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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต ซึ่งพบว่าในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศเป็นอย่างมาก ระบบสารสนเทศช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  
ท าให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง สังคม สาธารณสุข คมนาคม 
และความมั่นคงปลอดภัย มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ใน
ด้านการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าสื่อการศึกษาแหล่งสารสนเทศ และโดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจธนาคาร จึงได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
และในฝ่ายงานสาขาต่างๆ ทั่วประทศของธนาคาร โดยเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทั้งในระดับ    
มหภาค และจุลภาค โดยระบบสารสนเทศเป็นสังคมใหม่เป็นสังคมที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเดินทาง
ได้อย่างอิสระ บุคคลสามารถเข้าถึงและ น าข้อมูล มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และ
ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในธุรกิจธนาคาร เมื่อมาอยู่ในที่ที่เดียวกันสิ่งใดที่มากระทบประเทศหนึ่งก็
ย่อมกระทบถึงประเทศอ่ืนๆ ไปด้วยอย่างมิอาจหลบหรือหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกสามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลันและในทันทีทันใด จึงท าให้เกิดพัฒนาการ
ของระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง นอกจากการเปลี่ยนแปลง ในระดับ
ต่างๆ นี้แล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพในการท างานขององค์การมาก
ยิ่งขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคม ท าให้สังคมโลก
ไร้พรมแดนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศ สามารถรับรู้
ได้ทั่วถึงและทั่วโลก 
 ระบบสื่อสารข้อมูลสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการ
ธนาคารเพิ่มมากขึ้น ระบบสารสนเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจของบรรดาธนาคาร
พาณิชย์ทั้งหลาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ระหว่างองค์การต่างๆ เครือข่ายต่างๆ และ
ธนาคารต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในทั่วโลก จึงท าให้การบริหารและควบคุมโครงสร้างระบบเครือข่าย 
และธนาคารได้ขยายช่องทางธุรกิจพร้อมทั้งพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ  ที่มีการ
ให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันโดยก าหนดทิศทางธุรกิจที่
ชัดเจนธนาคารจึงได้ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่
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การด าเนินธุรกิจของธนาคารในด้านต่างๆรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการควบคู่
ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้า  
 ระบบงานหลักของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีใช้งานอยู่ตั้งแต่อดีตไม่สามารถ
รองรับการสร้างระบบบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสนองกับความต้องการของลูกค้าให้สามารถ
แข่งขันกับธนาคารอ่ืน เพราะความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบงานสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ท าให้สามารถต่อยอดท าธุรกิจกับ
สถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบสารสนเทศจากระบบแบบเก่าไปเป็นระบบสารสนเทศแบบใหม่จะต้องมีการใช้งานที่
เปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีความยากในการใช้ระบบงานหลักมากขึ้น แต่ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ธนาคารได้น าระบบงานธุรกิจ
หลักมาใช้ช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้ามีคุณภาพ เพื่อให้
ครอบคลุมกับการท าธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจได้ หรืออยู่บนเส้นทาง
ธุรกิจการเงินการธนาคารต่อไปได้และจะต้องมีระบบงานที่ทันสมัยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกดิจิทัล ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน
และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอื่น จึงน าไปสู่ค าถามเพื่อการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ว่าอะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 

 ธนาคารพาณิชย์ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ  ให้
ด าเนินงานโดยราบร่ืนจากเงินทุนที่ระดมมาจากประชาชน ธนาคารจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายทาง
การเงินของรัฐบาล นับว่าธนาคารมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจการต่างๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็น
ของบุคคล นิติบุคคล องค์การ หรือส่วนราชการ กิจการธนาคารในประเทศไทยจึงได้ขยายตัวขึ้น
เป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จากปริมาณของสินทรัพย์และหนี้สินและจ านวนส านักงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารมีความส าคัญต่อประชาชนและประเทศชาติ และเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศจึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พุทธศักราช 2505 เพื่อควบคุมการด าเนินงานของธนาคาร 
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เพื่อที่จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของระบบการธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศ (ชุติมา วัฒนาผาสุก
กุล, 2550) 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง 
และเป็นธนาคารที่ด าเนินธุรกิจตามหลักชะรีอะห์ภายใต้หลักการของศาสนาอิสลาม ได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นหลักในการให้บริการทางด้านการเงินและข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ใน
ระบบสารสนเทศ มีความส าคัญเทียบเท่ากับทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ของธนาคาร     
 แนวความคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีขึ้นเป็นคร้ังแรกใน 
พุทธศักราช 2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนามในโครงการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่าง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia, Malaysia and Thailand) หรือที่เรียกว่า โครงการพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Growth Triangle) โดยโครงการดังกล่าว รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงในโครงการ
ดังกล่าว เน่ืองจากประชากรในพื้นที่โครงการของทั้งสามฝ่ายเป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่ด าเนินชีวิต
ตามหลักการอิสลาม ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง
ทางด้านการเงินส าหรับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของโครงการ  รัฐบาลไทยจึงได้ให้สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารตามหลักการอิสลาม หลังจากที่ได้ท าการศึกษาในด้านต่างๆ แล้วจึง
ได้ข้อสรุปว่าการจัดตั้งธนาคารอิสลามมีความเป็นไปได้ และมีตัวอย่างธนาคารอิสลามเกิดขึ้น
มาแล้วในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย  ที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจร่วมกับไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง รัฐบาลได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ คือ 
  (1) เชิญชวนให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ของไทยเปิดช่องบริการทางด้านการเงินตามหลักการ
อิสลามซึ่งธนาคารศรีนครได้ตอบสนองด้วยการเปิดช่องบริการในด้านนี้ขึ้นในปลายปี พุทธศักราช 
2540 แต่เนื่องจากต้องประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินจนต้องปิดตัวตามไปด้วยโดยผู้ฝากเงินใน
ด้านน้ีได้รับเงินฝากคืนครบถ้วน 
  (2) รัฐบาลได้ให้ธนาคารของรัฐเปิดบริการทางด้านการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อ
เป็นการน าร่องไปสู่การจัดตั้งธนาคารอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล  ธนาคารออมสินจึงได้เปิด “บริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม” ขึ้นใน 5 
จังหวัด ชายแดนใต้โดยเร่ิมที่สาขาอ าเภอเมืองสตูลเป็นคร้ังแรกในปี พุทธศักราช 2541 หลังจากนั้น
ก็ขยายไปเปิดบริการที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา (อ าเภอสะบ้าย้อยและอ าเภอหาดใหญ่) และ
กรุงเทพมหานคร ที่เขตหนองจอกนอกจากนั้นแล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็
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ได้จัดตั้ง “กองทุนธนาคารอิสลาม” ขึ้นและเปิดสาขาหลายสิบแห่งในแหล่งที่มีมุสลิมอาศัยอยู่และ
ในปีพุทธศักราช 2545 ธนาคารกรุงไทยก็ได้เปิดให้บริการทางด้านการเงินตามหลักอิสลามด้วย
เช่นกัน 
  (3) เพื่อให้ธนาคารอิสลามถูกจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลได้
ให้กระทรวงการคลังจัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยน าเสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ส าเร็จในเดือนตุลาคม  พุทธศักราช 2545 (บินมูซา, 
2551) 
 การจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเร่ิมขึ้นจากความต้องการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิม ที่ด าเนินชีวิตตาม
หลักการอิสลามโดยในปี พุทธศักราช 2541 รัฐบาลจึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการส าหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทาง ทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการ
อิสลาม แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้น อย่างเป็นเอกเทศและ
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดเตรียม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและส าเร็จในเดือน
ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ธนาคารอิสลาม ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย พุทธศักราช 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาท เร่ิมเปิดด าเนินกิจการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีส านักงานใหญ่และสาขาแห่ง
แรกอยู่ที่คลองตัน จากนั้นก็เร่ิมทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี 
พุทธศักราช 2548 ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ, 2557) 
 การด าเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาธนาคารได้ด าเนินการตาม
นโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลัก  
ชะรีอะห์ (Shariah) หรือกฎหมายอิสลาม ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และได้มีพิธีลงนาม
สัญญาโอนกิจการบริการทางการเงิน ตามหลักชะรีอะห์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขา และเพื่อรองรับปริมาณ
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ ธนาคารได้ย้ายส านักงานใหญ่จาก
คลองตัน มาที่อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม 2549 (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ, 2557) 
 การด าเนินการของธนาคารอิสลาม ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ธนาคารตระหนักเสมอว่าบริการตามแนวทางอิสลาม  ธนาคารจึงมุ่งเน้นการ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ปรับปรุงภาพลักษณ์
ให้ทันสมัย และให้บริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ 
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ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม  ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลาม จึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน 
ไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนา และในเดือนตุลาคม2550 กระทรวงการคลังได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของธนาคาร ท าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 
นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา โดยปัจจุบันธนาคารมี 104 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศ, 2560) 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หน้าที่ส าคัญของธนาคารคือการรับฝากเงินจากประชาชนในด้านหนึ่ง และ
ในอีกด้านหนึ่งก็คือ การน าเงินฝากของประชาชนไปให้สินเชื่อให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน พ่อค้า 
สถาบัน องค์การต่างๆ และประชาชนทั่วไป  
 ธนาคารแต่ละแห่งจ าเป็นต้องพัฒนาธุรกิจการบริการของตนเองให้ครบวงจรและน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของตนเอง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
จึงต้องตอบสนองการด าเนินงานทั้งด้านสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและการบริหารภายใน
องค์การธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เร่ิมน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการวางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อเชื่อมระบบและข้อมูลของส านักงาน
ใหญ่และทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน  การให้บริการทางการเงินหลายชนิดมีความจ าเป็นต้องน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของธนาคารโดยจะท าให้
ธนาคารมีข้อมูลที่จ าเป็น ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา ท าให้เกิดประโยชน์ และใช้ในการ
ประเมินผลแผนการตลาด สนับสนุนแผนงานของธนาคาร สนับสนุนศักยภาพของธนาคาร ที่จะ
ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบทางการเงินเพื่อท าการพยากรณ์แผนทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก การจัดการด้านการเงินในการหาแหล่งเงินทุน-จัดสรรเงินทุน และการควบคุม
ทางการเงินเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมในการด าเนินงานการประยุ กต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานการเงินและการพาณิชย์สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารได้ใช้ระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของ เคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (Automated teller machine : ATM) เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอนเงิน ในส่วนของงานประจ าของธนาคารต่างก็น า
คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูลธนาคารเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงกับสาขาอื่น หรือส านักงานใหญ่ได้  

