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บทคัดยอ

วั

ตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 14 แหง โดยมีการแบงกลุมธนาคารพาณิชยตามขนาดเปน 3 กลุมตามหลักเกณฑ
อัตราสวนสําคัญของธนาคารพาณิชยไทยเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถามจํานวน 365 ฉบับ จากกลุมตัวอยางที่มีหนาที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย ซึ่งผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาธนาคารพาณิชยทุกแหง
ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ในการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมากํ า กั บ ดู แ ลเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเห็ น ด ว ยกั บ การนํ า หลั ก
ธรรมาภิบาลในเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกร และทุกธนาคารพาณิชยใหความสําคัญกับหลักการควบคุมกระบวนการ
มากที่สุด นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาธนาคารพาณิชยควรใหความสําคัญกับการวางโครงสรางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคกร โดยกําหนดใหมีการประสานงานกันอยางบูรณาการ และเปนพันธมิตรทางธุรกิจระหวางหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบทางสถาปตยกรรม หนวยงานที่ดูแลระบบทั่วไป และหนวยงานที่ตัดสินใจตามมาตรฐาน ซึ่งแตละหนวยงาน
ใชทรัพยากรโปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ พบวา ประเด็นที่มีการนําไปปฏิบัติในระดับ ปานกลาง สวนใหญเปนปญหา
ที่เกิดจากการใหหนวยงานมีสวนรวมในการวางกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการแบงกลุม
ธนาคารพาณิชยตามขนาดแลว พบวา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะใหความสําคัญกับหลักการควบคุมความสัมพันธ
และหลักการควบคุมกระบวนการ ซึ่งแตกตางจากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ABSTRACT

T

he objectives of this research were to study and compare the use of Information Technology
Governance at 14 Thai commercial banks that were classified into three groups based on Peer
Group. 365 sets of questionnaire were used to collect data from the sample group; three
divisions were responsible for information technology and information technology risk management.
Findings indicated that the respondents expressed that all commercial banks should be aware of and
give priority to the application of good governance to information technology. Furthermore, all
commercial banks must give importance to the principle of Governance Process the most. In addition,
they viewed that commercial banks should pay attention to the importance of information technology
structures within organizations by determining the integrated coordination and having business alliances
with the responsible divisions for architecture, general systems, and those who make decisions based
on standards while using application programs. Besides, it was found that most aspects being performed
at a moderate level were caused due to the participation of the agency in formulating the planning
information technology strategy. After the analysis by classifying the banks by size, the researcher found
that the large-sized commercial banks emphasized more on the principle of Governance Relation and
Governance Process, which was different from the medium and small-sized banks with a statistical
significance of 0.05.
Keywords: Information Technology Governance, Information Technology
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วารสารบริหารธุรกิจ

ปที่ 42 ฉบับที่ 161 มกราคม - มีนาคม 2562

1. บทนํา (Introduction)

