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ใน
บทความตอนทีผ่่านมา ผมมกัจะกล่าวถึงสถานการณ์ แนวโน้ม
ของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่บีทบาทต่อองค์การในการพฒันา

ศักยภาพ หรือสนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดธุรกิจ ตลาด
อุตสาหกรรมที่เปิดกว้างขึ้น มีผู้เล่นที่หลากหลาย มีความร่วมมือหรือ
แข่งขันในมิติของผลประโยชน์ร่วมที่สลับซับซ้อนซึ่งล้วนแล้วแต่ต้อง
ค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนงานทางธรุกิจหลกัของ
องค์การ จงึต้องเน้นไปท่ีการสร้างความเข้มแขง็ของรากฐานการพฒันา
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร หรือ IT มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ส�าคัญซึ่งขาด
ไม่ได้ในปัจจบุนั รวมไปถึงแนวทาง และโอกาสในการเลอืกใช้ IT อย่าง
เหมาะสม ตรงตามเป้าประสงค์ เพือ่ไม่ให้กลายเป็นภาระขององค์การ 
แทนท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุน และสร้างความได้เปรียบ เหตุ
เพราะองค์การทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมน้ัน ส่วนใหญ่หากไม่ได้มี
ความช�านาญหรือเชี่ยวชาญด้าน IT มีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับ IT มีการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ท่ีเข้าข่ายแล้วละก็ งาน
ด้าน IT จะกลายเป็นภาระท่ีจ�าเป็นต้องพึ่งพา และใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการท�างานหลักขององค์การ

จดุส�าคญั คอื ท�าอย่างไรให้สามารถบรหิารจดัการงานด้าน IT 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระขององค์การ บางกรณี Out-
source อาจเป็นค�าตอบ แต่บางกรณี การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา 
มีทีม IT ที่มีความสามารถขององค์การเป็นผู้ก�ากับดูแลเองก็อาจเป็น
ค�าตอบที่เหมาะสม น่ันก็ขึ้นอยู่กับความส�าคัญ อยากให้เน้นที่ข้อมูล 
เพราะระบบสารสนเทศทุกระบบมีพื้นฐานมาจากระบบข้อมูล  
หากสามารถบริหารจัดการได้อย่างชัดเจนในมิติของเจ้าของข้อมูล  
ผู้รับผิดชอบ เนื้อข้อมูล ทั้งที่เป็นเอกสาร (กระดาษ) และที่เป็น
อเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการก�ากบั
ดแูล และควบคมุทีเ่หมาะสม รวมทัง้สามารถระบไุด้ว่าข้อมลูดงักล่าว
ถูกน�าไปใช้ หรือเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนงานใดขององค์การ จะ
ท�าให้สามารถบรหิารจดัการข้อมลูขององค์การในทกุส่วนได้อย่างเป็น
ระบบมรีะเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน หรอืตามกลไกทีค่วรจะเป็น ในกรณี
นี้ อาทิ ข้อมูลบุคคล บุคลากร พนักงาน ข้อมูลด้านงบประมาณ การ
เงิน บัญชี ข้อมูลลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ข้อมูลการผลิต กระบวนการ 
เป็นต้น หากสามารถด�าเนินการได้ดังที่กล่าวซึ่งเป็นแนวทางของ EA 
(Enterprise Architect) หรือสถาปัตยกรรมองค์การ ซึ่งมองเพียง 

ผิวเผินแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบส�าคัญที่ในการพัฒนาระบบ ERP 
(Enterprise resource planning) ระบบ HRM (Human resource 
management) ระบบ CRM (Customer relationship management) 
ระบบ MIS (Management information system) หรอืแม้กระทัง่ ระบบ 
DSS (Decision support system) ซึ่งมีความชัดเจน และมีเอกภาพ

ดังนัน้ ส่ิงทีอ่งค์การควรด�าเนนิการก็คือ การสร้างความชดัเจน 
และเป็นรูปธรรม (จับต้องได้ สืบค้นได้ ระบุที่มาที่ไปได้) ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในกระบวนงานทางธรุกิจอย่างครบถ้วน และเหมาะสม ตาม
ล�าดับความส�าคัญ และระดับชั้นความลับ ซึ่งในการบริหารจัดการดัง
กล่าวมีกรอบแนวในการด�าเนินการหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถ
สืบค้น และอ้างอิงในระดับสากล โดยเฉพาะที่องค์การหลายแห่งทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศน�ามาใช้ก�าหนดกรอบการ
พฒันา และบรหิารจดัการ IT ซึง่หลายท่านอาจจะมคีวามคุน้เคย และ
เข้าใจในเนื้อหา อาทิ 

➲ EA: Enterprise Architect ส�าหรบัการจดัท�าสถาปัตยกรรม
องค์การเป็นรากฐานในการสร้างความชัดเจนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านข้อมูล และกระบวนงานทางธุรกิจ 

➲ COBIT: Control Objectives for Information and Related 
Technology ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
ปฏบิติั และการควบคุม การพฒันา และให้บรกิารด้าน IT ขององค์การ

➲ COSO: Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission ใช้เป็นกลไกในการประเมินและ
ควบคุมการพัฒนาและให้บริการด้าน IT ขององค์การ