ดังนั้นจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้คือ 
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 1. การแข่งขันด้านบริการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและคล่องตัวเป็นการตอบสนองต่อ
ลูกค้าที่มีลักษณะรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อลูกค้าที่มีการเรียกร้องมากขึ้น การบริการลูกค้าดังกล่าวจึงเป็นหัวใจ
ของการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ยุคใหม่ 

2. การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จากการตอบสนองต่อ
ลูกค้าทั้งในเงื่อนไขเวลาที่รวดเร็ว และความคล่องตัวมากขึ้นเป็นผลให้ต้องมีการปรับกระบวนการ
ท างานพร้อมกับการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพให้เข้า
กับการตอบสนองต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายของการบริหารธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยจึงหมายถึงการสร้างความพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า อาจกล่าวได้ว่ากล
ยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจธนาคารนั้นก็คือ การเน้นในเร่ืองประสิทธิผลเพื่อช่วงชิงลูกค้า 

3. เพื่อรองรับการแข่งขันต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้
ปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ปรับปรุงระบบข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการท างานและในการให้บริการแก่ลูกค้า   
(ชุติมา วัฒนาผาสุกกุล, 2550) 

1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี 2545 ตาม พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ได้เร่ิมจัดหาสถานที่ท างานคร้ังแรกที่อาคาร UM Tower คลองตัน 
 การด าเนินการในช่วงแรก  ธนาคารได้เช่าระบบธนาคารเพื่อให้บริการส าหรับการเปิดสาขา
ในรูปแบบของธนาคารที่มีระบบเงินฝาก และได้ด าเนินการเปิดสาขาแรกที่คลองตัน และสาขาที่
สองสาขาทุ่งครุ ในเวลาเดียวกัน ก็ได้มีการจัดเช่าซื้อระบบ Core Banking System ได้แก่ เงินฝาก 
(รวม Automatic Teller Machine :ATM), สินเชื่อ, Trade Finance และระบบบัญชี  
 ได้โอนย้ายข้อมูลระบบเก่ามาเข้าระบบใหม่  ในปี 2547 และเปิดให้บริการแบบ Online 
พร้อมระบบ (Automatic Teller Machine : ATM) จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาคลองตัน สาขาทุ่งครุ 
และสาขาสาทร ส่วนภาคใต้ 5 สาขายังคงต้องใช้ระบบเงินฝากแบบ Stand Alone เพื่อเตรียม 
Convert ระบบต่อไป 
 หลังจากมีค าสั่งให้มีการควบรวมระหว่าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ 
ธนาคารกรุงไทยชะรีอะห์ ในปี 2548 และมีข้อตกลงต้องซื้อระบบงาน IT จากบริษัทนอก ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบ Core Banking System (CBS) ของ Silverlake และ Hardware ได้แก่ Sever 
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AS400 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 18 สาขา ไม่รวมระบบ Automatic Teller Machine : ATM 
เน่ืองจากเป็นของธนาคารกรุงไทย 
 ธนาคารได้ท าการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเงินฝากของบริษัทนอก น าเข้าสู่ระบบมารวมกับ
ระบบของ Silverlake สมบูรณ์ ในปี 2549 โดยการโอนย้ายข้อมูลเงินฝาก ทั้ง 9 สาขา แบบใช้
โปรแกรม Convert แต่ระบบสินเชื่อต้องน ามาบันทึกเข้าแบบ Manual สัญญาต่อสัญญา 
 เนื่องจากระบบ Core Banking System (CBS) ของ Silverlake ที่พัฒนามาใช้ที่ธนาคาร 
กรุงไทยชะรีอะห์ ไม่มีระบบงาน Back Office ต่างๆ เช่นระบบบัญชีเพื่อการบริหาร (ERP), ระบบ 
Management Information System (MIS) หรือ Data Warehouse เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
จัดส่ง Data Set หรือส่วนราชการต่างๆ ได้ แต่ยังต้องมีการดึงข้อมูลมาท าระบบ Manual ท าให้มีการ
ส่งข้อมูลล่าช้า(สาเหตุจากการออกแบบของงานเดิมของระบบ Silverlake ที่ใช้กับธนาคารกรุงไทย
ชะรีอะห์ จะออกแบบให้มีการส่งข้อมูลไปเข้าระบบงาน Back office ของธนาคารกรุงไทย เพื่อท า
การจัดส่งข้อมูล รวมออกไปทั้งธนาคาร) 

จากปัญหาการไม่มีระบบงาน Back office นั้น ธนาคารจึงได้พิจารณาระบบบัญชีเพื่อการ
บริหาร จากบริษัท Microsoft หรือ Oracle Finance  