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบันมีผลทําใหการบริหารงานไมวาจะเปนภาครัฐ หรือภาคเอกชน
จําเปนตองบริหารงานใหทันตอกระแสของความเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนําประเทศชาติ
ใหมีการพัฒนากาวหนา โดยเนนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสและเปนธรรม หรือเรียกวาธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด อีกทั้งสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ
และเสรีภาพประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน และการตรวจสอบขององคกรอิสระ เปนตน ทําใหประชาชนเริ่ม
มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น และเปนที่เชื่อกันวาหากประเทศไทยมีการนําธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแลว จะทําใหประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเกิดความเปนธรรม
ในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ธรรมาภิบาลจึงเปนมิติของกระบวนทัศนใหมในการบริหารงานภาครัฐ โดยเนนบทบาท
ของผูบริหารงานภาครัฐจัดบริการใหมีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนตองการ สนับสนุนใหมีการบริหารงานอยางโปรงใสคือ
การตรวจสอบไดและอธิบายได โดยทุกขั้นตอนตองมีผูรับผิดชอบ
โลกในปจจุบันมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีทําใหเกิดกระแสสารสนเทศแผกระจายครอบคลุมพื้นที่สวนตาง ๆ ของโลก
อยางรวดเร็ว สงผลใหสถาบันการเงินมีการพัฒนาการเรียนรู และปรับตัว เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งผูบริหารทุกระดับจะตองแสดงความสามารถในการบริหารงาน และใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลลัพธสูงสุด (Wichan, 2009) ดังนั้นการบริหารงานในสถาบันการเงินจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง สวนจะมีการบริหารสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จไดนั้นไมมีรูปแบบที่เหมาะสําหรับ
ทุกสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินมีจํานวนมาก และมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับผูบริหารที่เปนมืออาชีพ มีการ
ใชหลักธรรมาภิบาล ใชความรูความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิควิธีทฤษฎี และหลักการตาง ๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการ
หรือเพื่อปรับใชกับการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับสภาพการณ สถานที่ ระยะเวลา และปจจัยแวดลอม จึงประสบกับ
ความสํ า เร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในที่ สุ ด (Commonwealth, 2000) และด ว ยพลั ง ของนวั ต กรรมทางการเงิ น ในป จ จุ บั น
ส ง ผลกระทบต อ สั ง คมเป น อย า งมาก ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี น วั ต กรรมมากมายเกิ ด ขึ้ น บนโลก และมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาใชกันอยางแพรหลาย สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมและการดํารงชีวิตในสังคมของประชากรในประเทศไทย ดังนั้น
การกํากับดูแลของนวัตกรรมทางการเงินและการรับรูของนวัตกรรมทางการเงิน (Byrd & Davidson, 2006) จึงเปนสิ่งสําคัญ
ในการสร า งความยั่ ง ยื น ต อ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ไทยเป น อย า งมาก เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ข อ มู ล ต า ง ๆ ถู ก เข า ถึ ง โดยง า ยผ า น
อุปกรณสื่อสาร และชุดขอมูลคําสั่งที่ใหบริการบนพื้นฐานขอมูลขนาดใหญ ทําใหสถาบันการเงินจํานวนมากตัดสินใจในการ
สรางนวัตกรรมทางการเงินมาใชในการแขงขัน แตดวยตนทุนที่สูงในการสรางสรรคผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมที่ตอง
อาศัยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตองมีการศึกษา วางแผน และจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม กอปรกับตอง
มีการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ ซึ่งเปนบริบทที่สําคัญ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมีพลวัตอยางกวางขวางและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิด
กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศแผกระจายครอบคลุมพื้นที่สวนตาง ๆ ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายของประเทศที่เรียกวา
Thailand 4.0 ซึ่งเปนการผลักดันใหเกิดความเขมแข็งจากภายใน กลาวคือ การนําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนใหเกิด
ความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและกลุมผูบริโภค โดยจัดทําเปนชุดคําสั่งเรียกวา แพลทฟอรม และ
สราง “New Startups” ออกมาอยางมากมาย เพื่อผลักดันประเทศใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Suwit, 2016)
ประกอบดวยกลุมเทคโนโลยีการเกษตร (Agri Tech) และเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) จัดเปนกลุมแรก ตามมาดวย
กลุมเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) และเทคโนโลยีการแพทย (Meditech) และจัดกลุมเทคโนโลยีหุนยนต (Robotech)
เป น กลุ  ม ที่ ส าม ตามมาด ว ยกลุ  ม เทคโนโลยี ด  า นการเงิ น (FinTech) อุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อ ออนไลน โ ดยไม ต  อ งใช ค น (loT)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธนาคารพาณิชย ไทย

เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) อี-มารเก็ตเพลส (E-Marketplace) และอี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนกลุมที่ผูวิจัย
สนใจศึกษา ซึ่งกลุมเทคโนโลยีดานการเงิน (FinTech) นั้น จะเปนกลุมเดียวที่ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนในการสรางนวัตกรรม
ทางการเงิ น ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภคมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปจากอดี ต ดั ง นั้ น เพื่ อ รั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ไว
ธนาคารพาณิชยตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ดังนั้นการเพิ่มความสะดวกสบาย
และชองทางการเขาถึงธนาคารมากที่สุด รวมถึงลดความซํ้าซอนของการใหบริการดานกายภาพ สงผลใหธนาคารพาณิชย
มีการพัฒนาการเรียนรูและปรับตัว เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งผูบริหาร
ทุกระดับจะตองแสดงความสามารถในการบริหารงาน มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด
ผลลัพธสูงสุด ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับธนาคารพาณิชยจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สวนจะมีการบริหาร
ธนาคารพาณิชยใหมีประสิทธิภาพและประสบกับความสําเร็จไดนั้น ไมมีทฤษฎีหรือหลักการใดที่เหมาะกับธนาคารพาณิชย
เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีจํานวนมากและมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับผูบริหารที่เปนมืออาชีพ มีการนําหลักธรรมาภิบาลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกร รวมถึงการใชความรูความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิควิธีทฤษฎี และหลักการตาง ๆ
ที่ ห ลากหลายมาบู ร ณาการ หรื อ เพื่ อ ปรั บ ใช กั บ การบริ ห ารจั ด การให เ หมาะสมกั บ สภาพการณ สถานที่ ระยะเวลา และ
ปจจัยแวดลอม จึงประสบกับความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในที่สุด อยางไรก็ตามถึงแมวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใชกับธุรกิจจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมก็ตาม ความปลอดภัยของขอมูล
รวมถึงระบบปองกันผูบุกรุกจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหาร
ตองคํานึงถึงการกํากับดูแลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการกํากับดูแลทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหมีการกํากับดูแลที่ดี
จากความเปนมาและสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา ธนาคารพาณิชยไทย มีการดําเนินงานที่มีรูปแบบ
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารการเงินที่หลากหลาย
ทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ขาดความเปนอิสระและไมมีประสิทธิภาพ เกิดปญหาดานโครงสรางและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะถาผูบริหารระดับสูงที่มีผลตอทิศทางขององคกรไมไดใช “ธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ” หรือหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมาดําเนินการบริหารอยางจริงจังแลว สงผลถึงการบริหารงาน
ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ไม ไ ด ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ ธนาคารพาณิ ช ย น านาประเทศได
ผู  วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า ธนาคารพาณิ ช ย ไ ด นํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ห รื อ ไม และศึ ก ษา
ความแตกตางระหวางกลุมธนาคารพาณิชย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการ
ใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกลุมธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยขนาดเล็ก กลาง
และใหญ โดยในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ค วามเข า ใจความหมายที่ ต รงกั น ผู  วิ จั ย จึ ง ขอกํ า หนดนิ ย ามของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยนี้ให หมายถึงการกําหนดกลยุทธในการกํากับดูแลและปองกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผาน 3 ตัวแปร ไดแก หลักการควบคุมความสัมพันธ (Governance Relation) หลักการควบคุมกระบวนการ (Governance
Process) และหลักการควบคุมโครงสราง (Governance Structure)

