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ISACA®

ดว้ยหน่วยงานภาคพืน้กวา่ 95,000 แหง่ใน 160 ประเทศ สมาคมไอซากา้ (ISACA) (www.isaca.org) เป็นหนึง่ในผูน้ำาระดบั
สากลในดา้นการใหค้วามรู ้การใหก้ารรับรองดว้ยวฒุบิตัร การสรา้งชมุชน(ทางวชิาชพี) การสนับสนุนและใหก้ารศกึษาทาง
ดา้นการใหค้วามเชือ่มัน่และการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสำาหรับระบบสารสนเทศ การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ
องคก์รในดา้นไอท ีรวมทัง้ความเสีย่งและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ี สมาคมจัดตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 
1969 โดยเป็นองคก์รอสิระทีไ่มแ่สวงหากำาไร จัดการประชมุสมัมนา (เชงิวชิาการ) ในระดบัสากล ตพีมิพว์ารสาร ISACA® 
Journal  และจัดทำามาตรฐานสากลสำาหรับการตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ ซึง่ชว่ยใหห้น่วยงานภาคพืน้ตา่งๆ ของ
สมาคมมัน่ใจไดถ้งึความเชือ่มัน่และการสรา้งคณุคา่จากระบบสารสนเทศ ทัง้ยงัชว่ยสรา้งความกา้วหนา้และใหก้ารรับรอง
ทกัษะและความรูด้า้นไอทผีา่นทางการใหว้ฒุบิตัรทีไ่ดรั้บการยอมรับกนัทัว่โลก ไดแ้ก่ ่Certified Information Systems 
Auditor® (CISA®), Certified Information Security Manager® (CISM®), Certified in the Governance of Enterprise 
IT® (CGEIT®) และ Certified in Risk and Information Systems ControlTM (CRISCTM) สมาคม ISACA ยงัคงดำาเนนิการ
ปรับปรงุ COBIT® ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ชว่ยใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีทางดา้นไอทแีละผูน้ำาในองคก์รสามารถรับผดิ
ชอบการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการดา้นไอท ีโดยเฉพาะในดา้นการใหค้วามเชือ่มัน่ การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ความเสีย่งและการควบคมุ ตลอดจนการสง่มอบคณุคา่ใหแ้กธ่รุกจิ 

Quality Statement
This Work is translated into Thai from the English language version of COBIT® 5 by the ISACA® Bangkok 
Chapter with the permission of ISACA®. The ISACA® Bangkok Chapter assumes sole responsibility for the 
accuracy and faithfulness of the translation.

ค�ำแถลงดำ้นคณุภำพ
เอกสารฉบบันีแ้ปลเอกสาร COBIT® 5 ฉบบัภาษาองักฤษใหเ้ป็นภาษาไทยโดยสมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบ
สารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ ผูไ้ดรั้บอนุญาตจาก ISACA® ซึง่สมาคมฯ เป็นผูรั้บผดิชอบแตผู่เ้ดยีวในความถกูตอ้งและความ
เชือ่ถอืไดข้องการแปล

Disclaimer
ISACA has designed this publication, COBIT® 5 (the ‘Work’), primarily as an educational resource for 
governance of enterprise IT (GEIT), assurance, risk and security professionals. ISACA makes no claim that use 
of any of the Work will assure a successful outcome. The Work should not be considered inclusive of all proper 
information, procedures and tests or exclusive of other information, procedures and tests that are reasonably 
directed to obtaining the same results. In determining the propriety of any specific information, procedure or 
test, readers should apply their own professional judgement to the specific GEIT, assurance, risk and security 
circumstances presented by the particular systems or information technology environment.

ค�ำสงวนสทิธิ์
ISACA ไดอ้อกแบบ COBIT® 5 (เอกสารฉบบันี)้ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เป็นแหลง่ความรูส้ำาหรับผูป้ระกอบวชิาชพีทาง
ดา้นการกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์ร (governance of enterprise IT - GEIT) การใหค้วามเชือ่มัน่ ความเสีย่ง และการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยั ISACA ไมไ่ดอ้า้งวา่การใชข้อ้มลูใดๆ ในเอกสารฉบบันีจ้ะสามารถรับรองผลสำาเร็จ ผูอ้า่นไมค่วรถอืวา่
เอกสารฉบบันีร้วมขอ้มลู ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และการทดสอบทีจ่ำาเป็นทัง้หมดเอาไว ้และไมค่วรพจิารณาขอ้มลูในเอกสาร
ฉบบันีแ้ยกตา่งหากโดยไมค่ำานงึถงึขอ้มลู  ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และการทดสอบอืน่ๆ ทีพ่อจะสามารถใหผ้ลลพัธท์ีเ่หมอืน
กนัได ้ ในการพจิารณาถงึความเหมาะสมของขอ้มลู ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หรอืการทดสอบใดๆ  ผูอ้า่นควรใชว้จิารณญาณ
ดา้นวชิาชพีของตนเพือ่พจิารณาถงึการกำากบัดแูลไอทใีนระดบัองคก์ร การใหค้วามเชือ่มัน่ ความเสีย่ง และการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยั ในสภาพแวดลอ้มของระบบหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ๆ 

Copyright
© 2012 ISACA. All rights reserved. For usage guidelines, see www.isaca.org/COBITuse

ลขิสทิธิ์
© 2012 ISACA สงวนลขิสทิธ ์สำาหรับแนวทางในการใชง้านกรณุาดรูายละเอยีดจาก www.isaca.org/COBITuse
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คณะผูแ้ปล ผูส้อบทำน และผูจ้ดัท�ำ

สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ
• คณุสวุฒัน ์หลายเจรญิทรัพย ์CISM นายกสมาคมฯ
• คณุวรางคณา มสุกิะสงัข ์CISA, CRISC อปุนายก
• คณุประทกัษ์  วงศส์นิคงมัน่ กรรมการ
• คณุวาสนา นรพิทะพันธุ ์CISA กรรมการ
• คณุจันทรเ์พ็ญ กสกิจินำาชยั CISA, CPA กรรมการ
• คณุสมชยั แพทยว์บิลูย ์CISA, CISSP, PMP, CFE, CIA, CSSLP กรรมการ
• คณุเสนยี ์วชัรศริธิรรม CISA, CRISC, CGEIT กรรมการ
• คณุณัฐชา เฉลมิชยัโกศล CISA, CISM, CISSP, ITIL Expert, ISO20000:2011 (LA), PRINCE2 กรรมการ
• คณุเสาวนยี ์เสตเสถยีร  เสถยีร  CISA, CRISC, PMP, AMBCI, ITIL V3, กรรมการ
• ดร.วเิชยีร เปรมชยัสวสัดิ ์CISA กรรมการ
• คณุกสุล ป่ินมขุ CISA กรรมการ

อืน่ๆ
• คณุสมบตั ิภวูเกยีรตกิำาจร
• คณุณัฐ สงิหลกะ CISA
• คณุรัญชน ์โรจนพเิชฐ

ISACA
3701 Algonquin Road, Suite 1010
Rolling Meadows, IL 60008 
โทรศพัท ์(ประเทศสหรัฐอเมรกิา): +1.847.253.1545
โทรสาร: +1.847.253.1443
อเีมล: info@isaca.org
เว็บไซด:์ www.isaca.org

ใหค้ำาตชิม: www.isaca.org/cobit
เขา้มสีว่นรว่มในศนูยค์วามรู ้(Knowledge Center) ของ ISACA: www.isaca.org/knowledge-center
ตดิตาม ISACA ทางทวติเตอร:์ https://twitter.com/ISACANews
รว่มสนทนาในหวัขอ้ COBIT ทางทวติเตอร:์ #COBIT
รว่มลงิคอ์นิ ISACA : ISACA (Official), http://linkd.in/ISACAOfficial
กดชอบ ISACA บนเฟสบุค๊: www.facebook.com/ISACAHQ
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กิตติกรรมประกาศ
ISACA ขอขอบคณุ:

คณะท�ำงำน COBIT 5 (2009–2011)
John W. Lainhart, iV, CiSa, CiSM, CGEit, iBM GLoBaL BuSinESS SErViCES, uSa, Co-Chair DErEk J. oLiVEr, Ph.D., DBa, 
CiSa, CiSM, CriSC, CitP, FBCS, FiSM, MinStiSP, raVEnSWooD ConSuLtantS LtD., uk, Co-Chair

PiPPa G. anDrEWS, CiSa, aCa, Cia, kPMG, auStraLia ELiSaBEth JuDit antonSSon, CiSM, norDEa Bank, SWEDEn StEVEn a. 
BaBB, CGEit, CriSC, BEtFair, uk
StEVEn DE haES, Ph.D., uniVErSity oF antWErP ManaGEMEnt SChooL, BELGiuM

PEtEr harriSon, CGEit, FCPa, iBM auStraLia LtD., auStraLia

JiMMy hESChL, CiSa, CiSM, CGEit, itiL ExPErt, BWin.Party DiGitaL EntErtainMEnt PLC, auStria

roBErt D. JohnSon, CiSa, CiSM, CGEit, CriSC, CiSSP, Bank oF aMEriCa, uSa Erik h.J.M. PoLS, CiSa, CiSM, ShELL 
intErnationaL-itCi, thE nEthErLanDS

VErnon riCharD PooLE, CiSM, CGEit, SaPPhirE, uk
aBDuL raFEq, CiSa, CGEit, Cia, FCa, a. raFEq anD aSSoCiatES, inDia

ทมีผูพ้ฒันำ
FLoriS aMPE, CiSa, CGEit, Cia, iSo 27000, PWC, BELGiuM

GErt Du PrEEz, CGEit, PWC, CanaDa

StEFaniE GriJP, PWC, BELGiuM

Gary harDy, CGEit, it WinnErS, South aFriCa

Bart PEEtErS, PWC, BELGiuM

GEErt PoELS, GhEnt uniVErSity, BELGiuM

Dirk StEuPEraErt, CiSa, CGEit, CriSC, it in BaLanCE BVBa, BELGiuM

ผูเ้ขำ้รว่มสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร
Gary BakEr, CGEit, Ca, CanaDa

Brian BarniEr, CGEit, CriSC, VaLuEBriDGE aDViSorS, uSa
JohannES hEnDrik Botha, MBCS-CitP, FSM, GEtitriGht SkiLLS DEVELoPMEnt, South aFriCa

kEn BuEChLEr, CGEit, CriSC, PMP, GrEat-WESt LiFE, CanaDa

Don CaniGLia, CiSa, CiSM, CGEit, FLMi, uSa Mark ChaPLin, uk
roGEr DEBrECEny, Ph.D., CGEit, FCPa, uniVErSity oF haWaii at Manoa, uSa
MikE DonahuE, CiSa, CiSM, CGEit, CFE, CGFM, CiCa, toWSon uniVErSity, uSa
urS FiSChEr, CiSa, CriSC, CPa (SWiSS), FiSChEr it GrC ConSuLtinG & traininG, SWitzErLanD

BoB FrELinGEr, CiSa, CGEit, oraCLE CorPoration, uSa JaMES GoLDEn, CiSM, CGEit, CriSC, CiSSP, iBM, uSa
MEEnu GuPta, CiSa, CiSM, CBP, CiPP, CiSSP, MittaL tEChnoLoGiES, uSa Gary LanGhaM, CiSa, CiSM, CGEit, CiSSP, 
CPFa, auStraLia

niCoLE Lanza, CGEit, iBM, uSa
PhiLiP LE GranD, PrinCE2, iDEaGEn PLC, uk
DEBra MaLLEttE, CiSa, CGEit, CSSBB, kaiSEr PErManEntE it, uSa Stuart MaCGrEGor, rEaL irM SoLutionS (Pty) LtD., 
South aFriCa ChriStian niSSEn, CiSM, CGEit, FSM, CFn PEoPLE, DEnMark

JaMiE PaSFiELD, itiL V3, MSP, PrinCE2, PFizEr, uk EDDy J. SChuErManS, CGEit, ESraS BVBa, BELGiuM MiChaEL SEMrau, 
rWE GErMany, GErMany

Max Shanahan, CiSa, CGEit, FCPa, Max Shanahan & aSSoCiatES, auStraLia

aLan SiMMonDS, toGaF9, tCSa, PrEtErLEx, uk CathiE SkooG, CiSM, CGEit, CriSC, iBM, uSa
DEJan SLokar, CiSa, CGEit, CiSSP, DELoittE & touChE LLP, CanaDa

roGEr SouthGatE, CiSa, CiSM, uk
niCky tiESEnGa, CiSa, CiSM, CGEit, CriSC, iBM, uSa
WiM Van GrEMBErGEn, Ph.D., uniVErSity oF antWErP ManaGEMEnt SChooL, BELGiuM

GrEEt VoLDErS, CGEit, VoquaLS n.V., BELGiuM

ChriStoPhEr WiLkEn, CiSa, CGEit, PWC, uSa
tiM M. WriGht, CiSa, CriSC, CBCi, GSEC, qSa, kinGSton SMith ConSuLtinG LLP, uk
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กิตติกรรมประกาศ  (ต่อ)
ผูเ้ชีย่วชำญทีส่อบทำน
Mark aDLEr, CiSa, CiSM, CGEit, CriSC, CoMMErCiaL MEtaLS CoMPany, uSa WoLE akPoSE, Ph.D., CGEit, CiSSP, 
MorGan StatE uniVErSity, uSa
krzySztoF BaCzkiEWiCz, CSaM, CSox, EraCEnt, PoLanD

roLanD Bah, CiSa, Mtn CaMEroon, CaMEroon

DaVE BarnEtt, CiSSP, CSSLP, uSa
Max BLEChEr, CGEit, VirtuaL aLLianCE, South aFriCa

riCarDo Bria, CiSa, CGEit, CriSC, MEyCor GrC, arGEntina

Dirk BruynDonCkx, CiSa, CiSM, CGEit, CriSC, MCa, kPMG aDViSory, BELGiuM

Donna CarDaLL, uk
DEBra ChiPLin, inVEStorS GrouP, CanaDa

Sara CoSEntino, Ca, GrEat-WESt LiFE, CanaDa

kaMaL n. DaVE, CiSa, CiSM, CGEit, hEWLEtt PaCkarD, uSa PhiLiP DE PiCkEr, CiSa, MCa, nationaL Bank oF BELGiuM, 
BELGiuM aBE DELEon, CiSa, iBM, uSa
StEPhEn DoyLE, CiSa, CGEit, DEPartMEnt oF huMan SErViCES, auStraLia

hEiDi L. ErChinGEr, CiSa, CriSC, CiSSP, SyStEM SECurity SoLutionS, inC., uSa raFaEL FaBiuS, CiSa, CriSC, uruGuay

urS FiSChEr, CiSa, CriSC, CPa (SWiSS), FiSChEr it GrC ConSuLtinG & traininG, SWitzErLanD

BoB FrELinGEr, CiSa, CGEit, oraCLE CorPoration, uSa
yaLCin GErEk, CiSa, CGEit, CriSC, itiL ExPErt, itiL V3 trainEr, PrinCE2, iSo/iEC 20000 ConSuLtant, turkEy

EDSon Gin, CiSa, CiSM, CFE, CiPP, SSCP, uSa
JaMES GoLDEn, CiSM, CGEit, CriSC, CiSSP, iBM, uSa
MarCELo hECtor GonzaLEz, CiSa, CriSC, BanCo CEntraL rEPuBLiC arGEntina, arGEntina

Erik GuLDEntoPS, uniVErSity oF antWErP ManaGEMEnt SChooL, BELGiuM MEEnu GuPta, CiSa, CiSM, CBP, CiPP, CiSSP, 
MittaL tEChnoLoGiES, uSa anGELiCa haVErBLaD, CGEit, CriSC, itiL, VErizon BuSinESS, SWEDEn

kiM haVErBLaD, CiSM, CriSC, PCi qSa, VErizon BuSinESS, SWEDEn J. WinSton hayDEn, CiSa, CiSM, CGEit, CriSC, 
South aFriCa EDuarDo hErnanDEz, itiL V3, hEME ConSuLtorES, MExiCo

JorGE hiDaLGo, CiSa, CiSM, CGEit, atC, LiC. SiStEMaS, arGEntina

MiChELLE hoBEn, MEDia 24, South aFriCa

LinDa horoSko, GrEat-WESt LiFE, CanaDa

MikE huGhES, CiSa, CGEit, CriSC, 123 ConSuLtantS, uk Grant irVinE, GrEat-WESt LiFE, CanaDa

MoniCa Jain, CGEit, CSqa, CSSBB, SouthErn CaLiFornia EDiSon, uSa John E. JaSinSki, CiSa, CGEit, SSBB, itiL 
ExPErt, uSa
MaSatoShi kaJiMoto, CiSa, CriSC, JaPan

Joanna karCzEWSka, CiSa, PoLanD

kaMaL khan, CiSa, CiSSP, CitP, SauDi araMCo, SauDi araBia

EDDy khoo S. k., PruDEntiaL SErViCES aSia, MaLaySia

Marty kinG, CiSa, CGEit, CPa, BLuE CroSS BLuE ShiELD nC, uSa aLan S. koCh, itiL ExPErt, PMP, aSk ProCESS inC., 
uSa
Gary LanGhaM, CiSa, CiSM, CGEit, CiSSP, CPFa, auStraLia JaSon D. LannEn, CiSa, CiSM, turnkEy it SoLutionS, LLC, 
uSa niCoLE Lanza, CGEit, iBM, uSa
PhiLiP LE GranD, PrinCE2, iDEaGEn PLC, uk
kEnny LEE, CiSa, CiSM, CiSSP, Bank oF aMEriCa, uSa
Brian LinD, CiSa, CiSM, CriSC, toPDanMark ForSikrinG a/S, DEnMark

BJarnE LonBErG, CiSSP, itiL, a.P. MoLLEr - MaErSk, DEnMark Stuart MaCGrEGor, rEaL irM SoLutionS (Pty) LtD., South 
aFriCa DEBra MaLLEttE, CiSa, CGEit, CSSBB, kaiSEr PErManEntE it, uSa
CharLES ManSour, CiSa, CharLES ManSour auDit & riSk SErViCE, uk CinDy MarCELLo, CiSa, CPa, FLMi, GrEat-WESt LiFE 
& annuity, uSa nanCy MCCuaiG, CiSSP, GrEat-WESt LiFE, CanaDa

John a. MitChELL, Ph.D., CiSa, CGEit, CEnG, CFE, CitP, FBCS, FCiia, qiCa, LhS BuSinESS ControL, uk Makoto 
Miyazaki, CiSa, CPa, Bank oF tokyo-MitSuBiShi, uFJ LtD., JaPan
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Robert Payne, CGEIT, MBL, MCSSA, PrM, Lode Star Strategy Consulting, South Africa
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COBIT 5:  กรอบการด�าเนนิงานส�าหรับ 
การก�ากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร 

13

CoBIt 5: กรอบการดำาเนินงานสำาหรับ
การกำากับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร
เอกสาร COBIT 5 บรรจเุนือ้หาทีเ่ป็นกรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 ทีใ่ชส้ำาหรับการกบัดแูลและการบรหิารจัดการไอที
ระดบัองคก์ร เอกสารฉบบันีเ้ป็นหนึง่ในชดุผลติภณัฑข์อง COBIT 5 ดงัทีแ่สดงไวใ้น รปูภำพที ่1

รปูภำพที ่1—ชุดผลติภณัฑข์อง COBIT 5

กรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 จัดทำาขึน้บนหลกัการ 5 ประการซึง่จะไดก้ลา่วถงึในรายละเอยีดตอ่ไป และรวมถงึ
แนวทางทีค่รอบคลมุของปัจจัยเอือ้ (Enablers) สำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร 

ชดุผลติภณัฑ ์COBIT 5 มผีลติภณัฑต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
• COBIT 5 (กรอบดำาเนนิงาน (framework))
• COBIT 5 แนวทางสำาหรับปัจจัยเอือ้ (Enabler Guide) ซึง่อธบิายในรายละเอยีดถงึปัจจัยเอือ้ดา้นการกำากบัดแูล
และการบรหิารจัดการ อนัประกอบดว้ย
- COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (Enabling processes)
- COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของสารสนเทศ (Enabling Information)
- แนวทางของปัจจัยเอือ้ (Enabler guide) อืน่ๆ (ตรวจสอบไดใ้น www.isaca.org/cobit)

• COBIT 5 แนวทางดา้นวชิาชพี(Professional guides) ประกอบดว้ย
- COBIT 5 การนำาไปใชง้าน (implementation)
- COBIT 5 สำาหรับความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ (for  information security)
- COBIT 5 สำาหรับการใหค้วามเชือ่มัน่ (for Assurance)
- COBIT 5 สำาหรับความเสีย่ง (for Risk)
- แนวทางดา้นวชิาชพีอืน่ๆ  (ตรวจสอบไดใ้น www.isaca.org/cobit)

• สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นความรว่มมอืกนัทางออนไลน ์ซึง่จะจัดใหม้ขี ึน้ในอนาคตเพือ่สนับสนุนการใช ้COBIT 5

Personal Copy of: Internal Audit Center



14

 
หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง

Personal Copy of: Internal Audit Center



บทสรปุส�ำหรับผูบ้รหิำร

15

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
สำรสนเทศเป็นทรพัยำกรหลกัส�ำหรบัทกุองคก์ร และเทคโนโลยมีบีทบาทอยา่งเป็นนัยสำาคญัตัง้แตไ่ดจั้ดทำาขึน้จนถงึ
เวลาทีท่ำาลายทิง้ เทคโนโลยสีารสนเทศกา้วหนา้ขึน้เรือ่ยๆ และใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในองคก์ร ตลอดจนในสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม สาธารณะ และธรุกจิ 

ดว้ยเหตนุี ้ในปัจจบุนัจงึยิง่ทำาใหอ้งคก์รและผูบ้รหิารระดบัสงูตา่งๆ ตอ้งเรยีกรอ้งใหม้ี
• การดแูลรักษาสารสนเทศใหไ้ดค้ณุภาพสงู เพือ่ใชส้นับสนุนการตดัสนิใจ
• สรา้งคณุคา่ทางธรุกจิจากการลงทนุโดยมไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้ ไดแ้ก ่การใชง้านไอทอียา่งประสทิธผิลและสรา้งสรรคเ์พือ่ให ้

บรรลเุป้าหมายทางกลยทุธแ์ละกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์างธรุกจิ
• บรรลกุารปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ ผา่นการใชง้านเทคโนโลยทีีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละมปีระสทิธผิล
• ดแูลความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัไอท ีใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้
• ดแูลตน้ทนุของการใหบ้รกิารทางไอทแีละตน้ทนุทางเทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
• ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงตามสญัญา และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

ในทศวรรษทีผ่า่นมา คำาวา่ ‘การกำากบัดแูล  (Governance)’ ไดก้ลายมาเป็นความคดิของธรุกจิในระดบัแนวหนา้ ทีแ่สดงให ้
เห็นถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลทีด่ ีและในทางกลบักนักส็ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความลม้เหลวของธรุกจิอนัเกดิจากการ
ละเลยการกำากบัดแูล

องคก์รทีป่ระสบความสำาเร็จไดต้ระหนักดวีา่คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูจำาเป็นตอ้งยอมรับการนำาไอทมีาใช ้
เสมอืนกบัสว่นอืน่ๆ ทีม่นัียสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ ในการดำาเนนิธรุกจิ คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร—ทัง้หนา้ทีง่าน
ทางดา้นธรุกจิและไอท—ีจงึตอ้งรว่มมอืและทำางานรว่มกนัเพือ่ใหไ้อทไีดร้วมอยูใ่นวธิปีฏบิตัดิา้นการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการ นอกจากนี ้ยงัมกีารออกกฎหมายใหม่ๆ  และกฎขอ้บงัคบัทีน่ำามาใชเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่จัดการกบัความจำาเป็นดงั
กลา่ว

COBIT 5 ใหก้รอบการดำาเนนิงานทีค่รอบคลมุ เพือ่ชว่ยใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเรือ่งการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการไอทรีะดบัองคก์ร กลา่วงา่ยๆ กค็อื ชว่ยองคก์รสรา้งคณุคา่ทีเ่กดิประโยชนส์งูสดุจากไอท ีโดยการรักษาความสมดลุ
ระหวา่งประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ กบัระดบัความเสีย่งและการใชท้รัพยากรทีท่ำาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ COBIT 5 เอือ้ใหไ้อทไีดรั้บ
การกำากบัดแูลและบรหิารจัดการในแบบองคร์วมสำาหรับทัว่ทัง้องคก์ร โดยครอบคลมุหนา้ทีง่านตามความรับผดิชอบทัง้ทาง
ดา้นธรุกจิและไอทอียา่งครบวงจร พจิารณาถงึผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทขีองผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก 
COBIT 5 สามารถใชไ้ดท้ัว่ไปและใชป้ระโยชนไ์ดส้ำาหรับองคก์รทกุขนาด ไมว่า่จะเป็นองคก์รการคา้ องคก์รทีไ่มแ่สวงหา
กำาไร หรอืในภาคเอกชน

รปูภำพที ่2—หลกักำรของ COBIT 5
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COBIT 5 ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการสำาคญั 5 ประการ (ดใูนรปูภำพที ่2) ในการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอที
ระดบัองคก์ร:
• หลกักำรที ่1: ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยี—องคก์รตัง้อยูเ่พือ่ทีส่รา้งคณุคา่สำาหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี โดย

การรักษาความสมดลุระหวา่งผลประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บกบัความเสีย่งและการใชท้รัพยากรทีท่ำาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ COBIT 
5 ใหก้ระบวนการทีจ่ำาเป็นทัง้หมดและปัจจัยเอือ้อืน่ๆ ทีใ่ชส้นับสนุนการสรา้งคณุคา่แกธ่รุกจิจากการใชไ้อท ีเพราะวา่ทกุ
องคก์รมวีตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั องคก์รสามารถปรับแตง่ COBIT 5 ใหเ้หมาะกบับรบิทของตนผา่นทางการสง่ทอดเป้า
หมาย (goal cascade) การแปลงเป้าหมายองคก์รในภาพรวมไปสูเ่ป้าหมายในระดบัทีส่ามารถบรหิารจัดการได ้มคีวาม
เฉพาะเจาะจง มคีวามเกีย่วขอ้งกบัไอท ีและการเชือ่มโยงหรอืเทยีบเป้าหมายนีก้บักระบวนการหรอืแนวปฏบิตัหินึง่ๆ

• หลกักำรที ่2: ครอบคลมุท ัว่ท ัง้องคก์รอยำ่งครบวงจร—COBIT 5 บรูณาการการกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์รเขา้ไปใน
การกำากบัดแูลองคก์ร:
– ครอบคลมุทกุหนา้ทีง่านและกระบวนการภายในองคก์ร COBIT 5 ไมเ่นน้เพยีงแค ่‘หนา้ทีง่านดา้นไอท’ี เทา่นัน้ แต่

จะถอืวา่สารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งเป็นสนิทรัพยท์ีท่กุคนในองคก์รจำาเป็นตอ้งดแูลเชน่เดยีวกบัสนิทรัพยอ์ืน่ๆ
– พจิารณาการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการปัจจัยเอือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีัง้หมด เพือ่ใหค้รอบคลมุทัว่ทัง้องคก์รอยา่ง

ครบวงจร ไดแ้ก่ก่ารรวมทกุคนและทกุสิง่ ทัง้ภายในและภายนอก ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ
สารสนเทศและไอททีีเ่กีย่วขอ้ง 

• หลกักำรที ่3: ประยกุตใ์ชก้รอบกำรด�ำเนนิงำนทีบ่รูณำกำรเป็นหนึง่เดยีว—มมีาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัไอทจีำานวนมาก ซึง่แตล่ะอยา่งกใ็หแ้นวทางเกีย่วกบักจิกรรมของไอทใีนดา้นใดดา้นหนึง่ COBIT 5 ไดน้ำามาตรฐานและ
กรอบการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ มาจัดใหส้อดคลอ้งกนัในภาพรวม จงึสามารถใชเ้ป็นกรอบการดำาเนนิงานทีค่รอบอยู่
เหนอืกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ สำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร

• หลกักำรที ่4: เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล —การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รที่
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมทีไ่ดพ้จิารณาถงึองคป์ระกอบหลายๆ อยา่งซึง่มปีฏสิมัพันธต์อ่
กนั COBIT 5 ระบถุงึกลุม่ของปัจจัยเอือ้ทีใ่ชส้นับสนุนการนำาระบบการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รไป
ใชง้านอยา่งครอบคลมุ ปัจจัยเอือ้นยิามไดอ้ยา่งกวา้งๆ วา่เป็นสิง่ทีส่ามารถชว่ยในการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร กรอบ
การดำาเนนิงานของ COBIT 5 ระบถุงึปัจจัยเอือ้ 7 ประเภทดงันี้
– หลกัการ นโยบาย และกรอบการดำาเนนิงาน
– กระบวนการ
– โครงสรา้งการจัดองคก์ร
– วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม
– สารสนเทศ
– บรกิาร  โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบงาน
– บคุลากร ทกัษะ และศกัยภาพ

• หลกักำรที ่5: แบง่แยกกำรก�ำกบัดแูลออกจำกกำรบรหิำรจดักำร—กรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 ระบคุวาม
แตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ หลกัสองประการนีค้รอบคลมุถงึกจิกรรมทีต่า่งกนั 
ตอ้งการโครงสรา้งการจัดองคก์รทีแ่ตกตา่งกนั และใชเ้พือ่จดุประสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั ในมมุมองของ COBIT 5 ความแตก
ตา่งหลกัๆ ทีเ่ห็นเดน่ชดัระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการคอื:

– การกำากบัดแูล (Governance)

 

ในองคก์รสว่นใหญ ่คณะกรรมการบรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบการกำากบัดแูลโดยรวมภายใตก้ารชีน้ำาของประธานกรรมการ ใน
องคก์รขนาดใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้น หนา้ทีบ่างประการสำาหรับการกำากบัดแูลอาจมอบหมายใหก้บัหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้
เป็นพเิศษในระดบัทีเ่หมาะสม 

– การบรหิารจัดการ (Management)

 

ในองคก์รสว่นใหญ ่ การบรหิารจัดการรับผดิชอบโดยผูบ้รหิารระดบัสงูภายใตก้ารชีน้ำาของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
(CEO)

เมือ่นำาหลกัการทัง้ 5 ประการนีม้ารวมกนัจะทำาใหอ้งคก์รสามารถสรา้งกรอบการดำาเนนิงานสำาหรับการกำากบัดแูลและการ
บรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่สง่ผลใหก้ารใชส้ารสนเทศและการลงทนุดา้นเทคโนโลยเีกดิประโยชนส์งูสดุ เพือ่ยงั
ประโยชนใ์หก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี

กำรก�ำกบัดแูล ท�ำใหม้ ัน่ใจไดว้ำ่ ควำมตอ้งกำร เง ือ่นไข และทำงเลอืกของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บักำรประเมนิ
เพือ่ก�ำหนดวตัถปุระสงคท์ีอ่งคก์รตอ้งกำรใหบ้รรลซุึง่มคีวำมสมดลุและเห็นชอบรว่มกนั;  กำรก�ำหนด
ทศิทำงผำ่นกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัและกำรตดัสนิใจ;  และกำรเฝ้ำตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนและกำร
ปฏบิตัติำมเทยีบกบัทศิทำงและวตัถปุระสงคท์ีไ่ดต้กลงรว่มกนั

ผูบ้รหิำรวำงแผน สรำ้ง ด�ำเนนิงำน และเฝ้ำตดิตำมกจิกรรมตำ่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงทีก่�ำหนดโดย
หนว่ยงำนก�ำกบัดแูล (governance body) เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร
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บทที ่1
ภาพรวมของ COBIT 5
COBIT 5 ใหแ้นวทางสำาหรับยคุถดัไปของสมาคม ISACA ในเรือ่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการองคก์รทางดา้นไอททีี่
โดยจัดทำาขึน้จากประสบการณท์ีม่กีารนำา COBIT ไปใชง้านจรงิมากกวา่ 15 ปี และมกีารนำาไปประยกุตใ์ชโ้ดยองคก์รมากมาย
รวมทัง้ผูใ้ชต้า่งๆ จากกลุม่ธรุกจิ กลุม่ไอท ีกลุม่บรหิารความเสีย่ง กลุม่ผูรั้กษาความมัน่คงปลอดภยั และกลุม่ใหค้วามเชือ่มัน่ 
(assurance) ปัจจัยขบัเคลือ่นหลกัในการพัฒนา COBIT 5 เกดิจากความตอ้งการทีจ่ะ 
• ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นมากขึน้ในการกำาหนดสิง่ทีค่าดหวงัจากสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง (ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 

ณ ระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได ้และดว้ยตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้) และลำาดบัสำาคญัของแตล่ะสิง่เหลา่นัน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ คณุคา่
ทีค่าดหวงันัน้จะไดรั้บการสง่มอบจรงิ ผูม้สีว่นไดเ้สยีบางคนอาจตอ้งการผลประโยชนใ์นระยะสัน้ บางคนตอ้งการความยัง่ยนื
ในระยะยาว บางคนพรอ้มทีจ่ะรับความเสีย่งสงู แตบ่างคนอาจไมส่ามารถยอมรับความเสยีงไดเ้ลย ความคาดหวงัทีแ่ตกตา่ง
กนัเหลา่นี ้(ซึง่บางครัง้กข็ดัแยง้กนั) ตอ้งไดรั้บการจัดการอยา่งมปีระสทิธผิล นอกจากนีผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่นีย้งัไมเ่พยีง
ตอ้งการมสีว่นรว่มมากขึน้เทา่นัน้ แตพ่วกเขาตอ้งการความโปรง่ใสดว้ยวา่ สิง่เหลา่นีจ้ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร และจะบรรลุ
ผลลพัธจ์รงิไดอ้ยา่งไร

• ระบถุงึความสำาเร็จขององคก์รทีต่อ้งพึง่พากลุม่ธรุกจิและองคก์รดา้นไอทจีากภายนอกมากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอก ผูข้าย ทีป่รกึษา ลกูคา้ ผูใ้หบ้รกิารแบบกลุม่เมฆ (Cloud) และอืน่ๆ  ตลอดจนวธิกีารและกลไกตา่งๆ ทีใ่ชเ้ป็นการ
ภายในเพือ่สง่มอบคณุคา่ตามทีค่าดหวงั

• รับมอืกบัปรมิาณสารสนเทศทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งมนัียสำาคญั องคก์รจะเลอืกสารสนเทศทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและน่าเชือ่
ถอืซึง่จะนำาไปสูก่ารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดอ้ยา่งไร สารสนเทศเองกจ็ำาเป็นตอ้งไดรั้บการบรหิาร
จัดการอยา่งมปีระสทิธผิลซึง่การมตีน้แบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธผิลสามารถชว่ยได ้

• รับมอืกบัไอททีีก่ำาลงัแพรห่ลายมากขึน้ ไอทไีดบ้รูณาการเป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิมากขึน้เรือ่ยๆ บอ่ยครัง้ทีเ่กดิความไม่
พอใจหากแยกไอทอีอกมาตา่งหากแมว้า่ไอทจีะยงัสอดคลอ้งกบัธรุกจิกต็าม  ไอทจีำาเป็นตอ้งบรูณาการใหเ้ป็นสว่นหนึง่
ของโครงการทางธรุกจิ โครงสรา้งการจัดองคก์ร การบรหิารความเสีย่ง นโยบาย ทกัษะ กระบวนการ และอืน่ๆ บทบาทของ
ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นสารสนเทศ (CIO) และหนา้ทีง่านดา้นไอทกีำาลงัคอ่ยๆ ววิฒันาการไปจากเดมิ บคุลากรในหน่วยงาน
ธรุกจิมทีกัษะดา้นไอทมีากขึน้และมสีว่นรว่มหรอืกำาลงัจะมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและการปฏบิตักิารดา้นไอทมีากขึน้ ไอที
จะตอ้งบรูณาการใหเ้ขา้กบัธรุกจิมากขึน้

• ใหแ้นวทางเพิม่เตมิในเรือ่งนวตักรรมและเทคโนโลยทีีอ่อกมาใหมซ่ ึง่เป็นเรือ่งของความคดิสรา้งสรรค ์การประดษิฐค์ดิคน้ 
การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  การทำาใหผ้ลติภณัฑท์ีม่อียูใ่หเ้ป็นทีส่นใจของลกูคา้และดงึดดูลกูคา้ประเภทใหม่ๆ  นวตักรรม
อาจหมายถงึการปรับปรงุกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ทัง้ในเรือ่งของการพัฒนาผลติภณัฑก์ารผลติและหว่งโซ่
อปุทาน (supply chain) เพือ่นำาสนิคา้สูต่ลาดดว้ยความมปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว และมคีณุภาพในระดบัทีส่งูขึน้ 

• ครอบคลมุความรับผดิชอบในหนา้ทีง่านทัง้ทางธรุกจิและดา้นไอทอียา่งครบวงจรและครอบคลมุทกุแงม่มุทีจ่ะนำาไปสูก่าร
กำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รอยา่งมปีระสทิธผิล เชน่ โครงสรา้งการจัดองคก์ร นโยบาย และวฒันธรรม 
นอกเหนอืจากกระบวนการ

• มกีารควบคมุทีด่ขี ึน้สำาหรับกระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดา้นไอท ี(IT Solution) ทีผู่ใ้ชเ้ป็นผูร้เิร ิม่หรอืทีอ่ยูใ่น
ความควบคมุของผูใ้ช ้

• องคก์รบรรลถุงึ:
– การสรา้งคณุคา่ผา่นทางการใชไ้อทรีะดบัองคก์รอยา่งมปีระสทิธผิลและสรา้งสรรค์
– ความพงึพอใจของผูใ้ชท้างธรุกจิ กบัการทำางานและบรกิารดา้นไอที
– ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้กำาหนดตามสญัญา และนโยบายภายในทีเ่กีย่วขอ้ง 
– ความเชือ่มโยงทีด่ขี ึน้ระหวา่งความตอ้งการทางธรุกจิกบัวตัถปุระสงคด์า้นไอท ี

• เชือ่มโยงและหากเป็นไปได ้ทำาใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบักรอบการดำาเนนิงานและมาตรฐานอืน่ๆ ทีม่ใีชก้นัอยู ่เชน่  
Information Technology Infrastructure Library (ITIL®),The Open Group Architecture Forum (TOGAF®), 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2®), 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ the International 
Organization for Standardization (ISO) ซึง่จะชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้ใจถงึกรอบการดำาเนนิงาน แนวปฏบิตัทิีด่ ีและ
มาตรฐานตา่งๆ เหลา่นีว้า่ใชส้ำาหรับจดุใดและใชร้ว่มกนัไดอ้ยา่งไร

• บรูณาการกรอบการดำาเนนิงานและแนวทางทีส่ำาคญัของ ISACA ทัง้หมด โดยเนน้ที ่COBIT Val IT และ Risk IT แตย่งัคง
พจิารณาถงึตน้แบบทางธรุกจิสำาหรับความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ (Business Model for Information Security 
- BMIS) กรอบการดำาเนนิงานสำาหรับความเชือ่มัน่ในไอท ี(IT Assurance Framework-ITAF) เอกสารชือ่วา่ บทสรปุ
สำาหรับคณะกรรมการบรหิารเพือ่การกำากบัดแูลไอท ี(Board Briefing on IT Governance) และเอกสารทีช่ ือ่วา่ Taking 
governance forward (TGF) ดงันัน้ COBIT 5 จงึครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์รและใหพ้ืน้ฐานในการบรูณาการกรอบการดำาเนนิ
งานมาตรฐานและแนวปฏบิตัอิืน่ๆ มารวมกนัเป็นกรอบการดำาเนนิงานเพยีงหนึง่เดยีว 
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ผลติภณัฑแ์ละแนวทางอืน่ๆ ทีค่รอบคลมุความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ  จะสรา้งขึน้จากองคค์วามรู ้
หลกัของ COBIT 5  โดยจะคอ่ยๆ จัดทำาเพิม่เตมิขึน้อกีไปเรือ่ยๆ ซึง่จะทำาใหส้ถาปัตยกรรมใน COBIT 5 มกีารปรับปรงุเพิม่
เตมิอยูเ่สมอ ทา่นสามารถหาขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัสถาปัตยกรรมของผลติภณัฑใ์น COBIT 5 ไดบ้น ISACA เว็บไซด ์(www.
isaca.org/cobit)

ภำพรวมของเอกสำรฉบบันี้

กรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 บรรจเุนือ้หาไวใ้นอกี 7 บทดงันี:้
• บทที ่2  อธบิายหลกัการที ่1 คอื กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยี บทนีจ้ะเกริน่นำาถงึการสง่ทอดเป้า

หมาย (goals cascade) ของ COBIT 5 เป้าหมายระดบัองคก์รดา้นไอทไีดน้ำามาใชเ้พือ่จัดระเบยีบและโครงสรา้งใหก้บั
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี  เป้าหมายระดบัองคก์รสามารถเชือ่มโยงไปสูเ่ป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและเป้าหมาย
เกีย่วขอ้งกบัไอทจีะสามารถบรรลไุดโ้ดยการนำาปัจจัยเอือ้ทัง้หมด ซึง่รวมถงึกระบวนการตา่งๆ ไปใชแ้ละดำาเนนิการใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุเป้าหมายตา่งๆ ทีเ่ชือ่มโยงกนัเหลา่นีเ้รยีกวา่ การสง่ทอดเป้าหมาย (goals cascade) ใน COBIT 5  ในบท
นีย้งัใหต้วัอยา่งของคำาถามดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีมกัมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัไอทรีะดบัองคก์ร

• บทที ่3 อธบิายหลกัการที ่2 คอื ครอบคลมุท ัว่ท ัง้องคก์รอยำ่งครบวงจร บทนีอ้ธบิายวา่ COBIT 5 บรูณาการการกำากบั
ดแูลไอทรีะดบัองคก์รเขา้กบัการกำากบัดแูลองคก์ร โดยครอบคลมุหนา้ทีง่านและกระบวนการทัง้หมดภายในองคก์รได ้
อยา่งไร 

• บทที ่4 อธบิายหลกัการที ่3 ประยกุตใ์ชก้รอบกำรด�ำเนนิงำนทีบ่รูณำกำรเป็นหนึง่เดยีว และอธบิายโดยสรปุเกีย่วกบั
การบรณูาการภายใตส้ถาปัตยกรรมของ COBIT 5

• บทที ่5 อธบิายหลกัการที ่4 เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล การกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์รเป็นการทำางาน
อยา่งเป็นระบบและสนับสนุนโดยปัจจัยเอือ้ตา่งๆ ในบทนีไ้ดเ้กริน่นำาถงึปัจจัยเอือ้และนำาเสนอวธิทีีม่กัใชก้นัทัว่ไปในการ
พจิารณาถงึปัจจัยเอือ้ดว้ยการใชต้น้แบบปัจจัยเอือ้ทัว่ไป (generic enabler model)

• บทที ่6 อธบิายหลกัการที ่5 กำรแบง่แยกกำรก�ำกบัดแูลออกจำกกำรบรหิำรจดักำร และอธบิายถงึความแตกตา่ง
ระหวา่งการบรหิารจัดการและการกำากบัดแูล และความสมัพันธร์ะหวา่งกนั  ภาพรวมของตน้แบบอา้งองิของกระบวนการ 
(process reference model) ของ COBIT 5 ไดร้วมไวใ้นบทนีเ้พือ่เป็นตวัอยา่ง

• บทที ่7 ไดเ้กริน่นำาถงึ แนวทำงกำรน�ำไปใชง้ำน ซึง่อธบิายวา่ เราสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมขึน้มาได ้
อยา่งไร อธบิายถงึปัจจัยเอือ้ทีต่อ้งการ จดุทีม่ปัีญหา (pain point) และเหตกุารณจ์ดุชนวน (trigger event) สำาหรับการนำา
ไปใชง้าน วฎัจักรของการนำาไปใชง้านและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ในบทนีจ้ะองิกบัเอกสารชือ่วา่การนำา COBIT®5 ไปใช ้
งาน (COBIT®5 Implementation) ทีม่รีายละเอยีดอยา่งครบถว้นเกีย่วกบัวธิกีารนำาการกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์รไปใช ้
โดยองิกบั COBIT 5 

• บทที ่8 อธบิายถงึ ตน้แบบระดบัควำมสำมำรถของกระบวนกำร (process capability model) ของ COBIT 5 ที่
มอียูใ่นแบบแผนวธิปีฏบิตัใินการประเมนิชดุโครงการ (assessment programe approach scheme) (www.isaca.org/
cobit-assessment-programme) และชีแ้จงถงึความแตกตา่งจากการประเมนิวฒุภิาวะของกระบวนการใน COBIT 4.1 
(COBIT4.1 process maturity assessment) และผูใ้ชจ้ะเปลีย่นไปใชว้ธิปีฏบิตัใิหมไ่ดอ้ยา่ง

ในภาคผนวกประกอบดว้ยขอ้มลูอา้งองิการแสดงความสมัพันธแ์ละการเปรยีบเทยีบ และรายละเอยีดเพิม่เตมิในบางหวัขอ้  
• ภาคผนวก A. ขอ้มลูอำ้งองิทีน่ำามาใชใ้นระหวา่งการจัดทำา COBIT 5 ไดน้ำามาแสดงไวใ้นภาคผนวกนี้
• ภาคผนวก B. รำยละเอยีดควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยระดบัองคก์รกบัเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอท ีอธบิาย
วา่เป้าหมายระดบัองคก์รในแตล่ะขอ้ สนับสนุนโดยเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทขีอ้ใดบา้ง 

• ภาคผนวก C. รำยละเอยีดควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอทแีละกระบวนกำรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอท ี
กบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทอีธบิายวา่กระบวนการตา่งๆ ใน COBIT สนับสนุนการบรรลถุงึเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ไอทไีดอ้ยา่งไร 

• ภาคผนวก D. ควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยีและเป้ำหมำยระดบัองคก์ร อธบิายวา่ ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายระดบัองคก์รใน COBIT 5 อยา่งไร

• ภาคผนวก E. กำรเทยีบ COBIT 5 กบัมำตรฐำน/กรอบกำรด�ำเนนิงำนอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งและเกีย่วเนือ่งกนัมำกทีส่ดุ
• ภาคผนวก F. กำรเปรยีบเทยีบระหวำ่งตน้แบบสำรสนเทศใน COBIT 5 กบัเกณฑค์ณุสมบตัขิองสำรสนเทศใน 

COBIT 4.1
• ภาคผนวก G. ค�ำอธบิำยอยำ่งละเอยีดของปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5 จากบทที ่5 และรวมถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิของ

ปัจจัยเอือ้ตา่งๆ  รวมถงึรายละเอยีดของตน้แบบปัจจัยเอือ้ (enabler model) ทีอ่ธบิายถงึองคป์ระกอบเฉพาะและแสดง
ตวัอยา่งประกอบ

• ภาคผนวก H. อภธิำนศพัท์
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บทที ่ 2
หลกัการที ่1: การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
บทน�ำ
องคก์รตัง้ขึน้เพือ่ทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี  ดงันัน้องคก์รไมว่า่จะเป็นองคก์รการคา้หรอืไมแ่สวงหาผลกำาไรกจ็ะตอ้ง
มกีารสรา้งคณุคา่เป็นหนึง่ในวตัถปุระสงคข์องการกำากบัดแูล การสรา้งคณุคา่หมายถงึ การไดรั้บผลประโยชนด์ว้ยตน้ทนุ
ทรัพยากรทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุและความเสีย่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุ (ดรูปูภำพที ่3) ผลประโยชนส์ามารถรับรูไ้ดห้ลายรปูแบบ  
ยกตวัอยา่งเชน่ ดา้นการเงนิสำาหรับองคก์รทีแ่สวงหาผลกำาไร หรอืการบรกิารสาธารณะสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 

รปูภำพที ่3—วตัถปุระสงคใ์นกำรก�ำกบัดแูล: กำรสรำ้งคณุคำ่

องคก์รมผีูม้สีว่นไดเ้สยีหลายคน และคำาวา่ “สรา้งคณุคา่” กม็คีวามหมายทีแ่ตกตา่งกนัไปและบางครัง้กข็ดัแยง้กนั   การ
กำากบัดแูลจงึเป็นการเจรจาตอ่รองและตดัสนิใจทา่มกลางความแตกตา่งในผลประโยชนท์ีข่องผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หลาย ดว้ย
เหตนุีร้ะบบการกำากบัดแูลจงึควรพจิารณาถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดเมือ่จะตดัสนิใจในการประเมนิผลประโยชน ์ความเสีย่ง 
และทรัพยากร  คำาถามทีค่วรถามในการตดัสนิใจแตล่ะครัง้คอื  ใครเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน ์ใครเป็นผูรั้บความเสีย่ง และตอ้งใช ้
ทรัพยากรอะไรบา้ง

กำรสง่ทอดเป้ำหมำยของ COBIT 5 
ทกุองคก์รดำาเนนิงานภายใตบ้รบิททีต่า่งกนั  ซึง่บรบิทนีก้ำาหนดโดยทัง้ปัจจัยภายนอก (ดา้นการตลาด ประเภทธรุกจิ 
ภมูศิาสตรก์ารเมอืง และอืน่ๆ ) และปัจจัยภายใน (วฒันธรรม การจัดองคก์ร การยอมรับความเสีย่ง และอืน่ๆ )  และจำาเป็น
ตอ้งมรีะบบการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการทีป่รับแตง่ใหเ้หมาะสมเฉพาะสำาหรับองคก์ร

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี จะตอ้งถกูแปลงมาเป็นกลยทุธข์ององคก์รทีส่ามารถดำาเนนิการได ้การสง่ทอดเป้าหมายของ  
COBIT 5 เป็นกลไกในการแปลงความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีมาเป็นเป้าหมายขององคก์ร เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ี
และเป้าหมายของปัจจัยเอือ้ทีป่รับแตง่ใหเ้ป็นเฉพาะตวัและสามารถนำาไปปฏบิตัไิด ้การแปลงนีช้ว่ยใหม้กีารกำาหนดเป้าหมาย
ทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไปในแตล่ะระดบัและในทกุดา้นขององคก์รเพือ่สนับสนุนเป้าหมายและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีใน
ภาพรวม และสนับสนุนใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการขององคก์รกบักระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
และการใหบ้รกิารดา้นไอที

การสง่ทอดเป้าหมายของ COBIT 5 แสดงไวใ้น รปูภำพที ่4

ข ัน้ตอนที ่1 ปจัจยัผลกัดนัผูม้สีว่นไดเ้สยีมอีทิธผิลตอ่ควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บอทิธพิลจากปัจจัยผลกัดนัหลายอยา่ง  ยกตวัอยา่งเชน่ การเปลีย่นแปลงกลยทุธ ์การ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิและกฎระเบยีบในการควบคมุ และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

ข ัน้ตอนที ่2 สง่ทอดควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยีไปยงัเป้ำหมำยระดบัองคก์ร
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเชือ่มโยงไปถงึเป้าหมายทัว่ไปในระดบัองคก์ร  (Generic enterprise goal) เป้า
หมายระดบัองคก์รเหลา่นีก้ำาหนดขึน้โดยใชม้ติติา่งๆ ของการวดัผลแบบสมดลุ (BSC)1 และเป็นการแสดงรายการเป้าหมายที่
มกัใชก้นัโดยทัว่ไปซึง่องคก์รสามารถนำามากำาหนดใชเ้ป็นของตนได ้ถงึแมว้า่เป้าหมายตา่งๆ ทีม่อียูใ่นรายการนีจ้ะไมใ่ชเ้ป้า
หมายทัง้หมด แตเ่ป้าหมายเฉพาะขององคก์รโดยสว่นใหญก่ส็ามารถเทยีบไดง้า่ยกบัเป้าหมายทัว่ไปในระดบัองคก์รนี ้ตาราง
แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัเป้าหมายระดบัองคก์รแสดงไวใ้นภาคผนวก D
1 Kaplan, Robert S.; David P. Norton; The Balanced Scorecard:  Translating Strategy Into Action, Harvard University Press, USA, 1996
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รปูภำพที ่4—ภำพรวมของกำรสง่ทอดเป้ำหมำยใน COBIT 5

COBIT 5 กำาหนดเป้าหมายทัว่ไปไว ้17 ขอ้  ดงัทีแ่สดงไวใ้นรปูภำพที ่5 ซึง่ประกอบดว้ย 
• มติขิองการวดัผลแบบสมดลุ (BSC) ทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายระดบัองคก์ร 
• เป้าหมายระดบัองคก์ร
• ความสมัพันธก์บัวตัถปุระสงคห์ลกัของการกำากบัดแูล 3 ประการ  คอื การไดรั้บผลประโยชน ์ความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะ

สม และการใชท้รัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ (P หมายถงึ ความสมัพันธห์ลกั และ S หมายถงึ ความสมัพันธร์อง หรอืมี
ความสมัพันธก์นันอ้ย)