ต่อมาทางผู้บริหารของธนาคารต้องการขยายงานสินเชื่อที่ค่อนข้างซับซ้อนท าให้ 
Silverlake ไม่ตอบสนองงานด้านสินเชื่อใหม่ (งานด้านเงินฝากและ Trade Finance) จึงตัดสินใจให้
มีการจัดท าสัญญากับบริษัทนอก (Outsource Core Banking System) และนอกจากปัญหาด้าน
ระบบงานต่างๆ แล้ว ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพราะว่าธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ท าธุรกรรมภายใต้การก ากับดูแลธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสนองนโยบายรัฐ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลกระทบและเป็น
ปัญหาของระบบสารสนเทศของธนาคาร นอกจากมีนโยบายของรัฐเข้ามาแล้วระบบสารสนเทศของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังมีผลกระทบจากเร่ืองของการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงการ
บริหารงานของธนาคารอยู่ตลอดเวลา ระบบสารสนเทศของธนาคารต้องด าเนินการภายใต้นโยบาย
และกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงข้อก าหนดการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยการใช้กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนการด าเนินงาน การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศขององค์การ มีความส าคัญต่อ
ธนาคารเป็นอย่างยิ่ง   
        นอกจากนี้ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน เช่น ระบบ 
Intranet, Internet, การใช้ระบบงานหลัก (Core Banking System : CBS) โดยผ่านระบบสารสนเทศ
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ของธนาคารมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นทรัพย์สินของธนาคาร, การสื่อสารตอบโต้จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Mail ของธนาคาร เป็นต้น  
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถน าเอาระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการพัฒนาในการท าธุรกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการให้บริการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต ในปัจจุบัน โดยธนาคารต้องทราบถึงแนวโน้มของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นและที่ก าลังจะ
เป็นไป เพราะผลของการเปลี่ยนแปลงทางระบบสารสนเทศ  ย่อมกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น เป็นผลให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ต้องปรับตัวเองตาม ภายใต้ความกดดันของการแข่งขันทางธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเอง 
 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  
 1. ผู้ปฏิบัติงาน (Workers) เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมประจ าวันหรือ การปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
เช่น พนักงานธุรการ พนักงานในฝ่ายงานต่างๆ พนักงานประชาสัมพันธ์ และพนักงานเคาน์เตอร์
ธนาคารของสาขาทั่วประเทศ ส านักงานใหญ่ ส านักงานภาค และส านักงานเขต เป็นต้น 
 2. ผู้ปรหิารระดับปฏิบัติการ (Operational Managers) หัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน/สาขา  
เป็นต้น 
 3. ผู้ปริหารระดับกลาง (Middle Managers) เป็นผู้ก ากับการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการ วางแผนยุทธวิธีเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น ระดับผู้จัดการบริหารส่วน/
สาขา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย เป็นต้น 
 4. ผู้บริหารระดับสูง (Senior Managers) เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ เช่น 
ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการธนาคาร เป็นต้น 
 ปัญหาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดการระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้น  
ระหว่างฝ่ายงานทางด้านไอทีและพนักงานผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พบว่าพนักงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยที่ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเรียบรู้การใช้งาน
ระบบงานต่างๆ ขาดความช านาญ ขาดความร่วมมือในการพัฒนาระบบ เพิ่มเติมและการแก้ไข
ปัญหา ขาดการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอนความรู้ การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขปัญหา และ
ทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศกับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ปัญหาทางด้านการเก็บรักษาข้อมูล
และความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของระบบในการ
ประสานงานในการรับแจ้ง ปัญหา ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแล ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การแก้ปัญหาและการจัดการที่
ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานท าให้เกิดความผิดพลาดในระบบ   
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ระบบสารสนเทศจะช่วยให้ธนาคารเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ๆ ในการน าระบบ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ระบบคอลเซ็นเตอร์และบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ระบบโมบายแบงก์กิ้ง และ
ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง มาใช้ในการให้บริการลูกค้า ในขณะที่ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารเงิน ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ระบบติดตามหนี้ ระบบ
คลังข้อมูลเพื่อการบริหาร และระบบบริหารความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
วิเคราะห์สินเชื่อมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การ กับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนมากขึ้น จึงท าให้ระบบสารสนเทศ
ของธนาคาร  มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานและมีความรวดเร็ว
ท าให้การท างานมีคุณภาพความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบสารสนเทศจะมีผล
ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ใช้งาน และองค์การทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การท าธุรกิจการธนาคาร จะเป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจหลักที่ส าคัญซึ่งจะดึงเอาความสามารถและ 
ศักยภาพของธนาคารเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาด และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ดังนั้นการศึกษาในเร่ืองการใช้ระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงเป็นเร่ืองที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา 
เน่ืองจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่มีการปรับตัว และเจริญเติบโตในธุรกิจการ
ธนาคารอย่างรวดเร็ว แต่หลักการบริหารจัดการในเร่ืองของการให้บริการ ยังไม่ชัดเจนในการ
ให้บริการของลูกค้าทั่วไปและโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยมุสลิม  ที่ยังเข้าถึงสถาบันทางการเงินน้อย 
และลูกค้าที่จะมาใช้บริการยังขาดความเข้าใจในการให้บริการและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของ
ธนาคาร  
    ระบบสารสนเทศในองค์การถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่จะน าการบริการทั้งหมดนั้นผ่าน
ระบบงานหลักของธนาคารโดยรวบรวมระบบงาน ส าคัญต่างๆ ที่กระจัดกระจายเข้าไว้ด้ วยกัน ใน
การประกอบการของธนาคาร นอกจากมีระบบสารสนเทศเป็นตัวกลางที่ส าคัญ จึงควรที่จะมีการ
พัฒนาบุคลกร ให้มีความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ  มากน้อย
เพียงใด? และมีการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในธนาคารอย่างไร เพื่อหาแนวทางพัฒนา การใช้
ระบบสารสนเทศ  เพื่อน าผลวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการท างานในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่น าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในปรับปรุงและพัฒนา การจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย         
 2. ใช้จัดท านโยบาย เพื่อน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 
 3. เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันทาง
การเงินของรัฐ 

1.5 นิยำมศัพท์  

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลส าเร็จที่ได้จากการเปรียบเทียบ ค่าผลลัพธ์ของงาน
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยวัดใน 2 ด้านคือ วัดผลผลิตที่ท าออกมาว่าถึง
เป้าหมายหรือไม่ และ วัดความสามารถขององค์การว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคน
ให้ดีขึ้น และช่วยตอบสนองความต้องการหรือไม่ 
 กำรจัดกำร (Management) หมายถึง คือการท าให้กลุ่มบุคคลในองค์การเข้ามาท างาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์การ การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการ
องค์การ การสรรบุคลากร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์การหรือความพยายามที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 ระบบสำรสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ 
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพื่อก าหนด 
รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การ
วิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์การ (สุชาดา กีระนันทน์, 2541)         
 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) หมายถึง ธนาคารที่ด าเนิน
ธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ ก าไร -ขาดทุนร่วมกัน และด าเนินธุรกิจตาม 
พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารด าเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง 



 
 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เร่ืองประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย ในคร้ังนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจ

ธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษาในเบื้องต้นมาวิเคราะห์และ

สรุปเป็นกรอบความคิด ก าหนดสมมติฐาน และเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดังกล่าว รวมทั้งได้

ท าการนิยามปฏิบัติการตัวแปร นิยามปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายสมมติฐาน ไว้ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.2 แนวคิดนโยบายของรัฐ 

 - นโยบายสาธารณะ 

 - นโยบายสาธารณะด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 - นโยบายสาธารณะด้านหลักยุติธรรมทางการเงิน 

2.3 แนวคิดการจัดการความรู้  

 - การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 - การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้

2.4 แนวคิดระบบสารสนเทศ และ การบริหารจัดการ 

 - ข้อมูลและสารสนเทศ 

   - การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก 

- การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร 

- การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืน 

- มาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001:2013) 

- สมรรถนะด้านระบบสารสนเทศ 

2.5 แนวคิดประสิทธิผล 



13 
 

  - ประสิทธิผลทั่วไป 

  - ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ 

  - การประเมินองค์การแบบสมดุลย์ 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 2.2 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 

 ความหมายและความส าคัญของนโยบาย  

 นโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อองค์การปัจจุบันอย่างมากเนื่องจากนโยบายสาธารณะ

เป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จึงมีการใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งในภาคราชการและ

ภาคธุรกิจ โดยที่นโยบายสาธารณะถูกก าหนดขึ้นในสังคมหรือในองค์การต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิดใน

การด าเนินงานเพื่อสนองความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลในองค์ก ารนั้น นโยบาย

สาธารณะจะสอดคล้องกับความเชื่อและลัทธิการปกครองขององค์การนั้น นโยบายสาธารณะที่อยู่

ในสังคมแบบประชาธิปไตยก็จะถูกก าหนดโดยข้อมูล และมีการกลั่นกรองข้อมูลจากบุคคลหลาย

คนและจะตอบสนองกับบุคคลส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นอัตตาธิปไตยนโยบายสาธารณะก็จะมาจาก

บุคคลกลุ่มเดียว การก าหนดนโยบายสาธารณะย่อมมีขั้นตอนและกระบวนการอันมาซึ่งนโยบาย

สาธารณะในการด าเนินงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของการบริหาร 

(ชัชวาล แอร่มหล้า, 2552) และที่ส าคัญต้องเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่ายภายในองค์การ ค าว่า 