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

บทนิยามของธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองวิเคราะหถึงการกํากับดูแลในรูปแบบตาง ๆ ตามรูปแบบ
แนวคิดของนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Policy: ISP) มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อที่จะ
ไดรูจักรูปแบบกอนที่ใชสรางกรอบความคิดของผูวิจัย โดยตั้งใจจะมุงเนนไปที่ความเกี่ยวของกันระหวางหนวยที่สั่งงาน ISP
(deploy) กับหนวยนํา ISP ไปใชงาน (use) สอดคลองกับการตัดสินใจลงทุนทุกชนิด ซึ่งตองคํานึงถึงหลักความมั่นคงเปน
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เบื้องตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศจะกระทบตอรูปแบบของการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการคิดคน
หลากหลายรูปแบบในการจัดการสารสนเทศ อาทิ รูปแบบวงจรการจัดการสารสนเทศ (Information Management Cycle)
(Cho, Kim & Rhew, 2004) รูปแบบความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone & McLean, 1992, 2003) แบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) และแบบจําลองที่เปนถอยคําอธิบาย (Descriptive Model) ทั้งหมดตองการที่จะ
ชี้ใหเห็นคุณคาของการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชนที่ไดรับ ซึ่งผูวิจัยไดพยายามศึกษาแบบจําลองตาง ๆ
ในแตละงานวิจัย เพื่อสรุปรูปแบบของแบบจําลองในครั้งนี้ โดยเนนไปที่การนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใชในองคกร การมองเห็นความใชงายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติของผูใช และผลที่รับรูไดอันเกิดจากการ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวขอ “ประโยชนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Benefit of the IT System)”
จะประเมินประโยชนและความสะดวกในมุมของผูใชและอธิบายวา สิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับประสิทธิภาพขององคกรอยางไรบาง
นอกจากนี้ ยั ง อธิ บ ายถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ค า การใช ง าน และประโยชน ข องระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้
ลวนเปนสวนประกอบสําคัญที่จําเปนสําหรับการพัฒนารูปแบบแนวคิดใหมนั่นเอง โดยเริ่มตนดวยขออภิปรายดานซอฟตแวร
สายการผลิต (software product line: SPL) และระบบการจัดการความรู (knowledge management systems: KMS)
ซึ่งกรอบแนวคิดเหลานี้สามารถนําไปสูการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และ
รูปแบบความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ Delone และ McLean (2003) (the Delone and McLean Information
System Success: DMISS) อันเปนรากฐานและกรอบทฤษฎีของงานวิจัยนี้

สารสนเทศ (Information)
“ขอมูล ถือเปนทรัพยากรอันมีคารูปแบบใหมของธุรกิจ ซึ่งเปนสินทรัพยขององคกรที่สําคัญที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นและ
ลดลงในจังหวะและเวลาตาง ๆ ขึ้นอยูกับวาใคร เมื่อไหร ที่ไหน อยางไร ที่จะใชงานมันเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน”
(Cooper & Schindler, 2003) คําวา Information มาจากภาษาละตินคือ “Informare” ซึ่งหมายความวา “การใหการ”
พจนานุกรม Oxford English Dictionary ไดใหคําจํากัดความวา “ความรูผานการสื่อสารเกี่ยวกับความเปนจริง เรื่องราว
หรือเหตุการณบางประการของบุคคลถูกแจงใหทราบหรือถูกบอกกลาว หรือ ขาว” ขอมูลตองถูกแปลงโดยกระบวนการรับรู
ของมนุษยเสียกอนจึงจะกลายเปนความรูของมนุษย เพื่อใหเกิดคุณคาและสาระ สารสนเทศจะไมมีคุณคาหากไมถูกใช (Ahmed,
2007) ดังนั้นคุณคาของสารสนเทศจึงไมสามารถแยกออกจากคุณคาของการใชระบบสารสนเทศได (Ahituv, 1989, 2008)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ตามพจนานุกรม Oxford English Dictionary พบคําวา “Information Technology” ครั้งแรกในบทความ
ที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1958 ใน Harvard Business Review ซึ่งผูเขียน Leavitt และ Whisler ไดใหความเห็นวา “เทคโนโลยี
สมัยใหมยังไมมีคําศัพทที่ชัดเจน เราจะขอเรียกวาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)” (Allen, 1994)
คุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตอองคกรสมัยใหมน้ันมีอยูมากมายอยางปฏิเสธไมได (Byrd and Davidson,
2006) เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการเขาถึง ประมวลผล จัดเก็บ และเผยแพร สารสนเทศดานเสียง ภาพ ตัวอักษร และ
ตัวเลข เกิดขึ้นไดผานการทํางานประสานกันของการคํานวณและการสื่อสารโทรคมนาคมเชิงไมโครอิเล็กทรอนิกส (Adelman,
2000) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเราสามารถเขาถึงสารสนเทศหลายประเภทไดงายขึ้น นอกจากนั้นคาใชจาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรก็เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยความที่แตละองคกรตางอยากไดเปรียบในการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมของตน (Ghoneim, 2007)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธนาคารพาณิชย ไทย

หลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทนิยามของการหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองวิเคราะหถึงการกํากับดูแลในรูปแบบตาง ๆ ตาม
รูปแบบแนวคิดของนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Policy: ISP) มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ
เพื่อที่จะไดรูจักรูปแบบกอนที่ใชสรางกรอบความคิดของผูวิจัย โดยตั้งใจจะมุงเนนไปที่ความเกี่ยวของกันระหวางหนวยที่สั่งงาน
ISP (Deploy) กับหนวยนํา ISP ไปใชงาน (Use) คลาย ๆ กับการตัดสินใจลงทุนทุกชนิด ซึ่งตองคํานึงถึงหลักความมั่นคง
เปนเบื้องตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศจะกระทบตอรูปแบบของการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Luftman,
2000) จึงมีการคิดคนหลากหลายรูปแบบในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีองคประกอบ
การควบคุมออกเปน 3 หลัก ดังนี้
หลักการควบคุมความสัมพันธ (Governance Relation) เปนการวางกลยุทธภาพรวมของการควบคุม ซึ่งมาจาก
การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย จากผูบริหารระดับสูงขององคกร ดังนั้นหลักการควบคุมความสัมพันธจึงเปนตัวแปรที่สะทอน
ใหเห็นถึงการกําหนดทิศทางในการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการควบคุมกระบวนการ (Governance Process) การกําหนดกระบวนการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในองคกร เพื่อแสดงถึงสาเหตุของการตัดสินใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและประโยชนที่ไดรับ
หลักการควบคุมโครงสราง (Governance Structure) การวางโครงสรางและรูปแบบในการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกร เพื่อนําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด
ซึ่งทั้ง 3 หลักการควบคุมมาจากพื้นฐานของการกําหนดกลยุทธในการปกปองและปองกันสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศโดยการรักษาความพรอมใชงาน (Availability) การรักษาความสมบูรณ (Integrity) การพิสูจน (Authentication)
การรักษาความลับ (Confidentiality) และการหามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation)” (NSTISSC, 2000)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจึงถือเปนการปองกันหรือรักษาลักษณะ 4 ประการ อันไดแก ความพรอมใชงาน (Availability)
การรักษาความสมบูรณ (Integrity) การพิสูจน (Authenticity) การรักษาความลับ (Confidentiality) (NSTISSC, 2000;
Parker & Fighting, 1998; Russell & Gangemi, 1994; Howard, 1995)

3. วิธีการวิจัย (Research Methodology)

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย จํานวน 14 แหง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี
(ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมรวมธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยและธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ
โดยผูวิจัยไดมีการแบงกลุมธนาคารพาณิชยดังกลาวออกเปน 3 กลุมตามหลักเกณฑอัตราสวนสําคัญของธนาคารพาณิชยไทยเฉลี่ย
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยสามารถแบงกลุมธนาคารพาณิชยได ดังนี้
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กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยมี
จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับงานดานการกํากับกฎเกณฑทางการ และควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร จํานวน 2,057 คน
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง ประกอบดวย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) โดยมี
จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับงานดานการกํากับกฎเกณฑทางการ และควบคุมความเสี่ยงของธนาคารจํานวน 1,124 คน
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก ประกอบดวย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยมี
จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับงานดานการกํากับกฎเกณฑทางการ และควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร จํานวน 951 คน
ผูวิจัยไดทําการสุมประชากรพนักงานที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมความเสี่ยงเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารทั้ง 3 กลุม ซึ่งมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,132 คน และในการกําหนดขนาดตัวอยางในการศึกษา
ผูวิจัยไดใชสูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางประชากรของ Yamane ทั้งนี้ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสามารถแทนคาตามสูตรไดผล ดังนี้
ขนาดของกลุมตัวอยาง =