ข ัน้ตอนที ่3 เป้ำหมำยระดบัองคก์รสง่ทอดไปยงัเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที
การบรรลซุ ึง่เป้าหมายระดบัองคก์รจำาเป็นตอ้งมผีลลพัธ์2 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทจีำานวนหนึง่ ซึง่ไดแ้ก่เ่ป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ไอท ีน่ันเอง คำาวา่เกีย่วขอ้งกบัไอทหีมายถงึสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง และเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทนีีไ้ด ้
กำาหนดขึน้ตามมติขิองการวดัผลแบบสมดลุดา้นไอท ี(IT BSC) COBIT 5 ไดก้ำาหนดเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทไีว ้17 ขอ้ 
ตามรปูภำพที ่6 

ตารางแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทกีบัเป้าหมายระดบัองคก์รไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก B  และยงั
แสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่เป้าหมายระดบัองคก์รแตล่ะขอ้สนับสนุนดว้ยเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทขีอ้ใดบา้ง

ข ัน้ตอนที ่4 เป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอทสีง่ทอดไปยงัเป้ำหมำยของปจัจยัเอือ้
การบรรลเุป้าหมายเกีย่วขอ้งกบัไอทจีำาเป็นตอ้งมรีะบบงานทีท่ำางานไดด้แีละใชปั้จจัยเอือ้จำานวนหนึง่ แนวคดิของปัจจัยเอือ้
ไดอ้ธบิายรายละเอยีดไวใ้นบทที ่5 ปัจจัยเอือ้รวมถงึกระบวนการ โครงสรา้งการจัดองคก์ร และสารสนเทศ และไดม้กีาร
กำาหนดเป้าหมายสำาหรับปัจจัยเอือ้แตล่ะประเภททีจ่ะสนับสนุนเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

กระบวนการเป็นหนึง่ในปัจจัยเอือ้ ในภาคผนวก C ไดแ้สดงความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทแีละกบั
กระบวนการของ COBIT 5 ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึเป้าหมายของกระบวนการเหลา่นัน้ดว้ย

2 ไอทยีอ่มไมใ่ชส่ ิง่เดยีวเทา่นัน้ทีจ่ำาเป็นในการบรรลเุป้าหมายระดบัองคก์ร หนา้ทีง่านในดา้นอืน่ๆ ทัง้หมดภายในองคก์ร เชน่ การเงนิและการตลาด ยอ่มมสีว่นชว่ย
ใหบ้รรลเุป้าหมายระดบัองคก์รเชน่กนั แตใ่นบรบิทของ COBIT 5 จะพจิารณาเฉพาะเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทเีทา่นัน้ 
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รปูภำพที ่5—เป้ำหมำยระดบัองคก์รของ COBIT 5

มติกิารวดัผลแบบ
สมดลุ

เป้าหมายระดบัองคก์ร

ความเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงคใ์นการกำากบั
ดแูล

การไดรั้บ
ผล

ประโยชน์
ความเสีย่งที่
เหมาะสม

ทรัพยากรที่
ใหป้ระโยชน์

สงูสดุ

ดา้นการเงนิ 1. คณุคา่จากการลงทนุในธรุกจิของผูม้สีว่นไดเ้สยี P S

2. กลุม่ (Portfolio)ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามสามารถในการ
แขง่ขนั

P P S

3. ความเสีย่งทางธรุกจิทีไ่ดรั้บการจัดการ (การปกป้องคุม้ครองสนิทรัพย)์ P S

4. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัจากภายนอก P

5. ความโปรง่ใสทางการเงนิ P S S

ดา้นลกูคา้ 6. วฒันธรรมทีเ่นน้การบรกิารลกูคา้ P S

7. บรกิารของธรุกจิมคีวามตอ่เนือ่งและความพรอ้มใหบ้รกิาร P

8. การตอบสนองอยา่งฉับไวตอ่การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มทาง
ธรุกจิ

P S

9. การตดัสนิใจเชงิกลยทุธบ์นพืน้ฐานของสารสนเทศ P P P

10. ตน้ทนุในการสง่มอบบรกิารทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ P P

ดา้นกระบวนการ
ภายใน

11. หนา้ทีง่านในกระบวนการทางธรุกจิทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ P P

12. ตน้ทนุของกระบวนการทางธรุกจิทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ P P

13. ชดุโครงการเพือ่การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทีไ่ดรั้บการบรหิารจัดการ P P S

14. การปฏบิตังิานและบคุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ P P

15. การปฏบิตัติามนโยบายภายในองคก์ร P

ดา้นการเรยีนรูแ้ละ
เตบิโต

16. บคุคลากรทีม่ทีกัษะและแรงจงูใจ S P P

17. วฒันธรรมทีส่ง่เสรมินวตักรรมสำาหรับผลติภณัฑแ์ละการดำาเนนิธรุกจิ P

รปูภำพที ่6—เป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที
มติกิารวดัผลแบบ
สมดลุดา้นไอที

เป้าหมายของสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง

ดา้นการเงนิ 01 กลยทุธด์า้นไอทสีอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบักลยทุธด์า้นธรุกจิ

02 ไอทเีอือ้อำานวยและสนับสนุนใหธ้รุกจิสามารถปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายนอก

03 ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้ำามัน่ในการตดัสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

04 ความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีามารถบรหิารจัดการได ้

05 ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจรงิจากกลุม่ของการลงทนุและการใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ ทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้

06 ตน้ทนุ ประโยชน ์และความเสีย่งทางดา้นไอทมีคีวามโปรง่ใส

ดา้นลกูคา้ 07 การสง่มอบบรกิารดา้นไอทเีป็นไปตามความตอ้งการของธรุกจิ

08 การใชร้ะบบงาน สารสนเทศและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม

ดา้นกระบวนการ
ภายใน

09 ความคลอ่งตวัทางดา้นไอที

10 ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานในการประมวลผล และระบบงาน

11 การใชส้นิทรัพย ์ทรัพยากร และสมรรถนะทางดา้นไอทใีหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ

12 การเอือ้อำานวยและสนับสนุนการทำางานของกระบวนการทางธรุกจิโดยบรูณาการระบบงานและเทคโนโลยเีขา้ไปใช ้
ในกระบวนการทางธรุกจิ

13 การสง่มอบชดุโครงการตา่งๆ  กอ่ใหเ้กดิประโยชน ์ตรงเวลา ตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้และตามความตอ้งการและ
มาตรฐานดา้นคณุภาพ

14 ความพรอ้มใชข้องสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้และมปีระโยชนใ์นการตดัสนิใจ

15 ไอททีีป่ฏบิตัติามนโยบายภายในขององคก์ร

ดา้นการเรยีนรูแ้ละ
เตบิโต

16 บคุลากรทัง้ทางดา้นไอทแีละดา้นธรุกจิทีม่คีวามสามารถและมแีรงจงูใจ

17 ความรู ้ความเชีย่วชาญ และการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่นวตักรรมทางธรุกจิ
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กำรใชก้ำรสง่ทอดเป้ำหมำยของ COBIT 5 
ประโยชนข์องกำรสง่ทอดเป้ำหมำยของ COBIT 5
การสง่ทอดเป้าหมาย3 เป็นสิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยจัดลำาดบัความสำาคญัในการนำาไปใชง้าน การปรับปรงุใหด้ขี ึน้ และการใหค้วาม
เชือ่มัน่ในการกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์ร บนพืน้ฐานของวตัถปุระสงค ์(เชงิกลยทุธ)์ ขององคก์รและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง  
ในทางปฏบิตักิารสง่ทอดเป้าหมายจะรวมถงึ
• กำาหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งและจับตอ้งได ้สำาหรับหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในระดบัตา่งๆ 
• กรองฐานความรู ้(Knowledge base) ของ COBIT 5 เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายในระดบัองคก์ร เพือ่คดัเฉพาะแนวทาง

ทีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้นโครงการหนึง่ๆ ไมว่า่จะเป็นโครงการเพือ่การนำาไปใชง้าน(ระบบงานใหม)่ เพือ่การปรับปรงุใหด้ขี ึน้ หรอื
เพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่

• ระบแุละสือ่สาร (ในบางครัง้อาจเป็นในระดบัปฏบิตักิาร) อยา่งชดัเจนวา่ ปัจจัยเอือ้มคีวามสำาคญัตอ่การบรรลเุป้าหมายใน
ระดบัองคก์รอยา่งไร

กำรใชก้ำรสง่ทอดเป้ำหมำยของ COBIT 5 อยำ่งระมดัระวงั
การสง่ทอดเป้าหมาย รวมทัง้ตารางแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายระดบัองคก์รกบัเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและ
ระหวา่งเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทกีบัปัจจัยเอือ้ของ COBIT 5 (รวมถงึกระบวนการตา่งๆ ) ไมไ่ดเ้ป็นคำาตอบทีค่รอบ
จักรวาล และผูใ้ชไ้มค่วรพยายามทีจ่ะนำาไปใชโ้ดยไมค่ำานงึถงึปัจจัยแวดลอ้มอืน่ๆ แตค่วรใชเ้ป็นเพยีงแนวทางหนึง่ดว้ย
เหตผุลหลายประการ ไดแ้ก่่
• ทกุองคก์รมกีารจัดลำาดบัความสำาคญัของเป้าหมายทีแ่ตกตา่งกนั และลำาดบัความสำาคญันีอ้าจจะเปลีย่นแปลงไปตามเวลา
• ตารางแสดงความสมัพันธไ์มไ่ดแ้ยกแยะขนาด และ/หรอื ประเภทธรุกจิขององคก์ร แตเ่ป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยทัว่ไป

แลว้เป้าหมายในระดบัตา่งๆ มคีวามสมัพันธต์อ่กนัอยา่งไร
• คา่บง่ชีต้า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นตารางแสดงถงึระดบัของความสำาคญัหรอืความสมัพันธท์ีแ่บง่เป็น 2 ระดบั  ซึง่ชีน้ำาวา่เราสามารถ

 “แยกแยะ” ระดบัทัง้สองไดอ้ยา่งชดัเจน แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ ระดบัความสมัพันธอ์าจเป็นคา่ใดคา่หนึง่ทีอ่ยูร่ะหวา่งชว่ง
ของ 2 ระดบัดงักลา่วกไ็ด ้

กำรใชก้ำรสง่ทอดเป้ำหมำยของ COBIT 5 ในทำงปฏบิตั ิ
จากเหตผุลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  เห็นไดช้ดัวา่ในขัน้แรกของการใชก้ารสง่ทอดเป้าหมายนี ้องคก์รควรปรับแตง่ตารางความ
สมัพันธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณเ์ฉพาะหนึง่ๆ หรอือกีนัยหนึง่ แตล่ะองคก์รควรจัดทำาการสง่ทอดเป้าหมายทีเ่ป็นลกัษณะ
เฉพาะของตวัเองกอ่น จากนัน้จงึนำามาเปรยีบเทยีบกบัของ COBIT เพือ่ปรับใหม้คีวามสมบรูณม์ากขึน้

ยกตวัอยา่ง องคก์รอาจปรารถนาทีจ่ะ
•  แปลงลำาดบัความสำาคญัของกลยทุธม์าเป็นการใหน้ำ้าหนักหรอืใหค้วามสำาคญัอยา่งใดอยา่งหนึง่สำาหรับเป้าหมายในระดบั

องคก์รแตล่ะขอ้
•  ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของความสมัพันธใ์นการสง่ทอดเป้าหมาย โดยพจิารณาถงึสภาพแวดลอ้มหรอืประเภทธรุกจิที่

เป็นเรือ่งเฉพาะของตน เป็นตน้

 3  การส่งทอดเป้าหมายมาจากงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยอันทเวิบ (University of Antwerp) สาขาวิชา Management School IT Alignment and Governance 
Institute ในประเทศเบลเย่ียม
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ตวัอยำ่งที ่1—กำรสง่ทอดเป้ำหมำย
องคก์รไดก้ำาหนดเป้าหมายกลยทุธข์ึน้มาจำานวนหนึง่ ซึง่การปรับปรงุความพงึพอใจของลกูคา้เป็นเป้าหมายทีส่ำาคญัทีส่ดุ จากจดุ
ดงักลา่ว องคก์รตอ้งการทราบถงึทกุจดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีีจ่ะตอ้งปรับปรงุ

องคก์รตดัสนิใจกำาหนดใหค้วามพงึพอใจของลกูคา้มคีวามสำาคญัในลำาดบัตน้ เทา่กบัวา่ไดย้กระดบัความสำาคญัใหก้บัเป้าหมาย
ระดบัองคก์รในขอ้ตอ่ไปนี ้(จากรปูภำพที ่5):
• 6. วฒันธรรมทีเ่นน้การบรกิารลกูคา้
• 7. บรกิารของธรุกจิมคีวามตอ่เนือ่งและความพรอ้มใหบ้รกิาร
• 8. การตอบสนองอยา่งฉับไวตอ่การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ

จากนัน้ องคก์รดำาเนนิการในลำาดบัถดัมาในการสง่ทอดเป้าหมาย ไดแ้ก่ก่ารวเิคราะหว์า่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทขีอ้ใดทีม่คีวาม
เชือ่มโยงกบัเป้าหมายระดบัองคก์รเหลา่นี ้ความเชือ่มโยงทีใ่หเ้ป็นแนวทางไวน้ี ้ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก B

จากนัน้ เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทดีงัตอ่ไปนีถ้อืวา่มคีวามสำาคญัมากทีส่ดุ (ระบไุวใ้นตารางวา่มคีวามสมัพันธห์ลกั ‘P’ ):
• 01 กลยทุธด์า้นไอทสีอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบักลยทุธด์า้นธรุกจิ
• 04 ความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีามารถบรหิารจัดการได ้
• 07 การสง่มอบบรกิารดา้นไอทเีป็นไปตามความตอ้งการของธรุกจิ
• 09 ความคลอ่งตวัทางดา้นไอที
• 10 ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานในการประมวลผล และระบบงาน
• 14 ความพรอ้มใชข้องสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้และมปีระโยชนใ์นการตดัสนิใจ
• 17 ความรู ้ความเชีย่วชาญ และการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่นวตักรรมทางธรุกจิ

องคก์รตรวจสอบความสมเหตสุมผลของรายการ และตดัสนิใจทีจ่ะคงไวซ้ ึง่เป้าหมาย 4 ขอ้แรกใหม้คีวามสำาคญัในลำาดบัตน้

ในการสง่ทอดในลำาดบัถดัไป โดยใชแ้นวคดิของปัจจัยเอือ้ (ดบูทที ่5) เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทเีหลา่นีข้บัเคลือ่นเป้าหมาย
ของปัจจัยเอือ้จำานวนหนึง่ซึง่รวมถงึเป้าหมายของกระบวนการ ในภาคผนวก C ไดแ้นะใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัไอทกีบักระบวนการใน COBIT 5 ตารางทีน่ำาเสนอชว่ยใหส้ามารถระบถุงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีีม่คีวามเกีย่ว
เนือ่งมากทีส่ดุในการสนับสนุนเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีแตก่ระบวนการอยา่งเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ ปัจจัยเอือ้อืน่ๆ เชน่ 
วฒันธรรม พฤตกิรรมและจรยิธรรม โครงสรา้งการจัดองคก์ร หรอืทกัษะและความเชีย่วชาญลว้นมคีวามสำาคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่
กนัและจำาเป็นตอ้งมเีป้าหมายทีช่ดัเจน

เมือ่ทำาขัน้ตอนดงักลา่วเสร็จแลว้ องคก์รกจ็ะไดช้ดุของเป้าหมายทีส่อดคลอ้งสำาหรับปัจจัยเอือ้ทัง้หมดทีช่ว่ยใหบ้รรลถุงึ
วตัถปุระสงคด์า้นกลยทุธท์ีไ่ดป้ระกาศไวแ้ละชดุของมาตรวดัในการวดัผลการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตวัอยำ่งที ่2—ควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยี: ควำมสำมำรถในกำรด�ำรงอยูไ่ด ้
หลงัจากดำาเนนิการวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีแลว้ องคก์รตดัสนิใจวา่ ‘ความสามารถในการดำารงอยูไ่ด’้ เป็นกลยทุธ์
ทีม่คีวามสำาคญัในลำาดบัตน้ๆ  สำาหรับความสามารถในการดำารงอยูไ่ดนั้น้ไมไ่ดม้เีพยีงแคม่มุมองดา้นสภาพแวดลอ้มเทา่นัน้ แตย่งั
รวมถงึทกุสิง่ทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเร็จในระยะยาวขององคก์รดว้ย
 
จากผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี องคก์รตดัสนิใจทีจ่ะมุง่เนน้ไปทีว่ตัถปุระสงค ์5 ขอ้ตอ่ไปนี ้โดยมขีอ้มลูราย
ละเอยีดเพิม่เตมิสำาหรับเป้าหมายบางประการ
1. คณุคา่จากการลงทนุในธรุกจิของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเฉพาะในสงัคมของผูม้สีว่นไดเ้สยี
4. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัจากภายนอก เนน้ทีก่ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นแรงงานในขอ้ตกลงบรกิารจากหน่วยงานภายนอก
8. การตอบสนองอยา่งฉับไวตอ่การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ

16. บคุคลกรทีม่ทีกัษะและแรงจงูใจ ตระหนักวา่ความสำาเร็จขององคก์รขึน้อยูก่บับคุลากรในองคก์ร
17. วฒันธรรมทีส่ง่เสรมินวตักรรมสำาหรับผลติภณัฑแ์ละการดำาเนนิธรุกจิ โดนเนน้ทีน่วตักรรมในระยะยาว 

จากลำาดบัความสำาคญันี ้สามารถนำาการสง่ทอดเป้าหมายมาประยกุตใ์ชด้งัทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้

ค�ำถำมเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรดำ้นไอที
ในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีในองคก์รทีพ่ ึง่พาไอทเีป็นอยา่งมาก จะเกดิคำาถามมากมายเกีย่วกบัการ
กำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร (รปูภำพที ่7)
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รปูภำพที ่7—ค�ำถำมเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรไอที
ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยใน ค�ำถำมของผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยใน

• คณะกรรมการบรหิาร
• ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร (CEO)
• ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการ

เงนิ (CFO)
• ผูบ้รหิารสงูสดุ

ดา้นสารสนเทศ (CIO)
• ผูบ้รหิารสงูสดุดา้น

ความเสีย่ง(CRO)
• ผูบ้รหิารดา้นธรุกจิ
• เจา้ของกระบวนการ

ทางธรุกจิ
• ผูจั้ดการดา้นธรุกจิ
• ผูจั้ดการดา้นความเสีย่ง
• ผูจั้ดการดา้นความมัน่

คงปลอดภยั
• ผูจั้ดการดา้นบรกิาร
• ผูจั้ดการดา้นทรัพยา

กรบคุคล 
• ผูต้รวจสอบภายใน 
• เจา้หนา้ทีด่า้นการรัก

ษาความเป็นสว่นบคุคล
• ผูใ้ชง้านไอที
• ผูจั้ดการดา้นไอที
• อืน่ๆ 

• เราจะไดรั้บคณุคา่จากการใชไ้อทไีดอ้ยา่งไร ผูใ้ชง้านมคีวามพอใจกบัคณุภาพของบรกิาร
ดา้นไอทหีรอืไม่

• เราจะจัดการกบัประสทิธภิาพดา้นไอทไีดอ้ยา่งไร
• เราจะนำาเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้หด้ทีีส่ดเพือ่เปิดชอ่งทางกลยทุธไ์ดอ้ยา่งไร
• เราจะจัดตัง้และจัดโครงสรา้งหน่วยงานดา้นไอทใีหด้ทีีส่ดุไดอ้ยา่งไร
• เราตอ้งพึง่พาผูใ้หบ้รกิารภายนอกมากนอ้ยเพยีงใด มกีารจัดการกบัสญัญาบรกิารดา้นไอที

กบับคุคลภายนอกไดด้เีพยีงใด เราจะไดรั้บความเชือ่มัน่จากผูใ้หบ้รกิารภายนอกไดอ้ยา่งไร
• มขีอ้กำาหนด (ดา้นการควบคมุ) อะไรบา้งเกีย่วกบัสารสนเทศ 
• เราไดร้ะบถุงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดแลว้หรอืยงั
• เรามกีารดำาเนนิงานดา้นไอททีีม่ปีระสทิธภิาพ และตา้นทานภยัตา่งๆ ไดห้รอืไม่
• เราจะควบคมุตน้ทนุดา้นไอทไีดอ้ยา่งไร เราจะใชท้รัพยากรดา้นไอทใีหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดอ้ยา่งไร ทางเลอืกใดทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุในการจา้ง
หน่วยงานภายนอก

• เรามบีคุลากรทีเ่พยีงพอสำาหรับงานดา้นไอทหีรอืไม ่เราจะพัฒนาและรักษาทกัษะของบคุลากร
ไดอ้ยา่งไร และจะจัดการประสทิธภิาพในการทำางานไดอ้ยา่งไร

• เราจะไดรั้บความเชือ่มัน่ในเรือ่งของไอทไีดอ้ยา่งไร
• ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการประมวลผลมคีวามปลอดภยัหรอืไม่
• เราจะเพิม่ความคลอ่งตวัใหก้บัธรุกจิดว้ยการมสีภาพแวดลอ้มดา้นไอททีีม่คีวามยดืหยุน่ไดอ้ยา่งไร
• โครงการดา้นไอทปีระสบความลม้เหลวทีจ่ะสง่มอบงานตามทีก่ำาหนดหรอืไม ่ถา้ใช ่

เป็นดว้ยสาเหตใุด ไอทเีป็นอปุสรรคในการดำาเนนิกลยทุธท์างธรุกจิหรอืไม่
• ไอทมีคีวามสำาคญัเพยีงใดตอ่ความอยูร่อดขององคก์ร จะทำาอยา่งไรหากไอทไีมพ่รอ้มใช ้
• กระบวนการทางธรุกจิทีเ่ป็นหลกัสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิใดทีต่อ้งพึง่พาไอท ีและกระบวน

การเหลา่นัน้ตอ้งการอะไรบา้ง
• มกีารใชจ้า่ยเกนิงบประมาณสำาหรับการปฏบิตังิานดา้นไอทโีดยเฉลีย่เทา่ไร โครงการดา้นไอที

มกีารใชจ้า่ยเงนิเกนิงบประมาณบอ่ยครัง้หรอืไมแ่ละเป็นจำานวนเงนิมากนอ้ยเพยีงใด
• มกีารใชค้วามพยายามไปในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้มากกวา่การปรับปรงุทางธรุกจิ 

มากนอ้ยเพยีงใด
• มทีรัพยากรทางไอททีีเ่พยีงพอและมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่รอ้มใชใ้นการบรรลถุงึวตัถปุระสงค์

ดา้นกลยทุธข์ององคก์รหรอืไม่
• การตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญัๆ ทางดา้นไอทใีชเ้วลานานมากนอ้ยเพยีงใด
• การใชก้ำาลงัคนและการลงทนุทางดา้นไอทมีคีวามโปรง่ใสหรอืไม ่
• ไอทใีชใ้นการสนับสนุนองคก์รในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ และระดบัของการ

ใหบ้รกิารหรอืไม ่จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่เราไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีใ่ชบ้งัคบั
ทัง้หมดแลว้

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ค�ำถำมของผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก
• พันธมติรทางธรุกจิ
• ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร
• ผูถ้อืหุน้
• หน่วยงานกำากบัดแูล /
 รัฐบาล 

• ผูใ้ชภ้ายนอก
• ลกูคา้
• องคก์รทีก่ำาหนดมาตรฐาน
• ผูต้รวจสอบภายนอก
• ทีป่รกึษา
• อืน่ๆ 

• จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่การดำาเนนิงานของพันธมติรทางธรุกจิมคีวามปลอดภยัและเชือ่ถอืได ้
• จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่องคก์รปฏบิตัติามกฎและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
• จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่องคก์รรักษาระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่
• พันธมติรทางธรุกจิสามารถจัดการใหส้ารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งกนัอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

หรอืไม่

เรำจะหำค�ำตอบส�ำหรบัค�ำถำมเหลำ่นีไ้ดอ้ยำ่งไร
คำาถามทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้น รปูภำพที ่7 สามารถเชือ่มโยงไปถงึเป้าหมายระดบัองคก์ร และใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่การสง่ทอดเป้า
หมายเพือ่ใหค้ำาถามเหลา่นัน้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในภาคผนวก D จะมตีวัอยา่งของความสมัพันธร์ะหวา่ง
คำาถามของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายทีร่ะบไุวใ้น รปูภำพที ่7 กบัเป้าหมายระดบัองคก์ร 
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บทที ่3
หลกัการที ่2: ครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์รอยา่งครบวงจร
COBIT 5 กลา่วถงึการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในมมุมองทีค่รอบคลมุทัว่ทัง้
องคก์รอยา่งครบวงจร ซึง่หมายความวา่ COBIT 5:
• บรูณาการการควบคมุกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์รเขา้ไปในการควบคมุกำากบัดแูลขององคก์ร กลา่วคอืระบบการกำากบัดู
และของไอทรีะดบัองคก์รทีน่ำาเสนอใน COBIT 5 สามารถบรูณาการอยา่งไรร้อยตอ่เขา้กบัระบบการกำากบัดแูลใดๆ กต็าม 
COBIT 5 ยงัสอดคลอ้งกบัมมุมองลา่สดุของการกำากบัดแูล

• ครอบคลมุหนา้ทีง่านและกระบวนการทัง้หมดทีจ่ำาเป็นตอ้งกำากบัดแูลและบรหิารจัดการสารสนเทศขององคก์ร
และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่สารสนเทศจะไดรั้บการประมวลผลทีใ่ดกต็าม โดยการขยายขอบเขตใหค้รอบคลมุทัว่ทัง้
องคก์รนีจ้งึทำาให ้COBIT 5 มกีารระบถุงึบรกิารดา้นไอททีัง้ภายในและภายนอกทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มกบักระบวนการ
ทางธรุกจิทัง้ภายในและภายนอก

COBIT 5 ใหภ้าพของการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รอยา่งเป็นองคร์วมและเป็นระบบ (ดหูลกัการที ่4)  
โดยองิกบัปัจจัยเอือ้จำานวนหนึง่ ปัจจัยเอือ้เหลา่นีอ้าจพบอยูต่รงไหนกไ็ดท้ัว่ทัง้องคก์รและตัง้แตเ่ริม่ตน้จนจบ ไดแ้กก่ารรวม
เอาทกุสิง่และทกุคน ทัง้ภายในและภายนอก ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการสารสนเทศขององคก์รและ
ไอททีีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กจิกรรมและความรับผดิชอบของทัง้ดา้นไอทแีละดา้นธรุกจิทีไ่มใ่ชไ่อที

สารสนเทศเป็นปัจจัยเอือ้ประเภทหนึง่ของ COBIT รปูแบบที ่COBIT ไดร้ะบถุงึปัจจัยเอือ้ชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุคนสามารถ
ระบถุงึความตอ้งการสารสนเทศและวฏัจักรการประมวลผลของสารสนเทศของตนไดอ้ยา่งครอบคลมุและสมบรูณ ์จงึชว่ยให ้
สามารถเชือ่มตอ่กบัธรุกจิและความตอ้งการของธรุกจิทีจ่ำาเป็นตอ้งมสีารสนเทศและหนา้ทีง่านดา้นไอททีีเ่หมาะสม รวมทัง้
สนับสนุนธรุกจิและบรบิททีม่คีวามสำาคญั

วธิปีฏบิตัสิ�ำหรบักำรก�ำกบัดแูล
วธิปีฏบิตัสิำาหรับการกำากบัดแูลอยา่งครบวงจรเป็นเรือ่งขัน้พืน้ฐานของ COBIT 5 ดงัทีแ่สดงในรปูภำพที ่8 ซึง่แสดงใหเ้ห็น
ถงึสว่นประกอบหลกัของระบบการกำากบัดแูล4

รปูภำพที ่8—กำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำร COBIT 5

นอกจากวตัถปุระสงคด์า้นการกำากบัดแูลแลว้องคป์ระกอบทีส่ำาคญัอืน่ๆ ของวธิปีฏบิตัสิำาหรับการกำากบัดแูลยงัรวมถงึ ปัจจัย
เอือ้ ไดแ้ก่ข่อบเขตบทบาทหนา้ที ่กจิกรรมตา่งๆ และความสมัพันธ์

4 ระบบการกำากบัดแูลไดแ้สดงไวใ้นการรเิริม่ดำาเนนิงาน ISACA’ s Taking Governance Forward (TGF) รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถหาไดจ้าก  www.
takinggovernanceforward.org.
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ปจัจยัเอือ้เพือ่กำรก�ำกบัดแูล
ปัจจัยเอือ้เพือ่การกำากบัดแูล ไดแ้ก่ท่รัพยากรทีใ่ชส้ำาหรับจัดระบบในการกำากบัดแูล เชน่ กรอบการดำาเนนิงาน หลกัการ
โครงสรา้ง กระบวนการ และแนวปฏบิตั ิซึง่กำาหนดทศิทางของการกระทำาและชว่ยใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ปัจจัยเอือ้ยงัรวมถงึ
ทรัพยากรขององคก์รเชน่ ความสามารถในการบรกิาร (โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอท ีระบบงาน และอืน่ๆ ) บคุลากร และ
สารสนเทศ การขาดแคลนทรัพยากรหรอืปัจจัยเอือ้อาจจะสง่ผลตอ่ความสามารถขององคก์รในการสรา้งคณุคา่

ดว้ยความสำาคญัของปัจจัยเอือ้เพือ่การกำากบัดแูล COBIT 5 จงึมเีพยีงหนทางเดยีวทีจ่ะพจิารณาและจัดการกบัปัจจัยเอือ้
(ดบูทที ่5).

ขอบเขตของกำรก�ำกบัดแูล
การกำากบัดแูลสามารถประยกุตใ์ชก้บัทัว่ทัง้องคก์รกบัหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ กบัสนิทรัพยท์ัง้ทีจั่บตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไม่
ได ้และอืน่ๆ กลา่วคอื เราสามารถกำาหนดการนำาการกำากบัดแูลไปประยกุตใ์ชใ้นมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัไปของแตล่ะองคก์ร 
และเป็นสิง่จำาเป็นทีจ่ะตอ้งระบขุอบเขตของระบบการกำากบัดแูลนีใ้หด้ ีขอบเขตของ COBIT 5 คอื ระดบัองคก์ร แตเ่นือ้หา
สาระของ COBIT 5 สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นมมุมองใดๆ ทีแ่ตกตา่งออกไปกไ็ด ้

บทบำท กจิกรรม และควำมสมัพนัธ์
องคป์ระกอบสดุทา้ย คอื บทบาท กจิกรรมและความสมัพันธข์องการกำากบัดแูลซึง่ระบวุา่ใครมสีว่นรว่มในการกำากบัดแูล มี
สว่นรว่มอยา่งไร และบคุคลเหลา่นัน้ทำาอะไร และจะมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนัอยา่งไร ภายใตข้อบเขตของระบบการกำากบัดแูล    
ใน COBIT 5 จะแบง่แยกกจิกรรมการกำากบัดแูลออกจากกจิกรรมการบรหิารจัดการอยา่งชดัเจน พรอ้มกบัระบถุงึความสมัพันธ์
ระหวา่งกนัและผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่ม รปูภำพที ่9 แสดงถงึรายละเอยีดของสว่นลา่งของรปูภำพที ่8 ซึง่
แสดงรายการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งบทบาทหนา้ทีต่า่งๆ 

สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในมมุมองทัว่ไปสำาหรับการกำากบัดแูล กรณุาด ู“taking governance Forward” ที ่
www.takinggovernanceforward.org

รปูภำพที ่9—บทบำทหนำ้ที ่กจิกรรม และควำมสมัพนัธท์ ีส่�ำคญั
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บทที ่4
หลกัการที ่3: ประยกุตใ์ชก้รอบการดำาเนนิงานทีบ่รูณาการเป็นหนึง่เดยีว
COBIT 5 เป็นกรอบการดำาเนนิงานทีบ่รูณาการเป็นหนึง่เดยีว เนือ่งจาก:
• สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถใช ้COBIT 5 เสมอืนเป็นกรอบ

การดำาเนนิงานทีค่รอบอยูเ่หนอืการบรูณาการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ
• ครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์รอยา่งสมบรูณ ์ซึง่ใหห้ลกัในการบรูณาการ การใชก้รอบการดำาเนนิงาน มาตรฐาน และแนวปฏบิตั ิ

อืน่ๆ อยา่งมปีระสทิธผิล กรอบการดำาเนนิงานทีค่รอบเป็นหนึง่เดยีวนีท้ำาใหก้ารนำาแนวทางจากแหลง่ตา่งๆ มาใชส้อดคลอ้ง
และบรูณาการเขา้ดว้ยกนั โดยไมใ่ชภ้าษาเชงิเทคนคิหรอืภาษาดา้นเทคโนโลยี

• ใหส้ถาปัตยกรรมทีเ่รยีบงา่ยสำาหรับจัดโครงสรา้งของเอกสารประกอบแนวทางและการจัดทำาชดุผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกนั
• บรูณาการองคค์วามรูต้า่งๆ ทีก่ระจัดกระจายอยูต่ามกรอบการดำาเนนิงานตา่งๆ ของ ISACA ทัง้หมด  ISACA ไดว้จัิยประเด็น

ทีส่ำาคญัๆ เกีย่วกบัการกำากบัดแูลระดบัองคก์รมาหลายปี และจัดทำากรอบการดำาเนนิงานออกมาใชม้ากมาย ไมว่า่จะเป็น 
COBIT, Val IT, Risk IT, BMIS, เอกสารทีช่ ือ่วา่บทสรปุการกำากบัดแูลไอทสีำาหรับกรรมการบรหิาร (Board briefing on IT 
Governance), และ ITAF ซึง่ใหแ้นวทางและการสนับสนุนแกอ่งคก์ร COBIT 5 ไดบ้รูณาการองคค์วามรูท้ัง้หมดนีเ้ขา้ไว ้
ดว้ยกนั

COBIT 5 เป็นทีร่วบรวมกรอบกำรด�ำเนนิงำนตำ่งๆ 
รปูภำพที ่10 ใหค้ำาอธบิายดว้ยภาพวา่ COBIT 5 เป็นกรอบการดำาเนนิงานทีบ่รูณาการและมคีวามสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดยีวกนัไดอ้ยา่งไร

รปูภำพที ่10—กรอบกำรด�ำเนนิงำนทีร่วมกนัเป็นหนึง่เดยีวของ COBIT 5
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กรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 ไดใ้หแ้นวทางทีส่มบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ  (ดรูปูภำพที ่
11) ในดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร โดย

• การทำาวจัิยและใชแ้หลง่ขอ้มลูตา่งๆ ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการพัฒนาเนือ้หาใหม่ๆ  ซึง่ประกอบดว้ย
– การนำาแนวทางของ ISACA ทีม่อียู ่(COBIT4.1, ValIT2.0, RiskIT, BMIS) มารวมกนัเป็นกรอบการดำาเนนิงานเพยีงหนึง่

เดยีว
– การเสรมิเนือ้หาในสว่นทีจ่ำาเป็นตอ้งมคีำาอธบิายเพิม่เตมิและตอ้งปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั
– การจัดแนวใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ITIL ,TOGAF และมาตรฐาน ISO 

รายการอา้งองิทัง้หมดสามารถดไูดใ้นภาคผนวก A
• การระบถุงึกลุม่ของปัจจัยเอือ้เพือ่การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ซึง่ใชเ้ป็นโครงสรา้งสำาหรับเอกสารประกอบแนวทาง

ทัง้หมด
• การเพิม่ขอ้มลูเขา้สูฐ่านความรูข้อง COBIT 5 ใหจั้ดเกบ็แนวทางและเนือ้หาทัง้หมดในปัจจบุนัและใหโ้ครงสรา้งสำาหรับ

เนือ้หาทีจ่ะเพิม่เตมิในอนาคต
• การใชอ้า้งองิสำาหรับแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่หมาะสมและครอบคลมุ

รปูภำพที ่11—ชุดผลติภณัฑข์อง COBIT 5

Personal Copy of: Internal Audit Center



บทที ่5 
หลกัการที ่4: เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล

29

บทที ่5
หลกัการที ่4: เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล
ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5
ปัจจัยเอือ้ อาจเป็นหนึง่ปัจจัยหรอืหลายปัจจัยมารวมกนั ทีม่อีทิธพิลตอ่ความสำาเร็จของงาน ซึง่ในทีน่ีก้ค็อืการกำากบัดแูลและ
การบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร ปัจจัยเอือ้ขบัเคลือ่นโดยการสง่ทอดเป้าหมาย (goals cascade) กลา่วคอืเป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัไอทใีนภาพรวมจะระบวุา่จะตอ้งมปัีจจัยเอือ้อะไรบา้ง

กรอบการดำาเนนิงาน COBIT 5 อธบิายถงึปัจจัยเอือ้ 7 ประเภท ประกอบดว้ย (รปูภำพที ่12) 
• หลกักำร  นโยบำย และกรอบกำรด�ำเนนิงำน ซึง่เป็นสิง่ทีน่ำาไปสูก่ารแปลงพฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้ป็นแนวทางทีป่ฏบิตั ิ

ไดจ้รงิสำาหรับการบรหิารจัดการประจำาวนั
• กระบวนกำร อธบิายถงึกลุม่ของแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมทีใ่ชบ้รรลวุตัถปุระสงคบ์างประการ และใหผ้ลลพัธเ์พือ่สนับสนุน

การบรรลวุตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทโีดยรวม 
• โครงสรำ้งกำรจดัองคก์ร  ระบถุงึหน่วยงานทเีป็นหลกัในการตดัสนิใจในองคก์ร 
• วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม ทัง้ของแตล่ะบคุคลและขององคก์ร ซึง่มกัจะไดรั้บการประเมนิคา่นอ้ยกวา่จรงิใน

การเป็นปัจจัยสูค่วามสำาเร็จของกจิกรรมการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ 
• สำรสนเทศ ทีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่รวมสารสนเทศทัง้ทีเ่กดิจากและทีใ่ชโ้ดยองคก์ร สารสนเทศเป็นสิง่

จำาเป็นทีอ่งคก์รจะตอ้งใชเ้พือ่ดำาเนนิกจิกรรมและเพือ่การกำากบัดแูลทีด่ ีแตส่ำาหรับในระดบัปฏบิตักิารเทา่นัน้ สารสนเทศมกั
มองวา่เป็นผลผลติหลกัขององคก์ร 

• บรกิำร โครงสรำ้งพืน้ฐำน และระบบงำน รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐาน เทคโนโลย ีและระบบงานทีใ่ชส้ำาหรับการประมวลผล
และบรกิารอืน่ๆ ดา้นเทคโนโลยแีกอ่งคก์ร 

• บคุลำกร ทกัษะ และศกัยภำพ เชือ่มโยงกบัเขา้กบัตวับคุคลและเป็นสิง่จำาเป็นทีจ่ะชว่ยใหก้จิกรรมทัง้หมดสำาเร็จลลุว่งไป
ดว้ยด ีและชว่ยใหต้ดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งพรอ้มทัง้ดำาเนนิการแกไ้ข

รปูภำพที ่12—ปจัจยัเอือ้ขององคก์รใน COBIT 5

ปัจจัยเอือ้บางประการทีร่ะบไุวก้อ่นหนา้นี ้กเ็ป็นทรัพยากรขององคก์รทีจ่ำาเป็นตอ้งจัดการและกำากบัดแูลเชน่กนั ซึง่รวมถงึ
• สารสนเทศ ซึง่จำาเป็นตอ้งไดรั้บการบรหิารจัดการเชน่เดยีวกบัทรัพยากรอืน่ๆ  สารสนเทศบางอยา่งเชน่ รายงานสำาหรับ

ผูบ้รหิาร และขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหธ์รุกจิ (business intelligence information) เป็นปัจจัยเอือ้ทีส่ำาคญัสำาหรับการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการองคก์ร 

• บรกิาร โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบงาน
• บคุคลากร ทกัษะ และศกัยภาพ

กำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบดว้ยปจัจยัเอือ้ทีเ่ชือ่มตอ่ถงึกนั

รปูภำพที ่12  ยงัไดแ้สดงถงึแนวคดิทีค่วรนำาไปประยกุตใ์ชก้บัการกำากบัดแูลในระดบัองคก์รเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคห์ลกั
ขององคก์ร ซึง่ยอ่มรวมถงึการกำากบัดแูลทางดา้นไอทดีว้ย องคก์รใดๆ กต็ามจะตอ้งคำานงึถงึการเชือ่มโยงกนัของปัจจัยเอือ้
ตา่งๆ นี ้กลา่วคอื แตล่ะปัจจัยเอือ้ 
• ตอ้งการขอ้มลูจากปัจจัยเอือ้อืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ยกตวัอยา่งเชน่ กระบวนการตอ้ง

การสารสนเทศ โครงสรา้งขององคก์รตอ้งการทกัษะและพฤตกิรรม เป็นตน้
• สง่มอบผลลพัธท์ีเ่ป็นประโยชนแ์กปั่จจัยเอือ้อืน่ๆ  ยกตวัอยา่งเชน่  กระบวนการสง่มอบสารสนเทศ ทกัษะและพฤตกิรรม

ชว่ยใหก้ระบวนการมปีระสทิธผิล
ดงันัน้ เมือ่ตอ้งรับมอืกบัการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร การตดัสนิใจทีด่จีะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่มกีาร
กำากบัดแูลและการบรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ ซึง่ยอ่มหมายความวา่ เมือ่ตอ้งรับมอืกบัความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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ปัจจัยเอือ้ตา่งๆ ทีม่คีวามสมัพันธก์นันีต้อ้งไดรั้บการวเิคราะหใ์นเรือ่งความเชือ่มโยงถงึกนัและไดรั้บการจัดการเมือ่เกดิปัญหา 
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รจะตอ้งผลกัดนัแนวคดินี ้ดงัทีจ่ะแสดงใหเ้ป็นตวัอยา่งตอ่ไปนี้

ตวัอยำ่งที ่3—กำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรไอทรีะดบัองคก์ร
การใหบ้รกิารดา้นไอทแีกผู่ใ้ชท้กุคนจำาเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร (โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบงาน) และบคุลากรทีม่ี
ทกัษะและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ทัง้ยงัตอ้งมกีระบวนการทำางานเพือ่สง่มอบบรกิารตา่งๆ ทีส่นับสนุนดว้ยโครงสรา้งการจัดองคก์รที่
เหมาะสม ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจัยเอือ้ตา่งๆ เหลา่นีม้คีวามจำาเป็นตอ่ความสำาเร็จในการสง่มอบบรกิาร

ตวัอยำ่งที ่4—กำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรไอทรีะดบัองคก์ร
ความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศทำาใหอ้งคก์รตอ้งออกนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ มา
บงัคบัใช ้อยา่งไรกต็าม หากวฒันธรรมและจรยิธรรมของบคุคลและองคก์รไมเ่หมาะสม  กระบวนการและขัน้ตอนการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศกจ็ะไรป้ระสทิธผิล

มติติำ่งๆ ของปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5
ทกุปัจจัยเอือ้มมีติทิีเ่หมอืนกนัอยูช่ดุหนึง่ (ดรูปูภำพที ่13) มติเิหลา่นี้
• ชว่ยใหม้วีธิทีีเ่หมอืนกนั เรยีบงา่ย และเป็นระบบในการจัดการกบัปัจจัยเอือ้
• ชว่ยใหแ้ตล่ะหน่วยงานสามารถบรหิารจัดการปฏสิมัพันธท์ีซ่บัซอ้นของตนได ้
• ชว่ยใหปั้จจัยเอือ้ทำางานไดผ้ลสำาเร็จ 

รปูภำพที ่13—ปจัจยัเอือ้ท ัว่ไปใน COBIT 5

มติติำ่งๆ ของปจัจยัเอือ้
ปัจจัยเอือ้ตา่งมมีติทิีเ่หมอืนกนัอยู ่4 ดา้น ไดแ้ก่ ่
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—แตล่ะปัจจัยเอือ้มผีูม้สีว่นไดเ้สยี (ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัหรอืมผีลประโยชนใ์นปัจจัยเอือ้นัน้) ยกตวัอยา่ง

เชน่ กระบวนการมหีน่วยงานตา่งๆ ทีด่ำาเนนิกจิกรรมของกระบวนการ และ/หรอืทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากผลลพัธข์องกระบวน
การนัน้ๆ โครงสรา้งองคก์รมผีูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีซึง่แตล่ะคนกม็บีทบาทหนา้ทีแ่ละผลประโยชนอ์นัเป็นสว่นหนึง่ของโครงสรา้ง 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจจะอยูภ่ายในหรอือยูภ่ายนอกองคก์รกไ็ด ้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งกม็ผีลประโยชนแ์ละความตอ้งการของตน
ซึง่ในบางครัง้อาจจะขดัแยง้กนัเอง ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีแปลงมาเป็นเป้าหมายขององคก์ร ซึง่เป้าหมายนีก้จ็ะ
ถกูแปลงมาเป็นเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีำาหรับองคก์ร  รายละเอยีดของผูม้สีว่นไดเ้สยีแสดงอยูใ่น รปูภำพทึ ่7 

• เป้ำหมำย—แตล่ะปัจจัยเอือ้มเีป้าหมายจำานวนหนึง่และปัจจัยเอือ้ใหค้ณุคา่โดยการบรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ เป้าหมาย
เหลา่นีอ้าจระบเุป็นลกัษณะของ
– ผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากปัจจัยเอือ้
– ระบบงานหรอืปฏบิตักิารของปัจจัยเอือ้เอง 

เป้าหมายของปัจจัยเอือ้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการสง่ทอดเป้าหมายใน COBIT 5 เป้าหมายสามารถแยกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ได ้
ดงันี ้

– คณุภำพในตวัเอง (intrinsic quality)  ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้ทำางานอยา่งถกูตอ้ง เทีย่งตรง และใหผ้ลลพัธท์ี่

Personal Copy of: Internal Audit Center



บทที ่5 
หลกัการที ่4: เอือ้ใหว้ธิปีฏบิตัแิบบองคร์วมสมัฤทธิผ์ล

31

แมน่ยำา เทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้
– คณุภำพเชงิบรบิท (contextual quality) ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้และผลลพัธเ์ป็นไปตามจดุประสงคใ์นบรบิทที่

ปัจจัยเอือ้นัน้ดำาเนนิงานอยู ่ยกตวัอยา่งเชน่ ผลลพัธค์วรจะเกีย่วเนือ่ง สมบรูณ ์เป็นปัจจบุนั เหมาะสม สมำา่เสมอ เขา้ใจได ้
งา่ย และใชง้านงา่ย 

– กำรเขำ้ถงึและกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้และผลลพัธส์ามารถเขา้ถงึไดแ้ละมคีวาม
ปลอดภยั ยกตวัอยา่งเชน่ 
• ปัจจัยเอือ้มคีวามพรอ้มใชเ้มือ่ตอ้งการ 
• มกีารรักษาความปลอดภยัใหก้บัผลลพัธ ์ไดแ้กก่ารเขา้ถงึผลลพัธจ์ำากดัใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุมตัแิละจำาเป็นตอ้งใชเ้ทา่นัน้ 

• วฏัจกัร—แตล่ะปัจจัยเอือ้มวีฏัจักรจากจดุเริม่ตน้ผา่นชว่งเวลาของการดำาเนนิงาน/การใชป้ระโยชนจ์นถงึการจำาหน่ายออก 
วฏัจักรนีป้ระยกุตใ์ชก้บัสารสนเทศ โครงสรา้ง กระบวนการ นโยบาย และอืน่ๆ วฏัจักรประกอบดว้ยระยะตา่งๆ ของการ
ดำาเนนิงานดงันี้
– การวางแผน (รวมถงึ การพัฒนาและการคดัเลอืกแนวคดิ)
– การออแบบ
– การสรา้ง/การจัดซือ้จัดหา/การจัดทำา/การนำาไปใช ้
– ใช/้ดำาเนนิการ
– ประเมนิ/เฝ้าตดิตาม
– ปรับใหเ้ป็นปัจจบุนั/จำาหน่ายออก

• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีเราสามารถกำาหนดแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับปัจจัยเอือ้แตล่ะรายการได ้แนวปฏบิตัทิีด่สีนับสนุนปัจจัยเอือ้ให ้
บรรลถุงึเป้าหมาย แนวปฏบิตัทิีด่ใีหต้วัอยา่งหรอืขอ้แนะนำาวา่จะนำาปัจจัยเอือ้ไปใชง้านอยา่งไรใหไ้ดด้ทีีส่ดุ และชิน้งานหรอื
ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธอ์ะไรบา้งทีต่อ้งการ COBIT 5 ไดใ้หต้วัอยา่งของแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับปัจจัยเอือ้ใน COBIT 5 
เฉพาะบางรายการ (เชน่ กระบวนการ) สว่นปัจจัยเอือ้อืน่ๆ ทีเ่หลอืสามารถใชแ้นวทางจากมาตรฐาน และกรอบการดำาเนนิ
งานอืน่ๆ ได ้

กำรบรหิำรจดักำรประสทิธภิำพของปจัจยัเอือ้
องคก์รคาดหวงัทีจ่ะไดผ้ลลพัธใ์นดา้นดจีากระบบงานและการใชปั้จจัยเอือ้ตา่งๆ ในการบรหิารจัดการประสทิธภิาพของปัจจัย
เอือ้จะตอ้งเฝ้าตดิตามคำาถามเหลา่นีแ้ละหาคำาตอบจากมาตรวดัอยา่งสมำา่เสมอ 
• มกีารระบคุวามตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืไม่
• บรรลเุป้าหมายของปัจจัยเอือ้หรอืไม่
• วฏัจักรของปัจจัยเอือ้ไดรั้บการจัดการหรอืไม่
• มกีารประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่หีรอืไม่

คำาถามสองขอ้แรกเป็นคำาถามเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากปัจจัยเอือ้ มาตรวดัทีใ่ชว้ดัวา่ไดบ้รรลถุงึเป้าหมายเพยีงใดนัน้ เรยีกวา่ 
‘ดชันตีาม’ (lag indicators)

คำาถามสองขอ้หลงัเป็นคำาถามเกีย่วกบัการทำางานจรงิของปัจจัยเอือ้ และมาตรวดัทีใ่ชจ้ะเรยีกวา่ ‘ดชันชีีน้ำา’ (lead indicators)
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ตวัอยำ่งของปจัจยัเอือ้ในทำงปฏบิตั ิ
ตวัอยา่งที ่5 แสดงถงึปัจจัยเอือ้ การเชือ่มตอ่ระหวา่งกนั และมติติา่งๆ ของปัจจัยเอือ้ และการใชส้ ิง่เหลา่นีใ้หเ้กดิประโยชนใ์น
ทางปฏบิตั ิ

ตวัอยำ่งที ่5—ปจัจยัเอือ้
องคก์รไดแ้ตง่ตัง้ ”ผูจั้ดการกระบวนการ”  สำาหรับกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทเีพือ่รับผดิชอบในการจัดวางและดำาเนนิ
กระบวนการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทใีหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตบ้รบิทของการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ
ไอทรีะดบัองคก์ร

เริม่ตน้ ผูจั้ดการกระบวนการจะมุง่ไปทีปั่จจัยเอือ้ดา้นกระบวนการ โดยพจิารณาถงึมติติา่งๆของปัจจัยเอือ้ดงันี ้
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี: ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกระบวนการ รวมถงึผูป้ฏบิตังิานทัง้หมดในกระบวนการ ไดแ้ก ่ทกุฝ่ายทีรั่บผดิชอบตามหนา้ที ่

(Responsible) รับผดิชอบในผลงาน (Accountable) ใหค้ำาปรกึษา (Consulted) หรอืไดรั้บแจง้ใหท้ราบ(Informed)  
(ตาราง RACI) สำาหรับหรอืระหวา่งการดำาเนนิกจิกรรมของกระบวนการ  เราสามารถนำาตาราง RACI ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น 
COBIT 5 : การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes) มาใชง้านได ้

• เป้ำหมำย: แตล่ะกระบวนการตอ้งมกีารกำาหนดเป้าหมายและมาตรวดัทีเ่หมาะสม ยกตวัอยา่งเชน่ กระบวนการบรหิารจัดการ
ความสมัพันธ ์(กระบวนการ APO08 ใน COBIT 5 : การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes) ) เรา
สามารถอา้งถงึชดุของเป้าหมายและมาตรวดัดงันี ้
– เป้ำหมำย: ทำาความเขา้ใจถงึกลยทุธท์างธรุกจิ แผนงาน และความตอ้งการ เป็นอยา่งด ีจัดทำาเป็นลายลกัษณอ์กัษร และได ้

รับอนุมตั ิ
• มำตรวดั: รอ้ยละของชดุโครงการ (programme) ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธรุกจิหรอืลำาดบัความสำาคญัของ

องคก์ร 
– เป้ำหมำย: มคีวามสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานดา้นไอที