นโยบายสาธารณะนี้มีความหมายดังนี ้ 

 Dye (1966) ได้ให้ความหมายของค าว่า นโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่รัฐบาล

สามารถเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ ส าหรับส่วนที่รัฐเลือกที่จะกระท านั้นจะครอบคลุม

กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าบรรลุเป้าหมายด้วยดี ในการให้การบริการแก่

สมาชิกในสังคมในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท าก็ถือว่าเป็นสาระส าคัญของนโยบาย และยังได้

กล่าวถึงคุณสมบัติ เป้ าหมายของนโยบายสาธารณะเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

 1. สามารถท าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อนโยบายได้ 
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 2. สามารถวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายโดยขบวนการทางการเมือง 

 3. สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายที่เป็นผลมาจากระบบการเมือง 

 4. สามารถท าการประเมินผลกระทบจากนโยบายที่มีต่อสังคมทั้งในเชิงที่คาดคิดประมาณ

การไว้แล้วและผลที่จะเกิดโดยไม่ได้คาดคิด 

 Friedrich (1941) ได้ให้ความเห็นว่า นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอที่เกี่ยวกับการ

กระท าของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบ -ไปด้วย ปัญหาอุปสรรค

และโอกาส ซึ่งนโยบายจะถูกน าเสนอเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน การ

ก าหนดนโยบายนั้นมิได้เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วน แต่นโยบายส่วนใหญ่จะต้อง

ผ่านการพิจารณาเป็นขั้นตอน ซึ่งจะมีฝ่าย-บริหารเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญกับฝ่ายการเมืองในการ

ก าหนดนโยบายสาธารณะ 

 Lasswell & Kaplan (1970) ให้ความหมายไว้ว่า นโยบายสาธารณะหมายถึง การก าหนด

เป้าประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) และการปฏิบัติ (Practices) ของโครงการของรัฐ เป็นการระบุ

อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมที่เป็นแผนงานหรือโครงการของรัฐที่เรียกว่า นโยบายสาธารณะนั้น จะต้อง

สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย แนวความคิดของ 

Lasswell & Kaplan จึงให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสาระส าคัญของนโยบายสาธารณะพอสมควร 

 David (1979) ให้ทัศนะว่านโยบายสาธารณะหมายถึง อ านาจในการจัดสรรค่านิยมของ

สังคมทั้งหมดและผู้ที่มีอ านาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท า

หรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก การจัดสรรค่านิยมของสังคม 

 Anderson (1994) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไว้ว่า คือแนวทางการปฏิบัติหรือ

การกระท าซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระท าที่จะต้องรับผิดชอบ

ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จ 

มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระท าหรือเสนอให้กระท าเท่านั้น แต่จะต้องจ าแนกให้เห็นความ

แตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการ-ตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญระหว่างการ

เลือกทางเลือกที่ต้องเปรียบเทียบกัน (Competing alternatives) 

ราชบัณฑิตสถาน (2546,  น. 563) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นโยบาย หมายถึง หลักและวิธี

ปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ ซึ่งอธิบายขยายความเพิ่มเติมได้ว่าเป็นอุบายหรือกลเม็ดที่ผู้มีอ านาจ
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หน้าที่ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายของส่วนรวมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่าง

เหมาะสมแล้ว 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, น. 8) ได้สรุปแนวคิดเร่ืองนโยบายจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

เช่น โธมัส ดาย เดวิส อีสตัน และนักวิชาการของประเทศไทย เช่น อมร รักษาสัตย์ ว่า นโยบาย

มักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปตามความกระชับและเฉพาะเจาะจงของแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม

สุดท้ายมักหนีความหมายที่ว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลไปไม่ได้ 

จึงได้นิยามว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่

ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บุญทัน ดอกไธสง (2553, น. 135, 165) ได้ให้ความหมายของนโยบายว่าเป็นค ามั่นสัญญาที่

ประกาศในการหาเสียงของพรรคการเมืองเมื่อถูกเลือกได้เป็นพรรคผู้จัดตั้งรัฐบาลแล้วได้ประกาศ

ให้ค ามั่นสัญญาต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะท าอะไรเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของอ านาจคือ ประชาชนที่

เป็นเจ้าของเสียงอ านาจอธิปไตย และเป็นการบอกว่ารัฐบาลกระท าสิ่งนี้และยังไม่ท าสิ่งนั้น โดยเห็น

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเอาตอนเป็นรัฐบาลแต่ก่อนหน้านั้นท าได้เพียงประดิดประดอยค าพูด

ให้ดูดีว่าเป็นคนเก่ง โดยที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มองว่านโยบายมีอยู่ 3 ประเภท

ใหญ่ได้แก่ นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา นโยบายเพื่อการพัฒนา และนโยบายเพื่อการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ การก าหนดนโยบายที่ดีนั้นจะต้องสลัดทิ้งวิธีคิดแบบปทัสถานที่เชื่อว่าประวัติศาสตร์ซ้ ารอย

เดิมที่เข้าใจว่าผลที่เกิดขึ้นในอนาคตมีเหตุจากอดีต นโยบายที่ก าหนดจึงเป็นนโยบายแก้ปัญหา

มากกว่าที่จะเป็นนโยบายพัฒนาหรือนโยบายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 

นโยบายและการวางแผน 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ 

 กฤตภัทร บุญญรัตน์  (2555, น. 254) ก่อนที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน 

และโครงการ ใคร่ขอท าความเข้าใจว่าในทุกประเทศจะมีวัตถุประสงค์ระดับต่างๆ หากจะพิจารณา

จากระดับมหภาคลงมาสู่ระดับจุลภาค หรือวัตถุประสงค์จากระดับสูงลงมาสู่ระดับต่ า หรืออาจเรียก

อีกอย่างว่าจากระดับแนวคิดมาสู่การปฏิบัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พิจารณาจากส่วนรวมระดับชาติ

ลงมาหาส่วนตัวระดับ ประชาชนแต่ละคน จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์สูงสุด
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ระดับชาติก็คือ ผลประโยชน์ของชาติซึ่งโดยทั่วไปๆ จะมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ ความมั่งคง 

ความมั่งคั่ง การอยู่ร่วมกับชาติอ่ืนอย่างมีเกียรติ และการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ทุกประเทศทุกชาติในโลกนี้จะต้องมีผลประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมายหลัก

และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังที่มีการพูดกันทั่วไปในเร่ืองการเมืองระหว่างประเทศว่า “ไม่มีมิตรแท้

และศัตรูที่ถาวร แต่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศจะยิ่งยืนนาน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การ

เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกัน ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของชาติ เป็นส าคัญระดับรองลงมาจาก

ผลประโยชน์ของชาติเรียกว่า วัตถุประสงค์มูลฐานของชาติ วัตถุประสงค์ระดับนี้อาจมีแตกต่างกัน

บ้างในแต่ละประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพภายในของแต่ละประเทศว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการอะไรบ้าง ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ขั้นมูลฐานไว้ 

5 ประการ คือ 

 1. เอกสาร อธิปไตย และบูรณภาพ 

 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 3. ธ ารงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 4. เสริมสร้างสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 

 5. พัฒนาก าลังอานาจแห่งชาติเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 

 วัตถุประสงค์มูลฐานของชาตินี้พิจารณาก าหนดขึ้นมาโดยอาศัยผลประโยชน์ของชาติเป็น

หลัก ประกอบกับลักษณะต่างๆ ของชาติและหลักการที่ส าคัญของชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะดูได้จาก

กฎหมายสูงสุดหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติเป็นแนวทางรองลงมาจากวัตถุประสงค์มูลฐาน

ของชาติก็เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของชาติ วัตถุประสงค์เฉพาะนี้มีรายละเอียดมากขึ้น จึงมัก

แบ่งเป็นแขนงย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทหาร และการบริหาร 

 ในการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะชาตินี้ จะต้องพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้

ตัวเลข ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

การทหาร และการบริหารอย่างละเอียดเท่าที่จ าเป็นและต้องการ โดยพิจารณาตั้งแต่ระดับโลก คือ 

พิจารณาถึงประเด็นต่างๆ หรืออิทธิพล อ านาจของประเทศอภิมหาอ านาจ อันได้แก่ สหภาพโซเวียต