4,132
1 + 4,132 (0.05)2

= 364.69
ดังนั้น ผูวิจัยจะตองเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 365 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ซึ่งกระจายตามสัดสวนของประชากรตามวิธีถัวเฉลี่ยของปริมาณ
พนักงานในแตละธนาคาร ทั้งนี้ ในสวนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดย
แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในองคกรจะประกอบดวย 3 ขอตามธรรมาภิบาล
ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง นี้ 1) หลั ก การควบคุ ม ความสั ม พั น ธ 2) หลั ก การควบคุ ม กระบวนการ 3) หลั ก การควบคุ ม
โครงสราง โดยมีจํานวนคําถามรวมทั้งสิ้น 20 คําถาม และมีลักษณะเปนคําถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยแบงออกเปน 7 ระดับ ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนตามรูปแบบของ Likert Scale ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มีการดําเนินการครบถวน
มีการดําเนินการมากที่สุด
มีการดําเนินการมาก
มีการดําเนินการปานกลาง
มีการดําเนินการนอย
มีการดําเนินการเล็กนอย
แทบจะไมมีการดําเนินการเลย

ขอคําถามเชิงบวก
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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จากการคํานวณขางตน จึงกําหนดเกณฑเทียบระดับคะแนนคาเฉลี่ย เพื่อใชสําหรับแปลผล ความหมายของระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําไปใช ดังนี้
6.16–7.00
5.30–6.15
4.44–5.29
3.58–4.43
2.72–3.57
1.86–2.71
1.00–1.85

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการดําเนินการครบถวน
มีการดําเนินการมากที่สุด
มีการดําเนินการมาก
มีการดําเนินการปานกลาง
มีการดําเนินการนอย
มีการดําเนินการเล็กนอย
แทบจะไมมีการดําเนินการเลย

สวนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องประชากร โดยคําถามในสวนของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ประสบการณทํางาน ระดับการศึกษา รายรับตอเดือน โดยใหผูตอบเลือกคําตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนมากที่สุดเพียงขอเดียว และในการวิจัยครั้งนี้จะมีปจจัยเพิ่มเติมที่พัฒนาเพื่อใหเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะ
ประกอบดวยลักษณะงานที่สังกัด และสถานที่ทํางานปจจุบัน โดยจะมีลักษณะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทดสอบความแมนยําหรือความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการทดสอบหาความแมนยําหรือความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื้อหาและภาษาที่ใช ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช และลักษณะของขอคําถาม
2. รวบรวมขอเสนอแนะที่ไดรับจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะกอน
นําไปทดลองใช (Try Out)
หลังจากนั้นไดทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
(Try Out) กับพนักงานที่มีคุณสมบัติใกลเคียงหรือคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง โดยคัดเลือกจากผูที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน
กํ า กั บ หลั ก เกณฑ ทางการของธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย อ ย จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 50 คน และธนาคารออมสิ น
ซึ่ ง จั ด เป น สถาบั น การเงิ น พิ เ ศษของรั ฐ จํ า นวน 50 คน นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
เพื่อทดสอบความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม และทดสอบความเชื่อมั่น ดวยวิธีวัดความสอดคลองภายใน (Internal
Consistency Method) และหาคาความเชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach’s Coefficient Alpha โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 0.837 และ 0.898 ซึ่งถือไดวามีความนาเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: แสดงคาความเชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach’s Coefficient Alpha ในแตละตัวแปร
จํานวนขอคําถาม

ธนาคารไทยเครดิต
(50 คน)

ธนาคารออมสิน
(50 คน)

1) หลักการควบคุมความสัมพันธ

10

.8788

.9261

2) หลักการควบคุมกระบวนการ

4

.9012

.9298

3) หลักการควบคุมโครงสราง

6

.8912

.9031

0.890

0.920

เฉลี่ยรวม

สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานสําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในแตละกลุม ไดแก One-way ANOVA
โดยวิเคราะหความแตกตางของกลุมตัวอยางผานสถิติ T-test และ F-test ซึ่งกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไวในครั้งนี้คือ ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชยไทยแตกตางกันอยางนอย 1 กลุม

4. ผลการศึกษา (Research Finding)

จากแบบสอบถามที่ ไ ด จ ากพนั ก งานจํ า นวน 365 คน ซึ่ ง ผู  วิ จั ย ได จั ด ส ง แบบสอบถามทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 400 ฉบั บ
ไดรับคืนจํานวน 370 ฉบับ เปนเอกสารสมบูรณจํานวน 365 ฉบับ และชํารุดจํานวน 5 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของ
ผูตอบแบบสอบถามตามที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและปจจัยเฉพาะของธนาคารพาณิชยไทย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล/ปจจัยเฉพาะของธนาคาร

(n = 365)

จํานวน

รอยละ

ชาย

260

71.23

หญิง

105

28.77

โสด

89

24.38

สมรส

276

75.62

เพศ

สถานภาพ
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ตารางที่ 2: ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและปจจัยเฉพาะของธนาคารพาณิชยไทย (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล/ปจจัยเฉพาะของธนาคาร