• มำตรวดั: คะแนนจากผลการสำารวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้านและบคุลากรดา้นไอที
• วฏัจกัร: แตล่ะกระบวนการมวีฏัจักรในการดำาเนนิงาน ไดแ้ก ่กระบวนการไดรั้บการสรา้งขึน้ ดำาเนนิการและเฝ้าตดิ

ตาม และปรับปรงุแกไ้ขเมือ่จำาเป็น แตใ่นทีส่ดุกระบวนการนัน้กจ็ะถกูยกเลกิไป  ดว้ยวฏัจักรนี ้ผูจั้ดการกระบวนการจะตอ้ง
ออกแบบและกำาหนดใหม้กีระบวนการขึน้มาเป็นอยา่งแรก โดยสามารถใชอ้งคป์ระกอบตา่งๆ ทีม่รีะบไุวใ้น COBIT 5 : การ
สมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes)  เพือ่ใชใ้นการออกแบบกระบวนการ ไดแ้ก ่เพือ่กำาหนดหนา้ที่
ความรับผดิชอบ และเพือ่แตกกระบวนการใหย้อ่ยลงมาเป็นแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมตา่งๆ พรอ้มทัง้ระบชุ ิน้งานของกระบวนการ  
(ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธ)์ ในขัน้ตอ่มา จะตอ้งทำาใหก้ระบวนการมคีวามทนทานและมปีระสทิธภิาพ และดว้ยจดุประสงคน์ี ้ผู ้
จัดการกระบวนการสามารถเพิม่ระดบัขดีความสามารถของกระบวนการ โดยการนำาตน้แบบการวดัระดบัความสามารถของ
กระบวนการ (Process Capability Model) และคณุลกัษณะความสามารถของกระบวนการใน COBIT 5 ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจจาก 
ISO/IEC 15504 มาใชเ้พือ่การนี ้

• แนวปฏบิตัทิ ีด่:ี COBIT 5 อธบิายถงึรายละเอยีดของแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับกระบวนการไวใ้น COBIT 5 : การสมัฤทธิผ์ล
ของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes)  ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในหวัขอ้กอ่นหนา้นี ้โดยทีม่าและตวัอยา่งของ
กระบวนการสามารถหาดไูดจ้ากเอกสารดงักลา่ว ซึง่ครอบคลมุถงึกจิกรรมทีห่ลากหลายอยา่งครบถว้นทีจ่ำาเป็นสำาหรับการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รทีด่ี

นอกจากแนวทางของปัจจัยเอือ้ดา้นกระบวนการแลว้ ผูจั้ดการกระบวนการยงัสามารถพจิารณาปัจจัยเอือ้อืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย อาทเิชน่
• ตาราง RACI ซึง่อธบิายถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ปัจจัยเอือ้อืน่ๆ ชว่ยใหเ้ราสามารถลงไปในรายละเอยีดของมตินิี้

ได ้เชน่
– ในปัจจัยเอือ้ดา้นทกัษะและความสามารถ เราสามารถกำาหนดทกัษะและความสามารถสำาหรับแตล่ะบทบาทหนา้ที ่พรอ้มทัง้

กำาหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม (เชน่ ระดบัของทกัษะดา้นเทคนคิและดา้นพฤตกิรรม) และมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง
– ตาราง RACI ยงัไดแ้สดงถงึโครงสรา้งองคจ์ำานวนหนึง่ ซึง่ปัจจัยเอือ้ดา้นโครงสรา้งการจัดองคก์รสามารถอธบิายรายละเอยีด

เพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงสรา้งเหลา่นี ้ไมว่า่จะเป็นคำาอธบิายในรายละเอยีด ผลลพัธท์ีค่าดหวงั และมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ 
การตดัสนิใจ) ตลอดจนการสามารถกำาหนดแนวปฏบิตัทิีด่ ี(เชน่ ชว่งการควบคมุ (span of control) หลกัการปฏบิตังิานของ
โครงสรา้ง ระดบัของอำานาจหนา้ที)่ 

• หลกัการและนโยบาย จะทำาใหก้ระบวนการมลีกัษณะทีเ่ป็นทางการและใชอ้ธบิายวา่ทำาไมถงึตอ้งมกีระบวนการนี ้ใชก้บัใคร
และใชอ้ยา่งไร สิง่เหลา่นีเ้ป็นจดุทีปั่จจัยเอือ้ดา้นหลกัการและนโยบายจะเนน้ถงึ

ในภาคผนวก G ไดก้ลา่วถงึปัจจัยเอือ้ 7 ประเภทไวอ้ยา่งละเอยีด จงึควรอา่นภาคผนวก G เพือ่ทำาความเขา้ใจปัจจัยเอือ้ใหด้ี
ขึน้ และเขา้ใจถงึประโยชนว์า่มมีากนอ้ยเพยีงใดตอ่การกำากบัดแูลและบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร
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บทที ่6
หลกัการที ่5: ความแตกตา่งระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการ
กำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำร

กรอบการดำาเนนิงาน COBIT 5 ชีใ้หเ้ห็นถงึความแตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่ง การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ หลกั
การทัง้สองนีน้ำาไปสูป่ระเภทของกจิกรรมทีแ่ตกตา่งกนั มคีวามตอ้งการการจัดโครงสรา้งองคก์รทีแ่ตกตา่งกนั และใช ้
สำาหรับจดุประสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั ความแตกตา่งทีส่ำาคญัระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการตามมมุมองของ 
COBIT 5 คอื
• กำรก�ำกบัดแูล (Governance)

กำรก�ำกบัดแูล มเีพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้ำ่ มกีำรประเมนิควำมตอ้งกำร เง ือ่นไข และทำงเลอืกของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพือ่ก�ำหนดควำมสมดลุและควำมเห็นชอบรว่มกนัในวตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รทีต่อ้งกำรบรรล ุเพือ่ก�ำหนด
ทศิทำงผำ่นกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัและกำรตดัสนิใจ  และเพือ่กำรเฝ้ำตดิตำมประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน
และกำรปฏบิตัติำมกฏระเบยีบขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงและวตัถปุระสงคท์ีม่กีำรตกลงรว่มกนั

ในองคก์รสว่นใหญ ่คณะกรรมการบรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการกำากบัดแูล โดยมปีระธานบรษัิทเป็นผูน้ำา

• กำรบรหิำรจดักำร

ผูบ้รหิำรวำงแผน สรำ้ง ด�ำเนนิงำน และเฝ้ำตดิตำมกจิกรรมตำ่งๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงทีก่�ำหนดโดย
หนว่ยงำนก�ำกบัดแูล (governance body) เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร

ในองคก์รสว่นใหญ ่ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูรั้บผดิชอบในการบรหิารจัดการ โดยมปีระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูน้ำา

ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำร
จากคำานยิามของการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ เห็นไดช้ดัเจนวา่ทัง้สองอยา่งนีป้ระกอบดว้ยประเภทของกจิกรรมที่
แตกตา่งกนั มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีต่า่งกนั อยา่งไรกต็าม ในบทบาทของการกำากบัดแูล–เพือ่การประเมนิ สัง่การ และ
เฝ้าตดิตาม–จำาเป็นตอ้งมปีฏสิมัพันธก์นัระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในระบบการกำากบัดแูล ภาพรวมของปฏสิมัพันธต์ามโครงสรา้งของปัจจัยเอือ้แสดงไวใ้นรปูภำพที ่14 

รปูภำพที ่14—COBIT 5 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำร
ปัจจัยเอือ้ ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ

กระบวนการ ในการแสดงถงึตน้แบบของกระบวนการใน COBIT 5 (COBIT 5 : การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ) มคีวามแตก
ตา่งระหวา่งกระบวนการสำาหรับการกำากบัดแูลและกระบวนการบรหิารจัดการ ซึง่รวมถงึแนวปฏบิตัแิละกจิกรรม
ตา่งๆ สำาหรับแตล่ะกระบวนการ ตน้แบบของกระบวนการนี ้ยงัไดร้วมเอาตาราง RACI ซึง่อธบิายถงึความรับผดิ
ชอบสำาหรับตำาแหน่งงานและบทบาทหนา้ทีต่า่งๆ ภายในองคก์ร 

สารสนเทศ ตน้แบบของกระบวนการอธบิายถงึ การรับขอ้มลูและการสง่ผลลพัธจ์ากแนวปฏบิตัขิองกระบวนการหนึง่ไปยงั
กระบวนการอืน่ๆ   ซึง่รวมถงึการแลกเปลีย่นสารสนเทศกนัระหวา่งกระบวนการของการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการดว้ย  สารสนเทศทีใ่ชส้ำาหรับการประเมนิ การสัง่การ และการเฝ้าตดิตามไอทรีะดบัองคก์ร ไดม้กีารแลก
เปลีย่นกนัระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นการรับขอ้มลูและการสง่ผลลพัธท์ีอ่ยูภ่าย
ใตต้น้แบบของกระบวนการ

โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งองคก์รตา่งๆ ไดถ้กูกำาหนดขึน้สำาหรับแตล่ะองคก์ร โครงสรา้งองคก์รหนึง่ๆ อาจอยูใ่นสว่นของการกำากบั
ดแูลหรอืของของการบรหิารจัดการกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบและขอบเขตในการตดัสนิใจนัน้ๆ   เนือ่งจากการ
กำากบัดแูลเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการกำาหนดทศิทาง ปฏสิมัพันธจ์งึเกดิขึน้ระหวา่งการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้จากโครงสรา้ง
ในสว่นของการกำากบัดแูล (ยกตวัอยา่งเชน่ การตดัสนิใจเกีย่วกบักลุม่ของการลงทนุ (investment portfolio) การ
กำาหนดความเสีย่งทีย่อมรับได)้ และ การนำาผลการตดัสนิใจไปปฏบิตั ิ 

หลกัการ นโยบาย และ 
กรอบการดำาเนนิงาน

หลกัการ นโยบาย และกรอบการดำาเนนิงาน เป็นสิง่ทีน่ำาไปสูก่ารตดัสนิใจดา้นการกำากบัดแูลใหเ้กดิขึน้ภายใน
องคก์ร และดว้ยเหตผุลนีจ้งึเกดิปฏสิมัพันธร์ะหวา่งการตดัสนิใจดา้นการกำากบัดแูล (การกำาหนดทศิทาง) และการ
บรหิารจัดการ (การปฏบิตัติามการตดัสนิใจ)

วฒันธรรม จรยิธรรม
และพฤตกิรรม

พฤตกิรรม เป็นหนึง่ในปัจจัยเอือ้หลกัสำาหรับการบรหิารจัดการและการกำากบัดแูลทีด่ขีององคก์ร ซึง่กำาหนดขึน้โดย
ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ยการปฏบิตัใิหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง ดงันัน้พฤตกิรรมจงึเป็นปฏสิมัพันธท์ีส่มัพันธร์ะหวา่งการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการ

บคุลากร ทกัษะ และ
ความสามารถ

กจิกรรมตา่งๆ ในการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการตอ้งการกลุม่ของทกัษะตา่งๆ ทีแ่ตกตา่งกนั แตท่กัษะที่
จำาเป็นสำาหรับสมาชกิในหน่วยงานกำากบัดแูลและผูบ้รหิาร คอืการเขา้ใจภารกจิของทัง้สองดา้นและเขา้ใจถงึความ
แตกตา่งระหวา่งกนั

บรกิาร โครงสรา้งพืน้
ฐาน และ ระบบงาน

เราตอ้งการบรกิารซึง่สนับสนุนโดยระบบงานและโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่ใหส้ารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงาน
กำากบัดแูล และเพือ่สนับสนุนกจิกรรมการกำากบัดแูลทีร่วมถงึการประเมนิ การกำาหนดทศิทาง และการเฝ้าตดิตาม 
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5  ในบรบิทของโดเมนการกำากบัดแูล คำาวา่ ”เฝ้าตดิตาม”  หมายถงึ กจิกรรมตา่งๆ ทีท่ำาใหห้น่วยงานกำากบัดแูลทราบไดว้า่ผูบ้รหิารไดด้ำาเนนิงานไปจรงิตามทศิทางที่
ไดก้ำาหนดไวใ้หม้ากนอ้ยเพยีงใด

ตน้แบบอำ้งองิของกระบวนกำรใน COBIT 5
COBIT 5 ไมไ่ดเ้ป็นกฎตายตวั แตส่นับสนุนใหอ้งคก์รนำากระบวนการทางดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไปใชง้าน
ใหค้รอบคลมุถงึจดุตา่งๆ ทีส่ำาคญัตามทีแ่สดงไวใ้นรปูภำพที ่15

รปูภำพที ่15—จดุส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรของ COBIT 5

องคก์รสามารถจัดใหม้กีระบวนการตา่งๆ ทีเ่ห็นวา่เหมาะสม ตราบใดทีค่รอบคลมุถงึวตัถปุระสงคท์ีจ่ำาเป็นสำาหรับการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการ ทัง้นี ้การบรรลถุงึวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั องคก์รขนาดเล็กอาจใชเ้พยีงไมก่ีก่ระบวนการ แตใ่น
องคก์รขนาดใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้นอาจจำาเป็นตอ้งมกีระบวนการทีม่ากกวา่

COBIT 5 ประกอบดว้ย ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการทีร่ะบแุละอธบิายถงึรายละเอยีดของกระบวนการสำาหรับการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการ โดยแสดงถงึกระบวนการทัง้หมดซึง่ปกตมิกัจะพบไดใ้นองคก์รหนึง่ๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกบักจิกรรม
ทางไอท ีและใหต้น้แบบอา้งองิทีส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้ในลกัษณะทีเ่ขา้ใจงา่ยสำาหรับผูจั้ดการทัง้ดา้นปฏบิตักิารไอทแีละ
ดา้นธรุกจิ ตน้แบบของกระบวนการทีน่ำาเสนอนีเ้ป็นตน้แบบทีม่คีวามสมบรูณแ์ละครอบคลมุ แตก่ไ็มไ่ดเ้ป็นตน้แบบของ
กระบวนการเพยีงอนัเดยีวทีใ่ชไ้ด ้องคก์รแตล่ะแหง่จะตอ้งกำาหนดกลุม่ของกระบวนการของตนขึน้มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัใน
แตล่ะสถานการณ์

การผนวกรวมรปูแบบในการดำาเนนิธรุกจิ (Operational model) และการใชภ้าษาสามญัเขา้ไปไวใ้นทกุภาคสว่นในองคก์ร
ทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมทางดา้นไอทเีป็นกา้วสำาคญัและจำาเป็นทีจ่ะนำาไปสูก่ารกำากบัดแูลทีด่ ีโดยใหก้รอบการดำาเนนิงาน
สำาหรับการวดัผลและการเฝ้าตดิตามประสทิธภาพในการทำางานดา้นไอท ีการใหค้วามเชือ่มัน่ทางดา้นไอท ี การสือ่สารกบั
ผูใ้หบ้รกิาร และการบรูณาการแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการบรหิารจัดการ

ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน COBIT 5 แยกการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รออกเป็นสองสว่นที่
สำาคญั
•  กำรก�ำกบัดแูล ประกอบดว้ย กระบวนการกำากบัดแูล 5 กระบวนการ ในแตล่ะกระบวนการไดม้กีารระบแุนวปฏบิตัสิำาหรับ

ประเมนิ (Evaluate) การสัง่การ (Direct) และการเฝ้าตดิตาม (Monitor) (EDM)5 เอาไว ้
•  กำรบรหิำรจดักำร  ประกอบดว้ย 4 โดเมนทีส่อดคลอ้งกบัความรับผดิชอบในการวางแผน (Plan)  สรา้ง (Build) 

ดำาเนนิการ (Run) และเฝ้าตดิตาม (Monitor)  (PBRM) และครอบคลมุไอทอียา่งครบวงจร โดเมนเหลา่นีม้วีวิฒันาการ
มาจากโดเมนและโครงสรา้งของกระบวนการใน COBIT 4.1 ชือ่ของโดเมนไดต้ัง้ใหส้อดคลอ้งกบังานหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ไดม้กีารเพิม่คำากริยิาเขา้ไปเป็นคำาอธบิายเพิม่เตมิ ดงันี้
– จัดวางแนว (Align) จัดทำาแผน (Plan) และจัดระบบ (Organise) (APO)
– จัดสรา้ง (Build)  จัดหา (Acquire) และนำาไปใช ้(Implement) (BAI)
– สง่มอบ (Deliver) ใหบ้รกิาร (Service) และสนับสนุน (Support) (DSS))
– เฝ้าตดิตาม (Monitor) วดัผล (Evaluate) และประเมนิ (Assess) (MEA)
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แตล่ะโดเมนประกอบดว้ยกระบวนการตา่งๆ ทัง้นี ้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้กอ่นหนา้นี ้แมว้า่กระบวนการสว่นใหญต่า่งกม็ี
กจิกรรมในการ ‘วางแผน’ ‘นำาไปใช’้ ‘ปฏบิตักิาร’ และ ‘เฝ้าตดิตาม’ ภายในกระบวนการนัน้ๆ หรอืภายใตป้ระเด็นป้ญหาเฉพาะ
ทางทีไ่ดรั้บการหยบิยกขึน้มา (อาทเิชน่ ดา้นคณุภาพ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั เป็นตน้) แตก่จิกรรมตา่งๆ เหลา่นัน้ถกูจัด
เขา้ไปไวใ้นแตล่ะโดเมนตามความเกีย่วเนือ่งโดยสว่นใหญข่องกจิกรรมในแตล่ะดา้น ตามมมุมองของไอทใีนระดบัองคก์ร 

ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน COBIT 5 พัฒนาตอ่จากตน้แบบของกระบวนการใน COBIT 4.1 และไดบ้รูณาการเอา
ตน้แบบกระบวนการใน Risk IT และ Val IT เขา้ไปไวด้ว้ย

รปูภำพที ่16 แสดงภาพทีค่รบชดุของกระบวนการสำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ  37  กระบวนการใน 
COBIT 5 รายละเอยีดของกระบวนการทัง้หมดตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้จะไดร้วบรวมไวใ้นเอกสาร COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ล
ของกระบวนการ.

รปูภำพที ่16—ตน้แบบอำ้งองิของกระบวนกำรใน COBIT 5
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หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง
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บทที ่7
แนวทางในการนำาไปใชง้าน
บทน�ำ
คณุคา่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุจะสามารถเกดิขึน้ไดด้ว้ยการใชป้ระโยชนจ์าก COBIT โดยจะตอ้งรับมาและปรับใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะองคก์รเทา่นัน้ วธิปีฏบิตัสิำาหรับการนำาไปใชง้านแตล่ะวธิจีำาเป็นตอ้ง
สามารถจัดการกบัเรือ่งทา้ทาย และรวมถงึการบรหิารการเปลีย่นแปลงดา้นวฒันธรรมและพฤตกิรรมอกีดว้ย

ISACA ไดใ้หแ้นวทางสำาหรับการนำาไปใชง้าน (implementation guideline) ทีค่รอบคลมุและสามารถนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิใน
เอกสารฉบบัทีช่ ือ่วา่ การนำา COBIT 5 ไปใชง้าน  (COBIT 5 Implementation)6 ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของวฏัจักรการปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้เอกสารฉบบันีไ้มไ่ดจั้ดทำาขึน้เพือ่เป็นวธิปีฏบิตัทิีต่ายตวัหรอืเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จที่
สมบรูณ ์แตอ่อกแบบมาเพือ่เป็นแนวทางในการหลกีเลีย่งการเผชญิกบัอนัตรายแอบแฝงทีม่กัจะพบอยูเ่ป็นปกต ิเพือ่ใช ้
ประโยชนจ์ากแนวปฏบิตัทิีด่ ีและเพือ่ชว่ยใหเ้กดิผลสำาเร็จ แนวทางเหลา่นีไ้ดรั้บการสนับสนุนจากชดุคูม่อืพรอ้มใชส้ำาหรับ
การนำาไปใชง้าน (implementation tool kit) อนัประกอบดว้ยทรัพยากรตา่งๆ ทีจ่ะไดรั้บการพัฒนาใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ประกอบดว้ย
• การประเมนิตนเอง การวดัผล และเครือ่งมอืในการวเิคราะห์
• การนำาเสนอทีพุ่ง่เป้าไปถงึผูรั้บสารทีห่ลากหลาย
• บทความตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และคำาอธบิายเพิม่เตมิ

วตัถปุระสงคข์องบทนี ้ไดแ้ก่ก่ารแนะนำาภาพรวมสำาหรับวฏัจักรของการนำาไปใชแ้ละการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และเนน้หวัขอ้
ทีส่ำาคญัจำานวนหนึง่จากเอกสารการนำา COBIT 5 ไปใชง้าน เชน่
• การจัดทำาเหตผุลทางธรุกจิเพือ่สนับสนุนการนำาการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการดา้นไอทไีปใชแ้ละการปรับปรงุใหด้ขี ึน้
• การรับรูถ้งึจดุทีม่ปัีญหา (pain point) และเหตกุารณจ์ดุชนวน (trigger events)
• การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมสำาหรับการนำาไปใชง้าน
• ใชป้ระโยชนจ์าก COBIT ในการระบถุงึชอ่งวา่งและแนวทางการพัฒนาปัจจัยเอือ้  อาทเิชน่ นโยบาย กระบวนการหลกัการ 

โครงสรา้งองคก์ร บทบาทและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ขอ้ควรพจิำรณำในบรบิทขององคก์ร
การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รไมไ่ดเ้กดิขึน้จากสญุญากาศ  ทกุองคก์รตอ้งออกแบบแผนการนำาไปใช ้
หรอืแผนการทำางานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย (Road map) ทีส่อดคลอ้งกบัปัจจัยทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์รทัง้
ภายในและภายนอก ยกตวัอยา่งเชน่
• จรยิธรรมและวฒันธรรม
• กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ระเบยีบขอ้บงัคบั และนโยบาย
• ภารกจิ วสิยัทศัน ์และคณุคา่
• นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการกำากบัดแูล 
• แผนธรุกจิและกลยทุธท์ีต่ัง้ไว ้
• ตน้แบบสำาหรับปฏบิตังิานและระดบัวฒุภิาวะ
• รปูแบบ (Style) ในการบรหิารจัดการ
• ความเสีย่งทีย่อมรับได ้
• ความสามารถและความพรอ้มของทรัพยากร
• แนวปฏบิตัเิฉพาะประเภทธรุกจิ

สิง่ทีส่ำาคญัไมย่ิง่หยอ่นกวา่กนัคอื การใชป้ระโยชนจ์ากปัจจัยเอือ้และสรา้งปัจจัยเอือ้เพิม่จากทีม่อียูแ่ลว้สำาหรับการกำากบัดแูล
ในระดบัองคก์ร  

วธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะองคก์รสำาหรับการกำากบัดแูลและบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร ซึง่จะตอ้ง
ทำาความเขา้ใจและพจิารณาถงึสภาพแวดลอ้มกอ่นทีจ่ะรับ COBIT มาปรับใชใ้หม้ปีระสทิธผิลในการนำาปัจจัยเอือ้มาไปใชง้าน
สำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร COBIT มกัอา้งถงึกรอบการดำาเนนิงาน แนวปฏบิตัทิีด่ ีและมาตร
ฐานอืน่ๆ ดว้ย สิง่เหลา่นีก้จ็ะตอ้งนำามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัความตอ้งการเฉพาะองคก์รเชน่กนั

ปัจจัยหลกัสูค่วามสำาเร็จทีจ่ะชว่ยใหก้ารนำาไปใชง้านประสบผลสำาเร็จประกอบดว้ย
• ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูใ้หท้ศิทางและสัง่การสำาหรับการรเิริม่ดำาเนนิงาน (initiatives) พรอ้มกบัใหค้ำามัน่

และการสนับสนุนทีต่อ่เนือ่งอยา่งชดัเจน 
• ทกุภาคสว่นทีส่นับสนุนกระบวนการกำากบัดแูลและบรหิารจัดการ มคีวามเขา้ใจในวตัถปุระสงคท์ัง้ทางดา้นธรุกจิและดา้น

ไอที

6 www.isaca.org/cobit
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• ทำาใหแ้น่ใจไดว้า่มกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลและสามารถทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่ำาเป็น
• ปรับใช ้COBIT และแนวปฏบิตัทิีด่แีละมาตรฐานทีส่นับสนุนอืน่ๆ ใหเ้หมาะสมกบับรบิทเฉพาะขององคก์ร
• มุง่เนน้การแกปั้ญหาทีท่ำาไดเ้ร็ว (Quick win) และใหค้วามสำาคญัในลำาดบัตน้สำาหรับการปรับปรงุทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุซึง่

สามารถนำาไปใชง้านจรงิไดง้า่ย

กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสม 
เป็นสิง่สำาคญัสำาหรับการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชโ้ดยใชป้ระโยชนจ์าก COBIT ทีจ่ะตอ้งมกีารกำากบัดแูลอยา่งถกูตอ้ง
และบรหิารจัดการอยา่งเหมาะสม การรเิริม่ดำาเนนิการ (initiatives) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีีส่ำาคญั มกัประสบความลม้เหลว
เนือ่งจากไมไ่ดก้ำาหนดทศิทางทีเ่หมาะสม ขาดการสนับสนุนและดแูลจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ การจัดใหม้กีารกำากบัดแูลและ
การบรหิารจัดการสำาหรับปัจจัยเอือ้ทางดา้นไอทโีดยใชป้ระโยชนจ์าก COBIT กเ็ชน่เดยีวกนั การสนับสนุนและการใหท้ศิทาง
จากผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัเป็นเรือ่งจำาเป็นเพือ่ใหก้ารปรับปรงุไดรั้บมาใชอ้ยา่งยัง่ยนื ยิง่ในสภาพแวดลอ้มขององคก์รทีอ่อ่นแอ 
(เชน่ รปูแบบการดำาเนนิงานไมช่ดัเจน หรอืขาดปัจจัยเอือ้ดา้นการกำากบัดแูลระดบัองคก์รทีช่ดัเจน) การสนับสนับสนุนและ
การมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นไดเ้สยีกย็ิง่มคีวามสำาคญัมากขึน้

ปัจจัยเอือ้ทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก COBIT ควรจะใหก้ระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จ (solution) ทีส่ามารถจะจัดการกบัความ
ตอ้งการและประเด็นปัญหาของธรุกจิไดอ้ยา่งแทจ้รงิมากกวา่ทีจ่ะใช ้COBIT เป็นผลลพัธส์ดุทา้ย ควรมกีารระบถุงึความ
ตอ้งการทีม่าจากจุดุทีม่ปัีญหา(pain point) และปัจจัยขบัเคลือ่น (driver) ซึง่ฝ่ายบรหิารยอมรับวา่เป็นจดุทีจ่ำาเป็นตอ้ง
จัดการ การตรวจสอบสถานะในภาพรวม (high level health check) การวนิจิฉัย หรอืการประเมนิความสามารถตาม COBIT 
เป็นเครือ่งมอืทีด่ใีนการสรา้งความตระหนัก นำาไปสูค่วามเห็นชอบรว่มกนั และกอ่ใหเ้กดิการใหค้ำามัน่ทีจ่ะดำาเนนิการ  ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้ำามัน่และความเห็นชอบตัง้แตเ่ริม่ตน้ ซึง่ในการทีจ่ะบรรลถุงึสิง่เหลา่นี ้จะตอ้งกำาหนดวตัถปุระสงค์
ของการนำาไปใชง้านและผลประโยชนท์ีต่อ้งการอยา่งชดัเจนในมมุมองทางธรุกจิ และสรปุไวเ้ป็นหวัขอ้หนึง่ในเหตผุลทาง
ธรุกจิ

เมือ่ไดรั้บคำามัน่แลว้ ควรจัดสรรทรัพยากรทีจ่ำาเป็นเพือ่สนับสนุนชดุโครงการตา่งๆ (programme) และควรกำาหนดและมอบ
หมายบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีเ่ป็นหลกัสำาหรับชดุโครงการ ควรใหค้วามใสใ่จอยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะรักษาคำามัน่จาก
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดรั้บผลกระทบ

ควรจัดทำาและดแูลรักษาโครงสรา้งและกระบวนการทีเ่หมาะสมในการควบคมุดแูลและกำาหนดทศิทาง โครงสรา้งและ
กระบวนการเหลา่นีค้วรจะใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ วธีปีฏบิตัใินการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รเป็นไป
ในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนัอยูเ่สมอ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั เชน่ คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู จะตอ้งใหก้ารสนับสนุนและใหค้ำามัน่ทีเ่ห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เพือ่กำาหนดเป็นแนวทางจากผูบ้รหิารระดบัสงู และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดรั้บคำามัน่จากเจา้หนา้ทีใ่นทกุระดบัสำาหรับการ
ดำาเนนิงานตามชดุโครงการตา่งๆ 

กำรรบัรูจ้ดุทีม่ปีญัหำและเหตกุำรณจ์ดุชนวน 
มปัีจจัยจำานวนมากทีอ่าจจะชีใ้หเ้ห็นถงึความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งปรับปรงุการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร

จากการใชจ้ดุทีม่ปัีญหาและเหตกุารณจ์ดุชนวนใหเ้ป็นจดุเริม่ตน้ในการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใช ้จะทำาใหเ้หตผุลทาง
ธรุกจิทีใ่ชส้นับสนุนการปรับปรงุการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รสามารถเชือ่มโยงไดก้บัประเด็นปัญหา
ทีป่ระสบอยูจ่รงิในการปฏบิตังิานประจำาวนั โดยจะชว่ยใหเ้กดิการยอมรับไดด้ขี ึน้และทำาใหค้นในองคก์รรูส้กึถงึความจำาเป็นที่
จะตอ้งเรง่รบีเริม่ตน้การนำาไปใช ้นอกจากนี ้ยงัชว่ยใหส้ามารถระบไุดถ้งึการแกปั้ญหาทีท่ำาไดเ้ร็วและสามารถแสดงถงึมลูคา่
เพิม่ในจดุเหลา่นัน้ใหเ้ห็นและรับรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจนทีส่ดุในองคก์ร  สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นพืน้ฐานในการนำาเสนอการเปลีย่นแปลง
เพิม่เตมิตอ่ไป และสามารถชว่ยใหไ้ดรั้บคำามัน่และการสนับสนุนจากผูบ้รหิารอาวโุสในวงกวา้ง 

ตวัอยา่งของจดุทีม่ปัีญหาทีม่กัเกดิขึน้ ทีก่ารสรา้งหรอืปรับปรงุการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการปัจจัยเอือ้ดา้นไอที
อาจสามารถใชเ้ป็นกระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จ (หรอืบางสว่น) สำาหรับจดุทีม่ปัีญหาดงักลา่วได ้ตามทีร่ะบไุวใ้น การนำา 
COBIT 5 ไปใชง้าน ไดแ้ก่่
• ความไมพ่อใจตอ่การรเิริม่ดำาเนนิการทีล่ม้เหลว ตน้ทนุดา้นไอททีีส่งูขึน้ และความรูส้กึวา่คณุคา่ของธรุกจิลดลง
• เหตกุารณท์ีม่นัียสำาคญัเกีย่วกบัความเสีย่งดา้นไอท ีเชน่ ขอ้มลูสญูหาย หรอื โครงการลม้เหลว
• ปัญหาการสง่มอบผลงานจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก  เชน่ ความลม้เหลวในการใหบ้รกิารตามระดบัทีต่กลงกนัไว ้
อยา่งตอ่เนือ่ง
• ความลม้เหลวทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและสญัญา
• ไอทจีำากดัความคดิสรา้งสรรคแ์ละความคลอ่งตวัในการดำาเนนิธรุกจิขององคก์ร
• มปีระเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบอยูเ่ป็นประจำา เกีย่วกบัปัญหาประสทิธภิาพดา้นไอท ีหรอื รายงานเกีย่วกบัปัญหาคณุภาพ

ของการใหบ้รกิารดา้นไอที
• มคีา่ใชก้ารจา่ยดา้นไอททีีปิ่ดบงัไว ้ หรอืใชใ้นทางทีไ่มถ่กูตอ้ง
• มกีารทบัซอ้นหรอืซำา้ซอ้นกนัระหวา่งการรเิริม่ดำาเนนิการกบัการสญูเสยีทรัพยากร  เชน่ การยกเลกิโครงการกอ่นกำาหนด 

ทรัพยากรดา้นไอทไีมเ่พยีงพอ บคุลากรขาดทกัษะทีเ่หมาะสม หรอืบคุลากรเหนือ่ยลา้/ไมพ่อใจ
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• การเปลีย่นแปลงทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้ ไมส่ามารถบรรลถุงึความตอ้งการทางธรุกจิ และสง่มอบลา่ชา้หรอืเกนิงบประมาณ
• กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูจั้ดการอาวโุสไมเ่ต็มใจทีจ่ะมสีว่นรว่มในไอทหีรอืขาดผูใ้หก้ารสนับสนุนจากภาค

ธรุกจิทีจ่ะใหค้ำามัน่ (Commitment)  และมคีวามพอใจกบับรกิาร
• ตน้แบบสำาหรับการปฏบิตังิานดา้นไอทมีคีวามซบัซอ้น

นอกจากจดุทีม่ปัีญหาขา้งตน้แลว้ เหตกุารณอ์ืน่ๆ ในสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์รกส็ามารถสง่สญัญาณ หรอื
กระตุน้ใหอ้งคก์รหนัมาใหค้วามสนใจกบัการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการดา้นไอทไีด ้ตวัอยา่งจากบทที ่3 ของเอกสาร 
การนำา COBIT 5 ไปใชง้าน ( COBIT 5 implementation) ประกอบดว้ย
• การควบรวมกจิการ การซือ้กจิการ และการขายกจิการ
• การเปลีย่นแปลงในการตลาด เศรษฐกจิ และการแขง่ขนั
• การเปลีย่นแปลงในตน้แบบการปฏบิตังิานทางธรุกจิเป็น รปูแบบการดำาเนนิธรุกจิตลอดจนวธีหีรอืแหลง่ทีใ่ชใ้นการจัดซือ้

จัดหา (sourcing arrangement)
• กฏระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืขอ้กำาหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามทีอ่อกมาใหม ่
• การเปลีย่นแปลงดา้นไอททีีม่นัียสำาคญั หรอืการปรับเปลีย่นกระบวนทศัน ์(Paradigm Shift) 
• การใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการกำากบัดแูลทัว่ทัง้องคก์รหรอืโครงการดา้นการกำากบัดแูลทัว่ทัง้องคก์ร 
• การเปลีย่นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิ (CFO) ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นสารสนเทศ (CIO) หรอืผู ้

บรหิารคนอืน่ๆ 
• การประเมนิจากผูต้รวจสอบภายนอก หรอืทีป่รกึษา
• แผนกลยทุธห์รอืการจัดลำาดบัความสำาคญัใหมข่องธรุกจิ

กำรเอือ้ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลง 
การนำาไปใชจ้ะประสบความสำาเร็จไดก้ข็ ึน้อยูก่บัการทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสมอยา่งถกูวธิ ี(ปัจจัยเอือ้ดา้นการ
กำากบัดแูลและการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสม) ในหลายองคก์รไดมุ้ง่เนน้ไปทีม่มุมองแรก—แกน่ของการกำากบัดแูลและการ
บรหิารจัดการดา้นไอท—ีเป็นสำาคญั แตก่ลบัละเลยมมุมองของการบรหิารจัดการบคุคลากร พฤตกิรรม และวฒันธรรมสำาหรับ
การเปลีย่นแปลง และการจงูใจใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยียอมรับการเปลีย่นแปลง

เราไมค่วรทีจ่ะอปุมานวา่ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ ทีม่สีว่นรว่มหรอืไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยเอือ้ทีเ่กดิขึน้ใหมห่รอืทีไ่ดรั้บการ
ปรับปรงุจะพรอ้มยอมรับกบัการเปลีย่นแปลงและรับมาใช ้โอกาสทีจ่ะละเลย และ/หรอืตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง จะตอ้งไดรั้บ
การจัดการดว้ยวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นแบบแผนและเชงิรกุ (proactive) นอกจากนี ้การรับรูถ้งึความเป็นไปตา่งๆ ในชดุโครงการ
สำาหรับการนำาไปใชใ้นระดบัทีเ่หมาะสมสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากแผนการสือ่สารทีร่ะบถุงึสิง่ทีจ่ะตอ้งสือ่สาร วธิกีารสือ่สาร และผู ้
ทีจ่ะไดรั้บการสือ่สาร ตลอดระยะตา่งๆ ของชดุโครงการ

การปรับปรงุอยา่งยัง่ยนืสามารถบรรลไุด ้2 ทาง ทางหนึง่คอืการไดม้าซึง่คำามัน่จากผูม้สีว่นไดเ้สยี (ความพยายามในการทีจ่ะ
ชนะใจ ในการไดเ้วลาจากผูน้ำา และในการสือ่สารและตอบสนองตอ่ผูป้ฏบิตังิาน) หรอือกีทางหนึง่หากยงัจำาเป็น คอืการบงัคบั
ใหป้ฏบิตัติาม (ความพยายามในกระบวนการทีจ่ะบรหิารจัดการ เฝ้าตดิตาม และบงัคบัใช)้ พดูอกีนัยหนึง่คอื ตอ้งเอาชนะ
อปุสรรคดา้นบคุคลากร พฤตกิรรม และวฒันธรรม เพือ่ใหเ้กดิความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการรับการเปลีย่นแปลงมาใชอ้ยา่ง
เหมาะสม ปลกูฝังความพยายามทีจ่ะรับการเปลีย่นแปลงมาใช ้และใหแ้น่ใจถงึความสามารถในการรับการเปลีย่นแปลงมาใช ้
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วธิปีฏบิตัแิบบวฏัจกัร (a life cycle approach)
วฏัจักรของการนำาไปใชง้าน ใหแ้นวทางสำาหรับองคก์รในการใช ้COBIT ทีจ่ะจัดการกบัความซบัซอ้นและความทา้ยทายทีจ่ะ
เผชญิในระหวา่งการนำาไปใชง้าน  มอีงคป์ระกอบของวงจรชวีติทีส่มัพันธก์นั 3  สว่นคอื
1. แกน่ของวฏัจักรทีป่รับปรงุใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง – ไมใ่ชแ่คโ่ครงการทีเ่กดิขึน้แลว้จบ 
2. เอือ้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง – เนน้ทีม่มุมองดา้นพฤตกิรรมและวฒันธรรม
3. การบรหิารจัดการชดุโครงการ (programme) 

ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ การมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจะชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ การรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชห้รอืเพือ่การ
ปรับปรงุจะประสบความสำาเร็จ วฏัจักรทีแ่บง่ออกเป็น 7 ระยะไดแ้สดงไวใ้นรปูภำพที ่17
 

รปูภำพที ่17—วฎัจกัรกำรน�ำไปใช ้7 ระยะ

ระยะที ่1  เริม่ตน้จากการตระหนักและเห็นพอ้งตอ้งกนัถงึความจำาเป็นของการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชห้รอืเพือ่การ
ปรับปรงุ ซึง่ระบถุงึจดุทีม่ปัีญหาและตวัจดุชนวน (trigger) ในปัจจบุนั และการสรา้งความปรารถนาทีจ่ะทำาใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในกลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู

ระยะที ่2 มุง่ไปทีก่ารระบถุงึขอบเขตของการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชห้รอืเพือ่การปรับปรงุจะประสบความสำาเร็จ โดย
ใชก้ารเทยีบเป้าหมายในระดบัองคก์ร กบัเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและกบักระบวนการทางไอททีีเ่กีย่วขอ้งของ COBIT 5 
และพจิารณาวา่ความเสีย่งในสถานการณต์า่งๆ (risk scenarios) จะชว่ยใหส้ามารถระบถุงึกระบวนการหลกัทีค่วรใหค้วาม
สนใจ การวนิจิฉัยในภาพรวมยงัมปีระโยชนใ์นการกำาหนดขอบเขตและเขา้ใจถงึเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งใหค้วาม
สนใจ จากนัน้จะประเมนิภาวะปัจจบุนัและระบถุงึประเด็นปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งโดยกระบวนการประเมนิความสามารถ การ
รเิริม่ดำาเนนิการทีม่ขีนาดใหญค่วรจัดเป็นโครงสรา้งทีแ่บง่ออกเป็นการดำาเนนิตามวฏัจักรหลายๆ รอบ เชน่ การรเิริม่ดำาเนนิการ
ทีน่านเกนิกวา่ 6 เดอืนซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีแรงกระตุน้ ความสนใจ และการยอมรับจากผูม้สีว่นไดเ้สยีได ้

ระยะที ่3  มกีารกำาหนดเป้าหมายในการปรับปรงุ ตามมาดว้ย การวเิคราะหใ์นรายละเอยีดทีใ่ชแ้นวทางของ COBIT ในการ
ระบชุอ่งวา่งและกระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จทีอ่าจเป็นไปได ้กระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จบางอยา่งอาจ
เป็นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตบ่างอยา่งกอ็าจมคีวามทา้ทายมากกวา่และดำาเนนิกจิกรรมทีย่าวนานกวา่ เราควรใหค้วาม
สำาคญักบัการรเิริม่ดำาเนนิการทีส่ำาเร็จไดง้า่ยและน่าจะใหผ้ลทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุกอ่น

ระยะที ่4 วางแผนกระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จทีน่ำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยกำาหนดโครงการทีม่เีหตผุลทางธรุกจิทีส่ม
เหตสุมผลรองรับขึน้มาดำาเนนิการ มกีารจัดทำาแผนรองรับการเปลีย่นแปลงสำาหรับการนำาไปใช ้ เหตผุลทางธรุกจิทีจั่ดทำาขึน้
มาอยา่งดจีะชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ มกีารระบถุงึและเฝ้าตดิตามผลประโยชนท์ีต่อ้งการไดรั้บจากโครงการ
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ระยะที ่5  กระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จทีน่ำาเสนอจะไดรั้บการนำาไปใชใ้นการดำาเนนิงานประจำาวนั กำาหนดใหม้กีาร
วดัผลและจัดใหม้กีารเฝ้าตดิตามโดยใชเ้ป้าหมายและมาตรวดัของ COBIT เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการมแีละการรักษาไวซ้ ึง่ความ
สอดคลอ้งกนัทางธรุกจิ และสามารถวดัประสทิธภิาพในการทำางานได ้ความสำาเร็จตอ้งการการมสีว่นรว่มและการแสดงถงึ
คำามัน่จากผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทัง้จติสำานกึในความเป็นเจา้ของจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ทางธรุกจิและดา้นไอท ี

ระยะที ่6 มุง่ไปทีก่ารดำาเนนิงานอยา่งยัง่ยนืของปัจจัยเอือ้ ทัง้ปัจจัยเอือ้ทีเ่กดิขึน้ใหมห่รอืทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ และการเฝ้า
ตดิตามการบรรลถุงึผลประโยชนท์ีค่าดหวงั 

ระยะที ่7 สอบทานความสำาเร็จของการรเิริม่ดำาเนนิการในภาพรวม ระบถุงึการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบั
องคก์รทีค่วรมเีพิม่เตมิ และสนับสนุนใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง

เมือ่เวลาผา่นไป วฏัจักรนีจ้ะเกดิขึน้หลายๆ รอบ ซึง่ในขณะเดยีวกนักช็ว่ยสรา้งวธิปีฏบิตัทิีย่ัง่ยนืใหก้บัการกำากบัดแูลและการ
บรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร

เร ิม่ตน้: สรำ้งเหตผุลทำงธรุกจิ
เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ การรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชโ้ดยใชป้ระโยชนจ์าก COBIT จะประสบความสำาเร็จ ทกุคนในองคก์ร
จะตอ้งตระหนักและไดรั้บการสือ่สารใหท้ราบถงึสิง่ทีจ่ำาเป็นตอ้งทำา โดยอาจจะอยูใ่นรปูแบบของการกระตุน้เตอืน (ในจดุที่
เคยมปัีญหามากอ่น ตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้) หรอืการแสดงใหเ้ห็นถงึโอกาสในการปรับปรงุ และทีส่ำาคญัมากคอืผลประโยชน์
ทีจ่ะไดรั้บ ปลกูฝังใหส้ำานกึถงึระดบัของความเรง่ดว่นทีเ่หมาะสม (ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการ) และผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัควรตระหนัก
ถงึความเสีย่งหากไมม่กีารดำาเนนิการใดๆ และประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากการดำาเนนิชดุโครงการ

การรเิริม่ดำาเนนิการควรมผีูส้นับสนุนเป็นเจา้ของ ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีหลกัทัง้หมดมสีว่นรว่ม และมเีหตผุลทางธรุกจิรองรับ ในขัน้
ตน้อาจเริม่ทีภ่าพรวมจากมมุมองดา้นกลยทุธ ์– จากผูบ้รหิารลงมา – เริม่จากการทำาความเขา้ใจใหช้ดัเจนถงึผลลพัธท์าง
ธรุกจิทีต่อ้งการ แลว้คอ่ยๆ เพิม่คำาอธบิายรายละเอยีดเขา้ไปงานทีม่คีวามสำาคญั พรอ้มทัง้กำาหนดจดุชีว้ดัความกา้วหนา้ในแต่
ระยะและบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ  เหตผุลทางธรุกจิเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนส์ำาหรับผูบ้รหิารในการใหแ้นวทางเพือ่
สรา้งคณุคา่ทางธรุกจิ อยา่งนอ้ยเหตผุลทางธรุกจิควรรวมถงึเรือ่งตอ่ไปนี้
• ผลประโยชนท์างธรุกจิทีต่ัง้เป้าไว ้ความสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธรุกจิ และผูเ้ป็นเจา้ของผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง (หรอื

อกีนัยหนึง่คอืบคุคลทีจ่ะตอ้งรับผดิชอบในการรักษาผลประโยชน)์  ซึง่อาจมาจากจดุทีม่ปัีญหาและเหตกุารณจ์ดุชนวน
ตา่งๆ 

• การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิตอ้งสรา้งคณุคา่ทีม่องเห็นได ้โดยอาจมาจากการตรวจสอบสถานะ (health check) การ
วเิคราะหช์อ่งวา่งในความสามารถ (capability gap analyses)  และควรระบไุดอ้ยา่งชดัเจนวา่ อะไรทีอ่ยูใ่นขอบเขต และ
อะไรทีไ่มอ่ยูใ่นขอบเขตของการเปลีย่นแปลงนี ้

• การลงทนุทีจ่ำาเป็นเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร (ประมาณจากความ
จำาเป็นทีต่อ้งมโีครงการตา่งๆ )

• ตน้ทนุการดำาเนนิงานทัง้ดา้นไอทแีละธรุกจิ 
• ผลประโยชนท์ีค่าดหวงัจากการดำาเนนิงานหลงัจากการเปลีย่นแปลง
• ความเสีย่งทีส่บืเนือ่งมาจากหวัขอ้ตา่งๆ ขา้งตน้ ซึง่รวมถงึขอ้จำากดัหรอืภาวะทีต่อ้งขึน้อยูก่บัปัจจัยอืน่ (dependencies) 

(บนพืน้ฐานของความทา้ทายและปัจจัยแหง่ความสำาเร็จ)
• บทบาทหนา้ที ่ความรับผดิชอบ และความรับผดิชอบในผลงาน (accountability) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรเิริม่ดำาเนนิการนัน้ 
• จะเฝ้าตดิตามการลงทนุและการสรา้งคณุคา่ตลอดอายกุารใชง้านเชงิเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร และจะใชอ้ะไรเป็นมาตรวดั (บน

พืน้ฐานของเป้าหมายและมาตรวดั)

เหตผุลทางธรุกจิไมใ่ชเ่อกสารทีท่ำาครัง้เดยีวจบ แตเ่ป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิานทีต่อ้งไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สะทอ้นถงึภาพในอนาคตณ ปัจจบุนั ใหเ้ห็นไดว้า่ชดุโครงการสามารถดำาเนนิตอ่ไปได ้

อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะวดัผลประโยชนใ์นเชงิปรมิาณจากการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่การนำาไปใชห้รอืเพือ่การปรับปรงุ และควร
ระวงัทีจ่ะตกลงเฉพาะสำาหรับผลประโยชนท์ีส่มเหตสุมผลและสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ ขอ้มลูทีอ่งคก์รตา่งๆ ไดศ้กึษาจัดทำาขึน้ 
สามารถใหส้ารสนเทศอนัเป็นประโยชนใ์นเรือ่งของผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ

Personal Copy of: Internal Audit Center



42

 

 
ITGI มอบหมายให ้PWC  ดำาเนนิโครงการวจัิยดา้นการตลาดในเรือ่งการกำากบัดแูลดา้นไอท7ี    จากผูต้อบแบบสอบถาม
ซึง่อยูท่ัง้ทางดา้นไอทแีละดา้นธรุกจิกวา่ 800 รายจาก 21 ประเทศ   พบวา่รอ้ยละ 38 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบวุา่มี
ตน้ทนุดา้นไอทลีดลงจากผลการกำากบัดแูลดา้นไอท ี รอ้ยละ 28.1  เห็นวา่มกีารพัฒนาดา้นศกัยภาพในการแขง่ขนัทาง
ธรุกจิ 
รอ้ยละ 27.1 ระบวุา่ผลตอบแทนจากการลงทนุดา้นไอทเีพิม่ขึน้  นอกจากนี ้ยงัมกีารรายงานถงึผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีอ่าจไม่
สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได ้เชน่ การบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทไีดด้ขี ึน้ (รอ้ยละ 42.2 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม)   การสือ่สารและความสมัพันธท์ีด่ขี ึน้ระหวา่งธรุกจิและไอท ี (รอ้ยละ 39.6 ของผูต้อบแบบสอบถาม)  และ
ไอททีีใ่หผ้ลตอ่วตัถปุระสงคข์องธรุกจิไดด้ขี ึน้ (รอ้ยละ 37.3 ของผูต้อบแบบสอบถาม)  

ISACA ไดท้ำาการวจัิยอกีอนัหนึง่8 เพือ่สำารวจและแสดงใหเ้ห็นถงึคณุคา่ทางธรุกจิของ  COBIT ผลลพัธจ์ากการวจัิยไดเ้ปิด
โอกาสใหม้กีารวเิคราะหเ์พิม่เตมิอกีมาก และทำาใหเ้ห็นภาพของความสมัพันธร์ะหวา่งการกำากบัดแูลขององคก์รและ
ประสทิธภิาพในดำาเนนิงานของธรุกจิทีช่ดัเจน

การวจัิยอกีอนัหนึง่ไดส้ำารวจองคก์ร 250 แหง่ทัว่โลก  พบวา่ดว้ยวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั9  องคก์รทีม่กีารกำากบัดแูลดา้นไอที
ทีด่จีะมกีำาไรมากกวา่องคก์รทีข่าดการกำากบัดแูลอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 อาจกลา่วอกีนัยหนึง่ไดว้า่ คณุคา่ทางธรุกจิของ
ไอท ีเป็นผลโดยตรงจากการกำากบัดแูลดา้นไอททีีม่ปีระสทิธผิล

ทา้ยสดุนี ้ กรณีศกึษาวจัิยในอตุสาหรกรรมเครือ่งบนิ  ไดข้อ้สรปุวา่ การนำาการกำากบัดแูลดา้นไอทไีปใช ้และการใหค้วาม
เชือ่มัน่อยา่งตอ่เนือ่ง  จะชว่ยฟ้ึนฟคูวามเชือ่มัน่ระหวา่งธรุกจิและไอทใีหก้ลบัมา  และชว่ยใหก้ารลงทนุสอดคลอ้งกบัเป้า
หมายทางกลยทุธม์ากยิง่ขึน้  นอกจากนี ้ยงัมกีารรายงานถงึผลประโยชนท์ีจั่บตอ้งไดม้ากขึน้ รวมทัง้การลดลงของตน้ทนุ
ดา้นไอทตีอ่หน่วยผลติทางการคา้ (business production unit) อยา่งตอ่เนือ่ง  และชว่ยใหม้งีบประมาณเหลอืมาใช ้
สำาหรับนวตัรกรรมใหม่ๆ  ดว้ย กรณีศกึษาอกีอนัหนึง่ในภาคธรุกจิการเงนิ แสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์รทีม่วีธิปีฏบิตัสิำาหรับการ
กำากบัดแูลดา้นไอททีดีี ่จะไดรั้บคะแนนวฒุภิาวะของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งธรุกจิ/ไอทใีนระดบัสงู10

ตวัอยำ่งที ่6—สถติขิองกำรก�ำกบัดแูลดำ้นไอที

7  ITITGI, Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT)—2011, USA, 2011, www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/
ResearchDeliverables/ Pages/Global-Status-Report-on-the-Governance-of-Enterprise-IT-GEIT-2011.aspx

8  ISACA, Building the Business Case for COBIT
®

 and Val ITTM Executive Briefing, USA, 2009, www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/
ResearchDeliverables/Pages/Building-the-Business-Case-for-COBIT-and-Val-IT-Executive-Briefing.aspx

