถงึ มกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ (Optimized หรอื 5) ผูต้รวจสอบหรอืผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ครื่องมอืน้ีช่วยผูบ้รหิารในการท าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ท าใหส้ามารถบรรลุ
หน้าทีง่านเทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธผิลเหมอืนงานอื่นๆของธุรกจิ   

การส ารวจครัง้นี้มขีอ้จ ากดั เนื่องจากงานวจิยันี้เป็นเพยีงการส ารวจเบือ้งตน้ โดยมุ่งหมายหลกัเพื่อศกึษาระดบัวุฒภิาวะ
ในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ซึง่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกองคก์รในประเทศไทย โดยผลทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการวดัระดบัวุฒภิาวะ
ในการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 ในโดเมนการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการ
จดัระบบ (Align, Plan and Organize หรอื APO) เท่านัน้ เพราะในแต่ละโดเมนมหีลายกระบวนการ จงึไม่สามารถท าการ
ส ารวจไดค้รอบคลุมทุกโดเมนในกรอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 

เนื่องจากการส ารวจระดบัวุฒภิาวะในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรนี้ ใช้เพยีง 1 โดเมนของกรอบวิธี
ปฏบิตั ิCOBIT 5 เท่านัน้ คอื โดเมนดา้นการจดัวางแนวทาง การจดัท าแผน และการจดัระบบ (APO: Align, Planning and 
Organize) ซึง่ตามกรอบวธิปีฏบิตัิ COBIT 5 ยงัมอีกีหลายโดเมนทีย่งัไม่ไดน้ ามาประเมนิระดบัวุฒภิาวะ ดงันัน้เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวจิยัในอนาคต จงึควรน าโดเมนทีเ่หลอื เช่น โดเมนการจดัสรา้ง 
การจดัหา และการน าไปใช ้(BAI: Build, Acquire and Implement) โดเมนการส่งมอบ การใหบ้ริการ และการสนับสนุน 
(DSS: Deliver, Service and Support) โดเมนการเฝ้าตดิตาม การวดัผล และการประเมนิ (MEA: Monitor, Evaluate and 
Assess) และโดเมนการประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตาม (EDM: Evaluate, Direct and Monitor) มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประเมนิระดบัวุฒภิาวะต่อไป อกีทัง้งานวจิยัในอนาคตอาจศกึษาผลกระทบของการใชก้รอบวธิปีฏบิตั ิCOBIT 5 หรอื
วจิยัในเรื่องของตวัแบบการพยากรณ์ธรรมาภบิาลดา้นไอท ี(Prediction) ยกตวัอย่างเช่น การตดัสนิใจทีจ่ะน ากรอบแนวคดิ 
หรือมาตรฐานต่างๆ  มาใช้ส าหรบัองค์กรของตนเอง หากสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าถ้าปฏิบัติตามแล้ว จะมีขีด
ความสามารถของธรรมาภบิาลดา้นไอท ี(IT Governance Performance) เพิม่ขึน้ในระดบัใด จะท าให้เกดิประโยชน์แก่
องคก์รอย่างมาก ทัง้ในแง่ของค่าใชจ้่ายในการทดลองปฏบิตัติามกรอบแนวคดิต่างๆ และระยะเวลาในการปฏบิตั ิซึง่จะต้อง
ใชเ้วลากว่าจะเห็นผลทีเ่กดิขึน้จรงิ หากสามารถพยากรณ์ไดก้จ็ะสามารถช่วยใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ (กลัยา ใจรกัษ์ และ ประสงค ์ปราณีตพลกรงั, 2557) 
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