➲ ITIL: IT Infrastructure Library / IT Service Management 
ใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการ การให้บริการงานด้าน IT ขององค์การ

➲ มาตรฐาน ISO/IEC 20000 Series ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การควบคมุคณุภาพของการพฒันา และให้บรกิารด้าน IT ขององค์การ 
รวมถึงการมีกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในด้านดังกล่าว

กับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การGRC
แนวคิด วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
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นอกจากนี้ยังมีกรอบแนวทางที่ใช้ในทางการบริการจัดการ
องค์การ อาท ิBalanced Scorecard ทีห่ลายๆ ท่านมคีวามคุน้เคยเป็น
อย่างดี การท�า TQM, PMQA เพื่อประเมินคุณภาพ เหล่านี้หากน�ามา
ใช้กับแง่มุมของ IT ดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากมีรายละเอียดที่มากมาย และ
คงเป็นงานที่ไม่ถนัดนักส�าหรับนัก IT ขององค์การหรือแม้แต่ผู้บริหาร
เองก็ตาม ซึ่งบางคร้ังอาจคิดว่าต้องท�าถึงขนานนั้นด้วย หรือส�าหรับ
องค์การขนาดใหญ่ที่พึ่งพา IT เป็นหลักมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
วางแผนการพัฒนา IT ในระยะ 4-8 ปี เป็นช่วงๆ เพื่อก�าหนดทิศทางที่
สอดรบักบัยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ขององค์การทีต้่องการก้าวไปให้ถึง
เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ โดยมีการน�าเอาแนวทาง มาตรฐาน หรือ
รูปแบบต่างๆ ข้างต้นมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

แล้วแบบนี้พอจะมีแนวคิดการบริหารจัดการงานด้าน IT ที่
สามารถท�าความเข้าใจได้ง่ายมุง่เน้นไปทีเ่ฉพาะประเดน็ส�าคญัทีต้่อง
ด�าเนินการ เช่น งานด้านการควบคุมก�ากับดูแล มีการสร้างหรือ
พฒันาการปฏบิตัทิีห่ยัง่รากลกึลงไปในแง่ของวฒัธรรมองค์การเพือ่ให้
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนบ้างหรือไม่ ค�าตอบคือเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่
ผ่านมามีการพัฒนาแนวคิดใหม่ที่รวมเอาสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัย และ
เป้าประสงค์ที่บ่งชี้ความส�าเร็จในการบริหารซึ่งจะเกิดผลอันเป็น 
รูปธรรม ประกอบด้วย 

➲ Governance หรือธรรมาภิบาล คือ ความรับผิดชอบของ
ผู ้บริหารระดับสูงในการสร้างความโปร่งใสในการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน มี
กลไกที่ท�าให้สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก�าหนด หากมีข้อผิดพลาด
สามารถรู้ได้โดยเร็วสามารถด�าเนินการแก้ไขทันท่วงที และสามารถรู้
ได้เมื่อมีการละเว้นไม่ด�าเนินการ 

➲ Risk Management หรือ การบริหารความเสี่ยง คือ 
กระบวนการก�าหนดประเดน็ความเสีย่ง ก�าหนดสนิทรพัย์เสีย่ง ประเมนิ
ค่าความเสีย่ง ระบคุ่าความเสีย่งทีอ่งค์การยอมรบัได้ ก�าหนดกจิกรรม
ควบคุม และจัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมควบคุม เพื่อ “ลด ละ 
เลิก” ความเสี่ยงในการด�าเนินงานขององค์การ

➲ Compliance หรือ การปฏิบัติตามกฎ กติกา คือ การด�า-
เนินงานให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ 
ทัง้ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล (ภาครฐั) และกฎระเบยีบขององค์การเอง

เหล่านีเ้รยีกโดยรวมว่า GRC ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชน์ในมุมของ
➢ การท�าให้องค์การแสดงถึงความเป็น “Good Gover-

nance” หรือมีธรรมาภิบาลในการบริหาร หรือแม้กระทั่งภาพรวมของ
การประกอบการ

➢ การสร้างความน่าเชือ่ถือให้กบัองค์การ สนิค้า และบรกิาร
➢ การท�าให้องค์การสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มในสินค้า และ

บริการ
➢ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างสร้างสรรค์
➢ การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ
➢ การสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับพนักงาน 

ทุกคน ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมองค์การ
GRC เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategy) คน (peo-

ple) กระบวนการ (processes) และเทคโนโลยี (technology) ที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์การให้

➢ มคีวามเข้าใจ และจดัล�าดับความส�าคัญต่อความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

➢ ก�าหนดวตัถปุระสงค์ทางธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้องกบัมลูค่า 
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

➢ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�าหนด และสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพในการเฝ้าระวังความเส่ียง (Risk Profile) และปกป้อง
คุณค่าขององค์การ (Value)

➢ ด�าเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบ
ภายใน สังคม และจริยธรรม

➢ ให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา ต่อผูม้ส่ีวนได้
เสีย

➢ ส่งเสริมการวัดผลของระบบการด�าเนินงาน และการมี
ประสิทธิผล

ต่อฉบับหน้าอ่าน