9  Weill, Peter; Jeanne W. Ross; IT Governance:  How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press, USA, 2004
10  De Haes, Steven; Dirk Gemke; John Thorp; Wim Van Grembergen; ‘Analyzing IT Value Management @ KLM Through the Lens of Val IT’, ISACA Journal, 

2011, vol 4. Van Grembergen, Wim; Steven De Haes; Enterprise Governance of IT:  Achieving Alignment and Value, Springer, USA, 2009
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บทที ่8
ตน้แบบความสามารถของกระบวนการใน COBIT 5 
บทน�ำ
ผูใ้ช ้COBIT 4.1 Risk IT และ Val IT จะคุน้เคยกบัตน้แบบระดบัวฒุภิาวะของกระบวนการ (process maturity model) ทีม่ี
อยูใ่นกรอบการดำาเนนิงานเหลา่นัน้ ตน้แบบนีใ้ชส้ำาหรับวดัระดบัวฒุภิาวะของกระบวนการทีเ่กีย่วกบัไอทขีององคก์รในปัจจบุนั
หรอืทีก่ำาลงัใชอ้ยู ่ใชร้ะบถุงึระดบัวฒุภิาวะทีต่อ้งการใหเ้ป็นในอนาคต ใชร้ะบชุอ่งวา่งระหวา่งกนั  และใชร้ะบวุา่จะพัฒนา
กระบวนการเพือ่บรรลถุงึระดบัวฒุภิาวะทีต่อ้งการไดอ้ยา่งไร

ในชดุผลติภณัฑข์อง COBIT 5 ไดร้วมถงึตน้แบบความสามารถของกระบวนการ ทีอ่งิกบั ISO/IEC 15504 วศิกรรมซอฟแวร ์
- มาตรฐานการประเมนิกระบวนการ (Software engineering - Process assessment standard) ซึง่เป็นทีย่อมรับในระดบั
สากล ตน้แบบดงักลา่วนีใ้ชเ้พือ่วตัถปุระสงคเ์ชน่เดยีวกบัการประเมนิกระบวนการและการสนับสนุนการปรับปรงุกระบวนการ 
กลา่วคอืใหว้ธิใีนการวดัผลประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของกระบวนการการกำากบัดแูล (EDM based) หรอืกระบวนการ
บรหิารจัดการ (PBRM base) และชว่ยใหส้ามารถระบถุงึจดุทีค่วรตอ้งไดรั้บการปรับปรงุ

อยา่งไรกต็าม ตน้แบบใหมน่ีต้า่งจากตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) เดมิของ COBIT 4.1 ทัง้ในแงข่องการ
ออกแบบและการใชง้าน ดว้ยเหตนุี ้ในบทนีจ้ะไดก้ลา่วถงึ 4 หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
• ความแตกตา่งระหวา่งตน้แบบของ COBIT 5 และ COBIT 4.1 
• ประโยชนข์องตน้แบบของ COBIT 5
• บทสรปุความแตกตา่งทีผู่ใ้ชง้าน COBIT 5 จะพบในทางปฏบิตั ิ
• การประเมนิความสามารถโดยใช ้COBIT 5 

รายละเอยีดของวธิปีฏบิตัขิอง COBIT 5 สำาหรับการประเมนิความสามารถ มแีสดงไวใ้นเอกสารของ ISACA ชือ่ COBIT® 
Process Assessment Model (PAM): Using COBIT® 4.1 11

ถงึแมว้า่วธิปีฏบิตันิีจ้ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัสถานะของกระบวนการตา่งๆ  แตก่ระบวนการกเ็ป็นเพยีงหนึง่ในปัจจัย
เอือ้ 7 ประเภทสำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ดงันัน้การประเมนิกระบวนการเพยีงอยา่งเดยีวจะไมไ่ดใ้หภ้าพ
ทัง้หมดสำาหรับสถานะของการกำากบัดแูลในองคก์ร จงึมคีวามจำาเป็นตอ้งมกีารประเมนิปัจจัยเอือ้อืน่ๆ รว่มดว้ย

ควำมแตกตำ่งระหวำ่งตน้แบบวฒุภิำวะใน COBIT4.1 และตน้แบบวฒุภิำวะ
ของกระบวนกำรใน COBIT 5
องคป์ระกอบของตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ(maturity model) ใน COBIT 4.1 ไดแ้สดงในรปูภำพที ่18

รปูภำพที ่18—สรปุตน้แบบวฒุภิำวะใน COBIT 4.1

11 www.isaca.org/cobit-pam
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การใชต้น้แบบวฒุภิาวะใน COBIT 4.1 สำาหรับวตัถปุระสงคใ์นการปรับปรงุกระบวนการ ไมว่า่จะเป็นการประเมนิระดบัวฒุภิาวะ
ของกระบวนการ การระบรุะดบัวฒุภิาวะเป้าหมาย หรอืการระบขุอ่งวา่งทีเ่ป็นความตา่ง จำาเป็นตอ้งใชอ้งคป์ระกอบของ 
COBIT 4.1 ดงันี้
• เริม่แรก จะตอ้งประเมนิเพือ่ใหท้ราบวา่ มกีารดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการควบคมุสำาหรับกระบวนการหรอื

ไม่
• ถดัมา ตน้แบบวฒุภิาวะทีแ่สดงไวใ้นแนวทางการบรหิารจัดการสำาหรับแตล่ะกระบวนการ อาจนำามาใชใ้นการหาขอ้มลูราย

ละเอยีด (profile) เกีย่วกบัระดบัวฒุภิาวะของกระบวนการ
• นอกจากนี ้ตน้แบบระดบัวฒุภิาวะทัว่ไป (generic maturity model) ใน COBIT 4.1 ยงัไดก้ำาหนดคณุลกัษณะทีแ่ตกตา่ง

กนั 6 ประการสำาหรับแตล่ะกระบวนการ ซึง่ชว่ยทำาใหเ้ห็นถงึรายละเอยีดของระดบัวฒุภิาวะของกระบวนการ
• การควบคมุกระบวนการ (Process Control) เป็นวตัถปุระสงคข์องการควบคมุทัว่ไป  ซึง่จำาเป็นตอ้งไดรั้บการสอบทานเมือ่มี

การประเมนิกระบวนการ การควบคมุกระบวนการบางสว่นทบัซอ้นกบัคณุลกัษณะของตน้แบบวฒุภิาวะทัว่ไป

ตน้แบบความสามารถของกระบวนการ ใน COBIT 5 สามารถสรปุไดต้ามรปูภำพที ่19

รปูภำพที ่19—สรปุตน้แบบวฒุภิำวะของกระบวนกำรใน COBIT 5

กระบวนการหนึง่ๆ มคีวามสามารถไดอ้ยู ่6 ระดบั ซึง่รวมถงึ “กระบวนการทีไ่มส่มบรูณ”์ หากแนวปฏบิตัภิายใตก้ระบวนการไม่
สามารถบรรลถุงึวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้
• 0 กระบวนกำรทีไ่มส่มบรูณ ์(incomplete process) — กระบวนการไมถ่กูนำาไปใช ้หรอืไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ของกระบวนการนัน้ๆ ได ้ ในระดบันีม้หีลกัฐานเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไมม่หีลกัฐานเลยทีจ่ะแสดงถงึการบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
กระบวนการ

• 1 กระบวนกำรทีม่ผีลส�ำเร็จ (Performed process (1 คณุลกัษณะ)) — กระบวนการทีไ่ดรั้บการนำาไปใชง้านประสบ
ความสำาเร็จตามวตัถปุระสงคข์องกระบวนการ

• 2 กระบวนกำรทีไ่ดร้บักำรบรหิำรจดักำร (Managed process (2 คณุลกัษณะ)) — กระบวนการทีม่ผีลสำาเร็จดงัทีก่ลา่ว
ไวใ้นขอ้กอ่น ไดรั้บการบรหิารจัดการ (วางแผน เฝ้าตดิตาม  และแกไ้ข)  และชิน้งานไดรั้บการกำาหนด ควบคมุ และเกบ็
รักษาอยา่งเหมาะสม

• 3 กระบวนกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้ (Established process (2 คณุลกัษณะ)) — กระบวนการทีก่ลา่วไวใ้น กระบวนการทีไ่ด ้
รับการบรหิารจัดการกอ่นหนา้นี ้ทีไ่ดรั้บการนำาไปใชโ้ดยเป็นไปตามกระบวนการทีก่ำาหนดไวเ้พือ่ใหส้ามารถไดม้าซึง่ผลลพัธ์
ของกระบวนการ

• 4 กระบวนกำรทีค่ำดหวงัได ้(Predictable process (2 คณุลกัษณะ)) — กระบวนการทีก่ลา่วไวใ้น กระบวนการทีไ่ดรั้บ
การจัดตัง้กอ่นหนา้นี ้ทีม่กีารดำาเนนิงานภายใตข้อ้จำากดัทีก่ำาหนดไว ้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลลพัธข์องกระบวนการ

• 5 กระบวนกำรทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ (Optimising process (2 คณุลกัษณะ)) กระบวนการทีก่ลา่วไวใ้นกระบวนการที่
คาดหวงัไดก้อ่นหนา้นี ้ไดรั้บการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในปัจจบุนัและที่
ประมาณการไว ้
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ในการทีจ่ะบรรลถุงึความสามารถในแตล่ะระดบัไดนั้น้เราตอ้งบรรลถุงึความสามารถในระดบัตำา่กวา่อยา่งสมบรูณใ์หไ้ดก้อ่น  
ตวัอยา่งเชน่ ความสามารถของกระบวนการทีร่ะดบั 3 (กระบวนการทีไ่ดรั้บการจัดตัง้) กำาหนดใหก้ระบวนการตอ้งมคีวาม
สามารถทีเ่ป็นไปตามคำานยิามของกระบวนการและมคีณุลกัษณะของการนำากระบวนการไปใชง้าน (Process deployment 
attribute) เป็นสว่นใหญ ่โดยจะตอ้งมคีณุลกัษณะของความสามารถทีร่ะดบั 2 (กระบวนการทีไ่ดรั้บการบรหิารจัดการ) อยา่ง
สมบรูณก์อ่น 

มคีวามแตกตา่งอยา่งเป็นนัยสำาคญัระหวา่งความสามารถของกระบวนการในระดบัที ่1 กบัระดบัทีส่งูกวา่ ความสามารถของ
กระบวนการระดบัที ่1 จะตอ้งบรรลคุณุลกัษณะของประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของกระบวนการ (process performance 
attribute) เป็นสว่นใหญ ่ซึง่จรงิๆ แลว้หมายถงึการไดด้ำาเนนิกระบวนการอยา่งเสร็จสิน้สมบรูณแ์ละองคก์รไดผ้ลลพัธต์ามที่
ตอ้งการ ความสามารถของกระบวนการในระดบัทีส่งูกวา่จะตอ้งมคีณุลกัษณะอืน่ๆทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป  การประเมนิในลกัษณะนี ้
แมว้า่มาตรวดัจะมสีงูสดุถงึระดบั 5 แตก่ารบรรลคุวามสามารถในระดบั 1 กถ็อืวา่เป็นความสำาเร็จกา้วสำาคญัขององคก์รแลว้ มี
ขอ้สงัเกตวา่แมว้า่แตล่ะองคก์รอาจเลอืกระดบัความสามารถเป้าหมายหรอืระดบัทีต่อ้งการระดบัใดกไ็ด ้(ตามการวเิคราะห์
ตน้ทนุ-ประโยชน ์และการศกึษาความเป็นไปได)้  แตแ่ทบจะไมพ่บวา่มอีงคก์รทีเ่ลอืกระดบัสงูสดุ

ความแตกตา่งทีส่ำาคญัระหวา่ง การประเมนิความสามารถของกระบวนการ ตาม ISO/IEC 15504  (ISO/IEC 15504- 
process capability assessment) กบัตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) ใน COBIT 4.1 (และเชน่เดยีวกบัตน้แบบ
ระดบัวฒุภิาวะของแตล่ะโดเมนใน Val IT และ Risk IT)  สามารถสรปุไดด้งันี้
• ชือ่และความหมายของระดบัของความสามารถทีก่ำาหนดใน ISO/IEC 15504 คอ่นขา้งแตกตา่งจากระดบัวฒุภิาวะ
ของกระบวนการใน COBIT 4.1 

• ใน ISO/IEC 15504 ระดบัความสามารถถกูกำาหนดโดยคณุลกัษณะของกระบวนการ 9 ขอ้ ซึง่คณุลกัษณะเหลา่นีค้รอบ
คลมุเฉพาะบางคณุลกัษณะของระดบัวฒุภิาวะใน COBIT 4.1 (COBIT 4.1 maturity attribute) และ/หรอืการควบคมุ
กระบวนการปัจจบุนัเพยีงในระดบัหนึง่เทา่นัน้และเป็นไปในทางทีแ่ตกตา่งกนั

การปฏบิตัติามตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน ISO/IEC 15504:2 กำาหนดไวว้า่ ในคำาอธบิายของกระบวนการใดๆ ทีจ่ะได ้
รับประเมนิ ไดแ้ก ่กระบวนการสำาหรับการกำากบัดแูลและ/หรอืการบรหิารจัดการของ COBIT5 ใดๆ  จะตอ้งระบถุงึ :
• คำาบรรยายทีก่ลา่วถงึวตัถปุระสงคแ์ละผลลพัธ์
• คำาอธบิายกระบวนการไมค่วรกำาหนดมมุมองใดๆ สำาหรับการวดัผลตามกรอบดำาเนนิงานทีน่อกเหนอืไปกวา่ระดบัที ่1
ซึง่หมายความวา่ ไมว่า่จะเป็นลกัษณะใดๆ ของคณุลกัษณะของกระบวนการทีเ่หนอืกวา่ระดบัที ่1 จะตอ้งไมป่รากฏในคำา
อธบิายกระบวนการหรอืในแนวปฏบิตัใินการบรหิารจัดการใดๆ /กจิกรรมใดภายใตก้ระบวนการนัน้ๆ ดงันัน้ คำาอธบิาย
กระบวนการทีแ่สดงไวใ้น COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Process) จะมเีพยีงขัน้ตอนที่
จำาเป็นเพือ่ทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของกระบวนการเทา่นัน้

• จากหวัขอ้ขา้งตน้ คณุลกัษณะทัว่ไปทีใ่ชไ้ดก้บักระบวนการทัง้หมดขององคก์รซึง่ชว่ยใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคก์ารควบ
คมุทีอ่าจแสดงไวซ้ำา้ซอ้นกนัในเอกสาร COBIT® 3rd Edition ไดรั้บการนำามาจัดกลุม่เป็นวตัถปุระสงคก์ารควบคมุ
กระบวนการ (PC) ใน COBIT 4.1 และปัจจบุนัไดถ้กูกำาหนดเป็นระดบั 2 ถงึระดบั 5 ในรปูแบบการประเมนิ (assessment 
model)

แนวปฏบิตัทิ ีแ่ตกตำ่งกนั12

จากทีไ่ดอ้ธบิายไปขา้งตน้ เป็นทีช่ดัเจนวา่มแีนวปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนับางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบการ
ประเมนิ (Assessment model)  ผูใ้ชง้านตอ้งตระหนักถงึการเปลีย่นแปลงนี ้และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะนำามาพจิารณาในแผน
ดำาเนนิการ

การเปลีย่นแปลงสำาคญัทีค่วรพจิารณาประกอบดว้ย
• ถงึแมว้า่น่าจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการประเมนิระหวา่ง COBIT 4.1 และ COBIT 5 เนือ่งจากความคลา้ยคลงึกนัในระดบัของ

การวดัและคำาทีใ่ชใ้นการอธบิาย แตก่ารเปรยีบเทยีบนีย้ากมากเนือ่งจากความแตกตา่งกนัในขอบเขต จดุสนใจ และ
เจตนารมณ ์ดงัทีไ่ดแ้สดงในรปูภำพที ่20 

• โดยทัว่ไปแลว้ คะแนนทีไ่ดจ้ากตน้แบบความสามารถของกระบวนการใน COBIT 5 (COBIT 5 process capability model) 
จะตำา่กวา่  ตามทีแ่สดงในรปูภำพที ่20 ดว้ยตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) ใน COBIT 4.1  กระบวนการจะ
บรรลรุะดบัที ่1 หรอื 2 ไดโ้ดยไมจ่ำาเป็นตอ้งบรรลวุตัถปุระสงคท์ัง้หมดของกระบวนการอยา่งสมบรูณ ์ แตถ่า้วดัตามระดบั
ความสามารถของกระบวนการ (process capability level) ใน COBIT 5  แลว้จะไดแ้คเ่พยีงระดบั  0 หรอื 1 เทา่นัน้ 

การวดัระดบัของความสามารถ (capability scale) ใน COBIT 4.1 และ COBIT 5 สามารถเทยีบกนัไดค้รา่วๆ ตามรปูภำพ
ที ่20

• ไมม่ตีน้แบบระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) สำาหรับแตล่ะกระบวนการในเนือ้หารายละเอยีดของกระบวนการใน 
COBIT 5 อกีตอ่ไป เพราะวา่วธิปีฏบิตัสิำาหรับการประเมนิความสามารถของกระบวนการใน ISO /IEC 15504 ไมม่กีำาหนดไว ้
และถงึขนาดหา้มไมใ่หใ้ชว้ธิปีฏบิตันิี ้แตว่ธิปีฏบิตันิีก้ำาหนดสารสนเทศทีต่อ้งการสำาหรับ ‘ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการ’ 
แทน (ตน้แบบกระบวนการทีจ่ะใชใ้นการประเมนินี)้ ดงันี้
- คำาอธบิายกระบวนการ พรอ้มกบัคำาแถลงจดุประสงค์
- แนวปฏบิตัพิืน้ฐาน ซึง่เทยีบไดก้บัแนวปฏบิตัสิำาหรับกระบวนการกำากบัดแูลและบรหิารจัดการในความหมายของ COBIT 5

12  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการประเมนิ COBIT ทีอ่งิกบัมาตรฐาน ISO/IEC 15504 ใหม่ๆ  สามารถหาไดจ้าก www.isaca.org/cobit-assessment-
programme
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- ชิน้งาน (Work product) ซึง่เทยีบไดก้บัขอ้มลูทีรั่บมาและผลลพัธใ์นความหมายของ COBIT 5

• ตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) ใน COBIT 4.1 ใหร้ายละเอยีดของวฒุภิาวะในแตล่ะระดบัสำาหรับองคก์ร
วตัถปุระสงคห์ลกัของรายละเอยีดนีก้เ็พือ่ระบถุงึมมุมองหรอืคณุลกัษณะทีม่จีดุออ่นทีค่วรไดรั้บการปรับปรงุ องคก์รจะใชว้ธิี
ปฏบิตันิีเ้มือ่ตอ้งการเนน้ทีก่ารปรับปรงุใหด้ขี ึน้มากกวา่ทีจ่ะทำาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ตวัเลขระดบัวฒุภิาวะเพือ่จดุประสงคใ์นการ
รายงาน ในรปูแบบการประเมนิของ COBIT 5 ใหม้าตราของการวดัผลสำาหรับแตล่ะคณุลกัษณะดา้นความสามารถ 
(capability attribute) และใหแ้นวทางในการประยกุตใ์ช ้ดงันัน้ การประเมนิคณุลกัษณะดา้นความสามารถสำาหรับแตล่ะ
กระบวนการสามารถจงึทำาไดใ้นแตล่ะขอ้ของคณุลกัษณะดา้นความสามารถทัง้ 9 ขอ้

• คณุลกัษณะของวฒุภิาวะใน COBIT 4.1 และคณุลกัษณะความสามารถของกระบวนการใน COBIT 5 มคีวามแตกตา่งกนั 
แตท่บัซอ้นกนัในระดบัหนึง่ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรปูภำพที ่21 องคก์รทีใ่ชว้ธิปีฏบิตัทิีอ่งิกบัคณุลกัษณะของตน้แบบระดบัวฒุิ
ภาวะ (maturity model attribute approach) ใน COBIT 4.1 สามารถนำาขอ้มลูการประเมนิทีม่อียูม่าจัดแบง่ประเภทใหม่
ภายใตก้ารประเมนิคณุลกัษณะใน COBIT 5 ได ้ตามรปูภำพที ่21

รปูภำพที ่20—ตำรำงเปรยีบเทยีบระดบัวฒุภิำวะ (COBIT 4.1) และระดบัควำมสำมำรถของกระบวนกำร (COBIT 5)
ตน้แบบระดบัวฒุภิำวะใน COBIT 4.1 ควำมสำมำรถของกระบวนกำรตำม 

ISO/IEC 15504
บรบิท

5.เหมำะสม (Optimised)- กระบวนการไดรั้บการปรับให ้
อยูใ่นระดบัแนวปฏบิตัทิีด่ ีซ ึง่เป็นผลจากการปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่งและการใชต้น้แบบระดบัวฒุภิาวะเพือ่เปรยีบเทยีบ
กบัองคก์รอืน่ๆ มกีารบรูณาการไอทเีพือ่ใหเ้กดิกระแสงาน 
(workflow) ทีเ่ป็นอตัโนมตั ิเป็นเครือ่งมอืในการปรับปรงุ
คณุภาพและประสทิธผิล ทำาใหอ้งคก์รปรับตวัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

ระดบัที ่5 กระบวนการทีเ่หมาะสม (Optimising 
process)–มกีารพัฒนาจากระดบัที ่4 กระบวนการทีค่าด
หวงัได ้ดว้ยการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหบ้รรลเุป้า
หมายทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในปัจจบุนัและทีป่ระมาณ
การไว ้

มมุมองขององคก์ร- 
องคค์วามรูข้ององคก์ร

4. บรหิำรจดักำรและวดัผล – ผูบ้รหิารเฝ้าตดิตามและ
วดัผลการปฏบิตัติามขัน้ตอน และดำาเนนิการเมือ่พบวา่
กระบวนการไมไ่ดป้ระสทิธผิล กระบวนไดรั้บการปรับปรงุ
อยา่งสมำา่เสมอและใหแ้นวปฏบิตัทิีด่ ีมกีารใชก้ารทำางาน
ทีเ่ป็นอตัโนมตัแิละเครือ่งมอืตา่งๆ อยูบ่า้งอยา่งกระจัดกะ
จาย

ระดบัที ่4 กระบวนกำรทีค่ำดหวงัได ้(Predictable 
process)–เมือ่กระบวนการทีไ่ดรั้บการจัดตัง้ในระดบัที ่3  
ดำาเนนิการภายใตข้อ้จำากดัทีร่ะบเุพือ่ใหบ้รรลถุงึผลลพัธ์
ของกระบวนการ

3. กระบวนกำรทีช่ดัเจน (defined process) – ขัน้ตอน
การปฏบิตังิานมคีวามเป็นมาตรฐานและจัดทำาเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และสือ่สารผา่นทางการฝึกอบรม มกีาร
บงัคบัใชใ้หป้ฏบิตัติามกระบวนการดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม
ไมม่กีารตรวจสอบวา่มคีวามคลาดเคลือ่นไปจาก
กระบวนการหรอืไม ่ขัน้ตอนการปฏบิตังิานไมยุ่ง่ยาก แต่
ทำาใหแ้นวปฏบิตังิานทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นทางการมากขึน้

ระดบัที ่3  กระบวนกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้(Established 
process)—กระบวนการทีไ่ดรั้บการบรหิารจัดการในระดบั
ที ่2 ไดรั้บการนำาไปใชโ้ดยมกีารกำาหนดกระบวนการที่
สามารถทำาใหบ้รรลถุงึผลลพัธข์องกระบวนการ

ระดบัที ่ 2 กระบวนกำรทีไ่ดร้บักำรบรหิำรจดักำร
(Managed Process)—กระบวนการทีม่ผีลสำาเร็จในระดบั
ที ่1 ไดรั้บนำาไปใชโ้ดยมกีารบรหิารจัดการ(วางแผน เฝ้า
ตดิตาม และแกไ้ข) และชิน้งานของกระบวนการไดรั้บการ
จัดทำา ควบคมุ และเกบ็รักษาอยา่งเหมาะสม 

มมุมองตามแต่
กรณี- องคค์วามรูข้อง

บคุคล

2. ท�ำซ�ำ้ไดแ้ตท่�ำโดยสญัชำตญำณ (repeatable but 
intuitive)  กระบวนการไดรั้บการพัฒนาไปถงึขัน้ทีม่ี
บคุคลหลายๆ คนทีท่ำางานอยา่งเดยีวกนัโดยปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานแบบเดยีวกนั ไมม่กีารฝึกอบรม
อยา่งเป็นทางการหรอืสือ่สารถงึกระบวนการทีเ่ป็น
มาตรฐาน การทำางานโดยสว่นใหญข่ึน้อยูก่บัตวับคุคลจงึ
มกัมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้บอ่ยครัง้

ระดบัที ่1 กระบวนกำรทีม่ผีลส�ำเร็จ (Performed 
process)—กระบวนการทีไ่ดรั้บการนำาไปใชแ้ละบรรลจุดุ
ประสงคข์องกระบวนการ 

หมำยเหต ุ อำจเป็นไปไดว้ำ่กระบวนกำรทีไ่ดร้บักำร
จดัใหอ้ยูร่ะดบัที ่1 ภำยใตต้น้แบบระดบัวฒุภิำวะ 
อำจไดร้บักำรจดัวำ่อยูท่ ีร่ะดบั 0 ตำม 15504 ถำ้ไม่
ไดบ้รรลถุงึผลลพัธข์องกระบวนกำรน ัน้1. เร ิม่ตน้/เฉพำะกจิ (initial/adhoc)—มหีลกัฐานวา่

องคก์รตระหนักวา่มปีระเด็นทีเ่ป็นปัญหาและมคีวามจำาเป็น
ตอ้งจัดการ อยา่งไรกต็าม ไมม่กีระบวนการทีเ่ป็น
มาตรฐาน แตก่ลบัใชว้ธิปีฏบิตัเิฉพาะกจิทีม่กัจะขึน้อยูก่บั
ตวับคุคลหรอืเป็นกรณีๆ ไป วธิปีฏบิตัใินการบรหิารจัดการ
โดยรวมไมเ่ป็นระบบระเบยีบ

0. ไมม่ ี(non existent)—ไมม่กีระบวนการใดๆ  องคก์รไม่
ไดรั้บทราบวา่มปีระเด็นปัญหาทีจ่ะตอ้งจัดการ

ระดบั 0  กระบวนกำรทีไ่มส่มบรูณ ์(Incomplete 
process)—กระบวนการไมถ่กูนำาไปใช ้หรอืลม้เหลวใน
การบรรลถุงึจดุประสงค์
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รปูภำพที ่21—ตำรำงเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของวฒุภิำวะ (COBIT 4.1) 
และคณุลกัษณะของกระบวนกำร (COBIT 5)

COBIT 4.1 คณุลกัษณะของวฒุภิำวะ

COBIT 5 คณุลกัษณะดำ้นควำมสำมำรถของกระบวนกำร
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การตระหนักและสือ่สาร
นโยบาย แผนงาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
เครือ่งมอืและการทำางานทีเ่ป็นอตัโนมตัิ
ทกัษะและความชำานาญ
ความรับผดิชอบและความรับผดิชอบในผลงาน
การกำาหนดเป้าหมายและการวดัผล

ประโยชนจ์ำกกำรเปลีย่นแปลง 
ประโยชนข์องตน้แบบความสามารถของกระบวนการใน COBIT 5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตน้แบบระดบัวฒุภิาวะ ของ COBIT 4.1 
คอื
• การเนน้มากขึน้ในกระบวนการทีไ่ดน้ำาไปปฏบิตั ิเพือ่ยนืยนัวา่ไดบ้รรลวุตัถปุระสงคจ์รงิและสง่มอบผลลพัธไ์ดต้ามทีค่าดหวงั

จากกระบวนการนัน้ๆ 
• มเีนือ้หาเรยีบงา่ยไมซ่ำา้ซอ้น เพราะการประเมนิตน้แบบระดบัวฒุภิาวะของ COBIT 4.1 ตอ้งใชส้ว่นประกอบหลายประการ

เพือ่สนับสนุนการประเมนิ ซึง่รวมถงึตน้แบบระดบัวฒุภิาวะทัว่ไป ตน้แบบระดบัวฒุภิาวะของกระบวนการ วตัถปุระสงคก์าร
ควบคมุ และการควบคมุกระบวนการ 

• ปรับปรงุใหก้จิกรรมการประเมนิความสามารถของกระบวนการและการประเมนิผลมคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้และมคีวาม
สามารถในการทำาซำา้ไดด้ขี ึน้ ลดขอ้โตแ้ยง้และความเห็นตา่งในผลของการประเมนิระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ 

• ใชผ้ลลพัธจ์ากการประเมนิความสามารถของกระบวนการไดม้ากขึน้ เพราะตน้แบบใหมน่ีไ้ดส้รา้งพืน้ฐานสำาหรับการประเมนิ
ทีเ่ป็นทางการและเขม้งวดมากขึน้  สำาหรับจดุประสงคภ์ายในองคก์รและจดุประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้จากภายนอกองคก์ร

• สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมนิกระบวนการทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป ดงันัน้ จงึสนับสนุนวธิปีฏบิตัสิำาหรับการประเมนิ
กระบวนการทีม่อียูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี

ด�ำเนนิกำรประเมนิควำมสำมำรถของกระบวนกำรตำม COBIT 5 
มาตรฐาน ISO /IEC 15504 ระบวุา่ เราอาจประเมนิความสามารถของกระบวนการดว้ยจดุประสงคท์ีห่ลากหลาย และดว้ย
ระดบัความเขม้งวดทีแ่ตกตา่งกนั จดุประสงคอ์าจเป็นการภายในโดยเนน้ทีก่ารเปรยีบเทยีบระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร และ/
หรอืการปรับปรงุกระบวนการเพือ่ประโยชนต์อ่องคก์รเป็นการภายใน หรอือาจเป็นจดุประสงคจ์ากภายนอกทีจ่ะเนน้การ
ประเมนิ การรายงาน และการใหก้ารรับรองแบบเป็นทางการ

COBIT 5 ซึง่องิกบัวธิปีฏบิตัสิำาหรับการประเมนิของ ISO /IEC 15504 เป็นวธิปีฏบิตัหิลกัของ COBIT มาตัง้แตปี่ค.ศ. 2000 
ทีย่งัคงชว่ยใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนีเ้สมอมา
• เอือ้สำาหรับหน่วยงานกำากบัดแูลและผูบ้รหิาร ทีจ่ะสามารถวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถของกระบวนการ 

(benchmark process capability) 
• เอือ้ในการตรวจสอบสถานะ (health check) ในภาพรวม ‘ตามสภาพปัจบุนั’ และ ‘ทีต่อ้งการ’ เพือ่สนับสนุนหน่วยงานกำากบั

ดแูลและผูบ้รหิารสำาหรับการตดัสนิใจลงทนุในเรือ่งการปรับปรงุกระบวนการ
• วเิคราะหช์อ่งวา่งและปรับปรงุขอ้มลูในการวางแผนเพือ่สนับสนุนการใหค้ำานยิามของความสมเหตผุลสำาหรับโครงการ

ปรับปรงุตา่งๆ 
• ใหค้ะแนน (Rating) จากการประเมนิแกห่น่วยงานกำากบัดแูลและผูบ้รหิาร เพือ่วดัผลและเฝ้าตดิตามขดีความสามารถใน

ปัจจบุนั

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวา่ เราจะดำาเนนิการประเมนิในภาพรวมโดยใชต้น้แบบการประเมนิความสามารถของกระบวนการใน COBIT 
5 เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์า่งๆ ขา้งตน้ไดอ้ยา่งไร

การประเมนิทำาใหเ้ห็นความแตกตา่งระหวา่งการประเมนิความสามารถในระดบัที ่1 และระดบัทีส่งูกวา่ ทีจ่รงิแลว้ ตามทีไ่ด ้
อธบิายไปแลว้วา่ ความสามารถของกระบวนการในระดบัที ่1 บรรยายใหเ้ราทราบไดว้า่กระบวนการไดบ้รรลจุดุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
หรอืไม ่ดงันัน้ จงึเป็นระดบัทีส่ำาคญัมากทีจ่ะตอ้งบรรล ุและถอืวา่เป็นพืน้ฐานทีน่ำาไปสูร่ะดบัความสามารถทีส่งูขึน้ การประเมนิ
วา่กระบวนการบรรลเุป้าหมายแลว้หรอืไม ่หรอืในอกีนัยหนึง่คอืการบรรลคุวามสามารถในระดบัที ่1 สามารถทำาไดโ้ดย
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1. สอบทานผลลพัธข์องกระบวนการ ตามทีไ่ดบ้รรยายไวใ้นคำาอธบิายกระบวนการในรายละเอยีดสำาหรับแตล่ะกระบวนการ

และใชร้ะดบัการประเมนิตาม ISO/IEC 15504 เพือ่จัดระดบัวา่แตล่ะกระบวนการไดบ้รรลเุป้าหมายในระดบัใด ระดบัดงั
กลา่วนีป้ระกอบดว้ย
• N (ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค)์ คอื ไมม่หีลกัฐานหรอืมหีลกัฐานเพยีงเล็กนอ้ย ทีแ่สดงใหเ้ห็นไดว้า่กระบวนการไดบ้รรลุ

คณุลกัษณะทีก่ำาหนดไวใ้นกระบวนการทีไ่ดรั้บการประเมนิ (บรรลรุอ้ยละ 0 ถงึ 15)
• P (บรรลบุางสว่น) มหีลกัฐานอยูบ่า้งถงึการมวีธิปีฏบิตัเิพือ่ชว่ยใหบ้รรลผุลและการบรรลผุลตามคณุลกัษณะทีก่ำาหนดไวใ้น

กระบวนการทีไ่ดรั้บการประเมนิ การบรรลผุลตามคณุลกัษณะในบางดา้นอาจจะไมส่ามารถคาดเดาได ้(บรรลรุอ้ยละ รอ้ย
ละ 15 ถงึ 50 )

• L (บรรลไุดเ้ป็นสว่นใหญ)่ มหีลกัฐานของการมวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นระบบและการบรรลผุลตามคณุลกัษณะทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้น
กระบวนการทีไ่ดรั้บการประเมนิเป็นสว่นใหญ ่พบจดุออ่นบา้งในคณุลกัษณะของกระบวนการทีไ่ดรั้บการประเมนิ (บรรลุ
รอ้ยละ 50 ถงึ 85)

• F (บรรลอุยา่งสมบรูณ)์ มหีลกัฐานทีแ่สดงวา่มวีธิปีฏบิตัทิีส่มบรูณแ์ละเป็นระบบ และไดบ้รรลผุลอยา่งสมบรูณต์าม
คณุลกัษณะทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นกระบวนการทีไ่ดรั้บการประเมนิ ไมม่จีดุออ่นทีเ่ป็นนัยสำาคญัในคณุลกัษณะของกระบวนการ
ทีไ่ดรั้บการประเมนิ(รอ้ยละ 85 ถงึ 100 ของความสำาเร็จ)

2. นอกจากนี ้แนวปฏบิตัขิองการกระบวนการ (การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ) ยงัสามารถไดรั้บการประเมนิโดยใชก้าร
จัดระดบัสำาหรับผลการประเมนิแบบเดยีวกนั เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึระดบัทีม่กีารนำาแนวปฏบิตัขิัน้พืน้ฐานไปประยกุตใ์ช ้

3. เพือ่ใหก้ารประเมนิมคีวามละเอยีดมากขึน้ในอนาคต อาจพจิารณาจากชิน้งานเพือ่ระบวุา่ไดบ้รรลถุงึคณุลกัษณะทีไ่ดรั้บการ
ประเมนิบางรายการมากนอ้ยเพยีงใด

ถงึแมว้า่การกำาหนดเป้าหมายใหก้บัระดบัความสามารถจะขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของแตล่ะองคก์ร หลายองคก์รอยากให ้
กระบวนการทัง้หมดขององคก์รบรรลคุวามสามารถในระดบัที ่1  (ไมเ่ชน่นัน้จะมกีระบวนการเหลา่นีไ้ปเพือ่อะไร)  ถา้ไม่
สามารถบรรลรุะดบัที ่1 ได ้เรายอ่มสามารถระบถุงึสาเหตทุีท่ำาใหไ้มบ่รรลรุะดบัดงักลา่วไดอ้ยา่งชดัเจนจากวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ 
และสามารถจัดทำาแผนการปรับปรงุขึน้มาได ้
1. ถา้หากไมส่ามารถบรรลผุลลพัธท์ีต่อ้งการจากกระบวนการไดอ้ยา่งสมำา่เสมอหมายถงึกระบวนการไมบ่รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

จำาเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรงุใหด้ขี ึน้
2. การประเมนิแนวปฏบิตัขิองกระบวนการจะเผยใหเ้ห็นวา่แนวการปฏบิตัใิดทีย่งับกพรอ่งหรอืลม้เหลว ชว่ยใหก้ารนำาไปใช ้

งานและ/หรอืการปรับปรงุแนวปฏบิตัเิหลา่นัน้สมัฤทธิผ์ล และชว่ยใหบ้รรลผุลลพัธท์ัง้หมดจากกระบวนการ

สำาหรับระดบัความสามารถของกระบวนการทีส่งูขึน้ มกีารนำาแนวปฏบิตัทิัว่ไปจาก ISO/IEC 15504:2 มาใช ้ซึง่จะใหค้ำา
อธบิายโดยทัว่ไปสำาหรับระดบัของความสามารถในแตล่ะระดบั
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ขอ้มลูอา้งองิ

49

ภาคผนวก A
ข้อมูลอ้างอิง
ในการพัฒนา COBIT 5  นี ้กรอบการดำาเนนิงาน มาตรฐาน และแนวทางอืน่ๆ ตอ่ไปนี ้ไดรั้บการใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิและเป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้

Association for Project Management (APM); APM Introduction to Programme Management, Latimer, Trend 
and Co., UK, 2007
British Standards Institute (BSI), BS25999:2007 Business Continuity Management Standard, UK, 2007
CIO Council, Federal Enterprise Architecture (FEA), ver 1.0, USA, 2005
European Commission, The Commission Enterprise IT Architecture Framework (CEAF), Belgium, 2006
Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996
HM Government, Best Management Practice Portfolio, Managing Successful Programmes (MSP), UK, 2009
HM Government, Best Management Practice Portfolio, PRINCE2®, UK, 2009
HM Government, Best Management Practice Portfolio, Information Technology Infrastructure Library (ITIL®), 
2011
International Organization for Standardization (ISO), 9001:2008 Quality Management Standard, Switzerland, 
2008
ISO/International Electrotechnical Commission (IEC), 20000:2006 IT Service Management Standard, Swit-
zerland, 2006
ISO/IEC, 27005:2008, Information Security Risk Management Standard, Switzerland, 2008
ISO/IEC, 38500:2008, Corporate Governance of Information Technology Standard, Switzerland, 2008
King Code of Governance Principles (King III), South Africa, 2009
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Principles of Corporate Gover-
nance, France, 2004
The Open Group, TOGAF® 9, UK, 2009
Project Management Institute, Project Management Body of Knowledge (PMBOK2®), USA, 2008
UK Financial Reporting Council, ‘Combined Code on Corporate Governance’, UK, 2009
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หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง
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ภาคผนวก B                                                                                           
รายละเอยีดความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายระดบัองคก์ร                                                                                          

กบัเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

ภาคผนวก B
รายละเอยีดความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายระดบัองคก์รกบัเป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัไอที
การส่งทอดเป้าหมาย (goals cascade) ของ COBIT 5 ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 2

จดุประสงคข์องตารางแสดงความสมัพันธใ์นรปูภำพที ่22 คอืการแสดงใหเ้ห็นวา่เป้าหมายระดบัองคก์รไดรั้บการสนับสนุน
จาก (หรอืการแปลงไปสู)่ เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทไีดอ้ยา่งไร   ดว้ยเหตนุี ้ตารางนีจ้งึประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี:้
• ในแตล่ะสดมภ(์แนวตัง้) ระบถุงึเป้าหมายทัว่ไปในระดบัองคก์รทัง้หมด 17 ขอ้ใน COBIT 5 และจัดเป็นกลุม่ตามมติขิอง
การวดัผลแบบสมดลุ  (BSC)

• ในแตล่ะแถว(แนวนอน) ระบถุงึเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีัง้หมด 17 ขอ้ และจัดเป็นกลุม่ตามมติขิองการการวดัผล
แบบสมดลุ  ( BSC) ทางดา้นไอท ีเชน่กนั

• การแสดงความสมัพันธว์า่เป้าหมายในระดบัองคก์รแตล่ะขอ้ไดรั้บการสนับสนุนจากเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทอียา่งไร 
โดยแสดงเป็นระดบัของความสมัพันธด์งัตอ่ไปนี้
-“P” หมายความวา่ เป็นความสมัพันธใ์นระดบัหลกั  ใชเ้มือ่ความสมัพันธม์คีวามสำาคญั ไดแ้ก ่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที
เป็นปัจจัยหลกัทีส่นับสนุนใหบ้รรลเุป้าหมายระดบัองคก์รในขอ้นัน้ๆ 

-“S” หมายความวา่ เป็นความสมัพันธใ์นระดบัรอง ใชเ้มือ่ความสมัพันธช์ดัเจนแตม่คีวามสำาคญันอ้ยกวา่ ไดแ้ก ่เป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัไอท ีเป็นปัจจัยในระดบัรองทีจ่ะสนับสนุนใหบ้รรลเุป้าหมายระดบัองคก์รในขอ้นัน้ๆ 

 
ตวัอยำ่งที ่7—ตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์

ตารางแสดงความสมัพันธ ์ชีใ้หเ้ห็นวา่
• เป้าหมายในระดบัองคก์รขอ้ 7 บรกิารของธรุกจิมคีวามตอ่เนือ่งและความพรอ้มใหบ้รกิารซึง่:

– ขึน้อยูก่บัการบรรลเุป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทดีงัตอ่ไปนีเ้ป็นหลกั:
• 04 ความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีามารถบรหิารจัดการได ้
• 10 ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานในการประมวลผล และระบบงาน
• 14 ความพรอ้มใชข้องสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้และมปีระโยชนใ์นการตดัสนิใจ

– และขึน้อยูก่ารบรรลเุป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทดีงัตอ่ไปนีเ้ป็นอนัดบัรอง:
• 01 กลยทุธด์า้นไอทสีอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบักลยทุธด์า้นธรุกจิ
• 07 การสง่มอบบรกิารดา้นไอทเีป็นไปตามความตอ้งการของธรุกจิ
• 08 การใชร้ะบบงาน สารสนเทศและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม

• การใชต้ารางแสดงความสมัพันธน์ีใ้นทางกลบักนั กลา่วคอื การบรรลเุป้าหมายเกีย่วขอ้งกบัไอทขีอ้ 09  ความคลอ่งตวัทางดา้นไอท ีจะยงัผล
ใหบ้รรลเุป้าหมายระดบัองคก์รหลายขอ้ ไดแ้ก่่
– การยงัผลทีเ่ป็นหลกัใหแ้กเ่ป้าหมายระดบัองคก์รขอ้ตอ่ไปนี้

• 2. กลุม่ (Portfolio)ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนั
• 8. การตอบสนองอยา่งฉับไวตอ่การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ 
• 11. หนา้ทีง่านในกระบวนการทางธรุกจิทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ 
• 17. วฒันธรรมทีส่ง่เสรมินวตักรรมสำาหรับผลติภณัฑแ์ละการดำาเนนิธรุกจิ 

– การยงัผลในอนัดบัรองใหแ้กเ่ป้าหมายระดบัองคก์รขอ้ตอ่ไปนี้
• 1. คณุคา่จากการลงทนุในธรุกจิของผูม้สีว่นไดเ้สยี
• 3. ความเสีย่งทางธรุกจิทีไ่ดรั้บการจัดการ (การปกป้องคุม้ครองสนิทรัพย)์
• 6. วฒันธรรมทีเ่นน้การบรกิารลกูคา้
• 13. ชดุโครงการเพือ่การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทีไ่ดรั้บการบรหิารจัดการ
• 14. การปฏบิตังิานและบคุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
• 16. บคุคลากรทีม่ทีกัษะและแรงจงูใจ

ตารางขา้งตน้จัดทำาขึน้จากขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
• การวจัิยของมหาวทิยาลยั  Antwerp Management School IT Alignment และ Governance Research Institute
• การสอบทานและความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเพิม่เตมิทีไ่ดรั้บระหวา่งกระบวนการพัฒนาและสอบทาน COBIT 5
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เมือ่ใชต้ำรำงในรปูภำพที ่22 กรณุำพจิำรณำถงึขอ้สงัเกตทีไ่ดใ้หไ้วใ้นบทที ่2 เร ือ่งกำรใชก้ำรสง่ทอดเป้ำหมำย
ของ COBIT 5 

รปูภำพที ่22— ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยระดบัองคก์รใน COBIT 5 กบัเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที
เป้ำหมำยระดบัองคก์ร
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เป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นลกูคำ้ ดำ้นกระบวนกำรภำยใน
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01 กลยทุธด์า้นไอทสีอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบั
กลยทุธด์า้นธรุกจิ

P P S P S P P S P S P S S

02 ไอทเีอือ้อำานวยและสนับสนุนใหธ้รุกจิสามารถปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายนอก

S P P

03 ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้ำามัน่ในการตดัสนิใจตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัไอที

P S S S S S P S S

04 ความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีามารถบรหิาร
จัดการได ้

P S P S P S S S

05 ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจรงิจากกลุม่ของการลงทนุและการให ้
บรกิารในดา้นตา่งๆ ทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้

P P S S S S P S S

06 ตน้ทนุ ประโยชนแ์ละความเสีย่งทางดา้นไอทมีคีวาม
โปรง่ใส

S S P S P P
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ำ้ 07 การสง่มอบบรกิารดา้นไอทเีป็นไปตามความตอ้งการของ
ธรุกจิ
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08 การใชร้ะบบงาน สารสนเทศและเทคโนโลยอียา่งเหมาะ
สม
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10 ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐาน
ในการประมวลผล และระบบงาน

P P P P

11 การใชส้นิทรัพย ์ทรัพยากร และสมรรถนะทางดา้นไอที
ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ
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12 การเอือ้อำานวยและสนับสนุนการทำางานของกระบวนการ
ทางธรุกจิโดยบรูณาการระบบงานและเทคโนโลยเีขา้ไป
ใชใ้นกระบวนการทางธรุกจิ
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เวลา ตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้และตามความตอ้งการและ
มาตรฐานดา้นคณุภาพ

P S S S S S P

14 ความพรอ้มใชข้องสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้และมี
ประโยชนใ์นการตดัสนิใจ
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และมแีรงจงูใจ

S S P S S P P S

17 ความรู ้ความเชีย่วชาญ และการรเิริม่ดำาเนนิการเพือ่นวตั
กรรมทางธรุกจิ S P S P S S S S P
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ภาคผนวก C
รายละเอยีดความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทแีละ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที
ภาคผนวกนีแ้สดงตารางทีอ่ธบิายวา่กระบวนการทางดา้นไอทสีนับสนุนเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทไีดอ้ยา่งไร  ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของการสง่ทอดเป้าหมาย (goal cascade) ดงัทีอ่ธบิายในบทที ่2

รปูภำพที ่23 ประกอบดว้ย
• ในแตล่ะสดมภ(์แนวตัง้)  แสดงถงึเป้าหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอททีัง้หมด 17 ขอ้ตามทีร่ะบไุวใ้นบทที ่2 และจัดเป็น

กลุม่ตามมติขิองการวดัผลแบบสมดลุ  (BSC)
• ในแตล่ะแถว(แนวนอน) แสดงถงึกระบวนการใน COBIT 5 ทัง้หมด 37 กระบวนการ และจัดเป็นกลุม่

ตามโดเมน 
• การแสดงใหเ้ห็นวา่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทแีตล่ะขอ้ไดรั้บการสนับสนุนจากกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ไอทขีอง COBIT 5  อยา่งไร โดยแสดงเป็นระดบัของความสมัพันธด์งัตอ่ไปนี้
-“P” หมายความวา่ เป็นความสมัพันธใ์นระดบัหลกั  ใชเ้มือ่ความสมัพันธม์คีวามสำาคญั ไดแ้ก ่กระบวนการ
ของ COBIT 5 เป็นปัจจัยสนับสนุนหลกัทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายเกีย่วขอ้งกบัไอท ี

-“S” หมายความวา่ เป็นความสมัพันธใ์นระดบัรอง ใชเ้มือ่ความสมัพันธช์ดัเจนแตม่คีวามสำาคญันอ้ยกวา่ ไดแ้ก ่กระบวนการ
ของ COBIT 5  เป็นปัจจัยสนับสนุนในระดบัรองทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายเกีย่วขอ้งกบัไอที

ตวัอยำ่งที ่8—APO13 กำรบรหิำรจดักำรกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยั

กระบวนการ APO13 การบรหิารจัดการการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
• เป็นปัจจัยหลกัทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทตีอ่ไปนี ้

- 02  ไอทเีอือ้อำานวยและสนับสนุนใหธ้รุกจิสามารถปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายนอก
- 04 ความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีามารถบรหิารจัดการได ้
- 06 ตน้ทนุ ประโยชนแ์ละความเสีย่งทางดา้นไอทมีคีวามโปรง่ใส
- 10 ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานในการประมวลผล และระบบงาน
- 14 ความพรอ้มใชข้องสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้และมปีระโยชนใ์นการตดัสนิใจ

• ในระดบัความเขม้ทีต่ำา่ลง  บรรลเุป้าหมายดา้นไอท ีทีเ่กีย่วขอ้ง
- 07 การสง่มอบบรกิารดา้นไอทเีป็นไปตามความตอ้งการของธรุกจิ
- 08  การใชร้ะบบงาน สารสนเทศและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม

ตารางขา้งตน้จัดทำาขึน้จากขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
• การวจัิยของมหาวทิยาลยั  Antwerp Management School IT Alignment และ Governance Research Institute
• การสอบทานและความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเพิม่เตมิทีไ่ดรั้บระหวา่งกระบวนการพัฒนาและสอบทาน COBIT 5
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เมือ่ใชต้ำรำงในรปูภำพที ่23 กรณุำพจิำรณำถงึขอ้สงัเกตทีไ่ดใ้หไ้วใ้นบทที ่2 เร ือ่งกำรใชก้ำรสง่ทอดเป้ำ
หมำย ของ COBIT 5 

รปูภำพที ่23— ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอทกีบักระบวนกำรตำ่งๆ ใน COBIT 5
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EDM01 มัน่ใจในการกำาหนดกรอบการดำาเนนิ
งานการกำากบัดแูลและการบำารงุรักษา

P S P S S S P  S S S S S S S S S

EDM02 มัน่ใจในการสง่มอบผลประโยชน์ P  S  P P P S   S S S S  S P

EDM03 มัน่ใจในความเสีย่งทีเ่หมาะสม S S S P  P S S  P   S S P S S

EDM04 มัน่ใจในการใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชน์
สงูสดุ S  S S S S S S P  P  S   P S

EDM05 มัน่ใจในความโปรง่ใสตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

S S P   P P      S S S  S

จดั
วำ

งแ
น

ว 
จดั

ท
�ำแ

ผ
น

 แ
ละ

จดั
ระ

บ
บ

APO01 บรหิารจัดการกรอบการดำาเนนิงานการ
บรหิารงานดา้นไอที

P P S S   S  P S P S S S P P P

APO02 บรหิารจัดการกลยทุธ์ P  S S S  P S S  S S S S S S P

APO03 บรหิารจัดการสถาปัตยกรรมองคก์ร P  S S S S S S P S P S  S   S

APO04 บรหิารจัดการนวตักรรม S   S P  P P  P S  S   P

APO05 บรหิารจัดการกลุม่ของชดุโครงการ P  S S P S S S S  S  P    S

APO06 บรหิารจัดการงบประมาณและตน้ทนุ S  S S P P S S   S  S     

APO07 บรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล P S S S   S  S S P  P  S P P

APO08 บรหิารจัดการความสมัพันธ์ P  S S S S P S   S P S S S P

APO09 บรหิารจัดการขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร S   S S S P S S S S  S P S   

APO10 บรหิารจัดการผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร  S  P S S P S P S S  S S S  S

APO11 บรหิารจัดการคณุภาพ S S  S P  P S S  S  P S S S S

APO12 บรหิารจัดการความเสีย่ง  P  P  P S S S P   P S S S S

APO13 บรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยั P P P S S P P
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รายละเอยีดความสมัพันธร์ะหวา่งเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ี                                                                                                 

และกระบวนการเกีย่วขอ้งกบัไอที
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รปูภำพที ่23— ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอทกีบักระบวนกำรตำ่งๆ ใน COBIT 5 (ตอ่)
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที
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กระบวนกำรใน COBIT 5 ดำ้นกำรเงนิ
ดำ้น
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BAI01 บรหิารจัดการโครงการและชดุโครงการ P  S P P S S S   S  P  S S

BAI02 บรหิารจัดการขอ้กำาหนดความตอ้งการ P S S S S P S S S S P S S   S

BAI03 บรหิารจัดการการระบแุละจัดสรา้ง
กระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จ S   S S  P S   S S S S   S