และสหรัฐอเมริกา ลงมาสู่ระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับข้อมูลทั้ง 6 ด้านดังกล่าว
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ภายในประเทศ เพื่อก าหนดออกมาเป็นวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การก าหนดวัตถุประสงค์ทุกคร้ังจะต้อง

ค านึงถึงวัตถุประสงค์ระดับสูงขึ้นไปเป็นหลัก เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของชาติจะต้อง

ยึดถือวัตถุประสงค์มูลฐานของชาติเป็นหลัก และการก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานของชาติก็ต้อง

ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ระดับสูงสุดของชาติเป็นหลัก เป็นต้น ดังนั้น 

วัตถุประสงค์เฉพาะของชาติจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกประเทศระดับต่าลงมาจากวัตถุประสงค์เฉพาะของชาติจะเป็นนโยบายแห่งชาติ 

(National policy) ซึ่งก็คือนโยบายของรัฐบาล ถัดลงไปจากนโยบายจะเป็นแผนและโครงการ

ตามล าดับ  

ประเภทของนโยบาย 

 กฤตภัทร บุญญรัตน์ (2555, น. 28) การศึกษาถึงประเภทของนโยบายสาธารณะนี้ จะช่วยท า

ให้ทราบได้ว่ามีวิธีการจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะได้อย่างไรบ้าง และนโยบายสาธารณะ

ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนั้น โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นนโยบายประเภทหนึ่ง ซึ่งถ้าหากจะพิจารณาถึง

นโยบายสาธารณะที่มีอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม จะพบเห็นได้ว่ามี

นโยบายที่มีชื่อเรียกต่างๆ กันมากมาย เช่น นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรกรรม นโยบาย

ประหยัดเชื้อเพลิง นโยบายความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสามารถทราบได้ว่านโยบายเหล่านี้เป็น

นโยบายประเภทใดแล้ว จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะได้ดียิ่งขึ้น โดย

สรุปได้ 4 ประการ คือ 

  1. พิจารณาตามลักษณะของเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

  2. พิจารณาตามกระบวนการของนโยบาย 

  3. พิจารณาตามขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย 

  4. พิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาล 

 

 1. พิจารณาตามลักษณะของเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

  การจ าแนกประเภทนโยบายสาธารณะโดยหลักเกณฑ์นี้ เป็นการจ าแนกประเภท

โดยการพิจารณาถึงเนื้อหาสาระส าคัญและวัตถุประสงค์ของนโยบายหนึ่งๆ ว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่

อย่างไรบ้าง มีความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกับเนื้อหาที่มีสาระและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
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อ่ืนๆ อย่างไร แล้วจึงด าเนินการจัดประเภทของนโยบายที่มีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์อย่าง

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในประเภทเดียวกัน ส่วนนโยบายที่มีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์

ที่แตกต่างกันก็จัดเข้าไว้อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาดูว่านโยบายหนึ่งๆ มีเนื้อหาสาระและ

วัตถุประสงค์อย่างไร แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับนโยบายอ่ืนๆ อย่างใดนั้น เป็นสิ่งที่สามารถกระท า

ได้ง่ายและสะดวก โดยพิจารณาดูถึงรายละเอียดต่างๆ ของนโยบายแต่ละอย่าง ก็จะสามารถท าให้

ทราบถึงเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้ 

 2. พิจารณาตามกระบวนก ารของนโยบาย 

  การจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะโดยหลักเกณฑ์นี้ เป็นการจ าแนก

ประเภทโดยพิจารณาว่าภายในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้น สามารถจะจ าแนก

ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ หรือเป็นช่วงของการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง  มีกี่ขั้นตอน และมี

ล าดับของขั้นตอนก่อนหลังอย่างไรบ้าง การจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามกระบวนการ

ของนโยบายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีข้อดีอยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ 

  1. ท าให้สามารถที่จะมองเห็นภาพการท างานของกลไกต่างๆ ในกระบวนการของ

นโยบายได้ว่า มีขั้นตอนของการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดอย่างไร และจ าแนกประเภทของ

ขั้นตอนเหล่านั้นอย่างไร 

  2. ท าให้สามารถศึกษานโยบายสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์โดย

เฉพาะเจาะจงได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ในบางกรณี เช่น ในภาวะสงครามหรือภาวะวิกฤติ ประเทศ

หนึ่งๆ อาจมีการก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภาวะ

เช่นนั้น โดยมิได้ด าเนินการตามแนวทางที่ปกติที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งถ้าหากศึกษาในแง่กระบวนการ

ของนโยบายแล้ว จะท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากกว่า 

  3. พิจารณาตามขอบข่ายผลกระทบของนโยบายการจ าแนกประเภทของนโยบาย

สาธารณะโดยหลักเกณฑ์นี้ เป็นการจ าแนกประเภทของนโยบายโดยพิจารณาว่า เมื่อได้ มีการ

ก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ ขึ้นมาแล้ว และได้น าเอานโยบายสาธารณะเหล่านั้นไปใช้ปฏิบัติ 

นโยบายแต่อย่างได้ก่อให้เกิดผลกระทบในรูปแบบและลักษณะที่อย่างเดียวกันก็จะจัดอยู่ในประเภท

เดียวกัน ส่วนที่มีผลกระทบที่แตกต่างไปก็จัดให้อยู่อีกประเภทหนึ่ง 
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  4. พิจารณาตามลักษณะกิจกรรมหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาลการจ าแนกประเภท

นโยบายสาธารณะประการสุดท้ายนี้ คือ การจ าแนกประเภทโดยพิจารณาถึงขอบเขตหรือลักษณะ

ของกิจกรรมที่ส าคัญๆ ที่รัฐบาลประเทศนั้นได้กระท าไปซึ่งกิจกรรมของรัฐบาลประเทศหนึ่งอาจ

แตกต่างมากน้อยไปจากอีกประเทศหนึ่งก็ได้ และกิจกรรมแต่ละประเภทก็มีความสาคัญมากน้อยไม่

เท่ากัน กล่าวคือ กิจกรรมบางประเภทอาจมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อประเทศนั้นๆ เช่น การ

ป้องกันประเทศจากการรุกรานจากภายนอก การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  เป็นต้น ส่วน

กิจกรรมประเภทอ่ืนมีความส าคัญในระดับรองลดหลั่นกันลงไป จนกระทั่งมีความส าคัญเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น เช่น การก าหนดค าขวัญประจ าปี เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับ

ความส าคัญมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ต่างก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหรือภารกิจของรัฐบาลด้วยกัน

ทั้งสิ้น 

กระบวนการนโยบาย 

 Anderson (1975, pp. 26-27) ได้ให้กรอบแนวคิดในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง

เป็นล าดับขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน คือ 

 1. Problem formation การก่อตัวของปัญหานโยบาย (Policy problem) ปัญหานั้นเป็น

ปัญหาสาธารณะหรือไม่ ปัญหานั้นเป็นวาระของรัฐบาลที่ต้องกระท าหรือไม่ (Policy agenda) โดย

ค าว่าปัญหา ต้องพิจารณาว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่ เพราะบางคร้ังสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหา ความจริง

อาจไม่เป็นปัญหาก็ได้ 

 2. Formulation การก่อรูปนโยบาย ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดทางเลือกของนโยบาย (Policy 

alternatives) ว่ามีทางเลือกใดบ้างในการแก้ปัญหา และใครเป็นผู้มี ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

หากทางเลือกมีหลายทางก็ต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกด้วย โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) 

 3. Adoption การตัดสินใจนโยบาย ในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจว่าทางเลือกต่างๆ ที่ได้

วิเคราะห์ไว้แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดหรือน าทางเลือกใดไปบังคับใช้ และเป็นสิ่งที่ต้องการ

ให้เป็น และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย 
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 4. Implementation การน านโยบายไปปฏิบัติ เมื่อได้ตัดสินใจเลือกนโยบายที่เห็นว่าดีที่สุด

แล้ว ก็น านโยบายที่เลือกแล้วไปปฏิบัติให้บรรลุผล และมีอะไรเป็นผลกระทบต่อเนื้อหาของ

นโยบาย  

 5. Evaluation การประเมินผลนโยบาย โดยการวัดว่านโยบายมีประสิทธิผลหรือผลกระทบ

อย่างไรหลังจากน านโยบายนั้นไปสู่ การปฏิบัติ และใครจะเป็นผู้ประเมินผลนโยบาย อะไรคือ ผลที่