จํานวน

รอยละ

25

6.85

163

44.66

มากกวา 15 แตไมเกิน 20 ป

98

26.85

มากกวา 20 แตไมเกิน 25 ป

33

9.04

มากกวา 25 ป

46

12.60

ปริญญาตรี

42

11.51

ปริญญาโท

297

81.37

ปริญญาเอก

26

7.12

199

54.52

บริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ

90

24.66

ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

76

20.82

ตํ่ากวา 30,000 บาท

30

8.22

30,000–50,000 บาท

84

23.01

50,001–100,000 บาท

176

48.22

มากกวา 100,000 บาท

75

20.55

กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ

156

42.74

กลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง

115

31.51

กลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก

94

25.75

ประสบการณทํางาน
ตํ่ากวา 10 ป
ตั้งแต 10 แตไมเกิน 15 ป

ระดับการศึกษา

ลักษณะงานที่สังกัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายรับตอเดือน

สถานที่ทํางานปจจุบัน

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 365 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 260 คน (รอยละ 71.23)
เพศหญิง 105 คน (รอยละ 28.77) สมรสแลว จํานวน 276 คน (รอยละ 75.62) โสด จํานวน 89 คน (รอยละ 24.38)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 10 ปแตไมเกิน 15 ป มีตอบมากที่สุด จํานวน 163 คน (รอยละ 44.66)
นอยที่สุดผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณทํางานตํ่ากวา 10 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 6.85) ดานการศึกษา พบวา
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ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 297 คน (รอยละ 81.37) นอยที่สุดคือ การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 26 คน (รอยละ 7.12) ดานลักษณะงานที่สังกัด พบวา สวนใหญทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากสุด จํานวน 199 คน (รอยละ 54.52) รองลงมาทํางานดานบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 90 คน
(รอยละ 24.66) และนอยที่สุดคือ ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 76 คน (รอยละ 20.82) โดยผูตอบแบบสอบถาม
มีรายรับตอเดือน 50,001–100,000 บาท ตอบมากที่สุด จํานวน 176 คน (รอยละ 48.22) รองลงมามีรายรับตอเดือน
30,000–50,000 บาท จํานวน 84 คน (รอยละ 23.01) และนอยที่สุดมีรายรับตํ่ากวา 30,000 บาท จํานวน 30 คน
(รอยละ 8.22) ดานสถานที่ทํางานปจจุบัน พบวา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ มากที่สุด ซึ่งประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 156 คน (ร อ ยละ 54.52) น อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ  ม ธนาคารพาณิ ช ย
ขนาดเล็ ก ซึ่ ง ประกอบด ว ย ธนาคารทิ ส โก จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 94 คน (รอยละ 25.75)
สวนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในธนาคารพาณิชยไทยในแตละตัวแปรทั้งหมด 20 ตัวแปร ซึ่งตัวชี้วัดของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนไปตามความสัมพันธ โครงสรางและกระบวนการ ซึ่งตัวชี้วัดนี้มาจากการศึกษาของ Luftman (2000) และรูปแบบ
การกําหนดกลยุทธจะเสนอมิติในสามดาน โดยคนหาวิธีที่เพิ่มการจัดตําแหนงกลยุทธเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการกํ า กั บ ดู แ ลด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามเกณฑ ร ะดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารที่ กํ า หนดไว
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของการนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช
ในธนาคารพาณิชยไทย รวมถึงคาเฉลี่ยของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
(n = 365)
ธรรมาภิบาลในเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับการดําเนินการ

1) หลักการควบคุมความสัมพันธ

5.48

มากที่สุด

ดําเนินการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธในระดับหนวยงานที่มีสวนรวม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.55

0.92

มากที่สุด

ดําเนินการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธในระดับองคกรโดยมีสวนรวม
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.15

0.85

มาก

ดําเนินการวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหนวยงาน
ที่มีสวนรวมทางธุรกิจ

4.41

0.87

ปานกลาง

การวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตรในระดับองคกร
มีสวนรวมทางธุรกิจ

5.85

0.83

มากที่สุด

ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการวางแผนกลยุทธทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับคูคา/พันธมิตรรวมกัน

5.15

0.88

มาก

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การใชหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธนาคารพาณิชย ไทย

ตารางที่ 3: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของการนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช
ในธนาคารพาณิชยไทย รวมถึงคาเฉลี่ยของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม (ตอ)
ธรรมาภิบาลในเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับการดําเนินการ

คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมการจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและธุรกิจระดับสูง

5.15

0.91

มาก

การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองตอความตองการ
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปขององคกรได

6.33

0.81

ครบถวน

โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท มุงเนนไปที่ความตองการ
เชิงธุรกิจหรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.85

0.83

มากที่สุด

โครงการดานเทคโนโลยีของบริษัทใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.45

0.85

มากที่สุด

โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหความสําคัญดานธุรกิจ

5.85

0.83

มากที่สุด

2) หลักการควบคุมกระบวนการ

5.93

การตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนพื้นฐานของการลดตนทุน

6.17

0.87

ครบถวน

การตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการผลิต

5.58

0.79

มากที่สุด

การตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการเปนตัวกระตุนกระบวนการทํางาน