BAI04 บรหิารจัดการความพรอ้มใชง้านและขดี
ความสามารถ

   S S  P S S  P  S P   S

BAI05 บรหิารจัดการเพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลง
องคก์รสมัฤทธผ์ล

S  S  S  S P S  S S P   S P

BAI06 บรหิารจัดการการเปลีย่นแปลง   S P S  P S S P S S S S S  S

BAI07 บรหิารจัดการการยอมรับการ
เปลีย่นแปลงและการปรับเปลีย่น

   S S  S P S   P S S S  S

BAI08 บรหิารจัดการความรู ้ S    S  S S P S S   S  S P

BAI09 บรหิารจัดการสนิทรัพย์  S  S  P S  S S P   S S   
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   P   P S  S    S S  S

DSS03 บรหิารจัดการปัญหา  S  P S  P S S  P S P S  S

DSS04 บรหิารจัดการการความตอ่เนือ่ง S S  P S  P S S S S S  P S S S

DSS05 บรหิารจัดการบรกิารดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั S P  P   S S  P S S  S S   

DSS06 บรหิารจัดการการควบคมุกระบวนการ
ทางธรุกจิ  S  P   P S  S S S  S S S S
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MEA03 เฝ้าตดิตาม วดัผล และประเมนิการปฏบิตั ิ
ตามขอ้กำาหนดจากหน่วยงานภายนอก  P  P S  S   S     S  S
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ภาคผนวก D 
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีและเป้าหมายระดบัองคก์ร

57

ภาคผนวก D
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีและเป้าหมายระดบัองคก์ร
บทที ่4 แสดงถงึแตล่ะขัน้ตอนของการสง่ทอดเป้าหมาย (goal cascade)  เริม่จากความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีลงไปถงึ
เป้าหมายของปัจจัยเอือ้ บทที ่2 ไดร้วมเอาตารางทีม่คีำาถามดา้นไอททีีพ่บบอ่ยเกีย่วกบัการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ  
จากมมุมองของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นทีน่่าสนใจวา่ คำาถามเหลา่นีเ้กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายระดบัองคก์รอยา่งไร ดว้ยเหตผุลนี ้จงึนำา
รปูภำพที ่24 มาแสดงเพือ่ใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในแตล่ะรายการมคีวามเชือ่มโยงกบัเป้าหมายระดบั
องคก์รอยา่งไร
 
ตารางนีส้ามารถชว่ยกำาหนดและจัดลำาดบัความสำาคญัใหก้บัเป้าหมายระดบัองคก์รหรอืเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทบีนพืน้
ฐานของความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี การใชต้ารางนีม้ขีอ้ควรระวงัเชน่เดยีวกบัการใชต้ารางการสง่ทอดเป้าหมายอืน่ๆ
กลา่วคอื แตล่ะองคก์รมสีภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั  และตารางนีไ้มค่วรไดรั้บนำามาใชแ้บบตรงๆ โดยไมค่ำานงึถงึปัจจัยอืน่ๆ  
แตค่วรใชเ้ป็นเพยีงแนวทางทีจ่ะมองหาความสมัพันธแ์บบกวา้งๆ เทา่นัน้ ในรปูภำพที ่24  ชอ่งทีต่ดักนัระหวา่งความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัเป้าหมายระดบัองคก์รจะมขีอ้มลู หากความตอ้งการเหลา่นัน้ควรไดรั้บการพจิารณาสำาหรับเป้า
หมายขอ้นัน้ๆ  

รปูภำพที ่24—ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยระดบัองคก์รของ COBIT 5 กบัค�ำถำมของผูบ้รหิำร
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

เราจะไดรั้บคณุคา่จากการใชไ้อทไีดอ้ยา่งไร 
ผูใ้ชง้านมคีวามพอใจกบัคณุภาพของบรกิาร
ดา้นไอทหีรอืไม่

เราจะจัดการกบัประสทิธภิาพดา้นไอทไีด ้
อยา่งไร

เราจะนำาเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้หด้ทีีส่ดุเพือ่
เปิดชอ่งทางกลยทุธไ์ดอ้ยา่งไร

เราจะจัดตัง้และจัดโครงสรา้งหน่วยงานดา้น
ไอทใีหด้ทีีส่ดุไดอ้ยา่งไร 

เราตอ้งพึง่พาผูใ้หบ้รกิารภายนอกมากนอ้ย
เพยีงใด มกีารจัดการกบัสญัญาบรกิารดา้น
ไอทกีบับคุคลภายนอกไดด้เีพยีงใด เราจะ
เชือ่มัน่ในผูใ้หบ้รกิารภายนอกไดอ้ยา่งไร

มขีอ้กำาหนด (ดา้นการควบคมุ) อะไรบา้ง
เกีย่วกบัสารสนเทศ 

เราไดร้ะบถุงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
แลว้ หรอืยงั

เรามกีารดำาเนนิงานดา้นไอททีีม่ปีระสทิธภิาพ 
และตา้นทานภยัตา่งๆ ไดห้รอืไม่

เราจะควบคมุตน้ทนุดา้นไอทไีดอ้ยา่งไร เรา
จะใชท้รัพยากรดา้นไอทใีหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลไดอ้ยา่งไร ทางเลอืกใดทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุในการ
จา้งหน่วยงานภายนอก

เรามบีคุลากรทีเ่พยีงพอสำาหรับงานดา้นไอที
หรอืไม ่เราจะพัฒนาและรักษาทกัษะของ
บคุลากรไดอ้ยา่งไร และจะจัดการ
ประสทิธภิาพในการทำางานไดอ้ยา่งไร 

เราจะมคีวามเชือ่มัน่ในเรือ่งของไอทไีด ้
อยา่งไร
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รปูภำพที ่24—ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเป้ำหมำยระดบัองคก์รของ COBIT 5 กบัค�ำถำมของผูบ้รหิำร (ตอ่)
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการประมวลผลมคีวามปลอดภยั
หรอืไม่

เราจะเพิม่ความคลอ่งตวัใหก้บัธรุกจิดว้ยการมี
สภาพแวดลอ้มดา้นไอททีีม่คีวามยดืหยุน่ได ้
อยา่งไร

โครงการดา้นไอทปีระสบความลม้เหลวทีจ่ะ
สง่มอบงานตามทีก่ำาหนดหรอืไม ่ถา้ใช ่เป็น
ดว้ยสาเหตใุด ไอทเีป็นอปุสรรคในการดำาเนนิ
กลยทุธท์างธรุกจิหรอืไม่

ไอทมีคีวามสำาคญัเพยีงใดตอ่ความอยูร่อด
ขององคก์ร จะทำาอยา่งไรหากไอทไีมพ่รอ้ม
ใช ้

กระบวนการทางธรุกจิทีเ่ป็นหลกัสำาคญัใน
การดำาเนนิธรุกจิใดทีต่อ้งพึง่พาไอท ีและ
กระบวนการเหลา่นัน้ตอ้งการอะไรบา้ง

มกีารใชจ้า่ยเกนิงบประมานสำาหรับการปฏบิตั ิ
งานดา้นไอทโีดยเฉลีย่เทา่ไร โครงการดา้น
ไอทมีกีารใชจ้า่ยเงนิเกนิงบประมาณบอ่ยครัง้
หรอืไมแ่ละเป็นจำานวนเงนิมากนอ้ยเพยีงใด

มกีารใชค้วามพยายามไปในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้มากกวา่การปรับปรงุทางธรุกจิ
มากนอ้ยเพยีงใด

มทีรัพยากรทางไอททีีเ่พยีงพอและมี
โครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่รอ้มใชใ้นการบรรลถุงึ
วตัถปุระสงคด์า้นกลยทุธข์ององคก์รหรอืไม่

การตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญัๆ ทางดา้นไอทใีช ้
เวลานานมากนอ้ยเพยีงใด 

การใชก้ำาลงัคนและการลงทนุทางดา้นไอทมีี
ความโปรง่ใสหรอืไม ่

ไอทใีชใ้นการสนับสนุนองคก์รในการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ และระดบัของ
การใหบ้รกิารหรอืไม ่จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
เราไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่
ใชบ้งัคบัทัง้หมดแลว้

Personal Copy of: Internal Audit Center
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ภาคผนวก E
การเทยีบ COBIT 5 กบัมาตรฐาน/กรอบการดำาเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
และเกีย่วเนือ่งกนัมากทีส่ดุ

บทน�ำ 
ในภาคผนวกนีไ้ดเ้ปรยีบเทยีบ COBIT  กบัมาตรฐาน/กรอบดำาเนนิงานอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งและใชก้นัมากทีส่ดุในดา้นการกำากบั
ดแูล สำาหรับ ISO /IEC 38500 การเปรยีบเทยีบอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการใน  ISO /IEC 38500  สำาหรับการเปรยีบเทยีบ
อืน่ๆ  การเปรยีบเทยีบจะอยูใ่นรปูแบบของตารางโดยนำากระบวนการของ COBIT 5 ไปเทยีบกบัเนือ้หาในมาตรฐานและกรอบ
ดำาเนนิงานตา่งๆ ทีน่ำามาอา้งองิถงึ

COBIT 5 และ ISO /IEC 38500 
   
ขอ้มลูดา้นลา่งนีใ้หข้อ้สรปุวา่  COBIT 5 สนับสนุนการประยกุตใ์ชห้ลกัการของมาตรฐานและวธิปีฏบิตัสิำาหรับการนำาไปใชง้าน
อยา่งไร มาตรฐาน ISO /IEC 38500 ของปีค.ศ. 2008  การกำากบัดแูลองคก์รดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Corporate 
governance of information technology)  ตัง้อยูบ่นหลกัการสำาคญั 6 ประการ  ความหมายเชงิปฏบิตัสิำาหรับหลกัการใน
แตล่ะขอ้ไดอ้ธบิายไวใ้นทีน่ี ้พรอ้มกบัคำาอธบิายวา่แนวทางของ COBIT 5 เอือ้ใหเ้กดิแนวปฏบิต้ทิีด่ไีดอ้ยา่งไร

หลกักำรของ ISO /IEC 38500
หลกักำรที ่1 – ควำมรบัผดิชอบ 
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ

ธรุกจิ(ลกูคา้)และฝ่ายไอท ี(ผูใ้หบ้รกิาร) ควรรว่มมอืกนัแบบเป็นพันธมติรทีม่กีารสือ่สารกนัอยา่งมปีระสทิธผิลบนพืน้ฐานของ
ความสมัพันธท์ีด่แีละมคีวามเชือ่ใจกนั และแสดงถงึความชดัเจนในหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและความรับผดิชอบในผลงานตาม
หนา้ที ่(accountability)  สำาหรับในองคก์รขนาดใหญ ่คณะกรรมการดา้นไอท ี(IT executive committee) (หรอืมกัเรยีกวา่
คณะกรรมการกลยทุธด์า้นไอท ี- IT Strategy Committee) ปฏบิตัหินา้ที ่ในนามของคณะกรรมการบรหิารและมปีระธานที่
แตง่ตัง้จากสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร ถอืเป็นกลไกทีม่ปีระสทิธผิลมากสำาหรับการประเมนิ สัง่การ และเฝ้าตดิตามการ
ใชไ้อทใีนองคก์ร และสำาหรับการแนะนำาคณะกรรมการในประเด็นดา้นไอททีีส่ำาคญั กรรมการสำาหรับองคก์รขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  ทีม่สีายบงัคบับญัชาทีไ่มซ่บัซอ้นและมเีสน้ทางการสือ่สารทีส่ัน้ จำาเป็นตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ขา้ถงึโดยตรง (Direct 
approach) มากกวา่ในการดแูลกจิกรรมทางดา้นไอท ีและไมว่า่จะเป็นกรณีใดกต็าม หน่วยงานทีม่หีนา้ทีก่ำากบัดแูลจะตอ้งสัง่
การใหม้ ีโครงสรา้งองคก์ร บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมสำาหรับการกำากบัดแูล  เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนถงึ
ความเป็นเจา้ของและความรับผดิชอบในผลงานอยา่งชดัเจนสำาหรับการตดัสนิใจและภารกจิทีส่ำาคญั  ซึง่ควรรวมถงึ ความ
สมัพันธก์บัผูใ้หบ้รกิารหลกัดา้นไอทหีลกัจากภายนอก

แนวทำงของ ISACA เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่อียำ่งไร
1.กรอบดำาเนนิงาน COBIT 5   ระบถุงึปัจจัยเอือ้จำานวนหนึง่สำาหรับการกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์ร  ปัจจัยเอือ้

ดา้น “กระบวนการ” และปัจจัยเอือ้ดา้น “โครงสรา้งองคก์ร” ประกอบกบัตาราง RACI  มคีวามเกีย่วพันกนัในบรบิทนี ้โดย
สนับสนุนใหม้กีารมอบหมายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใหต้วัอยา่งบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบสำาหรับสมาชกิของ
คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารในเรือ่งของกระบวนการและกจิกรรมทีส่ำาคญัทัง้หมด

2.การนำา COBIT 5 ไปใชง้าน (COBIT 5 Implementation) อธบิายถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูม้สีว่นไดเ้สยีและกลุม่
ทีม่สีว่นรว่มอืน่ๆ  เมือ่นำาการกำากบัดแูลดา้นไอทไีปใชห้รอืปรับปรงุใหด้ขี ึน้

3.COBIT 5 มกีารเฝ้าตดิตาม  2 ระดบั ระดบัแรกมคีวามเกีย่วขอ้งกบับรบิทของการกำากบัดแูล  กระบวนการ EDM05 มัน่
ใจในความโปรง่ใสตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (ensure stakeholder transparency) อธบิายถงึบทบาทของกรรมการในการเฝ้า
ตดิตามและประเมนิการกำากบัดแูลดา้นไอทแีละประสทิธภิาพในการทำางานดา้นไอทดีว้ยวธิทีัว่ไปสำาหรับการกำาหนดเป้า
หมายและวตัถปุระสงคแ์ละมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง

หลกักำรที ่2 กลยทุธ์
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ
การวางแผนกลยทุธท์างไอทมีคีวามซบัซอ้นและมคีวามสำาคญัยิง่ทีต่อ้งมคีวามรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิระหวา่งหน่วยงานดา้น
ธรุกจิในองคก์รและไอท ีเราจำาเป็นตอ้งใหล้ำาดบัความสำาคญัสำาหรับแผนทีม่โีอกาสทีจ่ะบรรลผุลประโยชนต์ามคาดหวงัและ
สำาหรับการจัดสรรทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธผิล  เป้าหมายในภาพรวมตอ้งแปลงมาเป็นแผนยทุธวธิทีีส่ามารถทำาใหบ้รรลผุล
ได ้เพือ่ลดโอกาสเกดิความลม้เหลวหรอืเหตกุารณท์ีไ่มค่าดคดิ  โดยมเีป้าหมายคอืการสง่มอบคณุคา่เพือ่สนับสนุน
วตัถปุระสงคข์องกลยทุธไ์ปพรอ้มๆ กบัการพจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรับความเสีย่งของคณะกรรมการ
บรหิาร แมว้า่จะเป็นเรือ่งสำาคญัทีจ่ะตอ้งสง่ทอดแผนในลกัษณะจากบนไปสูล่า่ง แตแ่ผนกต็อ้งยดืหยุน่และสามารถปรับให ้
รองรับความตอ้งการทางธรุกจิและโอกาสทางดา้นไอททีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ย

นอกจากนี ้ การมหีรอืขาดความสามารถดา้นไอท ีสามารถเอือ้หรอืขดัขวางกลยทุธท์างธรุกจิได ้ ดงันัน้การวางแผนกลยทุธ์
13ตาราง RACI แสดงใหเ้ห็นวา่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบตามหนา้ที ่(Responsible) ผูรั้บผดิชอบในผลงาน (Accountable) ผูใ้หค้ำาแนะนำาปรกึษา (Consulted) และผูท้ีจ่ะ

ตอ้งไดรั้บแจง้ใหท้ราบ (Informed) สำาหรับงานหนึง่ๆ 
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ดา้นไอทคีวรรวมถงึการวางแผนความสามารถดา้นไอททีีโ่ปรง่ใสและเหมาะสม  โดยรวมถงึการประเมนิความสามารถของ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอทแีละทรัพยากรบคุคลในปัจจบุนั เพือ่รองรับความตอ้งการของธรุกจิในอนาคต และพจิารณาถงึการ
พัฒนาเทคโนโลยใีนอนาคตทีอ่าจชว่ยใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและ/หรอืตน้ทนุทีเ่กดิประโยชนส์งูสดุ   ทรัพยากร
ดา้นไอทยีงัรวมถงึความสมัพันธก์บัผูข้ายผลติภณัฑแ์ละผูใ้หบ้รกิารตา่งๆภายนอก ซึง่บางรายอาจมบีทบาทสำาคญัในการ
สนับสนุนการดำาเนนิงานของธรุกจิ   ดงันัน้การกำากบัดแูลกลยทุธใ์นการจัดซือ้จัดหานีจ้งึมนัียสำาคญัมากในกจิกรรมการ
วางแผนกลยทุธท์ีต่อ้งการทศิทางและการควบคมุดแูลจากผูบ้รหิารระดบัสงู

แนวทำงของ ISACA เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่อียำ่งไร
1.COBIT 5 ใหแ้นวทางเฉพาะในการจัดการการลงทนุดา้นไอทแีละ (โดยเฉพาะในกระบวนการ EDM02 มัน่ใจในการสง่

มอบประโยชน ์ของโดเมนการกำากบัดแูล) วตัถปุระสงคด์า้นกลยทุธค์วรไดรั้บการสนับสนุนจากเหตผุลทางธรุกจิตา่งๆ ที่
เหมาะสมอยา่งไร  

2.โดเมน APO ใน COBIT 5  อธบิายถงึกระบวนการทีจ่ำาเป็นเพือ่การวางแผนและการจัดการอยา่งเป็นระบบทีม่ปีระสทิธิ
ผลสำาหรับทรัพยากรดา้นไอททีัง้ภายในและภายนอก ซึง่รวมถงึการวางแผนกลยทุธ ์การวางแผนดา้นเทคโนโลยแีละ
สถาปัตยกรรม การวางแผนองคก์ร การวางแผนนวตักรรม การบรหิารกลุม่ของชดุโครงการ การบรหิารเงนิลงทนุ การบรหิาร
ความเสีย่ง การบรหิารความสมัพันธ ์และการบรหิารคณุภาพ   มกีารอธบิายถงึความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเป้าหมายทาง
ธรุกจิและเป้าหมายดา้นไอทดีว้ยตวัอยา่งทัว่ไปทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการสนับสนุนวตัถปุระสงคด์า้นกลยทุธส์ำาหรับกระบวนการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทจีากการวจัิยอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรม 

3.การระบแุละวางแนวเป้าหมายระดบัองคก์รและเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทใีหส้อดคลอ้งกนั ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจที่
ดขี ึน้ในความสมัพันธท์ีส่ง่ทอดถงึกนัระหวา่งเป้าหมายระดบัองคก์ร เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและปัจจัยเอือ้ตา่งๆ ซึง่
รวมถงึกระบวนการดา้นไอท ี โดยไดแ้สดงรายการทีเ่ป็นเป้าหมายทัว่ไประดบัองคก์รทีช่ดัเจนและสมบรูณ ์17 ขอ้และเป้า
หมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทอีกี 17 ขอ้ ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบความสมเหตสุมผลและจัดลำาดบัความสำาคญัสำาหรับภาค
สว่นตา่งๆ  อกีทัง้สารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกนัระหวา่งเป้าหมายทัง้สองระดบัเป็นพืน้ฐานทีด่ทีีใ่นการสง่ทอดเป้าหมายทาง
ธรุกจิไปยงัเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

หลกักำรที ่3 กำรจดัซือ้จดัหำ ( Acquisition)
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ
กระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดา้นไอทมีไีวเ้พือ่สนับสนุนกระบวนการดา้นธรุกจิ ดงันัน้จงึตอ้งระมดัระวงัทีจ่ะไมน่ำา
กระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดา้นไอทไีปพจิารณาแยกตา่งหาก  หรอืมองเป็นเพยีงแคโ่ครงการหรอืบรกิารดา้น
เทคโนโลยเีทา่นัน้ ในทางกลบักนั การเลอืกสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยทีีไ่มเ่หมาะสม ความลม้เหลวทีจ่ะทำาใหโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นเทคนคิทนัสมยัและเหมาะสม  หรอืการขาดบคุคลากรทีม่ทีกัษะ  ลว้นสามารถสง่ผลใหโ้ครงการลม้เหลว ขาด
ความสามารถทีจ่ะดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื หรอืลดคณุคา่ทีม่ตีอ่ธรุกจิ  การจัดซือ้จัดหาทรัพยากรดา้นไอทจีงึ
ควรพจิารณาเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิโดยมไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้  เทคโนโลยทีีจั่ดซือ้มาจะตอ้ง
สนับสนุนและสามารถทำางานรว่มกบักระบวนการทางธรุกจิและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอททีีอ่งคก์รมอียูแ่ลว้และทีว่างแผนไว ้ 
การนำาไปใชง้านกไ็มใ่ชเ่ป็นเพยีงแคป่ระเด็นดา้นเทคโนโลยเีทา่นัน้  แตจ่ะตอ้งผสมผสานไปกบัการเปลีย่นแปลงองคก์ร การ
ปรับปรงุกระบวนการทางธรุกจิ  การฝึกอบรม และการเอือ้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดว้ย   ดงันัน้ โครงการดา้นไอทคีวรเป็นสว่น
หนึง่ของชดุโครงการ (programmes) เพือ่การเปลีย่นแปลงในระดบัองคก์ร ซึง่รวมเอาโครงการตา่งๆ ทีม่กีารดำาเนนิกจิกรรม
ครบในทกุดา้นตามทีต่อ้งการเพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่จะไดรั้บผลสำาเร็จ

แนวทำงของ ISACA  เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่ไีดอ้ยำ่งไร
1.โดเมน  EDM  ของ COBIT 5 ใหแ้นวทางในการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการการลงทนุของธรุกจิทีม่ไีอท ีเป็น

ปัจจัยเอือ้ผา่นทางวฎัจักรทีค่รบกระบวนการ (การจัดซือ้จัดหา การนำาไปตดิตัง้ใชง้าน การปฏบิตังิาน  และการเลกิใชง้าน)  
กระบวนการ APO05 บรหิารจัดการกลุม่ของชดุโครงการ (Manage portfolio)  ระบถุงึการนำาการบรหิารจัดการกลุม่ของชดุ
โครงการและชดุโครงการของทีม่กีารลงทนุมาใชใ้หม้ปีระสทิธผิลเพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บผลประโยชนจ์รงิและมี
ตน้ทนุทีเ่หมาะสม

2.โดเมน APO ใน COBIT 5 ใหแ้นวทางสำาหรับการวางแผนในการจัดซือ้จัดจา้ง  ซึง่รวมถงึการวางแผนการลงทนุ การ
บรหิารความเสีย่ง การวางแผนชดุโครงการและโครงการ และการวางแผนดา้นคณุภาพ

3.โดเมน BAI ใน COBIT 5 ใหแ้นวทางสำาหรับกระบวนการทีจ่ำาเป็นในการจัดซือ้จัดหาและการนำากระบวนการแกปั้ญหา
แบบเบ็ดเสร็จดา้นไอท(ีIT solution) ไปใชง้าน  ซึง่ครอบคลมุถงึการระบคุวามตอ้งการ การระบกุารแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จ
ทีเ่ป็นไปได ้การจัดเตรยีมเอกสาร การฝึกอบรมและการเอือ้ใหก้บัผูใ้ชง้านและการปฏบิตักิารในการใชร้ะบบใหม ่นอกจากนี ้
แนวทางนีย้งัชว่ยใหม้ัน่ใจวา่  กระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จนีไ้ดรั้บการทดสอบและควบคมุอยา่งเหมาะสมเมือ่การ
เปลีย่นแปลงไดรั้บมาใชใ้นสภาพแวดลอ้มของการดำาเนนิงานจรงิทัง้ทางดา้นธรุกจิและไอที

4.โดเมน MEA ใน COBIT 5 และกระบวนการ EDM05 ไดร้วมเอาแนวทางสำาหรับกรรมการใหส้ามารถเฝ้าตดิตามและ
ประเมนิกระบวนการจัดซือ้จัดหาและการควบคมุภายใน เพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่การจัดซือ้จัดหาไดรั้บการบรหิารจัดการและ
ดำาเนนิการอยา่งเหมาะสม
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หลกักำรที ่4  ผลกำรด�ำเนนิงำน
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ
การวดัผลการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิลขึน้อยูก่บัมมุมองหลกั 2 ดา้นคอื คำาจำากดัความทีช่ดัเจนของคำาวา่ “ผลการดำาเนนิงาน
เป้าหมาย” และ ”การจัดทำามาตรวดัทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรับการเฝ้าตดิตามการบรรลเุป้าหมาย”  เราจำาเป็นตอ้งมกีระบวนการ
ในการวดัผลการดำาเนนิงานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ ผลการดำาเนนิงานนัน้ไดรั้บการเฝ้าตดิตามอยา่งสมำา่เสมอและเชือ่ถอืได ้  การ
กำากบัดแูลจะมปีระสทิธผิลกต็อ่เมือ่วตัถปุระสงคก์ำาหนดมาจากบนลงลา่งซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธรุกจิในภาพรวมทีไ่ด ้
รับอนุมตั ิและมาตรวดัจัดทำาขึน้จากลา่งขึน้บนซึง่สอดคลอ้งไปในทางทีเ่อือ้ใหบ้รรลเุป้าหมายในทกุระดบัโดยมผีูบ้รหิารของ
แตล่ะระดบัชัน้เฝ้าตดิตาม  ปัจจัยสำาคญัสูค่วามสำาเร็จในการกำากบัดแูล 2 ปัจจัยคอื การทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีอนุมตัเิป้าหมาย และ
การทีบ่คุลากรในระดบักรรมการและผูจั้ดการ ยอมรับความรับผดิชอบในผลงาน (accountability) ในการบรรลเุป้าหมาย ไอที
เป็นหวัขอ้ทีม่คีวามซบัซอ้นและมรีายละเอยีดเชงิเทคนคิ ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ทีส่ำาคญัทีจ่ะตอ้งมคีวามโปรง่ใสโดยการสือ่ถงึเป้า
หมาย มาตรวดั และการรายงานผลการดำาเนนิงานในภาษาทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยสำาหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ใหม้กีารดำาเนนิการอยา่ง
เหมาะสม 

แนวทำงของ ISACA  เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่ไีดอ้ยำ่งไร
1.กรอบการดำาเนนิงานของ COBIT 5 ใหต้วัอยา่งทัว่ไปทีแ่สดงถงึเป้าหมายและมาตรวดัทีค่รบถว้นสำาหรับกระบวนการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทแีละปัจจัยเอือ้อืน่ๆและยงัแสดงใหเ้ห็นถงึความเกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายทางธรุกจิ ซึง่เอือ้ใหอ้งคก์ร
สามารถนำามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการใชง้านเฉพาะองคก์รได ้

2.COBIT 5 ใหแ้นวทางสำาหรับผูบ้รหิารในการกำาหนดเป้าหมายดา้นไอทใีหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธรุกจิ และอธบิาย
วา่เราสามารถเฝ้าตดิตามผลการดำาเนนิงานของวตัถปุระสงคเ์หลา่นีโ้ดยการใชเ้ป้าหมายและมาตรวดัตา่งๆ ไดอ้ยา่งไร เรา
สามารถประเมนิความสามารถของกระบวนการไดโ้ดยการใชต้น้แบบการประเมนิความสามารถตามทีร่ะบไุวใ้น ISO/IEC 
11504 

3.กระบวนการหลกัใน COBIT 5  2 กระบวนการ ไดใ้หแ้นวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงคอื
-APO02 บรหิารจัดการกลยทุธ ์(Manage strategy) เนน้ในเรือ่งการกำาหนดเป้าหมาย
-APO09 บรหิารจัดการขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร (Manage service agreements) เนน้ในเรือ่งการกำาหนดบรกิาร และเป้า
หมายของบรกิารทีเ่หมาะสม และจัดทำาเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นขอ้ตกลงระดบัการบรกิาร

4.ในกระบวนการ MEA01 เฝ้าตดิตาม วดัผล และประเมนิประสทิธภิาพและความสอดคลอ้งในการดำาเนนิงาน 
(Monitor, evaluate and assess performance and conformance) ของ COBIT 5 ใหแ้นวทางเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูในกจิกรรมนี้

5.แนวทางการใหค้วามเชือ่มัน่สำาหรับ COBIT 5 (COBIT 5 for Assurance)  ทีม่ีแ่ผนจะนำาออกสูต่ลาดในอนาคต 
จะอธบิายวา่ ผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกบัการใหค้วามเชือ่มัน่ สามารถใหค้วามเชือ่มัน่ทีเ่ป็นอสิระแกก่รรมการในเรือ่ง
ประสทิธภิาพของการดำาเนนิงานดา้นไอทไีดอ้ยา่งไร

หลกักำรที ่5  ควำมสอดคลอ้งกนั
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ
ตลาดโลกในวนันีม้อีนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้เป็นปัจจัยเอือ้ องคก์รจำาเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นกฏหมาย
และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่จีำานวนเพิม่มากขึน้  จากขา่วอือ้ฉาวและความลม้เหลวดา้นการเงนิของบรษัิทตา่งๆ เมือ่ไมก่ีปี่ที่
ผา่นมา ทำาใหค้ณะกรรมการเกดิความตระหนักอยา่งมากในเรือ่งของกฏหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีอ่อกมาบงัคบัใชซ้ ึง่
เขม้ขน้ขึน้และผลกระทบทีม่ ีผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการความเชือ่มัน่เพิม่ขึน้วา่ ในการดำาเนนิงานจรงิองคก์รไดป้ฏบิตัติามกฏ
หมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั และดำาเนนิการตามแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการกำากบัดแูลองคก์รแลว้ นอกจากนี ้ จากการทีไ่อทไีด ้
เอือ้ใหเ้กดิกระบวนการทางธรุกจิระหวา่งองคก์รอยา่งไรร้อยตอ่  จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งมัน่ใจไดว้า่  สญัญาตา่งๆ 
ครอบคลมุถงึขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีในเนือ้หาอาทเิชน่ การรักษาความเป็นสว่นบคุคล การรักษาความลบั การรักษา
สนิทรัพยท์างปัญญา และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั เป็นตน้

กรรมการจำาเป็นตอ้งมัน่ใจไดว้า่ การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจากองคก์รภายนอกถอืเป็นสว่นหนึง่ของการวางแผนกลยทุธ์
มากกวา่ทีจ่ะใหเ้กดิความเสยีหายขึน้แลว้คอ่ยมาคดิทหีลงั  กรรมการยงัจำาเป็นตอ้งกำาหนดแนวทางจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
พรอ้มทัง้กำาหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัติามเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดบ้รรลเุป้าหมาย
ของคก์ร ลดความเสีย่ง และมกีารปฏบิตัติาม(กฎหมาย/กฎระเบยีบขอ้บงัคบั) ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งทำาใหเ้กดิความสมดลุ
ระหวา่งประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานและการปฏบิตัติาม(กฎหมาย/กฎระเบยีบขอ้บงัคบั) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เป้าหมายของ
ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานไมข่ดัแยง้กบัการปฏบิตัติาม (กฎหมาย/กฎระเบยีบขอ้บงัคบั) และในทางตรงกนัขา้ม การ
ปฏบิตัติาม(กฎหมาย/กฎระเบยีบขอ้บงัคบั) กต็อ้งมคีวามเหมาะสม ไมเ่ขม้งวดมากจนเกนิไปกบัการดำาเนนิธรุกจิ

แนวทำงของ ISACA  เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่ไีดอ้ยำ่งไร
1. แนวปฏบิตัใินการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการของ COBIT 5 ใหพ้ืน้ฐานในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการควบคมุที่

เหมาะสมในองคก์ร การประเมนิความสามารถของกระบวนการเอือ้ใหผู้บ้รหิารสามารถประเมนิและเปรยีบเทยีบความ
สามารถของกระบวนการดา้นไอที

2. กระบวนการ AOP02 บรหิารจัดการกลยทุธ ์(Manage strategy) ของ COBIT 5 ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่แผนดา้นไอทสีอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิในภาพรวม ซึง่รวมถงึขอ้กำาหนดดา้นการกำากบัดแูลดว้ย 

3. กระบวนการ MEA02 เฝ้าตดิตาม วดัผล และประเมนิระบบการควบคมุภายใน (Monitor, evaluate and assess the 
system of internal control) ของ COBIT 5 เอือ้ใหก้รรมการสามารถประเมนิวา่ การควบคมุเพยีงพอตอ่การปฏบิตัติามขอ้
กำาหนดตา่งๆ หรอืไม่

4. กระบวนการ MEA03 เฝ้าตดิตาม วดัผล และประเมนิการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจากหน่วยงานภายนอก (Monitor, evaluate 
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and assess compliance with external requirements) ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ มกีารระบถุงึขอ้กำาหนดทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
กรรมการไดก้ำาหนดทศิทางสำาหรับการปฏบิตั ิและ มกีารเฝ้าตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้น
ไอท ี เสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการปฏบิตัขิอ้กำาหนดอืน่ๆ ขององคก์ร

5. แนวทางการใหค้วามเชือ่มัน่สำาหรับ COBIT 5 (COBIT 5 for Assurance)  อธบิายวา่  ผูต้รวจสอบจะใหค้วามเชือ่มัน่ 
อยา่งเป็นอสิระไดอ้ยา่งไรเกีย่วกบัการปฏบิตัติามและการยดึมัน่ในนโยบายภายในทีม่าจากการสัง่การภายใน ขอ้กำาหนดตา
มกฏหมายและตามสญัญา  และยนืยนัวา่เจา้ของกระบวนการทีรั่บผดิชอบไดด้ำาเนนิการแกไ้ขเพือ่อดุชอ่งวา่งของการปฏบิตั ิ
ตามขอ้กำาหนดในเวลาทีเ่หมาะสม

หลกักำรที ่6  พฤตกิรรมบคุคล
มคีวำมหมำยอยำ่งไรในทำงปฏบิตั ิ
การนำาการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้ไปใชง้าน ซึง่รวมถงึการกำากบัดแูลดา้นไอทดีว้ย มกัตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งเป็นนัยสำาคญัตอ่วฒันธรรมและพฤตกิรรมภายในองคก์ร เชน่เดยีวกบัลกูคา้และพันธมติรทางธรุกจิ  ซึง่อาจสรา้งความ
วติกและความไมเ่ขา้ใจใหเ้กดิขึน้ทา่มกลางหมูพ่นักงาน  ดงันัน้ การนำาไปใชจ้งึจำาเป็นตอ้งไดรั้บการจัดการอยา่งระมดัระวงั
เพือ่ใหบ้คุลากรยงัคงมทีศันคตทิีด่ใีนการทำางาน กรรมการจะตอ้งสือ่สารเป้าหมายอยา่งชดัเจนและแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผู ้
สนับสนุนการเปลีย่นแปลงทีน่ำาเสนอนัน้   การฝึกอบรมและการเพิม่ทกัษะของบคุลากรเป็นกญุแจสำาคญัสำาหรับการปลีย่น
แปลง โดยเฉพาะการเปลีย่นเแปลงดา้นเทคโนโลยทีม่กัเกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว  ไอทมีผีลกระทบตอ่บคุลากรทกุระดบัในองคก์ร 
ไมว่า่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูจั้ดการ และผูใ้ชง้าน หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทแีละกระบวนการแกปั้ญหา
แบบเบ็ดเสร็จใหก้บัองคก์ร และ กระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จแกธ่รุกจิ    นอกจากสง่ผลกระทบภายในองคก์รแลว้ 
ไอทยีงัสง่ผลกระทบตอ่ลกูคา้และพันธมติรทางธรุกจิ ทัง้ยงัเอือ้ใหเ้กดิการบรกิารตนเองและการทำาธรุกรรมอตัโนมตัริะหวา่ง
องคก์รทัง้ภายในประเทศและขา้มประเทศ   แมว้า่กระบวนการทางธรุกจิทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้จะนำามาซึง่ประโยชนแ์ละโอ
กาสใหม่ๆ   แตก่ม็าพรอ้มกบัความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย  ประเด็นปัญหาเชน่ขอ้มลูสว่นบคุคลและการทจุรติเป็นเรือ่งที่
บคุคลมคีวามวติกกงัวลเพิม่มากขึน้ และความเสีย่งนีพ้รอ้มทัง้ความเสีย่งอืน่ๆ ตอ้งไดรั้บการจัดการเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้กดิความเชือ่
มัน่ในระบบไอททีีใ่ชอ้ยู ่   ระบบสารสนเทศยงัสง่ผลกระทบตอ่แนวปฏบิตัใินการทำางานอยา่งมากโดยการแปลงขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทีท่ำาโดยคนใหเ้ป็นการทำางานโดยอตัโนมตัิ

แนวทำงของ ISACA เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิ ีด่ไีดอ้ยำ่งไร
ปัจจัยเอือ้ใน COBIT 5 (รวมถงึกระบวนการตา่งๆ ) ตอ่ไปนี ้ใหแ้นวทางเกีย่วกบัความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมบคุคล
1.ปัจจัยเอือ้ของ COBIT 5 รวมถงึ คน ทกัษะ ความสามารถ วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม สำาหรับแตล่ะ ปัจจัยเอือ้จะ

มตีน้แบบทีใ่ชจั้ดการกบัปัจจัยเอือ้โดยแสดงเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็น
2.กระบวนการ APO07 บรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Manage human resources) ใน COBIT 5 อธบิายวา่ ผล

การดำาเนนิงานของแตล่ะบคุคลควรจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งไร ทกัษะของผูเ้ชีย่วชำานาญดา้นไอทจีะ
ถกูรักษาไวไ้ดอ้ยา่งไร และบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบควรถกูำาหนดขึน้มาอยา่งไร

3.กระบวนการ BAI02 บรหิารจัดการขอ้กำาหนดความตอ้งการ (Manage requirements definition) ใน COBIT 5 ชว่ย
ใหม้ัน่ใจวา่ การออกแบบระบบงานตรงกบัความตอ้งการในการปฏบิตังิานและการใชง้านของผูใ้ช ้

4.กระบวนการ BAI05 บรหิารจัดการเพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงองคก์รสมัฤทธผ์ล (Manage organisational
change enablement) และ BAI 08 บรหิารจัดการความรู ้(Manage knowledge) ใน COBIT 5 ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ ผูใ้ชง้าน
สามารถใชร้ะบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

นอกจากนี ้ISACA ยงัใหว้ฒุบิตัร 4 แบบสำาหรับผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่บีทบาทหนา้ทีห่ลกัเกีย่วขอ้งกบัการกำากบัดแูลดา้นไอที
และมอีงคค์วามรูท้ีเ่นือ้หาใน COBIT 5 ไดค้รอบคลมุถงึอยา่งเป็นนัยสำาคญั ไดแ้ก่่
• Certified in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT®)
• Certified Information Systems Auditor® (CISA®)
• Certified Information Security Manager® (CISM®)
• Certified in Risk and Information Systems ControlTM (CRISCTM)

ผูถ้อืวฒุบิตัรเหลา่นีแ้สดงถงึความสามารถและประสบการณใ์นการทำางานตามบทบาทหนา้ทีนั่น้

ISO/IEC 38500 ประเมนิ ส ัง่กำร และเฝ้ำตดิตำม
แนวทางของ ISACA เอือ้ตอ่แนวปฏบิตัทิีด่ไีดอ้ยา่งไร
โดเมนดา้นการกำากบัดแูลในกระบวนการตน้แบบของ COBIT 5 ม ี5 กระบวนการ โดยแตล่ะกระบวนการไดร้ะบถุงึแนวปฏบิตั ิ
สำาหรับการประเมนิ สัง่การ และเฝ้าตดิตาม (EDM) ไว ้ซึง่เป็นสว่นที ่COBIT 5 ไดร้ะบถุงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกำากบั
ดแูล

กำรเปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำนอืน่ๆ 
COBIT 5 พัฒนาขึน้โดยคำานงึถงึมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ จำานวนหนึง่ ซึง่มาตรฐานเหลา่นีไ้ดแ้สดงไวใ้นภาค
ผนวก A

หนังสอื COBIT 5:การสมัฤทธผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes) กลา่วถงึการเปรยีบเทยีบในภาพรวม
ระหวา่ง กระบวนการใน COBIT 5 แตล่ะกระบวนการกบัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัในมาตรฐาน/กรอบการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
ใหเ้ป็นแนวทางเพิม่เตมิ
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ในสว่นนีจ้ะกลา่วโดยสรปุถงึกรอบการดำาเนนิงานและมาตรฐานแตล่ะอยา่ง โดยระบวุา่เกีย่วขอ้งกบัจดุหรอืโดเมนใดใน 
COBIT 5

ITIL® V3  2011 และ ISO/IEC 20000
ITIL V3 2011 and ISO/IEC 20000 ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• สว่นหนึง่ของกระบวนการตา่งๆ ในโดเมน DSS
• สว่นหนึง่ของกระบวนการตา่งๆ ในโดเมน BAI
• บางกระบวนการในโดเมน APO

ชุดของ ISO/IEC 27000
ISO/IEC 27000 ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัและความเสีย่งในโดเมน EDM APO และ DSS
• กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัภายใตก้ระบวนการในโดเมนอืน่ๆ  
• กจิกรรมตา่งๆ ในการเฝ้าตดิตามและการประเมนิจากโดเมน MEA

ชุด ISO/IEC 31000
ISO/IEC 31000 ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งในโดเมน EDM และ APO

TOGAF®

TOGAF ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรในโดเมน EDM (การกำากบัดแูล) – สว่นประกอบของ TOGAF ซึง่ได ้
แก ่Architecture Board,  Architecture Governance และ Architecture Maturity Model เทยีบไดก้บัการใชท้รัพยากรให ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ
• กระบวนการในการสรา้งสถาปัตยกรรมองคก์รในโดเมน APO   โดยแกน่ของ TOGAF คอื  Architecture 
development method (ADM)  cycle ซึง่เทยีบไดก้บัแนวปฏบิตัขิอง COBIT 5  เรือ่งการพัฒนาวสิยัทศันด์า้นสถาปัตยกรรม 
(ADM Phase A) การระบถุงึสถาปัตยกรรมอา้งองิ ( ADM Phase B,C,D) การเลอืกโอกาสและแนวทางการแกไ้ขปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จ (ADM Phase E) และการกำาหนดการนำาสถาปัตยกรรมไปใชง้าน (ADM Phase F, G)  องคป์ระกอบของ TOGAF 
จำานวนหนึง่สามารถเทยีบไดก้บัแนวปฏบิตัขิอง COBIT 5 เรือ่งการใหบ้รกิารดา้นสถาปัตยกรรมองคก์ร ซึง่รวมถงึ
– การบรหิารจัดการความตอ้งการของ ADM
– หลกัการของสถาปัตยกรรม
– การบรหิารจัดการผูม้สีว่นไดเ้สยี
– การประเมนิความพรอ้มในการปรับเปลี่ย่นธรุกจิ
– การบรหิารความเสีย่ง
– การวางแผนบนพืน้ฐานของความสามารถ
– การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของสถาปัตยกรรม
– สญัญาดา้นสถาปัตยกรรม

Capability Maturity Model Integration (CMMI) (development)
CMMI ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรา้งและจัดซือ้จัดหาระบบงานในโดเมน BAI 
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดองคก์รและจัดการคณุภาพในโดเมน APO

PRINCE2®

PRINCE2 ครอบคลมุถงึจดุและโดเมนใน COBIT 5 ตอ่ไปนี้
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการกลุม่ของชดุโครงการในโดเมน APO
• กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารจัดการชดุโครงการและโครงการในโดเมน BAI
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รปูภำพที ่25 แสดงถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง COBIT 5 กบัมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ 

รปูภำพที ่25—ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง COBIT 5 กบัมำตรฐำนและกรอบกำรด�ำเนนิงำนอืน่ๆ 
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ภาคผนวก F 
การเปรยีบเทยีบระหวา่งตน้แบบสารสนเทศใน COBIT 5 กบัเกณฑ์
คณุสมบตัขิองสารสนเทศใน COBIT 4.1

เกณฑค์ณุสมบตัขิองสารสนเทศ (Information Criteria) 7 ขอ้ใน COBIT  4.1 — ความมปีระสทิธผิล ความมปีระสทิธภิาพ 
ความถกูตอ้งสมบรูณ ์ความเชือ่ถอืได ้ความพรอ้มใช ้การรักษาความลบั การปฏบิตัติาม (กฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบั) 
— เกีย่วขอ้งกบัประเภทของคณุภาพสำาหรับสารสนเทศและมติติา่งๆ ของปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศ (information enabler) 
ของ COBIT 5 ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก G รปูภำพที ่32

ตารางขา้งลา่งนีป้ระกอบดว้ย 2 คอลมัน ์คอื
• คอลมันแ์รกแสดงรายการเกณฑค์ณุสมบตัขิองสารสนเทศทัง้ 7 ขอ้ใน COBIT  4.1 
• คอลมันท์ีส่องแสดงรายการทางเลอืกใน  COBIT 5 ไดแ้ก ่เป้าหมายของปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศทีส่มัพันธก์บัเกณฑ์

คณุสมบตัขิองสารสนเทศในแตล่ะขอ้

รปูภำพที ่26—COBIT  5 ทีเ่ทยีบไดก้บัเกณฑค์ณุสมบตัขิองสำรสนเทศใน COBIT 4.1

เกณฑค์ณุสมบตัขิอง
สำรสนเทศใน COBIT 4.1

COBIT 5 ทีเ่ทยีบเทำ่

ความมปีระสทิธผิล สารสนเทศจะมปีระสทิธผิลถา้สามารถบรรลคุวามตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศซึง่ใช ้
สารสนเทศสำาหรับภารกจิเฉพาะหนึง่ๆ ถา้ผูใ้ชส้ารสนเทศสามารถปฏบิตัภิารกจิดว้ยการใช ้
สารสนเทศนัน้กแ็สดงวา่สารสนเทศนัน้มปีระสทิธผิล ซึง่สมัพันธก์บัเป้าหมายดา้น
คณุภาพของสารสนเทศในเรือ่งจำานวนทีเ่หมาะสมของความเกีย่วเนือ่ง เขา้ใจไดง้า่ย 
สามารถแปลความหมายได ้และเทีย่งตรง.

ความมปีระสทิธภิาพ ในขณะทีค่วามมปีระสทิธผิลจะมองสารสนเทศเป็นผลลพัธ ์ประสทิธภิาพจะเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการในการไดม้าและการใชส้ารสนเทศ ดงันัน้ จงึสอดคลอ้งกบัมมุมองทีว่า่ 
‘สารสนเทศเป็นการใหบ้รกิาร’ (‘information as service’) ถา้สารสนเทศตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศและใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบาย (เชน่ ใชท้รัพยากรนอ้ย ไมว่า่จะ
เป็นการลงแรง การใชค้วามคดิ เวลา และเงนิ) กเ็รยีกไดว้า่การใชง้านสารสนเทศนัน้มี
ประสทิธภิาพ ซึง่สมัพันธก์บัเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศในเรือ่งความน่าเชือ่ถอื 
การเขา้ถงึได ้ความงา่ยในการใชง้าน และชือ่เสยีง

ความถกูตอ้งสมบรูณ์ ถา้สารสนเทศมคีวามถกูตอ้งสมบรูณ ์ กห็มายถงึสารสนเทศนัน้ครบถว้นและไมม่คีวามผดิ
พลาด  ซึง่สมัพันธก์บัเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศในเรือ่งความครบถว้นและถกู
ตอ้ง

ความเชือ่ถอืได ้ ความเชือ่ถอืไดม้กัจะถกูมองวา่มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัคำาวา่ ความถกูตอ้ง อยา่งไร
กต็าม เราอาจกลา่วไดว้า่ สารสนเทศมคีวามเชือ่ถอืไดห้ากเป็นเรือ่งจรงิและไดอ้ยา่งถกู
ตอ้งและวางใจได ้หากเปรยีบกบัความถกูตอ้งสมบรูณ ์ความเชือ่ถอืไดเ้ป็นเรือ่งของ
ดลุพนิจิซึง่ขึน้กบัมมุมองของแตล่ะบคุคล ไมไ่ดม้องเพยีงขอ้เท็จจรงิอยา่งเดยีว  ซึง่
สมัพันธก์บัเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศในเรือ่ง ความน่าเชือ่ถอื ชือ่เสยีง ความ
เทีย่งตรง

ความพรอ้มใช ้ ความพรอ้มใช ้เป็นหนึง่ในเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศภายใตห้วัขอ้การเขา้ถงึ
ไดแ้ละความมัน่คงความปลอดภยั

การรักษาความลบั การรักษาความลบั สมัพันธก์บัเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศในเรือ่งของการ
จำากดัการเขา้ถงึ

การปฏบิตัติาม การปฏบิตัติาม ใชใ้นความหมายทีส่ารสนเทศตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดตา่งๆ  ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของเป้าหมายดา้นคณุภาพของสารสนเทศทีข่ ึน้อยูก่บัขอ้กำาหนดทีม่ ี
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัมกัจะเป็นเป้าหมายหรอืขอ้กำาหนดในการใช ้
สารสนเทศ  ซึง่ไมค่อ่ยเกีย่วเนือ่งกบัคณุภาพของสารสนเทศ 

ตารางขา้งตน้ แสดงถงึเกณฑค์ณุสมบตัขิองสารสนเทศทัง้หมดจาก COBIT 4.1 ที ่COBIT 5 ไดค้รอบคลมุถงึ อยา่งไรกต็าม 
ตน้แบบสารสนเทศ (information model) ของ COBIT 5 สามารถกำาหนดชดุของเกณฑเ์พิม่เตมิได ้จงึเพิม่คณุคา่ใหก้บั
เกณฑข์อง COBIT 4.1
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หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง
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ภาคผนวก G
คำาอธบิายอยา่งละเอยีดของปัจจัยเอือ้ใน COBIT 5
บทน�ำ
ในสว่นนีจ้ะประกอบดว้ย คำาอธบิายประเภทของปัจจัยเอือ้ทัง้ 7 ประเภทในรายละเอยีด ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกรอบการดำาเนนิ
งาน COBIT 5 ซึง่ไดอ้ธบิายในเบือ้งตน้ไวใ้นบทที ่5 และจะนำามากลา่วซำา้อกีในรปูภำพที ่27

รปูภำพที ่27—ปจัจยัเอือ้ท ัว่ไปใน COBIT 5

มติติำ่งๆ ของปจัจยัเอือ้
มติทิีท่กุปัจจัยเอือ้มรีว่มกนัทัง้ 4 มติไิดแ้ก่ ่
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—แตล่ะปัจจัยเอือ้มผีูม้สีว่นไดเ้สยี ไดแ้กผู่ท้ีม่บีทบาทสำาคญัหรอืมผีลประโยชนใ์นปัจจัยเอือ้นัน้ ยกตวัอยา่ง

เชน่ กระบวนการมหีน่วยงานตา่งๆ ทีด่ำาเนนิกจิกรรมของกระบวนการ และ/หรอืทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากผลลพัธข์องกระบวนกา
รนัน้ๆ  โครงสรา้งองคก์รมผีูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีซึง่แตล่ะคนกม็บีทบาทหนา้ทีแ่ละผลประโยชนอ์นัเป็นสว่นหนึง่ของโครงสรา้ง ผู ้
มสีว่นไดเ้สยีอาจจะอยูภ่ายในหรอือยูภ่ายนอกองคก์รกไ็ด ้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งกม็ผีลประโยชนแ์ละความตอ้งการของตนซึง่
ในบางครัง้อาจจะขดัแยง้กนัเอง  ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีแปลงมาเป็นเป้าหมายขององคก์ร ซึง่เป้าหมายนีก้จ็ะถกู
แปลงมาเป็นเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทสีำาหรับองคก์ร  รายละเอยีดของผูม้สีว่นไดเ้สยีแสดงอยูใ่นรปูภำพที ่7 

• เป้ำหมำย—แตล่ะปัจจัยเอือ้มเีป้าหมายจำานวนหนึง่และปัจจัยเอือ้ใหค้ณุคา่โดยการบรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้เป้าหมายเหลา่
นีอ้าจระบเุป็นลกัษณะของ 
– ผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากปัจจัยเอือ้
– ระบบงานหรอืปฏบิตักิารของปัจจัยเอือ้เอง 

เป้าหมายของปัจจัยเอือ้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการสง่ทอดเป้าหมายใน COBIT 5 เป้าหมายสามารถแยกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ 
ไดด้งันี้
– คณุภำพในตวัเอง (intrinsic quality)  ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้ทำางานอยา่งถกูตอ้ง เทีย่งตรง และใหผ้ลลพัธท์ี่

แมน่ยำาเทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้
– คณุภำพเชงิบรบิท (contextual quality) ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้และผลลพัธเ์ป็นไปตามจดุประสงคใ์นบรบิทที่

ปัจจัยเอือ้นัน้ดำาเนนิงานอยู ่ไดแ้ก ่ผลลพัธค์วรจะเกีย่วเนือ่ง สมบรูณ ์เป็นปัจจบุนั เหมาะสม สมำา่เสมอ เขา้ใจไดง้า่ย และใช ้
งานงา่ย.