ตามมาของนโยบายจากการประเมินผล 

 Dunn (1994, pp. 15-16) ได้แบ่งกระบวนการนโยบาย (The process of policy making) 

ออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ Agenda setting, Policy formulation, Policy adoption, Policy implementation 

และ Policy assessment 

 ขั้นตอนแรก Agenda setting การก าหนดนโยบายเป็นวาระของรัฐที่ต้องปฏิบัติมีลักษณะ 

เช่น ปัญหาการคัดเลือกและแต่งตั้งต าแหน่งของข้าราชการเป็นปัญหาที่เป็นวาระของ รัฐบาล มี

หลายปัญหาที่รัฐบาลไม่อาจท าได้ทั้งหมด ในขณะที่ปัญหาอ่ืนที่ หยิบยกขึ้นมาหลังจากที่ล่าช้ามา

นาน ตัวอย่างเช่น ผู้มีอ านาจโดยชอบธรรมของรัฐและผู้สนับสนุนได้จัดเตรียมกฎหมายส่งไปยัง

คณะ กรรมการสุขภาพและสวัสดิการเพื่อศึกษาและอนุมัติ กฎหมายนั้นยังอยู่กับคณะกรรมการและ

ยังไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 ขั้นตอนที่สอง Policy formulation เป็นการก่อรูปของนโยบายซึ่งมีลักษณะที่ก่อรูปมาจาก

ข้าราชการ มีทางเลือกของนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหานโยบาย เป็นทางเลือกของนโยบายที่ก าหนดขึ้น

เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ศาล และฝ่ายนิติบัญญัติ ตัวอย่าง เช่น ศาลของรัฐเป็นผู้พิจารณาใน

การห้ามใช้การทดสอบความส าเร็จมาตรฐานในเร่ือง ทดสอบพื้นฐานการมีอคติในการต่อต้านสตรี  

 ขั้นตอนที่สาม Policy adoption การตัดสินใจนโยบาย ทางเลือกของนโยบายถูกตัดสินใจ

โดยได้รับการสนับสนุนโดยเสียงข้างมากจากฝ่าย นิติบัญญัติ หรือเป็นฉันทานุมัติในการตัดสินใจ

ระหว่างผู้เป็นตัวแทน หรือศาล ยกตัวอย่างเช่น การตัดสินใจของศาลสูงโดยเสียงข้างมากที่ให้สิทธิ

แก่สตรีที่จะระงับการต้ังครรภ์ได้โดยการท าแท้ง 

 ขั้นตอนที่สี่ Policy implementation การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อนโยบายได้รับการ

ตัดสินใจแล้วก็จะน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีหน่วยงานในการ ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งจะต้องระดม

ทรัพยากรมนุษย์และเงินทุนเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติตามนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น เหรัญญิกของเมืองได้
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ว่าจ้างคนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใน การจัดเก็บภาษีโรงพยาบาลซึ่งจะไม่ยกเว้นภาษีให้

อีกต่อไป  

 ขั้นตอนสุดท้าย Policy assessment การประเมินผลนโยบาย โดยมีหน่วยงานด้านการ

ตรวจสอบและการบัญชีของรัฐบาล ซึ่งถูกก าหนดโดย ผู้เป็นตัวแทน ผู้บริหารโดยชอบด้วยกฎหมาย

และศาล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความชอบธรรมตามกฎหมายที่นโยบายจะต้องมีการประเมินผล

ว่าได้ท าส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์เพียงใด ตัวอย่างเช่น The general accounting office ท าหน้าที่ก ากับ

ตรวจสอบโครงการด้านสวัสดิการสังคม เช่น โครงการ (Aid to families with dependent children-

AFDC) พบว่า ก าหนดขอบเขตในการให้สวัสดิการที่ผิด  

 Dye (1998, pp. 317-318, 330-332) ได้เสนอแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะว่า 

การศึกษานโยบายสาธารณะบ่อยคร้ังมุ่งเน้นไปดูว่านโยบายเกิดขึ้นได้อย่างไร มากกว่าดูเนื้อหา

นโยบาย หรือสาเหตุและผลที่ตามมาของนโยบาย ในการศึกษาว่านโยบายต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร 

โดยทั่วไปจะพิจารณาชุดของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง (Political 

system) ตามนัยของตัวแบบกระบวนการ (Process model) ก็คือ การก าหนดนโยบาย (Policy 

making) เกิดขึ้นโดยสามารถระบุขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนสามารถแยกส่วนกันในการตรวจสอบ 

ได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้โดยปกติจะมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. Identification การระบุปัญหานโยบาย ที่เรียกร้องให้รัฐบาลต้องปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่

นโยบายมักเกิดจากความคิดเห็น ของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ แต่บางนโยบายก็เกิด

จากความคิดของผู้น าที่ให้การสนับสนุนให้เกิดนโยบายนั้น 

 2. Agenda setting การก าหนดเป็นวาระหรือการเน้นให้ความสนใจไปยังกลุ่มสื่อมวลชน

และข้าราชการใน ปัญหาสาธารณะที่ตกลงกันเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจการก าหนดวาระนี้เป็นการ

ระบุ ถึงปัญหาของสังคมและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ สุดในการ

ก าหนดนโยบาย ซึ่งบีบบังคับให้รัฐบาลต้องตัดสินใจกระท า หรือรัฐบาลอาจไม่ตัดสินใจกระท าตาม

ก็ได้ ในขั้นตอนนี้จะมีการระดมความคิดเห็นจากสื่อมวลชนด้วยโดยใช้โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ 

เพื่อสื่อสารให้คนส่วนใหญ่ทราบถึงนโยบาย 

 3. Formulation การก่อรูปนโยบาย ก็คือ การที่ทางเลือกของนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาได้

พัฒนาไปเป็นวาระของรัฐบาล การก่อรูปของนโยบายมักจะมาจากการริเร่ิมและมีการพัฒนา
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นโยบายที่เกิดจาก ระบบราชการ คณะกรรมการตามกฎหมาย การประชุมของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ องค์การที่ท าหน้าที่วางแผนด้านนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา 

โดยรายละเอียดของนโยบายที่ก่อตัวขึ้นปกติจะมาจากระดับเจ้าหน้าที่ (Staff members) มากกว่าจะ

เกิดจากระดับผู้น า (Bosses) แต่ระดับเจ้าหน้าที่ก็มักจะถูกชี้น าซึ่งเขารู้ว่าผู้น าต้องการ 

 4. Legitimation นโยบายที่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมตามกฎหมาย เป็นการกระท าทาง

การเมืองโดยผ่านพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา 

 5. Implementation การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นความต่อเนื่องทางการเมือง การก าหนด

นโยบายไม่ได้จบลงที่การออกเป็นกฎหมายโดยรัฐสภา และการลงนามโดยประธานาธิบดี จะต้อง

น านโยบายไปสู่หน่วยงานของระบบราชการ เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายนั้น การน า

นโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกกิจกรรม เช่น การจัดองค์การงานใหม่ การมีหน่วยงาน

หรือตัวแทนรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การน า

นโยบายไปปฏิบัติยังต้องมีรูปแบบและกฎระเบียบเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติด้วย 

6. Evaluation การประเมินผลนโยบาย เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการก าหนดนโยบาย เพื่อ

ค้นหาว่านโยบายประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด ต้นทุนที่ใช้และผลที่ได้รับเป็นอย่างไร 

เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ การประเมินผลจะท าโดยตัวแทนของรัฐบาลเอง 

ที่ปรึกษาภายนอก สื่อสิ่งพิมพ์ และสาธารณชน 

 Nakamura & Smallwood (1980, pp. 22-23) ได้เสนอแนวคิด มุมมองของกระบวนการ

นโยบาย (Policy process) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน 3 หน้าที่ของสภาพแวดล้อมนโยบาย 

ได้แก่ การก่อตัวของนโยบาย (Policy formation) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) 

และการประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) 

นโยบายสาธารณะด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

 ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการขยายการผลิต และเพิ่มผลผลิตถ้า

เงินทุนมีอยู่อย่างจ ากัดก็จะไม่มีการน าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น สถาบันการเงินจึงเข้ามามี

