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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อสํารวจระดับวุฒิภาวะในการกํากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององคกรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) จํานวน 408 องคกร ตามกรอบวิธีปฏิบัติ COBIT 5 ในโดเมนการจัดวางแนวทาง การ
จัดทําแผน และการจัดระบบ (Align, Plan and Organize หรือ APO) ซึ่งประกอบดวย 13 กระบวนการ
ได แก ด านกรอบการจั ดการงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด านการจั ดการกลยุ ทธ ด านการจั ดการ
สถาปตยกรรมองคกร ดานการจัดการนวัตกรรม ดานการจัดการผลงาน ดานการจัดการงบประมาณและ
คาใชจาย ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ดานการจัดการความสัมพันธ ดานการจัดการสัญญาบริการ
ดานการจัดการผูจัดจําหนาย ดานการจัดการคุณภาพ ดานการจัดการความเสี่ยง และดานการจัดการ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสํารวจแรงผลักดันและอุปสรรคในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร
ผลการสํารวจ พบวาระดับวุฒิภาวะในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบวิธี
ปฏิบัติ COBIT 5 ในโดเมนการจัดวางแนวทาง การจัดทําแผน และการจัดระบบ (Align, Plan and
Organize หรือ APO) โดยรวม แยกตามกลุมอุตสาหกรรมนั้น กลุมอุตสาหกรรมที่มีระดับวุฒิภาวะ
สูงสุดอยูในระดับวุฒิภาวะที่ 3 (หรือมีการกําหนดกระบวนการ) จากระดับวุฒิภาวะที่ 5 ซึ่งเปนระดับ
วุฒิภาวะที่สูงที่สุด (หรือมีการปฏิบัติที่ดีที่สุด) ไดแก กลุมธุรกิจการเงิน กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุม
เทคโนโลยี กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไมจั ดอยูใน
กลุมอุตสาหกรรมใด และกลุมอุตสาหกรรมที่มีระดับวุฒิภาวะต่ําสุดอยูในระดับวุฒิภาวะที่ 2 (หรือมี
การทําซ้ํา) จากระดับวุฒิภาวะที่ 5 ซึ่งเปนระดับวุฒิภาวะที่สูงที่สุด (หรือมีการปฏิบัติที่ดีที่สุด) ไดแก
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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สวนผลของการสํ ารวจระดับวุฒิ ภาวะในการกํากับ ดูแ ลเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
กระบวนการจํานวน 13 กระบวนการของโดเมนการจัดวางแนวทาง การจัดทําแผน และการจัดระบบ
(Align, Plan and Organize หรือ APO) พบวาระดับวุฒิภาวะสูงสุดอยูในระดับวุฒิภาวะที่ 3 (หรือมี
การกําหนดกระบวนการ) จากระดับวุฒิภาวะที่ 5 ซึ่งเปนระดับวุฒิภาวะที่สูงที่สุด (หรือมีการปฏิบัติที่
ดีที่สุด) ไดแก ดานการจัดการความปลอดภัย ดานกรอบการจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
การจัดการงบประมาณและคาใชจาย ดานการจัดการความเสี่ยง ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ดานการจัดการคุณภาพ ดานการจัดการกลยุทธ ดานการจัดการสัญญาบริการ ดานการจัดการผูจัด
จําหนาย ดานการจัดการความสัมพันธ ดานการจัดการผลงาน ดานการจัดการนวัตกรรม และที่มี
ระดับวุฒิภาวะต่ําสุดอยูในระดับวุฒิภาวะที่ 2 (หรือมีการทําซ้ํา) จากระดับวุฒิภาวะที่ 5 ซึ่งเปนระดับ
วุฒิภาวะที่สูงที่สุด (หรือมีการปฏิบัติที่ดีที่สุด) ไดแก ดานการจัดการสถาปตยกรรมองคกร
จากผลการสํารวจแรงผลักดัน พบวาแรงผลักดันในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคกร จากมากไปนอย ตามลําดับ ไดแก เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย เพื่อสรางชื่อเสียงและความไววางใจใหกับองคกร เพื่อลด
คาใชจาย เพื่อบรรลุพันธกิจและเปาหมาย และเพื่อเพิ่มสภาพแวดลอมการแขงขัน และผลการสํารวจ
อุปสรรค พบวาอุปสรรคในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร จากมากไปนอย ตามลําดับ
ไดแก ขอจํ ากัดดานงบประมาณ การจัดการองคความรู ความสามารถหรือทักษะของพนักงานไม
เพียงพอ ความยากของวิธีการ ยังไมไดจัดอยูในลําดับที่ความสําคัญที่จะจัดสรรทรัพยากร ไมสามารถ
หาผูรับผิดชอบในการควบคุม และอุปสรรคอื่นๆ
ประโยชนจากการสํารวจนี้ ทําใหทราบระดับวุฒิภ าวะขององคกร และยังเปนแนวทาง
ในการชวยวางแผนและกําหนดเปาหมายที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหมีระดับวุฒิภาวะระดับที่สูงขึ้น
ทั้งนีผ้ ูตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูที่เกี่ยวของสามารถใชผลการสํารวจนี้ในการใหขอมูล
กับผูบริหาร นํามาเปนรายการตรวจสอบ (Check Lists) หรือแผนการตรวจสอบ (Audit Program)
เพื่อดําเนินการใหเกิดการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสราง
ความนาเชื่อถือและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
นอกจากนี้ ผ ลการสํ า รวจแรงผลั ก ดั น และอุ ป สรรคในการกํ า กั บ ดู แ ลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหทราบถึงเหตุผลสวนใหญที่เปนแรงผลักดันใหองคกรดําเนินการกํากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางคุณคาใหกับองคกร และองคกรควรสนับสนุนดานงบประมาณในการกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: กรอบวิธีปฏิบัติ COBIT, ระดับวุฒิภาวะ, การกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ABSTRACT
The objective of this study is to survey the Maturity Levels in IT
Governance of listed companies on the Stock Exchange of Thailand (SET) and Market
for Alternative Investment (MAI). This research collected data from 408 organizations.
The collected data are only APO domain (Align, Plan and Organize domain) in COBIT 5
framework which consists 13 processes: Manage the IT Management Framework,
Manage Strategy, Manage Enterprise Architecture, Manage innovation, Manage
Portfolio, Manage Budget and Costs, Manage Human Resources, Manage
Relationships, Manage Service Agreements, Manage Suppliers, Manage Quality,
Manage Risk and Manage Security. Furthermore, this survey also collected data of the
driving and inhibiting forces to use IT governance.
From the Maturity Level of overall APO domain in COBIT 5 framework
which classified by industry group, the results indicated that the highest Maturity
Level is 3 (which is defined processes) out of highest Maturity Level 5 (which is
optimized). These industries are Financials, Industrials, Technology, Resources,
Services, Consumer Products and Companies Under Rehabilitation. The lowest
Maturity Level is 2 (which is repeatable but intuitive) out of highest Maturity Level 5
(which is optimized). These industries are Property & Construction and Agro & Food
Industry.

(4)
From the Maturity Level of each process in 13 APO processes, the results
indicated that the highest Maturity Level is 3 (which is defined processes) out of
highest Maturity Level 5 (which is optimized). The processes in this level are Manage
Security, Manage the IT Management Framework, Manage Budget and Costs, Manage
Risk, Manage Human Resources, Manage Quality, Manage Strategy, Manage Service
Agreements, Manage Suppliers, Manage Relationships, Manage Portfolio and Manage
innovation. The lowest Maturity Level is 2 (which is repeatable but intuitive) out of
highest Maturity Level 5 (which is optimized). The process in this level is Manage
Enterprise Architecture.
Furthermore, results from the rank of driving forces of IT Governance
from high to low are Performance improvement, Risk reduction, Legal regulatory and
contract compliance, Reputation and trust, Cost reduction, Mission and goals and
Competitive environment respectively. In addition, results from the rank of inhibiting
forces of IT Governance from high to low are Budget limitation, Management
awareness, Availability of skilled staff, No easy solution, Resource priorities, Lack of
ownership and other Inhibiting.
Benefits of this research are to help organizations know the current
Maturity Level, plan and set target to be the higher Maturity Level. Moreover, auditor
or related persons can use this survey results as a checklist or audit program for
providing information to the Executive in order to improve IT Governance effectively,
build trust and add value to the organization.
The results of survey of driving and inhibiting forces of IT Governance
show that the most of reason for driving forces to use IT Governance such as risks
associated with the use of information technology and using information technology
to benefit the organization and organize should support budget for IT Governance
appropriately.
Keywords: COBIT, Maturity Level, IT Governance