– กำรเขำ้ถงึและกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยั  ครอบคลมุถงึการทีปั่จจัยเอือ้และผลลพัธส์ามารถเขา้ถงึไดแ้ละมคีวาม
ปลอดภยั  
• ปัจจัยเอือ้มคีวามพรอ้มใชเ้มือ่ตอ้งการ
• มกีารรักษาความปลอดภยัใหก้บัผลลพัธ ์ยกตวัอยา่งเชน่ การเขา้ถงึผลลพัธจ์ำากดัใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุมตัแิละจำาเป็น

ตอ้งใชเ้ทา่นัน้ 
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• วฏัจกัร—แตล่ะปัจจัยเอือ้มวีฏัจักรจากจดุเริม่ตน้ผา่นชว่งเวลาของการดำาเนนิงาน/การใชป้ระโยชนจ์นถงึการจำาหน่ายออก 

วฏัจักรนีป้ระยกุตใ์ชก้บัสารสนเทศ โครงสรา้ง กระบวนการ นโยบาย และอืน่ๆ วฏัจักรประกอบดว้ยการดำาเนนิงานในระยะ
ตา่งๆ  ดงันี้
–การวางแผน (รวมถงึ การพัฒนาและการคดัเลอืกแนวคดิ)
–การออแบบ
–การสรา้ง/การจัดซือ้จัดหา/การจัดทำา/การนำาไปใช ้
–ใช/้ดำาเนนิการ
–ประเมนิ/เฝ้าตดิตาม
–ปรับใหเ้ป็นปัจจบุนั/จำาหน่ายออก

• แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี—เราสามารถกำาหนดแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับปัจจัยเอือ้แตล่ะรายการได ้แนวปฏบิตัทิีด่สีนับสนุนปัจจัยเอือ้ให ้
บรรลถุงึเป้าหมาย แนวปฏบิตัทิีด่ใีหต้วัอยา่งหรอืขอ้แนะนำาวา่จะนำาปัจจัยเอือ้ไปใชง้านอยา่งไรใหไ้ดด้ทีีส่ดุ และชิน้งานหรอื
ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธอ์ะไรบา้งทีต่อ้งการ   COBIT 5 ไดใ้หต้วัอยา่งของแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับปัจจัยเอือ้ใน COBIT 5 
เฉพาะบางรายการ (เชน่ กระบวนการ)   สว่นปัจจัยเอือ้อืน่ๆ ทีเ่หลอืสามารถใชแ้นวทางจากมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิ
งานอืน่ๆ ได ้

กำรบรหิำรจดักำรประสทิธภิำพของปจัจยัเอือ้
องคก์รคาดหวงัทีจ่ะไดผ้ลลพัธใ์นดา้นดจีากระบบงานและการใชปั้จจัยเอือ้ตา่งๆ  ในการบรหิารจัดการประสทิธภิาพของปัจจัย
เอือ้จะตอ้งเฝ้าตดิตามคำาถามเหลา่นีแ้ละหาคำาตอบจากมาตรวดัอยา่งสมำา่เสมอ 
• มกีารระบคุวามตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืไม่
• บรรลเุป้าหมายของปัจจัยเอือ้หรอืไม่
• วฏัจักรของปัจจัยเอือ้ไดรั้บการจัดการหรอืไม่
• มกีารประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่หีรอืไม่

คำาถามสองขอ้แรกเป็นคำาถามเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากปัจจัยเอือ้ มาตรวดัทีใ่ชว้ดัวา่ไดบ้รรลถุงึเป้าหมายเพยีงใดนัน้ เรยีก
วา่ ‘ดชันตีาม’ (lag indicators) 

คำาถามสองขอ้หลงัเป็นคำาถามเกีย่วกบัการทำางานจรงิของปัจจัยเอือ้ และมาตรวดัทีใ่ชจ้ะเรยีกวา่ ‘ดชันชีีน้ำา’ (lead indicators)
สำาหรับแตล่ะปัจจัยเอือ้ยงัมสีว่นทีแ่ยกออกมา  ซึง่มรีปูคลา้ยกบัรปูภาพที ่27 แตไ่ดร้วมถงึสว่นประกอบจำานวนหนึง่สำาหรับ
ปัจจัยเอือ้นัน้ๆ  โดยไดแ้สดงเป็นตวัอกัษรเขม้สแีดง 

ขัน้ตอ่ไป เป็นการอธบิายในรายละเอยีดสำาหรับแตล่ะองคป์ระกอบทัง้ 4 โดยอธบิายองคป์ระกอบทีส่ำาคญัและความสมัพันธ์
กบัปัจจัยเอือ้อืน่ๆ  

ตวัอยา่งจำานวนหนึง่ไดถ้กูรวมไวพ้รอ้มกบัภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความหมายและการใชง้านของปัจจัยเอือ้ตา่งๆ 

จดุประสงคใ์นสว่นนีค้อื การใหค้วามเขา้ใจเพิม่เตมิในกรอบการดำาเนนิงาน COBIT 5 และแนวคดิของปัจจัยเอือ้สามารถนำาไป
ประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหก้ารกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รไดรั้บการนำาไปใชแ้ละปรับปรงุใหด้ขี ึน้ไดอ้ยา่งไร
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: หลกักำร นโยบำย และกรอบกำรด�ำเนนิงำน
หลกัการและนโยบายเป็นกลไกในการสือ่สารทีจั่ดทำาขึน้เพือ่ถา่ยทอดทศิทางและคำาสัง่จากผูบ้รหิารและหน่วยงานกำากบัดแูล 
รายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยเอือ้สำาหรับหลกัการ นโยบาย และกรอบการดำาเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายของปัจจัยเอือ้
ทัว่ไป (generic enabler) ไดแ้สดงไวใ้นรปูภำพที ่28

ตน้แบบของหลกัการ นโยบาย และกรอบการดำาเนนิงาน แสดงถงึ
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำาหรับหลกัการและนโยบายอาจอยูภ่ายในหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด ้โดยรวมถงึคณะกรรรม

การบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิตัติาม(กฎระเบยีบขอ้บงัคบั) ผูจั้ดการความเสีย่ง ผูต้รวจสอบภายใน
และผูต้รวจสอบภายนอก ผูใ้หบ้รกิาร ลกูคา้และหน่วยงานกำากบัดแูล สว่นไดเ้สยีม ี2 ดา้น: ผูม้สีว่นไดเ้สยีบางคนทีเ่ป็นผู ้
กำาหนดนโยบาย และทีเ่หลอืเป็นผูท้ีต่อ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งและเป็นตามนโยบาย

• เป้ำหมำยและมำตรวดั—หลกัการ นโยบายและกรอบการดำาเนนิงานเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารถงึกฎขององคก์รทีก่ำาหนด
ขึน้โดยคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่สนับสนุนวตัถปุระสงคด์า้นการกำากบัดแูลและคณุคา่ขององคก์ร หลกั
การจำาเป็นตอ้ง 
– จำากดัจำานวน
– ใชภ้าษาทีง่า่ย แสดงออกใหช้ดัเจนมากทีส่ดุถงึแกน่ของคณุคา่องคก์ร

นโยบายใหแ้นวทางทีล่ะเอยีดมากขึน้ วา่จะนำาหลกัการไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งไรและมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจวา่สอดคลอ้งกบั
หลกัการอยา่งไร  นโยบายทีด่ตีอ้ง
– มปีระสทิธผิล—บรรลตุามจดุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
– มปีระสทิธภิาพ—ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ไดน้ำาหลกัการไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
– ไมก่า้วกา่ยหรอืเป็นทีร่บกวน (Non-intrusive) —แสดงถงึความสมเหตผุลแกผู่ท้ีป่ฏบิตัติาม น่ันคอื ไมท่ำาใหเ้กดิ

การตอ่ตา้นทีไ่มจ่ำาเป็น

การเขา้ถงึนโยบาย—มกีลไกทีช่ว่ยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดสามารถเขา้ถงึนโยบายไดโ้ดยงา่ยหรอืไม ่หรอือกีนัยหนึง่ ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทราบหรอืไมว่า่จะหาอา่นนโยบายไดจ้ากทีใ่ด 

รปูภำพที ่28—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: หลกักำร นโยบำย และกรอบกำรด�ำเนนิงำน

กรอบการดำาเนนิงานดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ควรใหโ้ครงสรา้ง แนวปฏบิตั ิเครือ่งมอื และอืน่ๆ แกผู่บ้รหิาร ที่
ชว่ยใหเ้กดิการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รทีเ่หมาะสม กรอบดำาเนนิงานควร
– กวา้งและครอบคลมุถงึทกุจดุทีจ่ำาเป็น
– เปิดรับและยดืหยุน่ สามารถปรับใหส้อดคลอ้งเขา้กบัสถานการณเ์ฉพาะขององคก์ร 
– เป็นปัจจบุนั กลา่วคอื สะทอ้นถงึทศิทางในปัจจบุนัขององคก์รและเป้าหมายการกำากบัดแูลในปัจจบุนั
– พรอ้มใชง้านและผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดสามารถเขา้ถงึได ้
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• วฎัจกัร - นโยบายมวีฏัจักรทีจ่ะตอ้งสนับสนุนการบรรลถุงึเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้กรอบการดำาเนนิงานสิง่สำาคญัทีใ่ห ้

โครงสรา้งทีช่ว่ยจะกำาหนดแนวทางทีส่อดคลอ้งกนั ยกตวัอยา่งเชน่ กรอบการดำาเนนิงานดา้นนโยบายใหโ้ครงสรา้งทีเ่อือ้ให ้
มกีารกำาหนดและรักษาชดุของนโยบายทีส่อดคลอ้งกนั และยงัใหจ้ดุนำาทางแบบงา่ยๆ ภายในและระหวา่งนโยบายแตล่ะขอ้ 

องคก์รอาจมขีอ้กำาหนดทีใ่ชบ้งัคบัควบคมุในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัไปเพือ่การควบคมุภายในและกรอบการดำาเนนิงานดา้น
นโยบายทีเ่ขม้แข็ง ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีอ่งคก์รดำาเนนิงานอยู ่จดุสำาคญัทีค่วรนำามาพจิารณาเกีย่วกบักรอบการ
ดำาเนนิงานและนโยบายคอื ความเป็นปัจจบุนัของนโยบาย—วา่นโยบายไดรั้บการสอบทานและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัเมือ่ได มี
กลไกทีแ่ข็งแกรง่ทีจ่ะทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ บคุคลไดรั้บรูถ้งึการปรับใหเ้ป็นปัจจบุนันีห้รอืไม ่ นโยบายทีป่รับใหเ้ป็นปัจจบุนัใหมน่ี้
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยหรอืไม(่กรณุาดปูระเด็นกอ่นหนา้นี)้  และสารสนเทศทีเ่ลกิใชแ้ลว้ไดรั้บการจัดเกบ็ไวต้า่งหาก 
(archived) หรอืทำาลายอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่
• แนวปฏบิตัทิ ีด่:ี

– แนวปฏบิตัทิีด่จีำาเป็นตอ้งมนีโยบายทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของกรอบดำาเนนิงานดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ  ซึง่ให ้
โครงสรา้ง (เชงิลำาดบัชัน้) ทีท่ำาใหน้โยบายทัง้หมดสอดคลอ้งและสามารถเชือ่มโยงกบัหลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

– ในการเป็นสว่นหนึง่ของกรอบการดำาเนนิงานดา้นนโยบาย หวัขอ้ดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งมคีำาอธบิาย
• ขอบเขต และความสมเหตสุมผล
• ผลทีต่ามมาจากการทีไ่มป่ฏบิตัติามนโยบาย
• วธิกีารรับมอืกบัขอ้ยกเวน้
• วธิตีรวจสอบและวดัผลการปฏบิตัติามนโยบาย

– กรอบการดำาเนนิงานดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการทีไ่ดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไปนัน้  ใหแ้นวทางทีเ่ป็น
ประโยชนใ์นการระบถุงึขอ้ความทีค่วรจะรวมอยูใ่นนโยบาย

– นโยบายควรจะสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้นโยบายเป็นองคป์ระกอบสำาคญัของระบบควบคมุ
ภายในขององคก์รซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่บรหิารจัดการและควบคมุความเสีย่ง  สว่นหนึง่ในกจิกรรมดา้นการกำากบัดแูลความ
เสีย่งรวมถงึการกำาหนดระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้และระดบัความเสีย่งทีย่อมรับไดน้ีค้วรสะทอ้นใหเ้ห็นอยูใ่น
นโยบายดว้ย   องคก์รทีห่ลกีเลีย่งการรับความเสีย่ง (risk averse enterprise) ยอ่มมนีโยบายทีเ่ขม้งวดกวา่องคก์รที่
พรอ้มจะยอมรับความเสีย่ง (risk-aggressive enterprise)

– นโยบายจำาเป็นตอ้งไดรั้บการประเมนิความสมเหตสุมผลใหม ่(revalidated) และ/หรอืปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัตามชว่งเวลาที่
สมำา่เสมอ

• ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ —ความเชือ่มโยงกบัปัจจัยเอือ้อืน่ๆ รวมถงึ:
– หลกัการ นโยบาย และกรอบการดำาเนนิงานควรจะสะทอ้นถงึคณุคา่ของวฒันธรรมและจรยิธรรมขององคก์ร และควรสง่

เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีต่อ้งการ ดงันัน้ จงึมคีวามเชือ่มโยงทีแ่น่นแฟ้นกบัปัจจัยเอือ้ดา้นวฒันธรรม จรยิธรรม และ
พฤตกิรรม

– แนวปฏบิตัแิละกจิกรรมของกระบวนการ เป็นพาหนะทีส่ำาคญัในการปฏบิตัติามนโยบาย
– โครงสรา้งองคก์รสามารถกำาหนดนโยบายและนำาไปใชง้านงานภายใตข้อบเขตของการควบคมุ(span of control) และ

ในทางกลบักนักจิกรรมตา่งๆ กจ็ะถกูกำาหนดขึน้โดยนโยบายเชน่กนั 
– นโยบายกเ็ป็นสารสนเทศ ดงันัน้ แนวปฏบิตัทิีด่ทีัง้หมดทีป่ระยกุตใ์ชก้บัสารสนเทศกส็ามารถประยกุตใ์ชก้บันโยบายเชน่

กนั
ตวัอยำ่งที ่9—สือ่สงัคม 

องคก์รกำาลงัพจิารณาวา่จะจัดการกบัสือ่สงัคม (social media) ทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายและแรงกดดนัจากพนักงานทีต่อ้งการเขา้
ถงึเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งไร จนถงึปัจจบุนั องคก์รยงัคงใชค้วามระมดัระวงัหรอืจำากดัการใหส้ทิธใินการเขา้ถงึบรกิารนี ้ดว้ยเหตผุล
หลกัคอืการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

มแีรงกดดนัจากดา้นตา่งๆ ใหพ้จิารณาเปลีย่นจดุยนืขององคก์รเกีย่วกบัสือ่สงัคมนี ้พนักงานตอ้งการใหส้ามารถเขา้ถงึสือ่สงัคมได ้
เชน่เดยีวกบัทีพ่วกเขาทำาทีบ่า้น และองคก์รกต็อ้งการใชส้ือ่สงัคมเพือ่ประโยชนด์า้นการตลาดและเพือ่จดุประสงคใ์นการสรา้งความ
ตระหนักในหมูส่าธารณะชน

ไดม้กีารตดัสนิใจทีจ่ะกำาหนดนโยบายในการใชส้ือ่สงัคมบนเครอืขา่ยและระบบขององคก์ร ซึง่รวมถงึเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพาที่
องคก์รใหก้บัพนักงานขององคก์รใช ้นโยบายทีก่ำาหนดใหมน่ีส้อดคลอ้งกบักรอบการดำาเนนิงานดา้นนโยบายทีม่อียูภ่ายใตห้วัขอ้ 
‘นโยบายการใชง้านทีย่อมรับได’้ (acceptable use policy) ซึง่ผอ่นปรนมากกวา่นโยบายเดมิ ดงันัน้ จงึไดม้กีารพัฒนาการสือ่สาร
เพือ่ทีอ่ธบิายถงึเหตผุลของนโยบายใหม ่ในขณะเดยีวกนักม็ผีลกระทบกบัปัจจัยเอือ้บางรายการ เชน่
• พนักงานจำาเป็นตอ้งเรยีนรูว้า่จะจัดการกบัสือ่ใหมน่ีอ้ยา่งไรเพือ่จะหลกีเลีย่งสถานการณท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแกอ่งคก์ร

พวกเขาจำาเป็นตอ้งเรยีนรูถ้งึพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางใหมท่ีอ่งคก์รกำาลงัจะไปและพัฒนาทกัษะทีเ่หมาะสม
• กระบวนการจำานวนหนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัจำาเป็นตอ้งเปลีย่นไป เมือ่เปิดใหเ้ขา้ถงึสือ่สงัคมเหลา่นีก้จ็ะ

ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงการกำาหนดคา่การทำางานและคา่ตวัแปรตา่งๆ ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยั และอาจตอ้งกำาหนด
มาตรการทดแทนบางประการขึน้มาใช ้

หมายเหต:ุ COBIT 5 เป็นตวัอยา่งของกรอบการดำาเนนิงานดงัทีอ่ธบิายไวใ้นปัจจัยเอือ้นี้
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: กระบวนกำร
รายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยเอือ้ดา้นกระบวนการ (Process enabler) เปรยีบเทยีบกบัปัจจัยเอือ้ทัว่ไป (generic enabler) 
ไดแ้สดงไวใ้นรปูภำพที ่29

รปูภำพที ่29—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: กระบวนกำร

กระบวนการ หมายถงึ ‘กลุม่ของแนวปฏบิตัทิ ีไ่ดร้บัอทิธพิลจำกนโยบำยและข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนขององคก์ร ทีร่บั
ขอ้มลูจำกแหลง่ตำ่งๆ  (รวมถงึกระบวนกำรอืน่ๆ )  จดัด�ำเนนิกำรขอ้มลูทีร่บัเขำ้มำ และจดัท�ำผลลพัธ์
(ยกตวัอยำ่งเชน่ ผลติภณัฑ ์บรกิำร)’ 

ตน้แบบของกระบวนการ (Process model) แสดงถงึ
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี— กระบวนการมผีูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกและตา่งมบีทบาทหนา้ทีข่องตน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และ

ระดบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะคนไดแ้สดงไวใ้นตาราง RACI ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกรวมถงึ ลกูคา้ พันธมติรทาง
ธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานกำากบัดแูล ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในไดแ้ก่ ่ คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และอาสา
สมคัร

• เป้ำหมำย—เป้าหมายของกระบวนการ นยิามไวว้า่เป็น ‘ขอ้ความทีอ่ธบิายถงึผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากกระบวนการ  ผลลพัธ์
อาจจะเป็นสิง่ทีจั่ดทำาขึน้มา (artifact) การเปลีย่นแปลงสถานะอยา่งเป็นนัยสำาคญั หรอืการปรับปรงุความสามารถของ
กระบวนการอืน่ๆ  อยา่งเป็นนัยสำาคญั’  เป้าหมายของกระบวนการเป็นสว่นหนึง่ของการสง่ทอดเป้าหมาย (goal cascade)
น่ันคอื  เป้าหมายของกระบวนการสนับสนุนเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ี ซึง่ในทางเดยีวกนักส็นับสนุนเป้าหมายของ
องคก์ร

เป้าหมายของกระบวนการสามารถจัดประเภทไดด้งันี:้
– เป้ำหมำยในตวัเอง (Intrinsic goal)—กระบวนการมคีณุภาพในตวัเองหรอืไม ่มคีวามถกูตอ้งแมน่ยำาและสอดคลอ้งกบั

แนวปฏบิตัทิีด่หีรอืไม ่เป็นตามตามกฎทัง้ภายในและภายนอกหรอืไม่
– เป้ำหมำยเชงิบรบิท (Contextual goal)—กระบวนการไดถ้กูปรับแตง่และรับมาใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณเ์ฉพาะของ

องคก์รหรอืไม ่ กระบวนการมคีวามเกีย่วขอ้ง เขา้ใจได ้และงา่ยตอ่การนำาไปประยกุตใ์ชง้านหรอืไม่
– เป้ำหมำยกำรเขำ้ถงึและกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยั—กระบวนการเป็นความลบั และสามารถรับรูแ้ละเขา้ถงึได ้

เฉพาะผูท้ีจ่ำาเป็นใชเ้มือ่ตอ้งการ 

ในแตล่ะระดบัของการสง่ทอดเป้าหมาย ซึง่รวมถงึกระบวนการดว้ย มกีารกำาหนดมาตรวดัเพือ่วดัผลการบรรลถุงึเป้าหมาย  
มาตรวดัอาจสามารถระบเุป็น ‘หน่วยเชงิปรมิาณทีช่ว่ยวดัการบรรลถุงึเป้าหมายของกระบวนการ  มาตรวดัควรเป็น SMART 
– เฉพาะเจาะจง (Specific) วดัผลได ้(Measurable) สามารถนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิ (Actionable) มคีวามเกีย่วเนือ่ง (Relevant) 
และทนัเวลา (Timely)’ 
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ในการบรหิารจัดการปัจจัยเอือ้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  จำาเป็นตอ้งกำาหนดมาตรวดัเพือ่วดัวา่บรรลผุลลพัธท์ีค่าด
หวงัมากนอ้ยเพยีงใด  นอกจากนี ้ในมมุมองทีส่องของการบรหิารประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของปัจจัยเอือ้ยงัไดอ้ธบิาย
ถงึการนำาแนวปฏบิตัทิีด่มีาประยกุตใ์ช ้ซึง่สามารถกำาหนดมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้งขึน้มาเพือ่ชว่ยในการบรหิารปัจจัยเอือ้

• วฏัจกัร—แตล่ะกระบวนการมวีฏัจักรในการดำาเนนิงาน ซึง่ไดแ้ก่ ่กำาหนดขึน้ จัดทำาใหม้ขี ึน้ ดำาเนนิงาน เฝ้าตดิตาม และ
แกไ้ข/ปรับปรงุ หรอืเลกิใชง้าน  แนวปฏบิตัทิัว่ไปดงัเชน่ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นตน้แบบการประเมนิกระบวนการ (process 
assessment model) ของ COBIT ซึง่องิกบัมาตรฐาน ISO/IEC 15504 จะชว่ยในการระบ ุการดำาเนนิการ การเฝ้าตดิตาม 
และการทำาใหก้ระบวนการนัน้ใหป้ระโยชนส์งูสดุ 

• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ี ในเอกสาร การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการของ COBIT 5 (COBIT 5: Enabling process)  มตีน้แบบ
อา้งองิของกระบวนการ (process reference model)  ซึง่ไดอ้ธบิายรายละเอยีดมากขึน้สำาหรับแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับ
กระบวนการภายใน ไดแ้ก่ ่แนวปฏบิตั ิกจิกรรม และกจิกรรมยอ่ย14

แนวปฏบิตั ิ
• สำาหรับแตล่ะกระบวนการใน COBIT 5 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการกำากบัดแูล/การบรหิารจัดการไดใ้หข้อ้กำาหนดในภาพรวมที่

เป็นชดุสมบรูณส์ำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ประกอบดว้ย
- คำาแถลงการณก์ระทำา (Statements of actions) เพือ่สง่มอบผลประโยชน ์เพือ่รักษาระดบัความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะ
สมและเพือ่การใชท้รัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

- สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป 
- มลีกัษณะทัว่ไป (Generic) จงึจำาเป็นตอ้งนำามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมสำาหรับแตล่ะองคก์ร
- ครอบคลมุถงึผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีท่ัง้ในภาคธรุกจิและภาคไอทใีนกระบวนการ (ตัง้แตต่น้จนจบ) 

• หน่วยงานกำากบัดแูลและผูบ้รหิารขององคก์รจำาเป็นตอ้งตดัสนิใจเลอืกในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวปฏบิตัดิา้นการกำากบั
ดแูลและการบรหิารจัดการ โดย 
- เลอืกสิง่ทีส่ามารถนำามาประยกุตใ์ชไ้ด ้และตดัสนิใจวา่สิง่ใดทีจ่ะนำามาใช ้
- เพิม่เตมิ และ/หรอืปรับใชแ้นวปฏบิตัติามความจำาเป็น
- กำาหนดและเพิม่เตมิแนวปฏบิตัทิีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีเพือ่บรูณาการใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธรุกจิ
- เลอืกวา่จะนำาไปใชอ้ยา่งไร (ความถี ่ขอบเขต ความเป็นอตัโนมตั ิและอืน่ๆ )
- ยอมรับความเสีย่งจากการไมน่ำาสิง่ทีอ่าจนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดไ้ปใช ้

กจิกรรม—ใน COBIT ไดแ้ก่ก่ารกระทำาทีส่ำาคญัเพือ่ดำาเนนิกระบวนการ 
• นยิามวา่เป็น ‘แนวทางเพือ่ชว่ยใหบ้รรลแุนวปฏบิตัใินการบรหิารจัดการสำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอที

ระดบัองคก์ร’ กจิกรรมตา่งๆ ใน COBIT 5 ไดใ้หแ้นวทางวา่จะตอ้งนำาอะไรไปใชง้านในแตล่ะแนวปฏบิตัขิองการกำากบัดแูล
และการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร นำาไปใชอ้ยา่งไรและทำาไมตอ้งนำาไปใช ้เพือ่ทีจ่ะปรับปรงุประสทิธภิาพในการ
ดำาเนนิงานดา้นไอท ีและ/หรอืจัดการกบัความเสีย่งในการสง่มอบกระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดา้นไอทแีละการ
สง่มอบบรกิาร ขอ้มลูเหลา่นีเ้ป็นประโยชนต์อ่ 
- ผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชง้าน และผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นไอท ีผูซ้ ึง่จำาเป็นตอ้งวางแผน จัดทำา ดำาเนนิการ หรอืเฝ้า

ตดิตามไอทรีะดบัองคก์ร 
- ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการใหค้วามเชือ่มัน่ (assurance professional) ผูซ้ ึง่ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการนำาไปใชง้านใน

ปัจจบุนัหรอืทีก่ำาลงันำาเสนอ หรอืการปรับปรงุทีจ่ำาเป็น
• ชดุของกจิกรรมทัว่ไปและกจิกรรมเฉพาะทีค่รบถว้นสมบรูณ ์ซึง่ใหว้ธิปีฏบิตัหินึง่เดยีวทีป่ระกอบดว้ยขัน้ตอนทัง้หมดที่

จำาเป็นและเพยีงพอสำาหรับการบรรลถุงึแนวปฏบิตัหิลกัดา้นการกำากบัดแูล (GP) และดา้นการบรหิารจัดการ (MP) และยงั
ใหแ้นวทางในภาพรวมในระดบัทีต่ำา่กวา่ GP/MP สำาหรับการประเมนิผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิ และเพือ่พจิารณาถงึ
การปรับปรงุทีอ่าจเกดิขึน้ กจิกรรมประกอบดว้ย 
– การอธบิายถงึชดุของขัน้ตอนทีจ่ำาเป็นและเพยีงพอสำาหรับการนำาไปใชง้านในเชงิปฏบิตั ิเพือ่บรรล ุGP/MP 
– พจิารณาถงึขอ้มลูรับเขา้ (input) และผลลพัธข์องกระบวนการ
– องิกบัมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป
– สนับสนุนการจัดใหม้บีทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีช่ดัเจน
– ไมต่ายตวั และจำาเป็นตอ้งนำามาปรับใชแ้ละพัฒนาไปสูก่ระบวนการเฉพาะทีเ่หมาะสมสำาหรับองคก์ร 

กจิกรรมยอ่ย—กจิกรรมอาจจะไมม่รีายละเอยีดเพยีงพอในการนำาไปใชง้าน อาจจำาเป็นตอ้งใชแ้นวทางเพิม่เตมิ
– จากมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ITIL ชดุ ISO/IEC 27000 และ PRINCE2
– จากการพัฒนาเพิม่เตมิเมือ่มรีายละเอยีดมากขึน้หรอืมกีจิกรรมเฉพาะโดยมกีารพัฒนาเพิม่ในชดุผลติภณัฑข์อง COBIT 5 
ขอ้มลูรบัเขำ้และผลลพัธ—์ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธใ์น COBIT 5 เป็นชิน้งานหรอืสิง่ทีท่ำาขึน้ของกระบวนการทีถ่อืวา่เป็น
สิง่จำาเป็นในการสนับสนุนการดำาเนนิกระบวนการ ซึง่เอือ้ตอ่การตดัสนิใจทีส่ำาคญั ใหข้อ้มลูและรอ่งรอยสำาหรับการตรวจสอบ
กจิกรรมของกระบวนการ และเอือ้ตอ่การตดิตามเมือ่เกดิเหตกุารณผ์ดิปกตขิึน้ กจิกรรมยอ่ยกำาหนดขึน้ในระดบัของแนว

14เฉพาะแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาภายใตโ้ครงการปัจจบุนั ระดบัของรายละเอยีดทีม่ากขึน้ยงัจำาเป็นตอ้งพัฒนาเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ่แนวทาง
สำาหรับวชิาชพีตา่งๆ ทีใ่หแ้นวทางเฉพาะวชิาชพี นอกจากนี ้แนวทางเพิม่เตมิยงัสามารถหาไดจ้ากมาตรฐานและกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัทีไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นคำาอธบิายกระบวนการในรายละเอยีด
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ปฏบิตัหิลกัดา้นการกำากบัดแูล/การบรหิารจัดการ และอาจรวมถงึชิน้งานทีใ่ชเ้ฉพาะภายในกระบวนการนัน้ๆ  และบอ่ยครัง้จะ
เป็นขอ้มลูรับเขา้ทีจ่ำาเป็นสำาหรับกระบวนการอืน่ๆ15

แนวปฏบิตัทิีด่จีากภายนอก อาจมรีปูแบบและระดบัของรายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนั และสว่นใหญจ่ะองิกบัมาตรฐาน
และกรอบการดำาเนนิงานอืน่ๆ  COBIT สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นีแ้ละมขีอ้มลูการเปรยีบเทยีบไวใ้ห ้
ผูใ้ชจ้งึสามารถอา้งองิแนวปฏบิตัทิีด่จีากภายนอกเหลา่นีไ้ดต้ลอดเวลา 

กำรบรหิำรจดักำรประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำนของปจัจยัเอือ้
องคก์รคาดหวงัผลลพัธใ์นดา้นดจีากระบบงานและการใชปั้จจัยเอือ้ สำาหรับการบรหิารจัดการประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน
ของปัจจัยเอือ้ คำาถามตอ่ไปนีจ้ำาเป็นตอ้งไดรั้บการเฝ้าตดิตามและหาคำาตอบจากมาตรวดัอยา่งสมำา่เสมอ 
• มกีารระบถุงึความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืไม่
• บรรลเุป้าหมายของปัจจัยเอือ้หรอืไม่
• วฏัจักรของปัจจัยเอือ้ไดรั้บการจัดการหรอืไม่
• มกีารนำาแนวปฏบิตัทิีด่มีาประยกุตใ์ชห้รอืไม่

ในกรณีของปัจจัยเอือ้ดา้นกระบวนการ 2 หวัขอ้แรกเกีย่วขอ้งกบัผลลพัธข์องกระบวนการทีเ่กดิขึน้จรงิ มาตรวดัทีใ่ชว้ดัวา่ได ้
บรรลเุป้าหมายมากนอ้ยเพยีงใดนัน้เรยีกวา่ ‘ดชันตีาม (lag indicator)’  ใน COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ 
(COBIT 5: Enabling Process) มกีารกำาหนดมาตรวดัจำานวนหนึง่สำาหรับแตล่ะเป้าหมายของกระบวนการ

2 หวัขอ้หลงัเกีย่วขอ้งกบัหนา้ทีก่ารทำางานจรงิของปัจจัยเอือ้ และมาตรวดัสำาหรับกลุม่นีจ้ะเรยีกวา่ ‘ดชันนีำา (lead indicator)’ 

ระดบัควำมสำมำรถของกระบวนกำร (Process capability level)–ของ COBIT 5 ไดร้วมเอาแบบแผนการประเมนิ
ความสามารถของกระบวนการจาก ISO /IEC 15504 โดยไดอ้ธบิายไวใ้นบทที ่8 ของ COBIT 5 และยงัมแีนวทางเพิม่เตมิที่
สามารถหาไดจ้ากในเอกสารเลม่อืน่ของ COBIT 5 ทีต่พีมิพโ์ดย ISACA  โดยสรปุแลว้ ระดบัความสามารถกระบวนการวดัผล
ทัง้การบรรลเุป้าหมายหมายและการประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี

ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ  – มกีารเชือ่มโยงกนัระหวา่งกระบวนการและปัจจัยเอือ้ประเภทอืน่ๆ  ผา่นทางความ
สมัพันธต์อ่ไปนี ้
• กระบวนการตอ้งการสารสนเทศ (เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูรับเขา้) และกระบวนการสามารถทำาใหเ้กดิสารสนเทศได ้(เป็นชิน้

งาน (work product)) 
• กระบวนการจำาเป็นตอ้งมโีครงสรา้งการจัดองคก์รและบทบาทหนา้ทีใ่นการดำาเนนิงาน (ตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง RACI ยก

ตวัอยา่งเชน่ คณะกรรมการอำานวยการดา้นไอท ี(IT steering committee) คณะกรรมการความเสีย่งองคก์ร (enterprise 
risk committee) คณะกรรมการบรหิาร หน่วยงานตรวจสอบ ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นสารสนเทศ (CIO) ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 

• กระบวนการทำาใหเ้กดิและตอ้งการใชค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร (โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบงาน และอืน่ๆ )
• กระบวนการอาจและจะขึน้อยูก่บักระบวนการอืน่
• กระบวนการกำาหนดหรอืจำาเป็นตอ้งมนีโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความสอดคลอ้งกนัในการนำาไปใช ้

งานและการใชป้ฏบิตั ิ
• มมุมองดา้นวฒันธรรมและพฤตกิรรมจะกำาหนดวา่กระบวนการจะถกูนำาไปปฏบิตัไิดด้มีากนอ้ยเพยีงใด

ตวัอยำ่งในเชงิปฏบิตัขิองปจัจยัเอือ้ดำ้นกระบวนกำร
ตวัอยา่งที ่10 แสดงถงึปัจจัยเอือ้ดา้นกระบวนการ การเชือ่มโยงกนัระหวา่งปัจจัยเอือ้ และมติติา่งๆ  ของปัจจัยเอือ้ ตวัอยา่งนี้
จัดทำาตามตวัอยา่งที ่7 ทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้นี ้

ตน้แบบอำ้งองิของกระบวนกำรใน COBIT 5 
กระบวนกำรก�ำกบัดแูลและบรหิำรจดักำร
หนึง่ในหลกัการสำาคญัของ COBIT คอืความแตกตา่งระหวา่งการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ในหลกัการนีท้กุองคก์ร
ลว้นคาดหวงัใหน้ำากระบวนการตา่งๆ  ดา้นการกำากบัดแูลและกระบวนการตา่งๆ  ดา้นการบรหิารจัดการไปใชง้านเพือ่ใหเ้กดิ 
การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รอยา่งครอบคลมุ 

15รายการทีแ่สดงถงึขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธใ์น COBIT 5 ไมค่วรถอืวา่มเีพยีงขอ้มลูตามทีร่ายการแสดงไวเ้ทา่นัน้ เพราะอาจมกีารระบกุระแสสารสนเทศเพิม่เตมิขึน้
อกีได ้ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและกรอบการดำาเนนิงานของกระบวนการ
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เมือ่พจิารณาถงึกระบวนการดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการในบรบิทขององคก์รแลว้ ความแตกตา่งระหวา่งประเภท
ของกระบวนการอยูท่ีว่ตัถปุระสงคข์องกระบวนการ 
• กระบวนกำรดำ้นกำรก�ำกบัดแูล—กระบวนการดา้นการควบคมุกำากบัดแูลจะใชก้บัวตัถปุระสงคด์า้นการกำากบัดแูลผูม้สีว่น

ไดเ้สยี—การสง่มอบคณุคา่ การรักษาระดบัความเสีย่งใหเ้หมาะสม และการใชท้รัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ—และรวม
ถงึแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมทีมุ่ง่ไปยงัการประเมนิทางเลอืกดา้นกลยทุธ ์การใหท้ศิทางดา้นไอท ีและการเฝ้าตดิตามผลลพัธ ์
(EDM- ทีเ่ป็นไปตามแนวคดิของมาตรฐาน ISO/IEC 38500) 

• กระบวนกำรบรหิำรจดักำร—เป็นไปตามคำานยิามของการบรหิารจัดการ แนวปฏบิตั ิและกจิกรรรมในกระบวนการบรหิาร
จัดการทีค่รอบคลมุถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบดา้นการวางแผน จัดสรา้ง ดำาเนนิการและเฝ้าตดิตาม (PBRM-Plan, Build, 
Run and Monitor) ไอทรีะดบัองคก์ร และตอ้งใหก้ารครอบคลมุไอทอียา่งครบวงจร

ตวัอยำ่งที ่10—กำรเชือ่มโยงกนัในระหวำ่งปจัจยัเอือ้ดำ้นกระบวนกำร
องคก์รไดแ้ตง่ตัง้ ‘ผูจั้ดการกระบวนการ’ สำาหรับกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีเพือ่รับผดิชอบในการกำาหนดและดำาเนนิกระบวนการใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ในบรบิทของการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร

เริม่ดว้ยผูจั้ดการกระบวนการจะมุง่เนน้ไปทีปั่จจัยเอือ้ดา้นกระบวนการ โดยพจิารณาถงึมติติา่งๆ ของปัจจัยเอือ้
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี:ผูม้สีว่นไดเ้สยีของกระบวนการซึง่รวมถงึผูก้ระทำาการในกระบวนการทัง้หมด (process actor) ไดแ้ก ่ทกุฝ่ายที่

รับผดิชอบตามหนา้ที ่รับผดิชอบในผลงาน (Accountability) ใหค้ำาปรกึษา (Consulted) หรอืไดรั้บแจง้ใหท้ราบ (Informed) (RACI) สำาหรับ
หรอืในระหวา่งการดำาเนนิกจิกรรมของกระบวนการ เพือ่การนี ้สามารถใชต้าราง RACI Chart ตามทีไ่ดไ้ดอ้ธบิายไวใ้น COBIT 5: กำรสมัฤทธิ์
ผลของกระบวนกำร (COBIT 5: Enabling Process)

• เป้ำหมำย: แตล่ะกระบวนการจะตอ้งกำาหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสมและมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง ยกตวัอยา่งเชน่ กระบวนการ AP008
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ ์ใน COBIT 5: กำรสมัฤทธิผ์ลของกระบวนกำร (COBIT 5: Enabling Process) เราสามารถคน้หาชดุเป้า
หมายของกระบวนการและมาตรวดั เชน่ 
– เป้ำหมำย: มคีวามเขา้ใจกลยทุธท์างธรุกจิ แผนงาน และความตอ้งการตา่งๆ อยา่งถอ่งแทจั้ดทำาเป็นเอกสารและไดรั้บการอนุมตัิ

• มำตรวดั: รอ้ยละของชดุโครงการ (programmes) ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธรุกจิ/ลำาดบัความสำาคญัขององคก์ร
– เป้ำหมำย: ความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานดา้นไอที

• มำตรวดั: คะแนนจากผลสำารวจความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ละบคุคลากรดา้นไอที
• วฏัจกัร: แตล่ะกระบวนการมวีฏัจักร ไดแ้ก ่สรา้งขึน้ ดำาเนนิการ และเฝ้าตดิตาม รวมทัง้ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทา้ยทีส่ดุ

กระบวนการกจ็ะถกูยกเลกิไป ในกรณีนี ้กอ่นอืน่ผูจั้ดการกระบวนการจำาเป็นตอ้งออกแบบและกำาหนดกระบวนการขึน้มาเป็นอยา่งแรก โดย
สามารถใชอ้งคป์ระกอบตา่งๆ ใน COBIT 5: กำรสมัฤทธิผ์ลของกระบวนกำร (COBIT 5: Enabling Process) เพือ่ออกแบบกระบวนการ 
ไดแ้ก ่ใชใ้นการกำาหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและแตกกระบวนการลงมาเป็นแนวปฏบิตัแิละกจิกรรมตา่งๆ รวมถงึระบชุ ิน้งาน (work product) 
ของกระบวนการ (ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธ)์ ขัน้ตอนถดัมา กระบวนการจำาเป็นตอ้งมคีวามทนทาน (robust) และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ
ดว้ยจดุประสงคด์งักลา่วผูจั้ดการกระบวนการสามารถเพิม่ระดบัความสามารถของกระบวนการได ้ตน้แบบความสามารถกระบวนการ (process 
capability model) และคณุลกัษณะความสามารถของกระบวนการ ( process capability attribute) ใน COBIT 5 ทีอ่า้งองิมาจาก ISO/IEC 
15504 สามารถนำามาใชส้ำาหรับจดุประสงคด์งักลา่ว เชน่ 
– ความสามารถของกระบวนการระดบั 2 จะตอ้งบรรลคุณุลกัษณะ 2 ประการ ไดแ้ก ่การบรหิารจัดการประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน 

(performance management) และการบรหิารจัดการชิน้งาน (work product management) คณุลกัษณะแรกจำาเป็นตอ้งมกีจิกรรมตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะในการวางแผน ไดแ้ก ่เชน่  
• กำาหนดวตัถปุระสงคส์ำาหรับประสทิธภิาพของกระบวนการ
• มกีารวางแผนดา้นประสทิธภิาพของกระบวนการ
• มกีารกำาหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการดำาเนนิกระบวนการ 
• มกีารกำาหนดทรัพยากรทีต่อ้งใช ้
• อืน่ๆ 
ทีร่ะดบัของความสามารถเดยีวกนันี ้ไดร้ะบถุงึกจิกรรมตา่งๆ ในระยะของ ‘การเฝ้าตดิตาม’ ภายใตว้ฏัจักรของกระบวนการ อาทเิชน่ 
• การเฝ้าตดิตามประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของกระบวนการ
• ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของกระบวนการไดรั้บการปรับแกใ้หเ้ป็นไปตามแผน
• อืน่ๆ

– เราสามารถใชว้ธิปีฏบิตัเิดยีวกนันีเ้พือ่ทีจ่ะใหไ้ดแ้นวทางสำาหรับระยะอืน่ๆ ภายใตว้ฏัจักร จากคณุลกัษณะของประสทิธภิาพความสามารถ
ตา่งๆ ในระดบัความสามารถของกระบวนการทีเ่พิม่ขึน้ 

• แนวปฏบิตัทิ ีด่:ี  COBIT 5 ไดอ้ธบิายถงึแนวปฏบิตัทิีด่อียา่งละเอยีดสำาหรับกระบวนการตา่งๆ ไวใ้น COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของ
กระบวนการ (COBIT 5: Enabling Process) ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้กอ่น โดยมแีรงบนัดาลใจและตวัอยา่งของกระบวนการตา่งๆ แสดงไว ้
ซึง่ครอบคลมุถงึกจิกรรมหลากหลายอยา่งครบดว้นสำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รทีด่ ี

นอกจากแนวทางในเรือ่งของปัจจัยเอือ้ดา้นกระบวนการแลว้  ผูจั้ดการกระบวนการอาจจะตดัสนิใจทีจ่ะพจิารณาปัจจัยเอือ้ อืน่ๆ ดว้ย เชน่
• ตาราง RACI ไดอ้ธบิายถงึบทบาทแหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ   ปัจจัยเอือ้อืน่ๆ จะชว่ยใหส้ามารถลงไปในรายละเอยีดของมตินิี ้เชน่

- ในเรือ่งทกัษะและความสามารถของปัจจัยเอือ้ จะตอ้งกำาหนดทกัษะและความสามารถทีจ่ำาเป็นตอ้งมสีำาหรับแตล่ะบทบาทหนา้ที ่และ
กำาหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม (เชน่ ระดบัของทกัษะทางพฤตกิรรมและทางเทคนคิ) และสามารถกำาหนดมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง

- ตาราง RACI ไดบ้รรจโุครงสรา้งองคก์รตา่งๆ ไว ้ซึง่โครงสรา้งเหลา่นีไ้ดม้อีธบิายเพิม่เตมิไวใ้นปัจจัยเอือ้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ซึง่ไดใ้ห ้
รายละเอยีดของโครงสรา้งมากขึน้ มกีารกำาหนดผลลพัธท์ีค่าดหวงัและมาตรวดัทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ การตดัสนิใจ) มกีารกำาหนดแนวปฏบิตัทิี่
ด ี(เชน่ ขอบเขตของการควบคมุ หลกัการดำาเนนิงานของโครงสรา้ง ระดบัของอำานาจในการสัง่การ)

- หลกัการและนโยบายจะทำาใหก้ระบวนการเป็นทางการและอธบิายถงึเหตผุลของความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการนี ้ใครเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
และจะใชอ้ยา่งไร ซึง่เป็นจดุทีส่ำาคญัของปัจจัยเอือ้ดา้นหลกัการและนโยบาย 
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.ถงึแมว้า่ผลลพัธข์องกระบวนการทัง้ 2 ประเภทจะมคีวามแตกตา่งกนัและมบีคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่ตกตา่งกนั  แตภ่ายในแลว้ 
ภายใตบ้รบิทของกระบวนการ กระบวนการทัง้หมดจำาเป็นตอ้งมกีจิกรรมตา่งๆ  ในการวางแผน การจัดทำาหรอืการนำาไปใชง้าน 
การปฏบิตั ิและการเฝ้าตดิตาม  ภายในกระบวนการ

ตน้แบบอำ้งองิของกระบวนกำรใน COBIT 5 
COBIT 5 ไมใ่ชส่ ิง่ทีต่ายตวั แตจ่ากรายละเอยีดขา้งตน้เป็นทีช่ดัเจนวา่ COBIT 5 สนับสนุนใหอ้งคก์รนำากระบวนการกำากบั
ดแูลและบรหิารจัดการไปใชง้านโดยไดค้รอบคลมุถงึหวัขอ้หลกัตามทีแ่สดงไวใ้นรปูภำพที ่30

ในทางทฤษฏแีลว้ องคก์รสามารถจัดใหม้กีระบวนการตา่งๆ  ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม ตราบใดทีย่งัครอบคลมุวตัถปุระสงคข์ัน้
พืน้ฐานของการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ  เพือ่ใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั องคก์รขนาดเล็กอาจใชเ้พยีงไมก่ี่
กระบวนการในขณะทีอ่งคก์รทีข่นาดใหญแ่ละซบัซอ้นกวา่อาจจะจำาเป็นตอ้งมกีระบวนการมากมาย 

รปูภำพที ่30—จดุส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรของ COBIT 5

COBIT 5 ไดร้วมเอาตน้แบบอา้งองิของกระบวนการทีร่ะบแุละอธบิายถงึรายละเอยีดของกระบวนการกำากบัดแูลและบรหิาร
จัดการตา่งๆ  โดยใหต้น้แบบอา้งองิของกระบวนการทีเ่ป็นตวัแทนของกระบวนการทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางดา้น
ไอทซีึง่มกัจะพบในองคก์ร ชว่ยใหม้ตีน้แบบอา้งองิทีใ่ชร้ว่มกนัระหวา่งผูป้ฏบิตังิานดา้นไอทแีละผูจั้ดการทางธรุกจิซึง่สามารถ
เขา้ใจได ้ตน้แบบของกระบวนการทีน่ำาเสนอนีเ้ป็นตน้แบบทีม่คีวามครบถว้นสมบรูณแ์ละครอบคลมุ  แตไ่มไ่ดเ้ป็นแคต่น้แบบ
เดยีวเทา่นัน้ทีส่ามารถใชไ้ด ้แตล่ะองคก์รจะตอ้งกำาหนดชดุของกระบวนการขึน้มาใชโ้ดยคำานงึถงึความเหมาะสมในแตล่ะ
สถานการณ ์

โดยการรวมเอารปูแบบในการดำาเนนิงาน (Operational model) และภาษาสามญัทัว่ไป (common language) เขา้ไปไวใ้น
ทกุสว่นขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมดา้นไอท ีถอืเป็นขัน้ตอนทีจ่ำาเป็นและสำาคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะนำาไปสูก่ารกำากบัดแูลทีด่ ี 
และยงัใหก้รอบดำาเนนิการสำาหรับการวดัผลและการเฝ้าตดิตามประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานดา้นไอท ี สือ่สารกบัผูใ้หบ้รกิาร 
และบรูณาการแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการบรหิารจัดการ

ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน COBIT 5 แบง่กระบวนการดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร ออก
เป็น 2 กลุม่กจิกรรมทีส่ำาคญั—การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ—และยงัแบง่ยอ่ยเพิม่เตมิออกเป็นโดเมนของกระบวนการ
ดงันี้
• กำรควบคมุก�ำกบัดแูล—โดเมนนีม้กีระบวนการกำากบัดแูล 5 กระบวนการ ซึง่ในแตล่ะกระบวนการมกีารกำาหนดแนวปฏบิตั ิ

สำาหรับประเมนิ สัง่การ และเฝ้าตดิตาม (EDM) 
• กำรบรหิำรจดักำร—โดเมนทัง้ 4 นีส้อดคลอ้งกบัจดุทีเ่ป็นความรับผดิชอบของ PBRM (วางแผน จัดทำา ดำาเนนิการ และ

เฝ้าตดิตาม) (ววิฒันาการจากโดเมนตา่งๆ  ของ COBIT 4.1)  และครอบคลมุไอทอียา่งครบวงจร   แตล่ะโดเมนมี
กระบวนการตา่งๆ   เชน่เดยีวกบัใน COBIT 4.1 และรุน่อืน่ๆ  กอ่นหนา้นัน้  จากทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ ถงึแมว้า่กระบวนการ
สว่นใหญจ่ำาเป็นตอ้งมกีจิกรรมดา้น ‘การวางแผน’  ‘การนำาไปใชง้าน’  ‘การปฏบิตังิาน’ และ ‘การเฝ้าตดิตาม’ ภายใน
กระบวนการหรอืภายในประเด็นทีก่ำาลงัพจิารณาอยู ่(เชน่ คณุภาพ การรักษาความมัน่คงปลอดภยั) กจิกรรมเหลา่นีไ้ดถ้กูจัด
ไปไวใ้นแตล่ะโดเมนตามจดุของกจิกรรมทีโ่ดยทัว่ไปแลว้มคีวามเกีย่วเนือ่งทีใ่กลช้ดิมากทีส่ดุเมือ่กลา่วถงึเรือ่งของไอทใีน
ระดบัองคก์ร
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ใน COBIT 5 กระบวนการยงัไดค้รอบคลมุถงึขอบเขตทัง้หมดของกจิกรรมทัง้ทางธรุกจิและทางดา้นไอททีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
กำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร  ดงันัน้จงึทำาใหต้น้แบบของกระบวนการใชไ้ดท้ัว่ทัง้องคก์รอยา่งแทจ้รงิ 
ตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน COBIT 5 พัฒนามาจากตน้แบบของกระบวนการใน COBIT 4.1 ทีไ่ดบ้รูณาการตน้แบบ
ของกระบวนการใน Risk IT และ Val IT เขา้ไปไวด้ว้ย รปูภำพที ่31 แสดงถงึกระบวนการดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการทัง้ 37 กระบวนการอยา่งครบชดุใน COBIT 5 รายละเอยีดของกระบวนการทัง้หมดตามทีต่น้แบบของกระบวนการได ้
อธบิายไวก้อ่นหนา้นีไ้ดร้วมไวใ้น COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Processes)

รปูภำพที ่31—ตน้แบบอำ้งองิของกระบวนกำรใน COBIT 5
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5:  โครงสรำ้งกำรจดัองคก์ร
ขอ้มลูรายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยเอือ้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร เปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายปัจจัยเอือ้ทัว่ไป แสดงไวใ้น
รปูภำพที ่32

รปูแบบของโครงสรา้งการจัดองคก์รแสดงใหเ้ห็นถงึ 
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจอยูภ่ายในหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด ้และรวมถงึสมาชกิแตล่ะคนทีอ่ยูใ่นโครงสรา้ง โครง

สรา้งอืน่ๆ  หน่วยงานตา่งๆ  ในองคก์ร ลกูคา้ ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร และหน่วยงานกำากบัดแูล บทบาทหนา้ทีข่องพวกเขากม็ี
ความหลากหลาย ซึง่รวมถงึการตดัสนิใจ การบงัคบัควบคมุ และการใหค้ำาแนะนำา สว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะคนก็
มคีวามหลากหลาย เชน่ ผลประโยชนอ์ะไรทีจ่ะไดรั้บจากการตดัสนิใจทีม่าตามโครงสรา้ง 