6.10

0.84

มากที่สุด

การตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไร

5.85

0.85

มากที่สุด

3) หลักการควบคุมโครงสราง

4.63

โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเปนศูนยกลาง
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรสามารถตัดสินใจในประเด็นเรื่องของ
สถาปตยกรรม มาตรฐานและทรัพยากรโปรแกรมประยุกต

5.55

0.85

มากที่สุด

โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรามีการกระจายอํานาจ
โดยแตละหนวยงานสามารถตัดสินใจในประเด็นทางดานสถาปตยกรรม
มาตรฐานและทรัพยากรโปรแกรมประยุกต

5.15

0.88

มาก

โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรามีการรวมกันเปน
พันธมิตร ที่มีหนาที่รับผิดชอบทางสถาปตยกรรม ระบบทั่วไป
และการตัดสินใจตามมาตรฐานในขณะที่แตละหนวยงานใชทรัพยากร
โปรแกรมประยุกต

3.33

0.83

นอย

เรามีงบประมาณเปนศูนยกลางตนทุน

5.15

0.79

มาก

เรามีงบประมาณเปนศูนยกลางการลงทุน

4.40

0.88

ปานกลาง

เรามีงบประมาณเปนศูนยกลางกําไร

4.25

0.81

ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 20 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.33–6.33 แสดงวา กลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการในแตละตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตระดับที่มีการดําเนินการนอยถึงระดับที่มีการดําเนินการ
ครบถวน โดยตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยของระดับมีการดําเนินการครบถวน จะมี 2 ตัวแปรคือ การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถตอบสนองตอความตองการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปขององคกรได ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 6.33 และการตัดสินใจ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนพื้นฐานของการลดตนทุน ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 6.17 ความคิดเห็นในระดับมีการ
ดําเนินการมากที่สุดมีจํานวนมากที่สุด โดยมีทั้งหมด 9 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับที่มีการดําเนินการ
มากที่สุด เทากับ 6.10 มี 1 ตัวแปรคือ การตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูกับความสามารถในการเปน
ตัวกระตุนกระบวนการทํางาน รองลงมามี 4 ตัวแปร มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.85 คือ การวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงยุทธศาสตรในระดับองคกรมีสวนรวมทางธุรกิจ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมุงเนนไปที่ความตองการ
เชิงธุรกิจหรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหความสําคัญดานธุรกิจ และการ
ตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูกับความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไร ความคิดเห็น
ในระดับมีการดําเนินการมาก มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ความคิดเห็นในระดับมีการดําเนินการปานกลาง มีทั้งหมด 3 ตัวแปร
และความคิดเห็นในระดับมีการดําเนินการนอย มี 1 ตัวแปร และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.30 คือ โครงสรางองคกร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรามีการรวมกันเปนพันธมิตร ที่มีหนาที่รับผิดชอบทางสถาปตยกรรม ระบบทั่วไป และการ
ตัดสินใจตามมาตรฐานในขณะที่แตละหนวยงานใชทรัพยากรโปรแกรมประยุกต เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.79–0.92 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน
ดังนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบในระดับการดําเนินการตามหลักของธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว จะสามารถ
วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลในธนาคารพาณิชยในภาพรวมแตละตัวแปร
ทั้งหมด 3 ตัวแปร ตามเกณฑระดับคุณภาพการบริหารที่กําหนดไว พบวา ธนาคารพาณิชยมีการนําหลักธรรมาภิบาลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 5.35 ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือ หลักการควบคุมกระบวนการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 5.93 รองลงมาคือ หลักการ
ควบคุมความสัมพันธ มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.48 สวนหลักการควบคุมโครงสรางมีการนําไปปฏิบัตินอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวแปรกอนหนา โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.63
จากค า เฉลี่ ย รวมของธนาคารพาณิ ช ย ที่ ไ ด ส รุ ป ไปแล ว นั้ น แสดงให เ ห็ น ว า ทุ ก ธนาคารพาณิ ช ย ใ นประเทศไทยให
ความสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีการนําขอมูลดังกลาว
มาทดสอบหาความแตกต า งโดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านสํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น
ตามกลุ  ม ธนาคารขนาดใหญ กลาง และเล็ ก โดยกํ า หนดค า นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 เพื่ อ เป น การทดสอบสมมติ ฐ าน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: ผลการทดสอบหาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใชสถิติเชิงอนุมานสําหรับการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นระหวางธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
หลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ระดับนัยสําคัญของความแตกตาง
เปรียบเทียบธนาคารพาณิชยขนาดใหญ