บทบาท และความส าคัญ โดยจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในหารรวบรวมเงินออมไปยังผู้ลงทุนรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการเงินทุนที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดนั้นๆ ได้ เมื่อความต้องการเงินทุนได้รับ

การตอบสนองแล้ว ก็จะท าให้การประกอบการ หรือการผลิตเกิดขึ้น ผลผลิตของประเทศมากขึ้น
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เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค และการส่งออกจ าหน่ายต่อในต่างประเทศได้อีกด้วย จึงท าให้

ประชากรมีงานท า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และรายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะท าให้

เงินทุนจ านวนนั้นไหลกลับเข้ามาในสถาบันการเงินอีก จึงกล่าวได้ว่า สถาบันการเงินเป็นแหล่ง

เงินทุนส าคัญ เพราะถ้าไม่มีสถาบันการเงินแล้ว ความสะดวก ความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนเพื่อ

ประกอบการใดๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

นโยบายเศรษฐกิจ 

นโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง 

 Spilimbergo, Symmansk, Blanchard, & Cottarelli (2008) ได้ศึกษาว่านโยบายการคลังที่

เหมาะสมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องมีความเหมาะสมขององค์ประกอบ ดังนี้  

ด าเนินมาตรการในเวลาที่เหมาะสม (Timely) ขนาดที่เหมาะสม (Large) ระยะเวลานาน

เพียงพอ (Lasting) มีมาตรการที่หลากหลาย (Diversified) ภาระที่อาจจะเกิดขึ้น (Contingent) ความ

ร่วมมือในการด าเนินการ (Collective)และความยั่งยืน (Sustainable) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เวลาที่เหมาะสม (Timely) เพื่อให้การด าเนินมาตรการตรงกับความต้องการและสามารถ

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

2.ขนาดที่เหมาะสม (Largely) เพื่อให้การด าเนินมาตรการครอบคลุมถึงปัญหาการลดลง

ของความต้องการทั้งหมดจ านวนมาก 

3.ระยะเวลานานเพียงพอ (Lasting) เพื่อให้การด าเนินมาตรการสามารถแก้ไขปัญหาการ

ถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว 

4.มาตรการที่หลากหลาย (Diversify) เพื่อให้การด าเนินมาตรการสามารถแก้ไขปัญหาได้

ทั้งหมด 

ขนาดของตัวคูณทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ผลของตัวคูณทางการคลังจะให้ผลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของการออกมาตรการ

ทางการคลัง ลักษณะของระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดหรือปิด ลักษณะการออมและการน าเข้าสินค้า

และบริการจากต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการนโยบายทางการเงินที่จะมีผลต่อการด าเนิน

กิจกรรมทางการคลังร่วมด้วย จากการศึกษามาตรการทางการคลังที่ใช้ในการกระตุ้นเศรฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ด าเนินมาตรการไปร้อยละ 1 ของ GDP จะส่งผลต่อการเพิ่มของ GDP 
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ใกล้เคียงกับอัตราร้อยละ 1 ณ ปีนั้น และจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกร้อยละ 2-3 ของ 

GDP ในช่วง 2-3 ปีต่อมา แตผ่ลของตัวคูณทางการคลังส าหรับประเทศสหภาพยุโรปจะมีค่าน้อยกว่า 

ทั้งนี้ ตัวคูณทางการคลัง จะมีค่ามากกว่า 1 เมื่อประเทศมีระบบเศรษฐกิจแบบปิด แต่ค่าตัวคูณจะ

น้อยลงเมื่อระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดและมีขนาดเล็กรวมทั้งการมีตลาดทางการเงินที่มีความ

อ่อนไหวมาก เนื่องจากการมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดจะท าให้เกิดการร่ัวไหลโดยมีการน าเข้า

เพิ่มขึ้น และการมีตลาดทางการเงินที่มีความอ่อนไหวมากจะท าให้เกิดแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยที่

แท้จริงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการทางการคลังได้ผลน้อยลง (Freedman, Kumhof, Laxton, & 

Lee, 2009) 

นโยบายเศรษฐกิจด้านการเงิน สถาบันการเงิน และตลาดทุน 

 1. กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการออมของประชาชน และ

สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด าเนินนโยบายการเงิน

ที่เอ้ือต่อการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจจริงเพื่อให้เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจ  

 2. เอ้ือต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถส่งเสริมภาคการผลิต และบริการที่พึ่งพา

ทรัพยากรในประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการสร้างรายได้ของประชาชนทุกระดับ  

 3. เร่งพัฒนาและฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของประเทศให้สามารถท าหน้าที่เกื้อกูลต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจได้ตามปกติตลอดจนมุ่งพัฒนาและปรับบทบาทสถาบันการเงินของรัฐ ให้เป็น

กลไกส าคัญในการส่งเสริมกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยก่อภาระด้านการเงินการคลังให้น้อยที่สุด รวมทั้งส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินในระยะยาว  

4. เร่งพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการะดมทุนและ

ส่งเสริมการออมระยะยาวของภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจนจัดโครงสร้างภาษีอากรให้

สอดคล้องและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้องค์การธุรกิจที่ดีและมีศักยภาพสามารถเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ 
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 5. สร้างความเสมอภาคระหว่างตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และเงินฝากใน

สถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอย่างสมบูรณ์ เร่งพัฒนาตลาดตรา

สารหนี้ เพื่อสร้างทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริม

การออมและการลงทุนที่หลากหลายแก่ประชาชนในระยะยาว 

 

 ภาพท่ี 2.1 ที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) 

 

 ทั้งนี้ในการศึกษางานวิจัยของผู้วิจัย ขอน าสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากล่าวถึงในที่นี้ เพราะ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสถานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial 

Institutions : SFIs) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เพื่อด าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงการคลังซึ่งได้มอบหมายให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานและความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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 ปี 2546 รัฐบาลได้เพิ่มการสนับสนุนกลุ่มระดมเงินออมย่อยๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมและชุมชน

ที่มีศักยภาพแต่กระจัดกระจายขาดความเชื่อมโยงกันรัฐบาลจึงต้ัง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

เพื่อให้มีบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม อย่างครบวงจร อันจะเป็นกลไกเชื่อมโยง

ระหว่างผู้ออมและเป็นแหล่งเงินทุนแก่ธุรกิจช่วยสนับสนุนการลงทุนในภาคเศรษฐกิจ 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจท าหน้าที่เป็นกลไกของรัฐเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือกลุ่มประชาชน

และธุรกิจเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในกลุ่มเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ

และด้านสังคม ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็สามารถด าเนินการอย่างมั่งคงและยั่งยืน 

นโยบายสาธารณะด้านหลักยุติธรรมทางการเงิน 

 ธนาคารมีบทบาทส าคัญในการท าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง

ราบร่ืนและต่อเนื่องรวมถึงเป็นช่องทางหลักในการส่งผ่านการด าเนินนโยบายการเงินของทางการ

หากธนาคารพาณิชย์ขาดเสถียรภาพ ทั้งจากการได้รับผลขาดทุน หรือการมีเงินทุนหมุนเวียนไม่

เพียงพอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของประชาชนที่มีต่อระบบ

การเงินและเศรษฐกิจโดยรวมความเสียหายจากความไม่มั่นคงดังกล่าวท าให้ทางการมีหน้าที่ต้อง

ก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์โดยการออกกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขและการเข้าไปตรวจสอบการ

ด าเนินงาน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่

เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่หน้าที่ที่ส าคัญของ

สถาบันในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นส่วนหน่ึงเป็นปัญหามาจากความบกพร่อง

ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน ท าให้เกิดแนวคิดที่จะแยกการก ากับดูแลสถาบัน

การเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ออกจากหน่วยงานเดิมคือธนาคารแห่งประเทศไทยและ

จ ากัดบทบาทแต่เพียงการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กรมการประกันภัย ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตและประกัน

วินาศภัย ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีธนาคาร

แห่งประเทศไทยช่วยท าหน้าที่ในการตรวจสอบฐานะและความมั่นคง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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 การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อความมั่นคงเป็นอ านาจของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ส าหรับการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินการของธนาคารพาณิชย์เป็นอ านาจ

ของธนาคาร แห่งประเทศไทย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์จะมีขั้นตอนใน