• เป้ำหมำย—เป้าหมายของปัจจัยเอือ้ดา้นโครงสรา้งองคก์รรวมถงึ การมอบหมายอำานาจทีเ่หมาะสม หลกัการดำาเนนิงานที่
ระบไุวอ้ยา่งชดัเจน และการประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่อีืน่ๆ  ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากปัจจัยเอือ้ดา้นโครงสรา้งการจัดองคก์รควรรวม
ถงึกจิกรรมและการตดัสนิใจตา่งๆ  ทีด่ ี

• วฏัจกัร—โครงสรา้งการจัดองคก์ร มวีฏัจักรในการดำาเนนิงาน ซึง่สรา้งขึน้ ตัง้อยู ่และปรับแก ้และทา้ยทีส่ดุกจ็ะถกูยกเลกิ
ไป ในชว่งเริม่ตน้จะตอ้งระบกุารมอบหมายอำานาจ—เป็นเหตผุลและจดุประสงคส์ำาหรับการมโีครงสรา้งการจัดองคก์ร

• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีแนวปฏบิตัทิีด่ตีา่งๆ  สำาหรับการจัดโครงสรา้งองคก์ร สามารถแยกแยะไดเ้ป็น 
– หลกัการในการดำาเนนิงาน—การจัดระเบยีบสำาหรับการดำาเนนิงานของโครงสรา้งทีส่ามารถนำาไปปฏบิตัไิด ้เชน่ความถีข่อง

การประชมุ การจัดทำาเอกสารตา่งๆ  และกฎในการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย (housekeeping rules)
– สว่นประกอบ—โครงสรา้งมสีมาชกิซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก
– ขอบเขตของการควบคมุ—การจำากดัวงของอำานาจในการตดัสนิใจตามโครงสรา้งการจัดองคก์ร
– ระดบัของอำานาจ/สทิธิใ์นการตดัสนิใจ—การตดัสนิใจตามทีโ่ครงสรา้งทีไ่ดใ้หอ้ำานาจไว ้
– การมอบหมายอำานาจ—โครงสรา้งสามารถมอบหมาย (บางสว่นของ) อำานาจในการตดัสนิใจไปใหโ้ครงสรา้งอืน่ทีข่ ึน้ตอ่

โครงสรา้งนัน้
– ขัน้ตอนในการแจง้เรือ่งตามระดบั (Escalation procedures)—เสน้ทางการแจง้เรือ่งตามระดบัการสำาหรับโครงสรา้งหนึง่ๆ 

จะอธบิายถงึการกระทำาทีจ่ำาเป็นในกรณีทีเ่กดิปัญหาในการตดัสนิใจ

รปูภำพที ่32—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: โครงสรำ้งกำรจดัองคก์ร

ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ —ความเชือ่มโยงกบัปัจจัยเอือ้อืน่ๆ  รวมถงึ
• ตาราง RACI เชือ่มกจิกรรมตา่งๆ  ของกระบวนการกบัโครงสรา้งการจัดองคก์ร และ/หรอืกบับทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะ

บคุคลในองคก์ร โดยอธบิายถงึระดบัของการมสีว่นรว่มในกระบวนการของแตล่ะบทบาทหนา้ที:่ รับผดิชอบตามหนา้ที ่รับ
ผดิชอบในผลงาน ใหค้ำาปรกึษา หรอืไดรั้บแจง้ใหท้ราบ  

• วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม เป็นสิง่ทีก่ำาหนดความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงสรา้งการจัดองคก์รและ
การตดัสนิใจ

• องคป์ระกอบของโครงสรา้งการจัดองคก์รควรพจิารณาและกำาหนดชดุของทกัษะทีเ่หมาะสมของสมาชกิในโครงสรา้ง
• การมอบหมายอำานาจและหลกัการดำาเนนิงานของโครงสรา้งการจัดองคก์ร เป็นไปตามแนวทางของกรอบดำาเนนิงานดา้น

นโยบายทีม่อียู ่
• ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธ—์โครงสรา้งจำาเป็นตอ้งมกีารรับเขา้ (มกัไดแ้ก่ ่สารสนเทศ) กอ่นจะสามารถตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูที่

เหมาะสมและกอ่ใหเ้กดิผลลพัธไ์ด ้ยกตวัอยา่งเชน่ การตดัสนิใจ สารสนเทศอืน่ๆ  หรอืการขอขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ภำพของโครงสรำ้งกำรจดัองคก์รใน COBIT 5
ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตน้แบบของกระบวนการใน COBIT 5 วา่ไดม้กีารจัดทำาภาพแสดงตน้แบบอา้งองิของกระบวนการใน 
COBIT 5 และอธบิายรายละเอยีดไวใ้น COBIT 5: การสมัฤทธิผ์ลของกระบวนการ (COBIT 5: Enabling Process) ตน้แบบ
นีร้วมถงึตาราง RACI ซึง่มบีทบาทและโครงสรา้งจำานวนหนึง่ รปูภำพที ่33 อธบิายถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละโครงสรา้งทีไ่ดม้ี
การกำาหนดไวแ้ลว้ 

หมายเหตุ
• หนา้ทีก่ารทำางานจรงิทีม่อียูใ่นองคก์รอาจไมจ่ำาเป็นตอ้งเป็นไปตามบทบาทหนา้ทีเ่หลา่นี ้แตอ่ยา่งไรกด็ ีขอ้มลูเหลา่นีใ้ห ้

ประโยชนใ์นแงข่องการอธบิายถงึจดุประสงคข์องโครงสรา้งหรอืบทบาทหนา้ทีท่ีย่งัคงใชไ้ดส้ำาหรับองคก์รสว่นใหญ่
• จดุประสงคข์องตารางนี ้ไมไ่ดเ้ป็นการกำาหนดผังการจัดองคก์รทีใ่ชไ้ดส้ำาหรับทกุองคก์ร แตค่วรดไูวเ้ป็นตวัอยา่ง

รปูภำพที ่33—บทบำทหนำ้ทีแ่ละโครงสรำ้งกำรจดัองคก์รของ COBIT 5

บทบำทหนำ้ที/่
โครงสรำ้ง

ค�ำนยิำม/ค�ำอธบิำย

คณะกรรมการบรหิาร กลุม่ของผูบ้รหิารระดบัสงูสดุและ/หรอืกรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารขององคก์ร ทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้น
การกำากบัดแูลองคก์รและการควบคมุทรัพยากรขององคก์รโดยรวม

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO)

เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูสดุทีรั่บผดิชอบดา้นการบรหิารจัดการทัง้หมดขององคก์ร

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการ
เงนิ (CFO)

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลการบรหิารจัดการดา้นการเงนิในทกุรปูแบบ ซึง่รวม
ถงึ ความเสีย่งและการควบคมุดา้นการเงนิ และความเชือ่ถอืไดแ้ละความถกูตอ้งของบญัชี

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้น
ปฏบิตักิาร(COO)

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลปฏบิตักิารขององคก์ร

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้น
ความเสีย่ง(CRO)

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลการบรหิารความเสีย่งในทกุรปูแบบทัว่ทัง้องคก์ร 
อาจมกีารจัดตัง้หนา้ทีง่านสำาหรับเจา้หนา้ทีด่แูลความเสีย่งดา้นไอทขีึน้มาเพือ่ดแูลความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัไอที

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้น
สารสนเทศ (CIO)

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบใหไ้อทเีป็นไปในแนวทางเดยีวกบักลยทุธท์างธรุกจิ และ
รับผดิชอบในผลงานดา้นการวางแผน การจัดหาทรัพยากร และการบรหิารจัดการเพือ่การสง่มอบบรกิาร
และกระบวนการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดา้นไอท ีเพือ่สนับสนุนวตัถปุระสงคข์ององคก์ร

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้น
ความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (CISO)

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ขององคก์รในทกุรปูแบบ

ผูบ้รหิารทางธรุกจิ เจา้หนา้ทีอ่าวโุสขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นปฏบิตักิารของหน่วยงานหนึง่ๆ หรอืบรษัิทใน
เครอืหนึง่ๆ 

เจา้ของกระบวนการทาง
ธรุกจิ

บคุคลทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นประสทิธภิาพการดำาเนนิงานของกระบวนการ ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์
ในการผลกัดนัใหเ้กดิการปรับปรงุ และในการอนุมตักิารเปลีย่นแปลงกระบวนการ

คณะกรรมการ (ผูบ้รหิาร
ดา้นไอท)ี ดา้นกลยทุธ์

กลุม่ของผูบ้รหิารระดบัสงูทีแ่ตง่ตัง้ขึน้โดยคณะกรรรมการบรหิาร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่คณะกรรมการบรหิารมี
สว่นรว่มและไดรั้บทราบในเรือ่งตา่งๆ และการตดัสนิใจทีส่ำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีคณะกรรมการรับผดิ
ชอบในผลงานของการบรหิารจัดการกลุม่ (portfolio) ของการลงทนุทีม่ไีอทเีป็นปัจจัยเอือ้ บรกิารดา้น
ไอท ีและสนิทรัพยด์า้นไอท ีทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่มกีารสง่มอบคณุคา่และบรหิารจัดการความเสีย่ง โดย
ปกตแิลว้คณะกรรมการจะมสีมาชกิของคณะกรรมการบรหิารเป็นประธาน ไมใ่ชผู่บ้รหิารสงูสดุดา้น
สารสนเทศ (CIO)

คณะกรรมการอำานวย
การ (โครงการและชดุ
โครงการ)

กลุม่ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูเ้ชีย่วชาญทีรั่บผดิชอบในผลงานของการใหแ้นวทาง (guidance) สำาหรับ
ชดุโครงการ (programmes) และโครงการ ซึง่รวมถงึการบรหิารจัดการและการเฝ้าตดิตามการวางแผน 
การจัดสรรทรัพยากร การสง่มอบผลประโยชนแ์ละคณุคา่  และการบรหิารจัดการความเสีย่งชดุโครงการ
และโครงการ

คณะกรรมการ
สถาปัตยกรรมระบบ

กลุม่ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูเ้ชีย่วชาญทีรั่บผดิชอบในผลงานของการใหค้ำาแนะนำาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
และการตดัสนิใจดา้นสถาปัตยกรรมระบบขององคก์ร และการกำาหนดนโยบายและมาตรฐานดา้น
สถาปัตยกรรมระบบ

คณะกรรมการความ
เสีย่งระดบัองคก์ร

กลุม่ของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นความรว่มมอืและความเห็นชอบรว่มกนั 
ในระดบัองคก์รทีจ่ะสนับสนุนกจิกรรมและการตดัสนิใจตา่งๆ  ในเรือ่งของการบรหิารจัดการความเสีย่ง
ระดบัองคก์ร (ERM)  สภาความเสีย่งดา้นไอท ี(IT risk Council) อาจจัดตัง้ขึน้เพือ่พจิารณาความเสีย่ง
ดา้นไอทใีนรายละเอยีดและใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการความเสีย่งระดบัองคก์ร

หวัหนา้หน่วยงาน
ทรัพยากรบคุคล

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีส่ดุขององคก์รทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นการวางแผนและนโยบายในเรือ่งทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัทรัพยากรบคุคลในองคก์ร

หน่วยงานกำากบัดแูล หนา้ทีง่านในองคก์รทีรั่บผดิชอบในการใหแ้นวทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้
บงัคบั และสญัญา

หน่วยงานตรวจสอบ หนา้ทีง่านในองคก์รทีรั่บผดิชอบในการจัดใหม้กีารตรวจสอบภายใน
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รปูภำพที ่33—บทบำทหนำ้ทีแ่ละโครงสรำ้งกำรจดัองคก์รของ COBIT 5 (ตอ่)
บทบำทหนำ้ที/่

โครงสรำ้ง
ค�ำนยิำม/ค�ำอธบิำย

หวัหนา้ดา้น
สถาปัตยกรรมระบบ

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีรั่บผดิชอบในผลงานของกระบวนการดา้นสถาปัตยกรรมระบบขององคก์ร

หวัหนา้ดา้นพัฒนา
ระบบ

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีรั่บผดิชอบในผลงานสำาหรับกระบวนการพัฒนาการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
ดา้นไอที

หวัหนา้ดา้นปฏบิตักิาร
ไอที

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานของปฏบิตักิาร
ดา้นไอที

หวัหนา้ดา้นการ
บรหิารหน่วยงานไอที

เจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีรั่บผดิชอบในผลงานดา้นระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและรับผดิชอบในการ
สนับสนุนการบรหิารกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

สำานักงานบรหิารชดุ
โครงการและโครงการ
(PMO)

หนา้ทีง่านทีรั่บผดิชอบในการสนับสนุนผูจั้ดการชดุโครงการ (programme) และโครงการ  และ
รวบรวม ประเมนิ และรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิชดุโครงการ (programmes) 
และโครงการทีอ่ยูภ่ายใตช้ดุโครงการ

สำานักงานบรหิาร
คณุคา่(VMO)

หนา้ทีง่านทีเ่สมอืนเลขานุการสำาหรับการบรหิารกลุม่(portfolio) ของการลงทนุและการใหบ้รกิาร  
ซึง่รวมถงึการประเมนิและใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัโอกาสและเหตผุลทางธรุกจิ ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบั
วธิกีารกำากบัดแูล/การบรหิารจัดการคณุคา่ การควบคมุคณุคา่ และการรายงานความคบืหนา้ของ
การสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่คณุคา่จากการลงทนุและบรกิาร

Service Manager ผู ้
จัดการงานบรกิาร 
(ไอท)ี

บคุคลทีบ่รหิารการพัฒนา การนำาไปใชง้าน การประเมนิ และการบรหิารจัดการอยา่งตอ่เนือ่ง
สำาหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมห่รอืทีม่อียูเ่ดมิ สำาหรับลกูคา้ (ผูใ้ช)้ หรอืกลุม่ของลกูคา้ (ผูใ้ช)้

ผูจั้ดการดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ

บคุคลทีบ่รหิาร ออกแบบ ดแูล และ/หรอืประเมนิความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศในองคก์ร

ผูจั้ดการดา้นความตอ่
เนือ่งในการดำาเนนิ 
ธรุกจิ

บคุคลทีบ่รหิาร ออกแบบ ดแูล และ/หรอืประเมนิความสามารถในการดำาเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งของ
องคก์ร เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ องคก์รยงัคงสามารถปฏบิตัหินา้ทีง่านทีส่ำาคญัไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งภาย
หลงัเกดิเหตกุารณห์ยดุชะงักของระบบ

เจา้หนา้ทีด่า้นการ
รักษาความเป็นสว่น
บคุคล

บคุคลทีรั่บผดิชอบในการเฝ้าตดิตามความเสีย่งและผลกระทบตอ่ธรุกจิจากกฎหมายขอ้มลูสว่น
บคุคล (privacy laws) และใหแ้นวทางและความรว่มมอืในการนำานโยบายและกจิกรรมตา่งๆ ไปใช ้
งาน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  ตำาแหน่งนี้
อาจจะเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู (data protection officer)
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หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5:  วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม
วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม หมายถงึกลุม่ของพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งรวมกนัภายในองคก์ร
ขอ้มลูรายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยเอือ้ดา้นวฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม เปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายปัจจัยเอือ้ทัว่ไปได ้
แสดงไวใ้นรปูภำพที ่34 

รปูภำพที ่34—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: วฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม

รปูแบบของวฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรมแสดงถงึ 
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรมอาจอยูภ่ายในหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด ้ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในรวมถงึหน่วยงานทัง้หมดในองคก์ร ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกรวมถงึผูก้ำากบัดแูล เชน่ ผูต้รวจสอบ
ภายนอกหรอืหน่วยงานทีค่วบคมุดแูล (supervisory bodies)  สว่นไดเ้สยีม ี2 ดา้น: ผูม้สีว่นไดเ้สยีบางคน เชน่  เจา้หนา้ที่
ดา้นกฎหมาย ผูจั้ดการดา้นความเสีย่ง ผูจั้ดการดา้นทรัพยากรบคุคล คณะกรรมการกำาหนดคา่จา้ง (remuneration board) 
และเจา้หนา้ทีอ่ืน่ๆ  เป็นผูซ้ ึง่มหีนา้ทีก่ำาหนด นำาไปใช ้และบงัคบัใชใ้หเ้กดิพฤตกิรรมทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืเป็นผูท้ีต่อ้ง
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามกฎและบรรทดัฐาน 

• เป้ำหมำย—เป้าหมายของปัจจัยเอือ้ดา้นวฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบั
– จรยิธรรมองคก์ร ซึง่กำาหนดโดยคณุคา่ทีอ่งคก์รตอ้งการ
– จรยิธรรมบคุคล กำาหนดโดยคา่นยิมของแตล่ะบคุคลในองคก์ร และขึน้อยูก่บัระดบัความสำาคญัของปัจจัยภายนอก เชน่ 

ศาสนา เชือ้ชาต ิพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม พืน้ฐานทางภมูศิาสตร ์และประสบการณส์ว่นบคุคล
– พฤตกิรรมบคุคล ซึง่เมือ่รวมกนัแลว้จะเป็นเป็นสิง่ทีก่ำาหนดวฒันธรรมขององคก์ร ปัจจัยหลายๆ  อยา่ง เชน่ ปัจจัย

ภายนอกทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ รวมถงึความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลในองคก์ร วตัถปุระสงคแ์ละความทะเยอทะยานของบคุคล 
ลว้นผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมสว่นบคุคล ประเภทของพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งภายใตบ้รบิทนีร้วมถงึ:
• พฤตกิรรมการยอมรับความเสีย่ง—ความเสีย่งเทา่ใดทีอ่งคก์รสามารถยอมรับได ้และความเสีย่งอะไรทีอ่งคก์รเต็มใจที่
จะยอมรับ

• พฤตกิรรมการปฏบิตัติามนโยบาย—บคุคลสามารถยอมรับและ/หรอืปฏบิตัติามนโยบายไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
• พฤตกิรรมทีม่ตีอ่ผลลพัธใ์นดา้นลบ—องคก์รรับมอืกบัผลลพัธใ์นดา้นลบอยา่งไร ไดแ้ก ่เหตกุารณท์ีก่อ่ใหเ้กดิ

ความสญูเสยีหรอืการพลาดโอกาส องคก์รไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ผดิพลาดเหลา่นัน้และพยายามปรับปรงุหรอืไม ่หรอืจะกลา่ว
โทษโดยไมแ่กท้ีต่น้เหตขุองปัญหา 

• วฏัจกัร—วฒันธรรมองคก์ร จดุยนืทางจรยิธรรม และพฤตกิรรมบคุคล ตา่งกม็วีฏัจักร เริม่ตน้จากวฒันธรรมทีม่อียู ่องคก์ร
สามารถระบกุารเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการและดำาเนนิการไปสูก่ารนำาการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไปใช ้  มเีครือ่งมอืหลาย
อยา่ง—ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นแนวปฏบิตัทิีด่—ีทีส่ามารถนำามาใชไ้ด ้

• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับการทำาใหเ้กดิการสนับสนุนผลกัดนั และการรักษาไวซ้ ึง่พฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาทัว่
ทัง้องคก์ร ประกอบดว้ย 
– การสือ่สารทัว่ทัง้องคก์รเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาและพืน้ฐานคณุคา่ขององคก์ร
– การทำาใหต้ระหนักถงึพฤตกิรรมทีป่รารถนา เสรมิดว้ยการทีผู่บ้รหิารระดบัสงูและผูท้ีเ่ป็นแชมเป้ียนปฏบิตัเิป็นแบบอยา่ง
– ผลตอบแทนทีส่นับสนุนและยบัยัง้เพือ่ทำาใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา โดยมคีวามเชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหวา่ง

พฤตกิรรม บคุคลกบัแบบแผนการใหร้างวลัตามทีห่น่วยงานทรัพยากรบคุคลขององคก์รกำาหนดขึน้มา
– กฎและบรรทดัฐาน ซึง่ใหแ้นวทางเพิม่เตมิสำาหรับพฤตกิรรมองคก์รทีพ่งึปรารถนา โดยเชือ่มโยงอยา่งชดัเจนมากกบัหลกั

การและนโยบายทีอ่งคก์รกำาหนดขึน้ 
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• ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ—ความเชือ่มโยงกบัปัจจัยเอือ้อืน่ๆ รวมถงึ

– เราสามารถออกแบบกระบวนการใหส้มบรูณแ์บบได ้แตถ่า้ผูม้สีว่นไดเ้สยีของกระบวนการไมต่อ้งการปฏบิตัติามกจิกรรม
ตา่งๆ ของกระบวนการตามทีอ่อกแบบไว—้กลา่วคอื ถา้พวกเขามพีฤตกิรรมไมป่ฏบิตัติามในทางใดทาง
หนึง่—กจ็ะไมส่ามารถบรรลผุลลพัธจ์ากกระบวนการได ้

– เชน่เดยีวกนั โครงสรา้งการจัดองคก์รอาจออกแบบและจัดตัง้ขึน้ตามตำารา แตก่ารตดัสนิใจไมไ่ดรั้บการนำาไปใช ้
งาน—ดว้ยเหตผุลสว่นบคุคล ขาดผลตอบแทนทีจ่งูใจ หรอือืน่ๆ —ยอ่มไมก่อ่ใหเ้กดิการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ
ไอทรีะดบัองคก์รทีด่ ี

– หลกัการและนโยบาย เป็นกลไกในการสือ่สารทีส่ำาคญัเกีย่วกบัคณุคา่และพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาขององคก์ร 

ตวัอยำ่งที ่11—กำรปรบัปรงุคณุภำพ 
องคก์รเผชญิหนา้กบัปัญหาหนักเกีย่วกบัคณุภาพของระบบงานใหมซ่ำา้แลว้ซำา้เลา่  แมว้า่องคก์รจะมรีะเบยีบวธิใีนการพัฒนา
ซอฟแวรท์ีด่แีลว้กต็าม แตบ่อ่ยครัง้ทีปั่ญหาดา้นซอฟแวรท์ำาใหเ้กดิปัญหาในการดำาเนนิธรุกจิประจำาวนั

จากการสบืสวนพบวา่ การประเมนิผลงานและการใหผ้ลตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีแ่ละผูบ้รหิารในทมีพัฒนาระบบตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
การสง่มอบงานใหท้นัเวลา ภายใตง้บประมาณทีม่อียูข่องโครงการ  พวกเขาไมไ่ดถ้กูวดัดว้ยเกณฑด์า้นคณุภาพหรอืเกณฑผ์ล
ประโยชนท์างธรุกจิ สง่ผลใหพ้วกเขาเนน้แคเ่พยีงการสง่มอบงานใหท้นัเวลาและการลดตน้ทนุในการพัฒนาระบบเทา่นัน้ เชน่ ลด
เวลาในการทดสอบ การสบืสวนยงัแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ไมม่กีารปฏบิตัติามระเบยีบวธิแีละขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีก่ำาหนดไว ้เพือ่
ลดเวลาทีต่อ้งใชใ้นการพัฒนาระบบ (แลกกบัคณุภาพ) นอกจากนี ้โครงสรา้งการจัดองคก์รยงัไดก้ำาหนดใหก้ารมสีว่นรว่มของทมี
พัฒนาระบบจะหยดุการมสีว่นรว่มทนัทเีมือ่ระบบทีพั่ฒนานัน้ไดส้ง่มอบใหก้บัทมีปฏบิตักิารแลว้  หลงัจากนัน้การมสีว่นรว่มของทมี
พัฒนาระบบจะเป็นลกัษณะทางออ้ม (indirect) ผา่นทางกระบวนการบรหิารจัดการเหตกุารณผ์ดิปกต ิ(incident management) 
และกระบวนการบรหิารจัดการปัญหา (problem management) ทีม่อียูเ่ทา่นัน้

บทเรยีนทีไ่ดรั้บคอืจะตอ้งใชผ้ลตอบแทนเพือ่จงูใจทีด่กีวา่นีส้ำาหรับเจา้หนา้ทีแ่ละผูบ้รหิารในทมีพัฒนาระบบ เพือ่สง่เสรมิใหง้านมี
คณุภาพ

ตวัอยำ่งที ่12—ควำมเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัไอที
สิง่ทีบ่ง่บอกบางอยา่งทีส่อ่ถงึวฒันธรรมทีไ่มเ่หมาะสมหรอืมปัีญหาดา้นวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นไอท ีไดแ้ก่
• ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งการยอมรับความเสีย่ง (risk appetite) ทีแ่ทจ้รงิกบัทีน่ำามาแปลงเป็นนโยบาย  คา่นยิมทีแ่ทจ้รงิของ

ผูบ้รหิารในเรือ่งของความเสีย่งอาจไดแ้ก ่กลา้ไดก้ลา้เสยีพอสมควรและชอบความเสีย่ง ในขณะทีน่โยบายทีก่ำาหนดขึน้ใชจ้รงิ
กลบัสะทอ้นถงึทศันคตเิชงิอนุรักษ์มากกวา่ ดงันัน้ จงึมคีวามไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งคา่นยิมกบัวธิกีารทีจ่ะบรรลถุงึคา่นยิมดงั
กลา่ว จงึนำาไปสูค่วามขดัแยง้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ความขดัแยง้อาจเกดิขึน้ได ้เชน่ ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลตอบแทนเพือ่
จงูใจทีใ่หก้บัผูบ้รหิารกบัการบงัคบัใชน้โยบายทีไ่มส่อดคลอ้งกนั

• วฒันธรรมการกลา่วโทษ (Blame culture) ทีม่อียู ่  วฒันธรรมประเภทนีค้วรหลกีเลีย่งเพราะเป็นการปิดกัน้ความมปีระสทิธผิล
ของการสือ่สาร ในวฒันธรรมการกลา่วโทษนี ้เมือ่โครงการไมส่ามารถสง่มอบงานไดต้ามเวลาทีก่ำาหนดหรอืไมต่รงกบัสิง่ทีค่าด
หวงั  หน่วยงานธรุกจิมกัจะกลา่วโทษไปทีห่น่วยงานไอทโีดยไมท่นัไดต้ระหนักวา่การมสีว่นรว่มของหน่วยงานธรุกจิตัง้แตต่น้จะ
ชว่ยสง่ผลใหโ้ครงการประสบความสำาเร็จได ้ในกรณีทีร่นุแรงทีส่ดุ  หน่วยงานธรุกจิอาจจะกลา่วโทษในเรือ่งความลม้เหลวทีจ่ะ
เป็นไปตามความคาดหวงัไปทีห่น่วยงานไอท ีทัง้ทีห่น่วยงานไอทอีาจไมเ่คยไมไ่ดรั้บการสือ่สารความคาดหวงัอยา่งชดัเจนเลย  
การกลา่วโทษกนัเชน่นีไ้มเ่พยีงแตท่ำาลายการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลระหวา่งหน่วยงานเทา่นัน้ แตย่งัเป็นสาเหตใุหเ้กดิความ
ลา่ชา้อกีดว้ย  ผูบ้รหิารระดบัสงูในฐานะของผูน้ำาตอ้งระบแุละควบคมุวฒันธรรมการกลา่วโทษนีใ้หไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วหากตอ้งการ
ใหเ้กดิความรว่มมอืกนัทัว่ทัง้องคก์ร
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5:  สำรสนเทศ
บทน�ำ—วฏัจกัรของสำรสนเทศ
ปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศใชก้บัสารสนเทศทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ไมเ่ฉพาะแตส่ารสนเทศทีเ่ป็นอตัโนมตัเิทา่นัน้ 
(automated information) อาจเป็นสารสนเทศแบบมโีครงสรา้งหรอืไมม่โีครงสรา้ง เป็นแบบทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ
กไ็ด ้

สารสนเทศอาจพจิารณาไดว้า่เป็นขัน้ตอนหนึง่ใน ‘วฏัจักรของสารสนเทศ’ ขององคก์ร  ในวฏัจักรของสารสนเทศ (รปูภำพที ่
35) กระบวนการทางธรุกจิทำาใหเ้กดิและประมวลผลขอ้มลู แปลงขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศและความรู ้และทา้ยสดุสรา้งคณุคา่
ใหก้บัองคก์ร  ขอบเขตของปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศโดยหลกัแลว้จะเกีย่วขอ้งกบัระยะทีเ่ป็น ‘สารสนเทศ’ ในวฏัจักรของ
สารสนเทศ  แต ่COBIT 5 กไ็ดค้รอบคลมุถงึมมุมองในดา้นขอ้มลูและความรูด้ว้ย 

รปูภำพที ่35—ขอ้มลูค�ำนยิำมของขอ้มลูใน COBIT 5—วฏัจกัรของสำรสนเทศ

ปจัจยัเอือ้ดำ้นสำรสนเทศใน COBIT 5
ขอ้มลูรายละเอยีดเฉพาะของปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศ เปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายปัจจัยเอือ้ทัว่ไป แสดงไวใ้นรปูภำพที ่36

รปูภำพที ่36—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: สำรสนเทศ
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ตน้แบบสารสนเทศ (Information Model) แสดงถงึ
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—อาจจะมาจากภายในหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด ้รปูแบบทัว่ไป (generic model) แนะนำาดว้ยวา่ นอกจาก

การระบถุงึผูม้สีว่นไดเ้สยีแลว้ ยงัตอ้งกำาหนดสว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย กลา่วคอื ทำาไมพวกเขาตอ้งใหค้วามสนใจ
ในสารสนเทศ

สำาหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีของสารสนเทศเป็นใครไดบ้า้งนัน้ อาจเป็นไปไดท้ีจ่ะจัดกลุม่ของบทบาทหนา้ทีใ่นการจัดการกบั
สารสนเทศทีแ่ตกตา่งกนัไป เริม่ตัง้แตข่อ้เสนอทีใ่หจั้ดกลุม่อยา่งละเอยีด–เชน่ทีแ่นะนำาใหใ้ชข้อ้มลูหรอืสารสนเทศทีเ่ฉพาะ
เจาะจงสำาหรับแตล่ะบทบาทหนา้ที ่ เชน่ สถาปนกิ เจา้ของ ผูบ้รกิาร (steward) ผูด้แูลทรัพยส์นิ/ผลประโยชน ์(trustee) ผู ้
ขาย ผูรั้บผลประโยชน ์ ผูจั้ดการดา้นคณุภาพ ผูจั้ดการดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยั–ไปจนถงึขอ้เสนอทีใ่หจั้ดกลุม่
อยา่งกวา้งๆ  –เชน่ การแยกออกเป็นผูส้รา้งสารสนเทศ ผูเ้กบ็รักษาสารสนเทศ และผูบ้รโิภคสารสนเทศ:
– ผูส้รา้งสารสนเทศ (information producer) มหีนา้ทีใ่นการทำาใหม้สีารสนเทศเกดิขึน้ 
– ผูเ้กบ็รักษาสารสนเทศ (information custodian) มหีนา้ทีใ่นการจัดเกบ็และดแูลสารสนเทศ
– ผูบ้รโิภคสารสนเทศ (information consumer) มหีนา้ทีใ่นการใชส้ารสนเทศ

การจัดกลุม่เหลา่นี ้องิกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหลง่ทีม่าของขอ้มลู กจิกรรมขึน้อยูก่บัระยะ (phase) ในวฏัจักรของ
สารสนเทศ ดงันัน้ เราสามารถนำามติติา่งๆ ในวฏัจักรของสารสนเทศตามทีร่ะบไุวใ้นตน้แบบสารสนเทศมาใชเ้พือ่ใหท้ราบ
ไดว้า่กลุม่บทบาทใดมรีะดบัของความละเอยีดทีเ่หมาะสมกบัตน้แบบสารสนเทศนัน้ ซึง่หมายความวา่ บทบาทของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีดา้นสารสนเทศสามารถระบเุป็นระยะในวฏัจักรของสารสนเทศ  เชน่  ผูว้างแผนดา้นสารสนเทศ ผูรั้บ
สารสนเทศ ผูใ้ชส้ารสนเทศ ในขณะเดยีวกนั กห็มายความวา่มติขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดา้นสารสนเทศไมใ่ชม่ติทิีเ่ป็นเอกเทศ 
ระยะตา่งๆ ในวฏัจักรยอ่มมผีูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่ตกตา่งกนัไป

ในขณะทีบ่ทบาทหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งขึน้อยูก่บัระยะตา่งๆ ในวฏัจักรของสารสนเทศ  สว่นไดเ้สยีสามารถเชือ่มโยงไดก้บัเป้า
หมายของสารสนเทศ

• เป้ำหมำย— เป้าหมายของสารสนเทศ แบง่ออกเป็น 3 มติเิชงิคณุภาพดงันี ้
คณุภำพในตวัเอง (Intrinsic quality)—คา่ของขอ้มลูสอดคลอ้งกบัคา่ทีแ่ทจ้รงิหรอืคา่ทีถ่กูตอ้งเพยีงใด รวมถงึ
– ความถกูตอ้ง—สารสนเทศมคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดเ้พยีงใด 
– ความเทีย่งตรง (Objectivity)—สารสนเทศมคีวามเป็นกลาง ไมม่กีารบดิเบอืน ไมเ่อนเอยีงเพยีงใด 
– ความน่าเชือ่ถอื (Believability)—สารสนเทศถอืไดว้า่มคีวามถกูตอ้งและน่าเชือ่ถอืเพยีงใด 
– ชือ่เสยีง (Reputation)—สารสนเทศมาจากแหลง่ขอ้มลูหรอืเนือ้หาทีน่่าเชือ่ถอืไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
คณุภำพเชงิบรบิทและกำรน�ำเสนอ—สารสนเทศสามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นภารกจิของผูใ้ชส้ารสนเทศและนำาเสนอใน
รปูแบบทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและชดัเจนเพยีงใด คณุภาพของสารสนเทศนัน้ขึน้อยูก่บับรบิทของการใช ้ซึง่รวมถงึ 
– ความเกีย่วเนือ่ง (Relevancy)—สารสนเทศสามารถนำามาประยกุตใ์ชแ้ละเป็นประโยชนใ์นภารกจิทีก่ำาลงัทำาอยูเ่พยีงใด
– ความครบถว้น (Completeness)—สารสนเทศไมข่าดหายและมคีวามลกึและกวา้งเพยีงพอสำาหรับภารกจิทีก่ำาลงัทำาอยู่

เพยีงใด
– ความเป็นปัจจบุนั—สารสนเทศเป็นปัจจบุนัอยา่งเพยีงพอตอ่ภารกจิทีก่ำาลงัทำาอยูเ่พยีงใด
– ปรมิาณสารสนเทศทีเ่หมาะสม (Appropriate amount of information)—ปรมิาณสารสนเทศเพยีงพอสำาหรับภารกจิที่

กำาลงัทำาอยูเ่พยีงใด
– การนำาเสนอทีส่ัน้กระชบั (Concise representation)—สารสนเทศนำาเสนอดว้ยความกระชบัเพยีงใด
– การนำาเสนอทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั (Consistent representation)—สารสนเทศนำาเสนอในรปูแบบทีเ่หมอืนกนัเพยีงใด
– ความสามารถในการตคีวาม (Interpretability)—สารสนเทศใชภ้าษา สญัลกัษณ ์และหน่วยนับทีเ่หมาะสม ดว้ยนยิามที่

ชดัเจนเพยีงใด
– ความเขา้ใจได—้สารสนเทศทำาความเขา้ใจไดง้า่ยเพยีงใด
– ความงา่ยตอ่การจัดดำาเนนิการ (manipulation)—สารสนเทศสามารถจัดดำาเนนิการและนำาไปประยกุตใ์ชก้บัภารกจิตา่งๆ 

ไดง้า่ยมากนอ้ยเพยีงใด
คณุภำพดำ้นควำมม ัน่คงปลอดภยัและกำรเขำ้ถงึ (Security/accessibility quality)—สารสนเทศพรอ้มใชง้าน
และสามารถไดรั้บมา (obtainable) เพยีงใด ซึง่รวมถงึ
– ความพรอ้มใช/้และทนัเวลา—สารสนเทศพรอ้มใชง้านเมือ่ตอ้งการ หรอืเรยีกใชไ้ดง้า่ยและรวดเร็วเพยีงใด
– การจำากดัการเขา้ถงึ—มกีารจำากดัการเขา้ถงึสารสนเทศใหเ้ฉพาะกบัผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสมเพยีงใด 

ในภาคผนวก F ไดใ้หร้ายละเอยีดการเปรยีบเทยีบเกณฑด์า้นคณุภาพของสารสนเทศใน COBIT 5 กบั COBIT 4.1 ยก
ตวัอยา่งเชน่  ความถกูตอ้งสมบรูณ ์(integrity) (ตามทีร่ะบไุวใ้น COBIT 4.1) อยูภ่ายใตเ้ป้าหมายของสารสนเทศดา้นความ
ครบถว้นและถกูตอ้ง (completeness and accuracy)

• วฏัจกัร—ตอ้งพจิารณาถงึวฏัจักรของสารสนเทศอยา่งครบวงจร และอาจจำาเป็นตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัสำาหรับ
สารสนเทศในแตล่ะระยะของวฏัจักร ปัจจัยเอือ้ดา้นสารสนเทศใน COBIT 5 สามารถแบง่ออกเป็นระยะตา่งๆ  ไดด้งันี ้
– วำงแผน— ระยะนี ้เป็นการเตรยีมการสำาหรับการจัดทำาและใชข้อ้มลู กจิกรรมในระยะนีอ้าจรวมถงึการกำาหนด

วตัถปุระสงค ์การวางแผนสถาปัตยกรรมขอ้มลู และการพัฒนามาตรฐานและคำานยิามตา่งๆ  ยกตวัอยา่งเชน่ คำานยิามของ
ขอ้มลู ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

– กำรออกแบบ
– จดัท�ำ/จดัหำ—กจิกรรมของระยะนี ้อาจรวมถงึการจัดทำาระเบยีนขอ้มลู (data record) การซือ้ขอ้มลู และการถา่ยโอน

ขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลูภายนอกเขา้สูร่ะบบ
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– ใช/้ปฏบิตักิำร ประกอบดว้ย 
• การจัดเกบ็—ในระยะนี ้สารสนเทศจะถกูจัดเกบ็ในรปูแบบของอเิล็กทรอนกิส ์หรอืบนกระดาษ (หรอืแมแ้ตใ่นความทรง

จำาของบคุคล)   กจิกรรมในระยะนีอ้าจเกีย่วขอ้งกบัการจัดเกบ็สารสนเทศในรปูแบบอเิล็กทรอนกิ (เชน่ แฟ้มขอ้มลู ฐาน
ขอ้มลู คลงัขอ้มลู ทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิ) หรอืบนกระดาษ (เชน่ เอกสารทีเ่ป็นกระดาษ)

• แบง่ปัน—ในระยะนี ้สารสนเทศพรอ้มทีเ่รยีกใชง้านผา่นวธิกีารในการแจกจา่ยขอ้มลู กจิกรรมในชว่งนีอ้าจรวมถงึ
กระบวนการในการนำาสารสนเทศไปไวใ้นทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึและใชง้านได ้เชน่ การแจกจา่ยเอกสารผา่นทางจดหมาย
อเิล็กทรอนกิส ์สำาหรับสารสนเทศทีอ่ยูใ่นรปูแบบอเิล็กทรอนกิ วฏัจักรในระยะนีส้ว่นใหญอ่าจทบัซอ้นกบัระยะของการ
จัดเกบ็ เชน่ การแบง่ปันขอ้มลูผา่นทางการเขา้ถงึฐานขอ้มลูและเครือ่งแมข่า่ยสำาหรับแฟ้มขอ้มลู/เอกสาร

• ใช—้เป็นระยะทีใ่ชส้ารสนเทศเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว ้กจิกรรมในระยะนีอ้าจรวมถงึการใชง้านสารสนเทศในทกุรปู
แบบ (เชน่ การตดัสนิใจเชงิบรหิาร การดำาเนนิกระบวนการทีเ่ป็นอตัโนมตั)ิ และอาจรวมถงึกจิกรรมเชน่ การเรยีกและ
แปลงสารสนเทศจากรปูแบบหนึง่ไปเป็นอกีรปูแบบหนึง่ดว้ย

จากมมุมองในหนังสอื Taking Governance Forward สารสนเทศเป็นปัจจัยเอือ้สำาหรับการกำากบัดแูลองคก์ร ดงันัน้ การใช ้
สารสนเทศตามทีร่ะบไุวใ้นตน้แบบสารสนเทศนี ้อาจถอืไดว้า่เป็นการใชด้ว้ยจดุประสงคเ์ชน่เดยีวกบัการทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี
ดา้นการกำากบัดแูลจำาเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศเพือ่ปฏบิตัหินา้ที ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ  และมปีฏสิมัพันธต์อ่กนั.

บทบาทหนา้ที ่กจิกรรม และความสมัพันธเ์หลา่นีไ้ดน้ำามาแสดงไวใ้นรปูภำพที ่8 ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีจำาเป็น
ตอ้งมกีารไหลของสารสนเทศ (information flow) ซึง่มจีดุประสงคต์ามทีร่ะบไุวใ้นแบบแผน: เรือ่งความรับผดิชอบในผล
ของงาน เรือ่งการมอบอำานาจ เรือ่งการเฝ้าตดิตาม เรือ่งการกำาหนดทศิทาง เรือ่งความสอดคลอ้งกนั เรือ่งการปฏบิตังิาน 
และเรือ่งการควบคมุ
– การเฝ้าตดิตาม—เป็นระยะทีใ่หค้วามมัน่ใจวา่ ทรัพยากรดา้นสารสนเทศยงัคงสามารถทำางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง กลา่วคอื

ยงัคงทำาประโยชนไ์ด ้กจิกรรมในระยะนีอ้าจรวมถงึการเกบ็รักษาสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจบุนั รวมทัง้กจิกรรมในการบรหิาร
จัดการสารสนเทศอืน่ๆ  เชน่ การทำาใหด้ขี ึน้ การลบ การผนวกรวม และการขจัดความซำา้ซอ้นของสารสนเทศในคลงั
ขอ้มลู

– จำาหน่ายออก—เป็นระยะทีท่รัพยากรดา้นสารสนเทศจะถกูลบหรอืทิง้ไปเมือ่ไมจ่ำาเป็นตอ้งใชง้านอกีตอ่ไป กจิกรรมใน
ระยะนี ้อาจรวมถงึการจัดเกบ็สารสนเทศทีล่บออกไปนีไ้วต้า่งหาก (archive) หรอืการทำาลายทิง้

• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีความเขา้ใจในแนวคดิของสารสนเทศอาจมคีวามหลากหลายแตกตา่งกนัไปตามสาขาวชิาตา่งๆ  เชน่
เศรษฐศาสตร ์ทฤษฏกีารสือ่สาร วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์การบรหิารจัดการความรู ้และระบบสารสนเทศ ดงันัน้ จงึไมม่คีำา
จำากดัความเกีย่วกบัสารสนเทศเพยีงหนึง่เดยีวทีต่กลงใชร้ว่มกนัได ้อยา่งไรกต็าม เราสามารถบอกถงึลกัษณะของ
สารสนเทศไดด้ว้ยการระบแุละอธบิายถงึคณุสมบตัขิองสารสนเทศ

แบบแผนดงัตอ่ไปนี ้นำาเสนอการจัดโครงสรา้งสำาหรับคณุลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัของสารสนเทศ  ซึง่ประกอบดว้ยการระบถุงึ
คณุลกัษณะของสารสนเทศ 6 ระดบัหรอืชัน้พรอ้มกบัคำาอธบิาย  ระดบัทัง้ 6 นีแ้สดงถงึคณุลกัษณะทีเ่ชือ่มตอ่กนั เริม่ตัง้แตใ่น
โลกกายภาพของสารสนเทศซึง่คณุลกัษณะจะเชือ่มโยงกบัเทคโนโลยแีละสือ่ทางเทคโนโลยเีพือ่การเกบ็รวมรวบ เกบ็รักษา 
ประมวลผล แจกจา่ย และนำาเสนอสารสนเทศ  ไปจนถงึในโลกของสงัคมทีม่กีารใชส้ารสนเทศ ทำาความเขา้ใจ และกระทำา
การ

ชัน้และคณุลกัษณะของสารสนเทศสามารถอธบิายไดด้งัตอ่ไปนี ้
• ช ัน้ของโลกทำงกำยภำพ (Physical world layer)—คอืโลกทีป่รากฏการณท์ัง้หมดซึง่สามารถสงัเกตเห็นไดจ้รงิเกดิ

ขึน้
–พาหนะ/สือ่ของสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึ พาหนะหรอืสือ่ทางกายภาพของสารสนเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ กระดาษ 
สญัญาณไฟฟ้า คลืน่เสยีง

• ช ัน้ของประสบกำรณ ์(Empiric layer)—การสงัเกตการณเ์ชงิประจักษ์ (empirical observation) ถงึสญัญาณทีใ่ชใ้น
การเขา้รหสัสารสนเทศ และความแตกตา่งระหวา่งกนั ตลอดจนความแตกตา่งจากคลืน่รบกวน
– ชอ่งทางในการเขา้ถงึสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึชอ่งทางการเขา้ถงึสารสนเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ การเชือ่มตอ่

ระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบ (user interfaces)
• ช ัน้ของไวยกรณ ์(Syntactic layer) —กฎและหลกัการสำาหรับการสรา้งประโยคตามภาษาธรรมชาตแิละภาษาประดษิฐ ์

(artificial language) ไวยกรณ ์(syntax) ในทีน่ีห้มายถงึรปูแบบของสารสนเทศ
– รหสั/ภาษา—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึการแสดงภาษา/รปูแบบทีใ่ชใ้นการเขา้รหสัสารสนเทศและกฎในการรวบรวม

สญัลกัษณต์า่งๆ  ของภาษาเพือ่ใหจั้ดทำาเป็นโครงสรา้งของไวยกรณ์
• ช ัน้ของควำมหมำย (Semantic layer)—กฎและหลกัการสำาหรับการสรา้งความหมายจากโครงสรา้งของไวยกรณ ์

ความหมาย (Semantic) ในทีน่ี ้ไดแ้ก่ค่วามหมายของสารสนเทศ
– ประเภทของสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึชนดิของสารสนเทศ ไดแ้ก ่สารสนเทศดา้นการเงนิและสารสนเทศทีไ่มใ่ช่

ดา้นการเงนิ สารสนเทศทีม่าจากภายในและสารสนเทศทีม่าจากภายนอก คา่จากการประมาณการ/คาดการณแ์ละคา่จาก
การสงัเกต คา่ทีไ่ดจ้าการวางแผนและคา่ทีเ่กดิขึน้จรงิ

– ความเป็นปัจจบุนัของสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึชว่งเวลาในการอา้งถงึสารสนเทศ ไดแ้ก ่สารสนเทศในอดตี ใน
ปัจจบุนั และในอนาคต

– ระดบัของสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึระดบัรายละเอยีดของสารสนเทศ ยกตวัอยา่เชน่ ยอดขายตอ่ปี ตอ่ไตรมาศ 
ตอ่เดอืน
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• ช ัน้ของกำรปฏบิตั ิ(Pragmatic layer) —กฎและโครงสรา้งทีใ่ชส้รา้งโครงสรา้งทีใ่หญข่ึน้ดา้นภาษา เพือ่ใหบ้รรลถุงึ

จดุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ในการสือ่สารของมนุษย ์การปฏบิตั ิ(pragmatic) ในทีน่ีห้มายถงึการใชส้ารสนเทศ 
– ระยะเวลาในการจัดเกบ็ (Retention period) —คณุลกัษณะทีร่ะบวุา่ สารสนเทศจะจัดเกบ็ไวน้านเพยีงใดกอ่นจะถกู

ทำาลายทิง้
– สถานะของสารสนเทศ—คณุลกัษณะทีร่ะบวุา่สารสนเทศใดเป็นสารสนเทศทีใ่ชง้านอยู ่หรอืเป็นสารสนเทศในอดตี
– ความใหม ่(Novelty) —คณุลกัษณะทีร่ะบวุา่ สารสนเทศนัน้สรา้งใหเ้กดิความรูใ้หม ่หรอืยนืยนัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ ไดแ้ก่

สารสนเทศกบัการยนืยนั 
– ขอ้แม ้(Contingency)—คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึสารสนเทศทีจ่ำาเป็นตอ้งมมีากอ่นทีจ่ะเกดิสารสนเทศนี ้(เพือ่ใหข้อ้มลูนีไ้ด ้

รับการพจิารณาวา่เป็นสารสนเทศ) 
• ช ัน้ของโลกทำงสงัคม (Social world layer)—- โลกทีส่รา้งขึน้ทางสงัคมจากการใชโ้ครงสรา้งดา้นภาษาทีร่ะดบัของ

การปฏบิตัดิา้นศาสตรใ์นการใชส้ญัลกัษณแ์ละภาษา (semiotic) เชน่ สญัญา กฎหมาย วฒันธรรม
– บรบิท (Context) —คณุลกัษณะทีร่ะบถุงึบรบิททีท่ำาใหส้ารสนเทศมคีวามหมาย ใช ้มคีณุคา่ และอืน่ๆ  เชน่ บรบิทของ

วฒันธรรม บรบิทของแตล่ะโดเมน 

ขอ้ควรพจิำณำเพิม่เตมิเกีย่วกบัสำรสนเทศ— การลงทนุในสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
เหตผุลทางธรุกจิ ซึง่รวมถงึการวเิคราะหต์น้ทนุ-ผลประโยชน ์ ตน้ทนุและผลประโยชนไ์มไ่ดห้มายถงึแคปั่จจัยทีม่ตีวัตนและ
วดัผลไดเ้ทา่นัน้  แตย่งัรวมถงึปัจจัยทีไ่มม่ตีวัตนดว้ย เชน่ ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ความพงึพอใจของลกูคา้ และความ
ไมแ่น่นอนของเทคโนโลย ีองคก์รจะไดรั้บประโยชนจ์ากการใชส้ารสนเทศกต็อ่เมือ่ไดน้ำาทรัพยากรของสารสนเทศไปใชห้รอื
ประยกุตใ์ช ้ ดงันัน้ คณุคา่ของสารสนเทศจงึเกดิขึน้ไดจ้ากการนำาไปใชง้านเทา่นัน้ (ใชภ้ายในองคก์รหรอืขาย) สารสนเทศ
ไมม่คีณุคา่ในตวัเอง คณุคา่จะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่ใชส้ารสนเทศในกจิกรรมทีส่รา้งคณุคา่เทา่นัน้ 

ตน้แบบสารสนเทศนี ้เป็นรปูแบบใหมแ่ละมสีว่นประกอบตา่งๆ มากมาย โดยจะไดรั้บการพัฒนาเพิม่เตมิในเอกสารฉบบัแยก
ตา่งหาก เพือ่ทีใ่หง้า่ยตอ่การเรยีกใชส้ำาหรับผูใ้ชง้าน COBIT 5 และทำาใหเ้ห็นความเกีย่วขอ้งไดช้ดัเจนมากขึน้ในบรบิทของ
กรอบดำาเนนิการของ COBIT 5 โดยรวม  ตวัอยา่งที ่13 14 และ 15 เป็นตวัอยา่งของความเป็นไปไดใ้นการนำาตน้แบบ
สารสนเทศไปใชง้าน 

ตวัอยำ่งที ่13–กำรใชต้น้แบบสำรสนเทศส�ำหรบัรำยละเอยีดคณุสมบตัขิองสำรสนเทศ
เมือ่พัฒนาระบบงานใหม ่ เราสามารถใชต้น้แบบสารสนเทศเพือ่ชว่ยในการกำาหนดรายละเอยีดคณุสมบตัขิองระบบงานและรปูแบบ
ของสารสนเทศหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
 
คณุลกัษณะของสารสนเทศในตน้แบบสารสนเทศสามารถใชเ้พือ่กำาหนดรายละเอยีดคณุสมบตัสิำาหรับระบบงานและกระบวนการ
ทางธรุกจิทีจ่ะใชส้ารสนเทศ

ยกตวัอยา่งเชน่ การออกแบบและรายละเอยีดคณุสมบตัขิองระบบใหมจ่ะตอ้งกำาหนดถงึ
• ชัน้ของกายภาพ—จะจัดเกบ็สารสนเทศไวท้ีไ่หน
• ชัน้ของประสบการณ—์จะเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งไร
• ชัน้ของไวยกรณ—์สารสนเทศจะมโีครงสรา้งและการเขา้รหสัอยา่งไร
• ชัน้ของความหมาย—สารสนเทศเป็นขอ้มลูประเภทใด  สารสนเทศอยูใ่นระดบัใด
• ชัน้ของการปฏบิตั—ิตอ้งการเกบ็สารสนเทศไวน้านเทา่ใด  ยงัมสีารสนเทศอืน่ๆ อกีหรอืไมท่ีจ่ำาเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหส้ารสนเทศ

เป็นประโยชนแ์ละสามารถทำางานได ้

เมือ่ดทูีม่ติขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีรว่มกบัวฏัจักรของสารสนเทศ เราสามารถระบไุดว้า่ใครทีจ่ำาเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูประเภทใดบา้งใน
ระยะใดภายใตว้ฏัจักรของสารสนเทศ