F

P-Value

ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

1) หลักการควบคุมความสัมพันธ

11.28

.002*

.004*

.000*

2) หลักการควบคุมกระบวนการ

14.48

.000*

.000*

.000*

3) หลักการควบคุมโครงสราง

16.33

.078

.185

.089

จากตารางที่ 4 พบวา อยางนอยมีกลุมธนาคารพาณิชย 1 กลุมที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเห็นในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาดําเนินการในธนาคารพาณิชยไทยคือ หลักการควบคุมความสัมพันธ และหลักการ
ควบคุมกระบวนการ ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยหลักการควบคุมความสัมพันธ
มีคา p-value เทากับ 0.002 และหลักการควบคุมกระบวนการ มีคา p-value เทากับ 0.000 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห
หลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นนอกจากที่แสดงผลการวิเคราะห พบวา มีระดับแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนการทดสอบสมมติฐานที่ผูวิจัยไดวางไว
ดังนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหรายละเอียดของความแตกตางดังกลาว โดยใชการวิเคราะห One-way ANOVA (Post Hoc)
โดยแยกวิเคราะหหาความแตกตางระหวางกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบวา ในการนํา
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก หลักการควบคุมความสัมพันธ กลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญมีความแตกตางกับกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา p-value เทากับ 0.004
และ 0.000 และหลักการควบคุมกระบวนการ กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญมีความแตกตางกับกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา p-value เทากับ 0.000 สวนกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็ก
มี ค วามแตกต า งกั น แต ไ ม มี นั ย สํ า คั ญ จึ ง สามารถสรุ ป ได ว  า กลุ  ม ธนาคารพาณิ ช ย ข นาดใหญ จ ะมี ก ารนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติตามอยางเครงครัดและใหความสําคัญในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในหลักการควบคุม
ความสัมพันธและหลักการควบคุมกระบวนการ ซึ่งจะใหความสําคัญมากกวากลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็ก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการใชธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนาคารพาณิชยไทย
และนําเสนอระดับการดําเนินการในการใชธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนาคารพาณิชยไทย รวมถึงศึกษา
เปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนาคารพาณิชยไทย ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 365 คน ครอบคลุมในทุกกลุมของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวน
พนักงานที่สังกัดในหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กํากับดูแลธนาคารใหมีการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจากการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ผลในภาพรวมแสดงใหเห็นวาทุกธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในองคกร
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ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน และกลุมธนาคารขนาดใหญจะใหความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปปรับใชในองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Luftman (2000)
ผลการวิ จั ย พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามในธนาคารพาณิ ช ย ข องประเทศไทยมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ มากที่สุด โดยเฉพาะหลักการควบคุมกระบวนการ ธนาคารพาณิชยทุกธนาคารมีการ
นําไปปฏิบัติอยางเครงครัด และเมื่อวิเคราะหถึงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมธนาคารพาณิชยที่มีขนาดเล็ก กลาง
และใหญ พบวา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะมีระดับการนําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติแตกตาง
จากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง และเล็ก อยางมีนัยสําคัญ จํานวน 2 ดานคือ หลักการควบคุมความสัมพันธ และ
หลักการควบคุมกระบวนการ ซึ่งหลักดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะใหความสําคัญกับการทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองตอความตองการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปขององคกรได และการตัดสินใจลงทุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนพื้นฐานของการลดตนทุน ถือเปนตัวแปรที่ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยมีการถือปฏิบัติ
อยางครบถวน ซึ่งจะแตกตางจากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใหความสําคัญกับหลักดังกลาวไมมากเทากับ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ แตอยางไรก็ตามยังมีบางตัวแปรที่ธนาคารพาณิชยไทยนําไปปฏิบัตินอยคือ การวางโครงสราง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ควรกําหนดใหมีการประสานงานกันอยางบูรณาการและเปนพันธมิตรทางธุรกิจกันระหวาง
หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางสถาป ต ยกรรม หน ว ยงานที่ ดู แ ลระบบทั่ ว ไป และหน ว ยงานที่ ตั ด สิ น ใจตามมาตรฐาน
ในขณะที่แตละหนวยงานใชทรัพยากรโปรแกรมประยุกต ซึ่งหากพิจารณาแลวจะพบวา เปนการดําเนินการที่กระทบตอการ
วางโครงสรางของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละธนาคารพาณิชย ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชยไทยแตละแหงยังมีแนวคิดในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางโครงสรางของหนวยงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองหาแนวทางแกไขตอไป
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามยังเห็นวาประเด็น ที่มีการปฏิบัติระดับปานกลาง สวนใหญจะมาจากการวางแผน
กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหนวยงานที่มีสวนรวมทางธุรกิจ สะทอนใหเห็นถึงปญหาของการใหหนวยงาน
มีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ควรใหผูบริหาร
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางบูรณาการ เพื่อแกไขปญหาอยางยั่งยืน และเมื่อมีการใช
หลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว ทําใหนักลงทุนยินดีจะลงทุนในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําใหมูลคาของหุนสูงขึ้นได
ดังนั้นผลของงานวิจัยนี้จึงชวยใหผูเกี่ยวของของธนาคารพาณิชยไทยเขาใจและนําขอมูลไปใชประโยชนทั้งทางทฤษฎี
และการนําไปเปนขอมูลประกอบในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการ
นําหลักธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวไดทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่กําลังจะเขาสูยุคดิจิทัลในอนาคต
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