เมือ่จะทดสอบระบบงาน ผูท้ดสอบสามารถใชเ้กณฑด์า้นคณุภาพของสารสนเทศในการพัฒนาชดุของกรณีทดสอบเพือ่ใหม้คีวาม
ครอบคลมุได ้

ตวัอยำ่งที ่14–กำรใชต้น้แบบสำรสนเทศเพือ่ก�ำหนดควำมคุม้ครองทีต่อ้งกำร
กลุม่บคุคลทีรั่กษาความมัน่คงปลอดภยัภายในองคก์รจะไดป้ระโยชนจ์ากมติดิา้นคณุลกัษณะของตน้แบบสารสนเทศ โดยแทจ้รงิ
แลว้ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัจะตอ้งพจิารณาถงึ
• ชัน้ของกายภาพ—จะจัดเกบ็สารสนเทศไวท้ีไ่หน และจัดเกบ็อยา่งไร
• ชัน้ของประสบการณ—์จะเขา้ถงึสารสนเทศไดท้างชอ่งทางใดไดบ้า้ง
• ชัน้ของความหมาย—สารสนเทศเป็นขอ้มลูประเภทใด  สารสนเทศเป็นขอ้มลูในปัจจบุนั หรอืเกีย่วขอ้งกบัอดตีหรอืนาคต
• ชัน้ของการปฏบิตั—ิตอ้งการเกบ็สารสนเทศไวน้านเทา่ใด  เป็นขอ้มลูในอดตีหรอืเป็นขอ้มลูทีใ่ชอ้ยูใ่นการดำาเนนิงาน

การใชค้ณุลกัษณะเหลา่นี ้จะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถกำาหนดระดบัของการคุม้ครองและกลไกในการคุม้ครองทีต่อ้งการได ้

ดทูีอ่กีมติหินึง่ในตน้แบบสารสนเทศ ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัยงัสามารถพจิารณาถงึระยะในวฏัจักร
ของสารสนเทศไดด้ว้ย เพราะสารสนเทศจำาเป็นตอ้งไดรั้บความคุม้ครองทกุระยะในวฏัจักรของสารสนเทศ  ทีจ่รงิแลว้ การรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัเริม่จากระยะของการวางแผนสารสนเทศ และยงัหมายรวมไปถงึกลไกตา่งๆในการใหค้วามคุม้ครองสำาหรับ
การจัดเกบ็ การแบง่ปัน และการจำาหน่ายออกซึง่สารสนเทศ  ตน้แบบสารสนเทศใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้มลูจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตลอดวฎัจักรของสารสนเทศ
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ตวัอยำ่งที ่15–กำรใชต้น้แบบสำรสนเทศในกำรก�ำหนดควำมงำ่ยของกำรใชข้อ้มลู
เมือ่ดำาเนนิการสอบทานกระบวนการทางธรุกจิ (หรอืระบบงาน)  ตน้แบบสารสนเทศสามารถนำามาใชเ้พือ่ชว่ยในการสอบทาน
สารสนเทศทีไ่ดรั้บการประมวลผลสง่มอบโดยกระบวนการและระบบสารสนเทศตา่งๆ เกณฑด์า้นคณุภาพสามารถนำามาใชใ้นการ
ประเมนิวา่สารสนเทศมคีวามพรอ้มใชเ้พยีงใด—วา่สารสนเทศครบถว้น พรอ้มใชใ้นเวลาทีต่อ้งการ ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ มี
ความเกีย่วเนือ่ง พรอ้มใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด เราอาจสามารถพจิารณาเกณฑก์ารเขา้ถงึ (accessibility criteria) 
ไดด้ว้ย—วา่ขอ้มลูสามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่ตอ้งการและไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

การสอบทานอาจขยายเพิม่เตมิใหร้วมถงึเกณฑใ์นการแสดงผล ยกตวัอยา่งเชน่  สารสนเทศทีง่า่ยตอ่การทำาความเขา้ใจ ตคีวาม 
ใชง้าน และจัดดำาเนนิการ (manipulate) 

การสอบทานทีใ่ชเ้กณฑด์า้นคณุภาพของสารสนเทศจากตน้แบบสารสนเทศจะใหภ้าพทีค่รอบคลมุและครบถว้นแกอ่งคก์รในเรือ่ง
คณุภาพของสารสนเทศในปัจจบุนัภายใตก้ระบวนการทางธรุกจิ
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หนา้นีเ้ป็นหนา้วา่ง
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: บรกิำร โครงสรำ้งพืน้ฐำน และระบบงำน
ความสามารถในการใหบ้รกิาร หมายถงึทรัพยากรตา่งๆ  เชน่ ระบบงานและโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีใ่ชป้ระโยชนส์ำาหรับการสง่
มอบบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

รายละเอยีดเฉพาะสำาหรับปัจจัยเอือ้ดา้นความสามารถในการใหบ้รกิาร เปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายสำาหรับปัจจัยเอือ้ทัว่ไป 
(generic enabler) แสดงไวใ้นรปูภำพที ่37

รปูแบบของบรกิาร โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบงาน แสดงถงึ
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—ความสามารถในการใหบ้รกิาร (ใชใ้นความหมายทีร่วมถงึบรกิาร โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบงาน) มผีูม้ี

สว่นไดเ้สยีทีอ่าจจะมาจากภายในหรอืภายนอกกไ็ด ้บรกิารอาจจะสง่มอบโดยหน่วยงานภายในหรอืภายนอกกไ็ด—้หน่วย
งานดา้นไอทภีายใน ผูจั้ดการดา้นปฏบิตักิาร ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูใ้ชบ้รกิารอาจอยูภ่ายในองคก์ร— ผูใ้ชง้านทางธรุกจิ 
หรอือยูภ่ายนอกองคก์ร—พันธมติรทางธรุกจิ ลกูคา้ ผูข้าย  สว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะคนจะตอ้งไดรั้บการระบแุละ
ใหค้วามสนใจไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของการสง่มอบบรกิารทีเ่หมาะสม หรอืการไดรั้บบรกิารทีร่อ้งขอจากผูใ้หบ้รกิาร 

• เป้ำหมำย—เป้าหมายของระดบัความสามารถในการใหบ้รกิาร จะแสดงออกมาในแงข่องบรกิาร—ระบบงาน โครงสรา้งพืน้
ฐาน เทคโนโลย—ีและระดบัการใหบ้รกิาร โดยพจิารณาถงึบรกิารและระดบัการใหบ้รกิารทีป่ระหยดัทีส่ดุสำาหรับองคก์ร เนน้
อกีครัง้วา่เป้าหมายจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบับรกิารและการใหบ้รกิาร รวมทัง้ผลลพัธข์องการใหบ้รกิาร กลา่วคอื การมสีว่นในการ
สนับสนุนใหก้ระบวนการทางธรุกจิประสบความสำาเร็จ

• วฏัจกัร—ความสามารถในการใหบ้รกิารมวีฏัจักร ความสามารถในการใหบ้รกิารในอนาคตหรอืทีว่างแผนไวม้กัจะอธบิายไว ้
ใน สถาปัตยกรรมเป้าหมาย ซึง่ครอบคลมุถงึสว่นประกอบยอ่ย (building blocks) เชน่ ระบบงานในอนาคต และรปูแบบเป้า
หมายของโครงสรา้งพืน้ฐาน และยงัอธบิายถงึความเชือ่มโยงและความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นประกอบยอ่ยเหลา่นี ้

รปูภำพที ่37—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: บรกิำร โครงสรำ้งพืน้ฐำน และระบบงำน

ความสามารถในการใหบ้รกิารในปัจจบุนัทีใ่ชง้านหรอืปฏบิตักิารเพือ่การสง่มอบบรกิารดา้นไอทไีดอ้ธบิายไวใ้นสถาปัตยกรรม
ทีเ่ป็นเกณฑพ์ืน้ฐาน (baseline architecture) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บักรอบเวลาของสถาปัตยกรรมเป้าหมาย สถาปัตยกรรมในชว่ง
ระหวา่งการปรับเปลีย่น (transition architecture) อาจตอ้งไดรั้บการกำาหนดขึน้เพือ่แสดงใหอ้งคก์รเห็นถงึสถานะทีเ่ป็นสว่น
เพิม่ระหวา่งสถาปัตยกรรมเป้าหมายกบัเกณฑพ์ืน้ฐาน
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• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับความสามารถในการใหบ้รกิาร รวมถงึ 

– คำานยิามของหลกัการดา้นสถาปัตยกรรม—หลกัการดา้นสถาปัตยกรรมเป็นแนวทางในภาพรวมทีใ่ชก้ำากบัดแูลการนำาไป
ใชง้าน และการใชท้รัพยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอทใีนองคก์ร  ตวัอยา่งของหลกัการดา้นสถาปัตยกรรมประกอบดว้ย
• กำรน�ำไปใชอ้กี (reuse)—สว่นประกอบของสถาปัตยกรรมทีใ่ชร้ว่มกนั ควรนำาไปเป็นสว่นหนึง่ของสถาปัตยกรรมเป้า

หมายหรอืสถาปัตยกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งการปรับเปลีย่น เพือ่ใชใ้นการออกแบบและนำากระบวนการแกปั้ญหาแบบเบ็ดเสร็จ 
(solution) ไปใชง้าน

• ซือ้หรอืสรำ้ง—กระบวนการการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ (solution) ควรจะซือ้ ยกเวน้แตถ่า้มกีารตดัสนิใจทีส่ม
เหตผุลทีจ่ะพัฒนาขึน้ใชเ้องเป็นการภายใน

• ควำมเรยีบงำ่ย—สถาปัตยกรรมขององคก์รควรออกแบบใหเ้รยีบงา่ยและดแูลไดง้า่ยเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นขณะทีย่งัคง
ตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร

• ควำมคลอ่งตวั—สถาปัตยกรรมองคก์รควรมคีวามคลอ่งตวัเพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงความตอ้งการของธรุกจิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

• กำรเปิดรบั (Openness)—สถาปัตยกรรมองคก์รควรใชป้ระโยชนจ์ากมาตรฐานอตุสาหกรรมแบบเปิด (open 
industry standard)

– นยิามขององคก์รสำาหรับสถาปัตยกรรมทีเ่หมาะสมทีส่ดุ มองไปทีก่ารตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่ี
ความหลากหลาย มรีปูแบบ บญัชรีายชือ่ (catalogues) และมาตรวดัตา่งๆ ทีใ่ชอ้ธบิายถงึสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเกณฑพ์ืน้
ฐาน สถาปัตยกรรมเป้าหมาย หรอืสถาปัตยกรรมในระหวา่งการปรับเปลีย่น ยกตวัอยา่งเชน่ สถาปัตยกรรมระบบงานอาจ
อธบิายโดยใชแ้ผนภาพการเชือ่มตอ่กนัของระบบงาน (application interface diagram) ซึง่แสดงถงึระบบงานตา่งๆ ที่
ใชง้านอยู ่(หรอืทีว่างแผนไว)้ และการเชือ่มตอ่ระหวา่งกนั

– มคีลงัเกบ็สถาปัตยกรรม (architecture repository) ทีใ่ชจั้ดเกบ็ผลลพัธข์องสถาปัตยกรรมประเภทตา่งๆ  รวมถงึ หลกั
การและมาตรฐานของสถาปัตยกรรม ตน้แบบอา้งองิของสถาปัตยกรรม และผลงานทีส่ง่มอบอืน่ๆ ของสถาปัตยกรรม และ
ทีใ่ชก้ำาหนดสว่นประกอบยอ่ย (building blocks) ของบรกิาร เชน่
• ระบบงาน ทีท่ำาหนา้ทีง่านใหแ้กธ่รุกจิ 
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรร์ะบบ และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเครอืขา่ย 
• โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

– ระดบัการใหบ้รกิารทีต่อ้งกำาหนดขึน้ และผูใ้หบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติาม

ยงัมแีนวปฏบิตัทิีด่จีากภายนอกอืน่ๆ  สำาหรับกรอบดำาเนนิงานดา้นสถาปัตยกรรมและความสามารถในการใหบ้รกิารที่
สามารถนำามาใชไ้ด ้ซึง่รวมถงึแนวทาง แมแ่บบ (template) หรอืมาตรฐานตา่งๆ  ทีส่ามารถนำามาใชเ้พือ่รน่ระยะเวลาในการ
จัดทำาผลงานดา้นสถาปัตยกรรมทีจ่ะตอ้งสง่มอบ ยกตวัอยา่งเชน่ 
– TOGAF16 ใหต้น้แบบอา้งองิดา้นเทคนคิและตน้แบบอา้งองิดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของสารสนเทศเชงิบรูณากา

(integrated information infrastructure reference model)
– ITIL ใหแ้นวทางทีค่รอบคลมุในการออกแบบและปฏบิตักิารสำาหรับการใหบ้รกิาร 

• ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ —ควำมเชือ่มโยงกบัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ รวมถงึ 
– สารสนเทศเป็นสว่นหนึง่ของความสามารถในการใหบ้รกิาร และกระบวนการใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการให ้

บรกิารเพือ่สง่มอบบรกิารทัง้ภายในและภายนอก
– มมุมองดา้นวฒันธรรมและพฤตกิรรมกม็คีวามเกีย่วขอ้ง โดยจำาเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรมทีเ่นน้การใหบ้รกิาร (service 

oriented culture)
– ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธข์องแนวปฏบิตัใินการบรหิารจัดการ (management practice)  และกจิกรรมตา่งๆ  ภายใน 

COBIT 5  ควรรวมถงึความสามารถในการใหบ้รกิาร ซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูรับเขา้หรอืสง่มอบเป็นผลลพัธ์

16 www.opengroup.org/togaf
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ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: บคุลำกร ทกัษะ และศกัยภำพ
รายละเอยีดเฉพาะสำาหรับปัจจัยเอือ้ดา้นบคุลากร ทกัษะ และศกัยภาพ เปรยีบเทยีบกบัคำาอธบิายปัจจัยเอือ้ทัว่ไป (generic 
enabler) แสดงไวใ้นรปูภำพที ่38

รปูภำพที ่38—ปจัจยัเอือ้ใน COBIT 5: บคุลำกร ทกัษะ และศกัยภำพ

รปูแบบของบคุลากร ทกัษะ และศกัยภาพ  แสดงถงึ
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี—ทกัษะและศกัยภาพอาจมผีูม้สีว่นไดเ้สยีอยูภ่ายในองคห์รอืองคก์รกไ็ด ้  ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ สวม

บทบาททีแ่ตกตา่งกนั—ผูจั้ดการทางธรุกจิ ผูจั้ดการโครงการ พันธมติรทางธรุกจิ คูแ่ขง่ ผูส้รรหาบคุลากรใหม ่ผูฝึ้กอบรม ผู ้
พัฒนาระบบ ผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิดา้นไอท ีและอืน่ๆ —และแตล่ะบทบาทจำาเป็นตอ้งมชีดุของทกัษะทีแ่ตกตา่งกนั

• เป้ำหมำย—เป้าหมายสำาหรับทกัษะและศกัยภาพเกีย่วขอ้งกบัระดบัการศกึษาและคณุสมบตั ิทกัษะดา้นเทคนคิ ระดบัของ
ประสบการณ ์ความรู ้และทกัษะดา้นพฤตกิรรม ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นตอ้งมเีพือ่ใหก้จิกรรมตา่งๆ ของกระบวนการและการ
ปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีต่า่งๆ ขององคก์รประสบความสำาเร็จ เป้าหมายสำาหรับบคุลากรยงัรวมถงึอตัรากำาลงัและอตัราการ
ลาออกทีเ่หมาะสม

• วฎัจกัร—ทกัษะและศกัยภาพมวีฏัจักร องคก์รตอ้งทราบทกัษะพืน้ฐานในปัจจบุนัและวางแผนไปสูร่ะดบัทีต่อ้งการ ทกัษะ
ไดรั้บอทิธผิลสว่นหนึง่จากกลยทุธแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทกัษะจำาเป็นตอ้งไดรั้บการพัฒนาขึน้มา (เชน่ ผา่นทางการฝึก
อบรม)  หรอืการจัดหา (เชน่ ผา่นทางการสรรหาพนักงานใหม)่ แลว้จัดสรรใหก้บับทบาทตา่งๆ  ภายใตโ้ครงสรา้งการจัด
องคก์ร ทกัษะอาจจำาเป็นตอ้งยกเลกิไป ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่กจิกรรมนัน้เปลีย่นกรทำางานเป็นแบบอตัโนมตั ิหรอืใหห้น่วย
งานภายนอกมาดำาเนนิการแทน
– องคก์รตอ้งประเมนิทกัษะพืน้ฐานอยา่งสมำา่เสมอ เชน่ ปีละครัง้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึววิฒันาการทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะเป็นขอ้มลูทีใ่ช ้

ในกระบวนการวางแผนสำาหรับงวดตอ่ไป
– การประเมนินีย้งัชว่ยป้อนขอ้มลูเขา้สูก่ระบวนการใหร้างวลัและการยอมรับ (recognition) สำาหรับการบรหิารทรัพยากร

บคุคล
• แนวปฏบิตัทิ ีด่—ีแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับทกัษะและศกัยภาพ ไดร้วมเอาการระบถุงึความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งมทีกัษะทีต่อ้งการ

สำาหรับแตล่ะบทบาทหนา้ทีข่องผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ    โดยอธบิายถงึระดบัของทกัษะทีแ่ตกตา่งกนัในประเภทตา่งๆ ของ
ทกัษะ  ควรมคีำานยิามของคำาวา่ทกัษะสำาหรับในแตล่ะระดบัและประเภทของทกัษะทีเ่หมาะสม ตวัอยา่งประเภทของทกัษะ
สำาหรับกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีไดแ้ก่ ่การบรหิารจัดการสารสนเทศ การวเิคราะหธ์รุกจิ 
– แนวปฏบิตัทิีด่อีืน่ๆ 

• มแีนวปฏบิตัทิีด่จีากแหลง่ภายนอก เชน่ กรอบการดำาเนนิงานดา้นทกัษะสำาหรับยคุของสารสนเทศ (skills framework 
for the information age) หรอื SFIA17   ซึง่ใหค้ำานยิามของคำาวา่ทกัษะไวอ้ยา่งครอบคลมุ

• ตวัอยา่งประเภทของทกัษะทีเ่ป็นไปได ้เทยีบกบักระบวนการของ COBIT 5 ในโดเมนตา่งๆ แสดงไวใ้นรปูภำพที ่39

17 www.sfia.org.uk
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รปูภำพที ่39—ประเภทของทกัษะใน COBIT 5
กระบวนกำรในโดเมนตำ่งๆ ตวัอยำ่งประเภทของทกัษะ

ประเมนิ สัง่การ และเฝ้าตดิตาม (EDM) • การกำากบัดแูลไอทรีะดบัองคก์ร

จัดวางแนว จัดทำาแผน และจัดระบบ (APO) • การจัดทำานโยบายดา้นไอท ี
• กลยทุธด์า้นไอท ี
• สถาปัตยกรรมองคก์ร 
• นวตักรรม 
• การบรหิารการเงนิ 
• การบรหิารจัดการกลุม่ (ของโครงการหรอืเงนิลงทนุ) 

จัดสรา้ง จัดหา และนำาไปใช ้(BAI) • การวเิคราะหธ์รุกจิ 
• การบรหิารโครงการ 
• การประเมนิการใชง้าน (ใชแ้ละเรยีนรูไ้ดง้า่ย)
• การใหค้ำานยิามและการบรหิารจัดการความตอ้งการ
• การจัดทำาโปรแกรม
• การยศาสตรข์องระบบ (System ergonomics)
• การเลกิใชง้านซอฟตแ์วร ์(Software decommissioning)
• การบรหิารจัดการขดีความสามรถ (Capacity management)

สง่มอบ บรกิาร และสนับสนุน (DSS) • การบรหิารจัดการความพรอ้มใช ้
• การบรหิารจัดการปัญหา
• การบรหิารจัดการหน่วยบรหิาร (Service desk) และเหตกุารณผ์ดิปกต ิ
• การบรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยั 
• ปฏบิตักิารดา้นไอที
• การบรหิารจัดการฐานขอ้มลู

เฝ้าตติตาม วดัผล และประเมนิ (MEA) • การสอบทานการปฏบิตัติาม (กฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบั) 
• การเฝ้าตดิตามประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน
• การตรวจสอบการควบคมุ

• ควำมสมัพนัธก์บัปจัจยัเอือ้อ ืน่ๆ—ความเชือ่มโยงกบัปัจจัยเอือ้อืน่ๆ รวมถงึ
– ทกัษะและศกัยภาพเป็นสิง่จำาเป็นสำาหรับการปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ  ของกระบวนการและตดัสนิใจตามโครงสรา้งการจัด

องคก์ร ในทางกลบักนั บางกระบวนการเนน้ทีก่ารสนับสนุนวฏัจักรของทกัษะและศกัยภาพ
– มกีารเชือ่มโยงกบัวฒันธรรม จรยิธรรม และพฤตกิรรม กบัทกัษะดา้นพฤตกิรรม ซึง่ไดแ้ก่ก่ารผลกัดนัพฤตกิรรมบคุคล 

และพฤตกิรรมบคุคลนีก้ไ็ดรั้บอทิธพิลจากจรยิธรรมสว่นบคุคลและจรยิธรรมองคก์ร
– คำานยิามของคำาวา่ทกัษะกค็อืสารสนเทศ ซึง่จำาเป็นตอ้งไดรั้บการพจิารณาตามแนวปฏบิตัทิีด่สีำาหรับปัจจัยเอือ้ดา้น

สารสนเทศ 
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ภาคผนวก H
อภธิานศพัท์

ค�ำศพัทอ์งักฤษ ค�ำศพัทไ์ทย ค�ำนยิำม
accountability ผูรั้บผดิชอบใน

ผลงาน (RACI)
บคุคล กลุม่บคุคล หรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในผลสดุทา้ยของเรือ่ง กระบวนการ หรอื
ขอบเขตงานอยา่งใดอยา่งหนึง่

ในตาราง RACI จะใชต้อบคำาถาม: ใครเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความสำาเร็จของงาน

Accountability of 
governance

ความรับผดิชอบ
ในผลงานของ
การกำากบัดแูล

การกำากบัดแูลทำาใหม้ัน่ใจวา่องคก์รจะบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยการประเมนิความตอ้งการ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี เงือ่นไข และทางเลอืก; กำาหนดทศิทางผา่นทางการจัดลำาดบัความ
สำาคญัและการตดัสนิใจ; และเฝ้าตดิตามประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน การปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั และความคบืหนา้ของงานเปรยีบเทยีบกบัแผน ในองคก์รสว่นใหญ่
การกำากบัดแูลเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารภายใตก้ารนำาของ
ประธานกรรมการ

Activity กจิกรรม ใน COBIT หมายถงึการกระทำาหลกัทีใ่ชใ้นการดำาเนนิกระบวนการ แนวทางเพือ่บรรลุ
แนวปฏบิตัใินการบรหิารจัดการเพือ่ใหป้ระสบความสำาเร็จในการกำากบัดแูลและการ
บรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์ร กจิกรรม
• อธบิายถงึกลุม่ของการกระทำาทีจ่ำาเป็นและเพยีงพอในขัน้ตอนของการนำาไปใช ้

(implementation step)  เพือ่ใหส้ามารถบรรลแุนวปฏบิตัใินการกำากบัดแูลหรอืแนว
ปฏบิตัใินการบรหิารจัดการ

• พจิารณาถงึขอ้มลูรับเขา้ (input) และผลลพัธข์องกระบวนการ
• ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ ีซ ึง่เป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป
• สนับสนุนการจัดใหม้บีทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีช่ดัเจน
• ไมใ่ชส่ ิง่ทีต่ายตวั และจำาเป็นตอ้งนำาไปปรับใชแ้ละพัฒนาใหเ้ป็นกระบวนการเฉพาะที่

เหมาะสมกบัองคก์ร

Alignment ความสอดคลอ้ง ภาวะทีปั่จจัยเอือ้ในการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการไอทรีะดบัองคก์รสนับสนุนเป้า
หมายและกลยทุธข์ององคก์ร

Application 
architecture

สถาปัตยกรรม
ระบบงาน

คำาอธบิายถงึกลุม่ทางตรรกะ (logical group) ของความสามารถ (capability) ซึง่ใช ้
จัดการวตัถตุา่งๆ ทีจ่ำาเป็นในการประมวลสารสนเทศและสนับสนุนวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร

Architecture board คณะกรรมการ
บรหิารดา้น
สถาปัตยกรรม

กลุม่ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูเ้ชีย่วชาญทีรั่บผดิชอบในผลงานสำาหรับการใหแ้นวทางใน
เรือ่งและในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมองคก์ร ตลอดจนสำาหรับการ
กำาหนดนโยบายและมาตรฐานดา้นสถาปัตยกรรม

Authentication การพสิจูนต์วัตน การกระทำาเพือ่พสิจูนต์วัตนและสทิธิข์องผูใ้ช ้ในการเขา้ถงึสารสนเทศบนระบบ
คอมพวิเตอร์

หมายเหต:ุ การใหค้วามเชือ่มัน่: การพสิจูนต์วัตนออกแบบมาเพือ่ป้องกนัการลงชือ่เขา้
ใชร้ะบบโดยมชิอบ และยงัอาจหมายถงึการพสิจูนค์วามถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ย

Authentication
Baseline 
architecture

สถาปัตยกรรมที่
เป็นเกณฑพ์ืน้
ฐาน

คำาอธบิายทีม่อียูข่องพืน้ฐานการออกแบบสว่นประกอบของระบบธรุกจิ กอ่นทีจ่ะเขา้สู่
วฏัจักรของการสอบทานสถาปัตยกรรมและออกแบบใหม ่(redesign)

Benefit realization การไดรั้บผล
ประโยชน์

เป็นหนึง่ในวตัถปุระสงคข์องการกำากบัดแูล  การนำามาซึง่ผลประโยชนใ์หม่ๆ  สำาหรับ
องคก์ร การดำารงรักษาและเพิม่พนูผลประโยชนใ์นรปูแบบทีเ่ป็นอยู ่และการกำาจัดการ
รเิริม่ดำาเนนิการ (initiatives) และสนิทรัพยท์ีไ่มส่รา้งคณุคา่พอ

Business continuity ความตอ่เนือ่งใน
การดำาเนนิธรุกจิ

ป้องกนั ลดโอกาส และกูค้นืสภาพจากการหยดุชะงัก  ในความหมายของ ‘การวางแผน
กลบัคนืสูก่ารดำาเนนิธรุกจิ (business resumption planning)’  ‘การวางแผนฟ้ืนฟู
ระบบจากภยัพบิตั ิ(disaster recovery planning)’ และ ‘การวางแผนรับมอืสถานการณ์
ฉุกเฉนิ (contingency planning)’ อาจนำามาใชใ้นบรบิทนี ้ซึง่จะเนน้ทีม่มุมองในดา้น
การกูค้นืสภาพ (recovery) ของความตอ่เนือ่ง และดว้ยสาเหตนุี ้จงึควรพจิารณาถงึมมุ
มองในดา้น ‘ความสามารถในการกลบัคนืสูส่ภาพเดมิ (resilience)’ ดว้ย

Business goal เป้าหมายทาง
ธรุกจิ

การแปลความหมายของพันธกจิขององคก์รจากถอ้ยแถลงเจตจำานง (statement of 
intention) มาเป็นเป้าและผลของประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

Business process 
control

การควบคมุ
กระบวนการทาง
ธรุกจิ

นโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน แนวปฏบิตั ิและโครงสรา้งการจัดองคก์รทีอ่อกแบบมา
เพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่ไดพ้อควรวา่กระบวนการทางธรุกจิจะสามารถบรรลเุป้าหมาย
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Chargeback การคดิคา่ใชจ้า่ย

กลบัคนื
การคดิคา่ใชจ้า่ยกลบัคนืไปใหห้น่วยงานในบรษัิททีก่อ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยนีข้ ึน้มา

หมายเหต:ุ การคดิคา่ใชจ้า่ยกลบัคนื (chargeback) มคีวามสำาคญัเพราะหากไมม่ี
นโยบายดงักลา่วแลว้ อาจจะเกดิมมุมองทีค่ลาดเคลือ่นสำาหรับความสามารถในการ
กำาไรทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้และบรกิารได ้หากคา่ใชจ้า่ยหลกัถกูละเลยหรอืคำานวณตาม
อำาเภอใจ  

COBIT COBIT 1. COBIT 5: เดมิเป็นทีรู่จั้กในชือ่เต็มวา่ Control objectives for information and 
related technology (COBIT) ปัจจบุนัใชอ้กัษรยอ่และเป็นการทบทวนรอบที ่5  
COBIT 5 เป็นกรอบการดำาเนนิงานดา้นการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการดา้น
สารสนเทศและเทคโนโลย ี(ไอท)ี ระดบัองคก์รทีส่มบรูณแ์ละเป็นทีย่อมรับในระดบั
สากล ซึง่สนับสนุนผูบ้รหิารทกุระดบัขององคก์รในการกำาหนดและบรรลเุป้าหมาย
ทางธรุกจิและเป้าหมายดา้นไอท ีCOBIT อธบิายถงึหลกัการ 5 ประการและปัจจัย
เอือ้ 7 ประเภททีส่นับสนุนองคก์รในการพัฒนาและนำาไปใชซ้ ึง่แนวปฏบิตัทิีด่ดีา้น
การกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีรวมถงึการพัฒนาอยา่งตอ่
เนือ่งและการเฝ้าตดิตาม

หมายเหต:ุ ใน COBIT รุน่กอ่นหนา้นี ้ จะเนน้ในดา้นวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 
(control objective) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการดา้นไอท ีการบรหิารจัดการและการ
ควบคมุกระบวนการดา้นไอท ีและการกำากบัดแูลดา้นไอท ีการประยกุตแ์ละนำากรอบ
ดำาเนนิงาน COBIT มาใชไ้ดรั้บการสนับสนุนจากผลติภณัฑใ์นชดุของ COBIT ทีไ่ด ้
รับพัฒนาออกมาใหมอ่ยูเ่รือ่ยๆ (ดขูอ้มลูจาก www.isaca.org/cobit)

2. COBIT 4.1 และรุน่กอ่นหนา้นี:้ เดมิเป็นทีรู่จั้กในชือ่เต็มวา่ Control objectives for 
information and related technology (COBIT) ซึง่เป็นกรอบการดำาเนนิงาน
สำาหรับไอททีีส่มบรูณแ์ละเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล ซึง่สนับสนุนผูบ้รหิารและผู ้
บรหิารระดบัสงูทัง้ทางธรุกจิและดา้นไอทใีนการกำาหนดเป้าหมายทางธรุกจิและเป้า
หมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีและบรรลเุป้าหมายเหลา่นีโ้ดยใหต้น้แบบในการกำากบั
ดแูล การบรหิารจัดการ การควบคมุ และการใหค้วามเชือ่มัน่ดา้นไอทอียา่ง
ครอบคลมุ COBIT อธบิายถงึกระบวนการดา้นไอทแีละวตัถปุระสงคก์ารควบคมุที่
เกีย่วขอ้ง แนวทางในการบรหิารจัดการ (กจิกรรรม ความรับผดิชอบในผลงาน ความ
รับผดิชอบตามหนา้ที ่และมาตรวดัประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน)  และตน้แบบ
ของระดบัวฒุภิาวะ (maturity model) COBIT สนับสนุนผูบ้รหิารขององคก์รในการ
พัฒนา การนำาไปใช ้การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และการเฝ้าตดิตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีี่
เกีย่วขอ้งกบัไอที

หมายเหต:ุ การรับกรอบดำาเนนิงาน COBIT มาใชไ้ดรั้บการสนับสนุนจากแนวทาง
สำาหรับผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู (ใน บทสรปุสำาหรับคณะกรรมการบรหิารเพือ่
การกำากบัดแูลไอท ีพมิพค์รัง้ที ่2 - board briefing on IT governance 2 edi-
tion)  สำาหรับผูน้ำาการกำากบัดแูลดา้นไอทไีปใชง้าน (IT governance implement-
ers) (ใน COBIT Quickstart, 2nd  Edition; IT Governance Implementation  
Guide: Using COBIT and Val IT, 2nd  Edition; และใน COBIT Control 
Practices:  Guidance to Achieve Control Objectives for Successful IT 
Governance) และสำาหรับผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการใหค้วามเชือ่มัน่และการตรวจ
สอบดา้นไอท ี(ใน IT Assurance  Guide Using COBIT) นอกจากนี ้ยงัมแีนวทาง
ทีส่นับสนุนการประยกุตใ์ชส้ำาหรับขอ้กำาหนดดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
(ยกตวัอยา่งเชน่ IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley และ IT Control 
Objectives for Basel II ) และทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (ใน COBIT Security Baseline)  ไดม้กีารแสดง COBIT เทยีบกบั
กรอบดำาเนนิงานและมาตรฐานอืน่ๆ เพือ่ใหเ้ห็นภาพของความครอบคลมุอยา่ง
สมบรูณใ์นวฏัจักรของการบรหิารจัดการดา้นไอท ีและสนับสนุนการใช ้COBIT ใน
องคก์รทีใ่ชก้รอบดำาเนนิงานและมาตรฐานทีเ่กีย่วกบัไอททีีห่ลากหลาย

Competence ความสามารถ/
ศกัยภาพ

ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิ การกระทำา และหนา้ทีง่านใหส้ำาเร็จ
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Consulted party 
(RACI)

ผูใ้หค้ำาปรกึษา 
(RACI)

หมายถงึบคุคลทีใ่หค้วามเห็นเกีย่วกบักจิกรรม (การสือ่สาร 2 ทาง)

ในตาราง RACI จะใชต้อบคำาถาม: ใครเป็นผูใ้หข้อ้มลู
เป็นบทบาทหนา้ทีห่ลกัทีใ่หข้อ้มลู (input) โปรดสงัเกตวา่จะขึน้อยูก่บัผูม้คีวามรับผดิ
ชอบในผลงานและผูม้คีวามรับผดิชอบตามหนา้ทีท่ีจ่ะรับสารสนเทศมาจากสว่นงาน
หรอืพันธมติรภายนอกอืน่ๆ ดว้ย อยา่งไรกต็าม ขอ้มลู (input) ทีรั่บมาจากบทบาท
ตา่งๆทีม่อียูใ่นรายการจะไดรั้บการพจิารณา และตอ้งมกีารดำาเนนิการทีเ่หมาะสมในการ
แจง้เรือ่งตามระดบั (escalation) ถา้จำาเป็น

Context บรบิท กลุม่ของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกโดยรวมทีอ่าจมอีทิธพิลหรอืมสีว่นในการกำาหนด
วา่องคก์ร หน่วยงาน กระบวนการ หรอืบคุคลจะมกีารกระทำาอยา่งไร

หมายเหต:ุ บรบิทประกอบดว้ย
• บรบิททางเทคโนโลย—ีปัจจัยดา้นเทคโนโลยทีีม่ผีลตอ่ความสามารถขององคก์รใน

การสรา้งคณุคา่จากขอ้มลู
• บรบิททางขอ้มลู—ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง พรอ้มใชง้าน เป็นปัจจบุนั และมคีณุภาพ
• ทกัษะและความรู—้ประสบการณท์ัว่ไป และทกัษะดา้นการวเิคราะห ์ดา้นเทคนคิ 

และดา้นธรุกจิ
• บรบิทดา้นโครงสรา้งการจัดองคก์รและวฒันธรรม—ปัจจัยดา้นการเมอืง และองคก์ร

ชอบทีจ่ะใชข้อ้มลูมากกวา่ใชส้ญัชาตญิาณหรอืไม่
• บรบิทดา้นกลยทุธ—์วตัถปุระสงคด์า้นกลยทุธข์ององคก์ร

Control การควบคมุ วธิใีนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน แนวทาง แนวปฏบิตั ิ
หรอืโครงสรา้งการจัดองคก์ร ซึง่อาจเป็นดา้นการจัดการดแูล (administrative) ดา้น
เทคนคิ ดา้นการบรหิาร หรอืดา้นกฎหมาย และยงัใชใ้นความหมายเดยีวกนักบัการ
ปกป้อง (safeguard) หรอืมาตรการรับมอื (countermeasure)

Culture วฒันธรรม แบบแผน (pattern) ของพฤตกิรรม ความเชือ่ สมมตฐิาน ทศันคต ิและวธิใีนการทำาสิง่
ตา่งๆ

Driver ปัจจัยขบั
เคลือ่น/ปัจจัย
ผลกัดนั

ปัจจัยภายนอกหรอืปัจจัยภายใน ทีร่เิร ิม่ดำาเนนิการหรอืสง่ผลใหอ้งคก์รหรอืบคุคล
กระทำาการหรอืเกดิการเปลีย่นแปลง

enterprise goal เป้าหมายองคก์ร ด ูเป้าหมายของธรุกจิ (business goal)

Enterprise
governance

การกำากบัดแูล
องคก์ร

กลุม่ของหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและแนวปฏบิตัทิีด่ำาเนนิการโดยคณะกรรมการบรหิาร
และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมเีป้าหมายในการใหท้ศิทางเชงิกลยทุธ ์ ทำาใหเ้กดิความ
มัน่ใจวา่จะบรรลวุตัถปุระสงค ์แน่ใจไดว้า่ความเสีย่งไดรั้บการบรหิารจัดการอยา่งเหมาะ
สม และตรวจสอบวา่มกีารใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และยงัอาจ
หมายถงึมมุมองดา้นการกำากบัดแูลทีเ่นน้องคก์รโดยรวม ซึง่เป็นมมุมองในภาพรวม
ระดบัสงูสดุของการกำากบัดแูลซึง่ทกุมมุมองอืน่ทัง้หมดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมมุมองนี้

Full economic life 
cycle

ตลอดอายกุาร
ใชง้านทีเ่หมาะ
สม

ชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดรั้บผลประโยชนท์างธรุกจิอยา่งเป็นนัยสำาคญั และ/หรอืชว่ง
ระยะเวลาทีค่าดวา่จะเกดิคา่ใชจ้า่ยอยา่งเป็นนัยสำาคญั (รวมถงึการลงทนุ ตน้ทนุในการ
ดำาเนนิธรุกจิ และตน้ทนุในการเลกิธรุกจิ) จากการลงทนุในชดุโครงการ (programme)

Good practice แนวปฏบิตัทิีด่ ี กจิกรรมหรอืกระบวนการทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่ เมือ่องคก์รตา่งๆนำามาใชง้านแลว้จะ
ประสบความสำาเร็จ และสามารถทำาใหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่ชือ่ถอืได ้

Governance การกำากบัดแูล การกำากบัดแูลชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่ ความตอ้งการ เงือ่นไข และทางเลอืกตา่งๆ ของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีไดรั้บการประเมนิเพือ่พจิารณาถงึการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีม่คีวามสมดลุและ
เห็นพอ้งตอ้งกนัขององคก์ร; การกำาหนดทศิทางผา่นทางการจัดลำาดบัความสำาคญัและ
การตดัสนิใจ; และการเฝ้าตดิตามประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานและการปฏบิตัติาม
ทศิทางและวตัถปุระสงคท์ีเ่ห็นพอ้งตอ้งกนั

Governance/ 
management 
practice

แนวปฏบิตัใิน
การกำากบัดแูล/
การบรหิาร
จัดการ 

สำาหรับแตล่ะกระบวนการของ COBIT แนวปฏบิตัใินการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการ จะใหข้อ้กำาหนดในภาพรวมทีค่รบชดุสำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการไอทรีะดบัองคก์รทีม่ปีระสทิธผิลและนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิ แนวปฏบิตัใินการกำากบั
ดแูล/การบรหิารจัดการนีเ้ป็นคำาแถลงการณก์ระทำา (statements of actions) จาก
หน่วยงานกำากบัดแูลและผูบ้รหิาร 

Governance 
enabler

ปัจจัยเอือ้ดา้น
การกำากบัดแูล

สิง่ (ทัง้จับตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไมไ่ด)้ ทีช่ว่ยใหเ้กดิการกำากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิล
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Governance
framework

กรอบการดำาเนนิ
งานดา้นการ
กำากบัดแูล

กรอบการดำาเนนิงานเป็นโครงสรา้งแนวคดิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการแกไ้ขหรอืจัดการประเด็น
ปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้น เป็นปัจจัยเอือ้สำาหรับการกำากบัดแูล เป็นกลุม่ของแนวคดิ ขอ้
สมมตุฐิาน และแนวปฏบิตัทิีใ่ชก้ำาหนดวธิปีฏบิตัหิรอืทำาความเขา้ใจในบางเรือ่ง ตลอด
จนกำาหนดความสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานตา่งๆทีม่สีว่นรว่ม บทบาทหนา้ทีข่องผูท้ีม่ ี
สว่นรว่ม และขอบเขต (อะไรทีร่วมและไมร่วมอยูใ่นระบบการกำากบัดแูล)

ตวัอยา่ง: COBIT และการควบคมุภายใน—กรอบการดำาเนนิงานแบบบรูณาการของ 
COSO

Governance of 
enterprise IT

การกำากบัดแูล
ไอทรีะดบั
องคก์ร

มมุมองของการกำากบัดแูลทีใ่หค้วามมัน่ใจวา่ สารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง
สนับสนุนและเอือ้ตอ่กลยทุธข์ององคก์รและชว่ยใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์และยงั
รวมถงึหนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลดา้นไอท ีกลา่วคอื การทำาใหม้ัน่ใจวา่ความสามารถดา้น
ไอทเีกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

Information สารสนเทศ เป็นสนิทรัพยเ์ชน่เดยีวกบัสนิทรัพยท์างธรุกจิทีส่ำาคญัอืน่ๆ ขององคก์ร  เป็นทีส่ ิง่จำาเป็น
ตอ่การดำาเนนิธรุกจิขององคก์ร  อาจอยูใ่นรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ สิง่พมิพห์รอื
ขอ้ความทีเ่ขยีนบนกระดาษ เกบ็ในรปูแบบของอเิล็กทรอนกิ สง่ทางไปรษณียห์รอืทาง
อเิล็กทรอนกิส ์แสดงบนฟิลม์ หรอืคำาพดูในการสนทนา

Informed party 
(RACI)

ผูท้ีไ่ดรั้บแจง้ให ้
รับทราบ 
(RACI)

หมายถงึผูท้ีบ่คุคลตา่งๆจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหนา้ของงานหรอืกจิกรรม (การ
สือ่สารทางเดยีว)

ในตาราง RACI จะใชต้อบคำาถาม: ใครเป็นผูไ้ดรั้บสารสนเทศ
เป็นบทบาทหนา้ทีท่ีจ่ะไดรั้บแจง้ใหท้ราบถงึความสำาเร็จของงานและ/หรอืการสง่มอบ
งาน ทัง้นี ้แน่นอนอยูแ่ลว้วา่บทบาทหนา้ทีซ่ ึง่ ‘รับผดิชอบในผลงาน’ ควรจะไดรั้บ
สารสนเทศอยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอเพือ่ใหส้ามารถควบคมุดแูลการทำางานได ้เชน่เดยีว
กบับทบาทหนา้ทีซ่ ึง่ ‘รับผดิชอบตามหนา้ที’่ ทีค่วรไดรั้บสารสนเทศในสว่นทีต่นรับผดิ
ชอบ

Inputs and outputs ขอ้มลูรับเขา้และ
ผลลพัธ์

ช ิน้งานนหรอืสิง่ทีจั่ดทำาขึน้ของกระบวนการทีถ่อืไดว้า่มจีำาเป็นในการสนับสนุนการ
ดำาเนนิกระบวนการ โดยเอือ้ตอ่การตดัสนิใจทีส่ำาคญั ใหข้อ้มลูและรอ่งรอยสำาหรับการ
ตรวจสอบกจิรรมตา่งๆของกระบวนการ  และเอือ้ตอ่การตดิตามเหตกุารณผ์ดิปกตทิีเ่กดิ
ขึน้ โดยระบทุีร่ะดบัของแนวปฏบิตัใินการบรหิารจัดการ (management practice) และ
อาจรวมถงึชิน้งานบางอยา่งทีใ่ชภ้ายในกระบวนการเทา่นัน้และมกัจะเป็นขอ้มลูรับเขา้ 
(input) ทีส่ำาคญัของกระบวนการอืน่ ขอ้มลูรับเขา้ (input) และผลลพัธท์ีร่ะบไุวใ้น 
COBIT 5 ไมค่วรถอืวา่มเีพยีงรายการเหลา่นัน้เทา่นัน้ เพราะอาจมกีารกำาหนดกระแส
สารสนเทศ (information flow) เพิม่เตมิขึน้ไดอ้กี ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รและกรอบการดำาเนนิงานของกระบวนการ

Investment 
portfolio

กลุม่ของการ
ลงทนุ

กลุม่ของการลงทนุทีก่ำาลงัไดรั้บการพจิารณาหรอืกำาลงัดำาเนนิการอยู่

IT application ระบบงานดา้น
ไอที

เป็นหนา้ทีง่านทางอเิล็กทรอนกิทีเ่ป็นสว่นของกระบวนการทางธรุกจิ ซึง่ดแูลโดยหรอื
ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานดา้นไอที

IT goal เป้าหมายดา้น
ไอที

ขอ้ความทีอ่ธบิายถงึผลลพัธท์ีต่อ้งการของไอทรีะดบัองคก์รเพือ่สนับสนุนเป้าหมาย
ขององคก์ร ผลลพัธอ์าจเป็นสิง่ทีจั่ดทำาขึน้มา การเปลีย่นแปลงสถานะอยา่งเป็นนัย
สำาคญั หรอืการปรับปรงุความสามารถอยา่งเป็นนัยสำาคญั 

IT service การใหบ้รกิาร
ดา้นไอท ี 

การใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบงานดา้นไอทกีบัลกูคา้ในแตล่ะวนัและการ
สนับสนุนผูใ้ชง้าน  ตวัอยา่งรวมถงึ  หน่วยบรกิาร (service desk) การจัดหาและยา้ย
อปุกรณ ์และการใหส้ทิธิเ์พือ่รักษาความมัน่คงปลอดภยั  

Management ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารวางแผน จัดสรา้ง ดำาเนนิการ และเฝ้าตดิตามกจิกรรมตา่งๆใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางทีก่ำาหนดมาจากหน่วยงานกำากบัดแูลเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร

Model ตน้แบบ/รปูแบบ วธิทีีใ่ชอ้ธบิายถงึกลุม่ขององคป์ระกอบและความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบเหลา่นัน้ 
เพือ่อธบิายถงึการทำางานหลกัของวตัถ ุระบบ หรอืแนวคดิอยา่งใดอยา่งหนึง่

Metric มาตรวดั หน่วยวดัเชงิปรมิาณทีใ่ชว้ดัความสำาเร็จของกระบวนการตามเป้าหมายทีก่ำาหนด มาตร
วดัควรจะ SMART-ชีเ้ฉพาะ (Specific) วดัผลได ้(Measurable) ทำางานได ้
(Actionable) เกีย่วเนือ่ง (Relevant) และทนัเวลา (Timely) แนวทางสำาหรับมาตรวดั
ทีส่มบรูณจ์ะตอ้งระบถุงึหน่วยทีใ่ช ้ความถีใ่นการวดั คา่เป้าหมายทีต่อ้งการ(ถา้เหมาะ
สม) และยงัรวมถงึขัน้ตอนทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการในการวดัผล และขัน้ตอนในการตคีวาม
ผลการประเมนิ
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Objective วตัถปุระสงค์ คำาแถลงถงึผลลพัธท์ีต่อ้งการ

Organisational 
structure

โครงสรา้งการ
จัดองคก์ร

ปัจจัยเอือ้สำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ  รวมถงึองคก์รและโครงสรา้ง
ขององคก์ร ลำาดบัและสายการบงัคบับญัชา 

ตวัอยา่ง: คณะกรรมการอำานวยการ (Steering Committee) 

Output ผลลพัธ์ ดใูน ขอ้มลูรับเขา้และผลลพัธ ์(inputs and outputs) 

Owner เจา้ของ บคุคลหรอืกลุม่ทีถ่อืหรอืไดรั้บสทิธแิละมคีวามรับผดิชอบตอ่องคอ์งคก์ร ตอ่หน่วยงาน 
(entity) หรอืตอ่สนิทรัพยข์ององคก์ร เชน่ เจา้ของกระบวนการ เจา้ของระบบ

Policy นโยบาย ความตัง้ใจและทศิทางในภาพรวมทีผู่บ้รหิารแสดงออกมาอยา่งเป็นทางการ

Principle หลกัการ ปัจจัยเอือ้สำาหรับการกำากบัดแูลและการบรหิารจัดการ ประกอบดว้ยคา่นยิามและขอ้
สมมตฐิานขัน้พืน้ฐานทีอ่งคก์รยดึถอือยู ่ความเชือ่ทีช่ ีน้ำาและกำาหนดขอบเขตการตดัสนิ
ใจขององคก์ร การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และการดแูลรักษา (steward-
ship)—การดแูลสนิทรัพยท์ีผู่อ้ ืน่เป็นเจา้ของ

ตวัอยา่ง: กฎบตัรจรยิธรรม (ethic charter) กฎบตัรความรับผดิชอบตอ่สงัคม (social 
responsibility charter)

Process กระบวนการ โดยทัว่ไปหมายถงึกลุม่ของแนวปฏบิตัทิีไ่ดรั้บอทิธพิลจากนโยบายและกระบวนการ
ขององคก์รซึง่รับขอ้มลูมาจากแหลง่ตา่งๆ (ซึง่รวมถงึกระบวนการอืน่ๆ) จัดดำาเนนิการ 
(manipulate) ขอ้มลูทีรั่บเขา้และจัดทำาผลลพัธ ์(เชน่ ผลติภณัฑ ์บรกิาร)

หมายเหต:ุ กระบวนการมเีหตผุลทางธรุกจิทีส่มเหตสุมผลสำาหรับการมอียู ่มเีจา้ของ
ผูรั้บผดิชอบในผลงาน (accountable owner) มบีทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบที่
ชดัเจนในการปฏบิตังิาน และมวีธิกีารสำาหรับการวดัผลการปฏบิตังิาน

Process (capability) 
attribute

คณุลกัษณะ 
(ความสามารถ) 
ของกระบวนการ

ISO/IEC 15504: เป็นลกัษณะความสามารถของกระบวนการ (process capability) ที่
วดัผลได ้ซึง่ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการใดๆ กไ็ด ้

Process capability ความสามารถ
ของกระบวนการ

ISO/IEC 15504: เป็นลกัษณะความสามารถของกระบวนการทีช่ว่ยใหบ้รรลเุป้าหมาย
ทางธรุกจิในปัจจบุนัหรอืทีป่ระมาณไว ้

Process goal เป้าหมายของ
กระบวนการ

ขอ้ความทีอ่ธบิายถงึผลลพัธท์ีต่อ้งการจากกระบวนการ  ผลลพัธอ์าจเป็นสิง่ทีจั่ดทำาขึน้
มา การเปลีย่นสถานะอยา่งเป็นนัยสำาคญั หรอืการปรับปรงุความสามารถของกระบวนกา
รอืน่ๆ อยา่งเป็นนัยสำาคญั

Programme and 
project 
management office 
(PMO)

สำานักงานบรหิาร
โครงการและชดุ
โครงการ

เป็นหนา้ทีง่านทีรั่บผดิชอบในการสนับสนุนผูบ้รหิารชดุโครงการ (programmes) และ
โครงการ ในการรวบรวม ประเมนิ และรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตาม
ชดุโครงการและโครงการตา่งๆทีป่ระกอบอยูใ่นชดุโครงการนัน้ๆ 

Services บรกิาร ด ูการใหบ้รกิารดา้นไอท ี(IT service)

Skill ทกัษะ ความสามารถในการเรยีนรูเ้พือ่บรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ไว ้

Stakeholder ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูท้ีรั่บผดิชอบในหนา้ทีต่อ่ความคาดหวงัหรอืผลประโยชนอ์ืน่ๆ บางประการของ
องคก์ร—เชน่ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูใ้ชง้าน รัฐบาล ผูข้าย ลกูคา้ และสารธารณชน

System of internal 
control

ระบบการควบคมุ
ภายใน

นโยบาย มาตรฐาน แผนงานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และโครงสรา้งการจัดองคก์รที่
ออกแบบมาเพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่ไดพ้อควรวา่ จะบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร และ
เหตกุารณท์ีไ่มพ่งึปรารถนาจะไดรั้บการป้องกนั ตรวจพบและแกไ้ข

Value creation การสรา้งคณุคา่ วตัถปุระสงคห์ลกัดา้นการกำากบัดแูลขององคก์ร  จะบรรลเุมือ่สามารถสรา้งสมดลุ
ระหวา่งวตัถปุระสงคพ์ืน้ฐาน 3 ขอ้ (การไดรั้บผลประโยชน ์ความเสีย่งทีเ่หมาะสม และ
ทรัพยากรทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุ)
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