การปฏิบัติ และในการก าหนดนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน 

รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ที่กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ความหมายของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดี (หรือ ธรรมรัฐ / ธรรมภิบาล / บรรษัทภิบาล) โดยภาพรวมแล้ว

หมายความถึง ระบบซึ่งใช้ชี้น าและควบคุมบริษัท ค านี้มีความหมายหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับมุมมอง ใน

ที่นี้  ขอสรุปความหมายของการก ากับดูแลกิจการหมายถึง ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและ

โครงสร้างของภาวะผู้น าและการควบคุมของกิจการ ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียอ่ืนและสังคม

โดยรวมประกอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน มี

การพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์การ 

 ส าหรับกิจการธนาคารพาณิชย์ไทยได้เกิดปัญหาการล้มละลายหรือการปิดกิจการหลาย

ขนาด ท าให้การบริหารงานของธนาคารในประเทศไทยขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ จึง

เป็นผลให้รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและได้ด าเนินการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีเร่ิมต้นแห่งรณรงค์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารคือ องค์การ

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and 

Development : OECD) ได้ออก Policy Brief on Corporate Governance of Banks in Asia ในการ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการของธนาคารในเอเชียให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็

ได้ออก “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549” เป็นการน าข้อพึงปฏิบัติ

จากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้เทียบเคียงกับหลักการก ากับ

ดูแลกิจการของ OECD ปี 2547 ซึ่งเป็นผู้ก าหนดหลักการก ากับ ดูแลกิจการฉบับสากล และ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ด้านบรรษัทภิบาล 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร มีความส าคัญต่อทั้งการด าเนินธุรกิจของธนาคารและ

ต่อสังคมในวงกว้าง โดยความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารมี 2 ประการคือ 

 ประการแรกการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารจะล้มละลาย โดย

ที่ลักษณะของธุรกิจธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น อัตราหนี้สินต่อทุน 

(Debt to equity ratio) ที่สูง และการมีโครงสร้างสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับหนี้สิน (Asset-liabilities 

mismatch) เป็นต้น หากธนาคารมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะท าให้ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่น

ต่อธนาคาร และเลือกที่จะมาฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนี้หากธนาคารประสบปัญหาใดๆ ผู้ฝาก

เงินก็จะไม่ตื่นตระหนกและพากันถอนเงินออกจากธนาคารเพราะเชื่อมั่นว่าธนาคารจะสามารถ

แก้ไขปัญหาน้ันๆ ได้ 

 ประการที่สองการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารของธนาคารมี

ความรอบคอบ ไม่ด าเนินธุรกิจโดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยง เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ

ธนาคารในกรณีที่ธนาคารประสบปัญหา (Moral hazard) ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ถ้าธนาคารไม่มีการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพราะโดยทั่วไปผู้ฝากเงินก็ไม่ใส่ใจ เพราะคิดว่าเงินฝากของตนจะได้รับการ

คุ้มครองจากภาครัฐ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ด าเนินธุรกิจ โดย

น าหลักชะรีอะฮ์อย่างเต็มรูปแบบมาเป็นหลักในการก าหนดแนวคิด หลักการ และวิธีการด าเนินงาน

ทุกขั้นตอนซึ่งถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีหลักค าสอนหลายประการที่เกี่ยวกับการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้

สอนให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตประจ าวันโดยไม่คิดหรือท าสิ่งไม่ดีแก่ใคร นอกจากนั้น เนื่องจาก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีสถานะเป็น

รัฐวิสาหกิจ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ
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ที่ดีธนาคารจึงใช้หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีใรัฐวิสาหกิจปี 2552 และหลักธรรมาภิบาล

ของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบเป็นมาตรฐานในการก ากับดูแล

การด าเนินงานของธนาคารเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2552) 

หลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่ในกาบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ เพื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายด้วยคุณความดี ด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางอันเป็นมาตรฐานสากล 7 

ประการ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2552) ดังนี ้ 

1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 

2. ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

(Equitable treatment) 

4. ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งต้องมีใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

• ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of information disclosure) 

5. การสร้างมูลค่า (Value creation) แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

6. การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation) ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

หลักชะรีอะห์ท่ีกล่าวถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ (ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย, 2552) ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่  (Accountability) อิสลามสอนให้มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพราะทุกคนจะต้องถูกสอบสวนงานในหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบ ความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ในองค์การย่อมรวมไปถึงการตระหนักในสิทธิหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ความส านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเปิด
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โอกาสและการพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและประเมินผลทั้งองค์การ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบต่อสาธารณะและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

อิสลามสอนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ซื่อสัตย์และ

รับผิดชอบต่อผู้ที่ให้ความไว้วางใจต่อตน โดยไม่บิดพร้ิว ความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบด้วยขีด

ความสามารถ แสดงออกด้วยความจริงใจ ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพอใจและประทับใจในผลงาน  

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

(Equitable Treatment) ความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญ เพราะ

ความยุติธรรม คือ หัวใจของการบริหารจัดการธนาคารจึงให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้มีโครงสร้างและกระบวนการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต  

4. ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ (Transparency) อิสลามสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าคอย

ตรวจสอบและรู้เห็นการกระท าของมนุษย์ทั้งในที่ลับและเปิดเผย ดังนั้นมนุษย์จึงต้องระมัดระวัง

การกระท าของตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ

ตรวจสอบได้ มีระบบการท างานที่ชัดเจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับเวลาและ

สถานการณ์  

5. การสร้างมูลค่า (Value creation) อิสลามสอนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากร ให้ใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างคุ้มค่าอิสลามห้ามความสุรุ่ยสุร่าย และฟุ่มเฟือยมนุษย์ถือเป็นทรัพยากร

อย่างหนึ่งขององค์การการสร้างมูลค่าในที่นี้ หมายถึงการเพิ่มความสามารถขององค์การในทุกด้าน

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งท่านศาสดาได้ส่งเสริมให้แสวงหาวิชาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาการ

ท างานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ตนเองและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ 

6. การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 

(Ethics) จรรยาบรรณในการท าธุรกิจเป็นสิ่งที่ส าคัญ มีค าสอนมากมายในศาสนาอิสลามเพื่อให้การ
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ท าธุรกิจด าเนินไปบนความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่คดโกง และ

ห่างไกลจากความขัดแย้ง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่ง การประกอบการที่

ดีเสริมสร้าง ความสามารถในเชิงการแข่งขันภายใต้แบบแผนที่ดีงามของจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่งเสริม

ให้เชิดชูคุณธรรม และมีคุณธรรมเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจ  

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation) การประชุมปรึกษาหารือเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อิสลามให้ความส าคัญกับการ

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น ดังค าสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน สอนให้ร่วมมือ

กันในเร่ืองความดีงาม แต่อย่าได้ร่วมมือกันในเร่ืองของความผิดการท างานร่วมกันเปรียบเสมือน

การลงเรือล าเดียวกันต้องดูแลตักเตือนกันอย่าปล่อยให้ผู้ไม่รู้ ท าตามความต้องการโดยไม่ค านึงถึง

ผลเสียหาย หรือก่อให้เกิดการเป็นศัตรูต่อกัน 

 แนวคิดการก ากับดูแลกิจการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง กระบวนการจัดการกิจการของธนาคารที่จะท าให้ผู้ถือ

หุ้นเกิดความเชื่อมั่นว่าจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารในระยะยาวโดยธนาคารมุ่งสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลที่ดีซึ่งมีสาระส าคัญของหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

ในรฐัวิสาหกิจ ประกอบด้วย 6 หมวด (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2552) ดังนี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 หมวดที่ 3 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร 

 หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

 หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปได้ว่า  นโยบายสาธารณะด้านหลักยุติธรรมทางการเงิน   การก ากับ

ดูแลกิจการ คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้
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ไปท าหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์การได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม การก ากับดูแลกิจการช่วยสร้างมูลค่าของกิจการโดยเฉพาะกับ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  จึงต้องยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การอย่างแท้จริงเพราะเป็นสิ่ง

ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในธนาคาร

รัฐวิสาหกิจ เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดให้มีระบบการจัดการที่

ดี หรือธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (Good corporate governance) 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารจะล้มละลาย โดยที่ลักษณะ
ของธุรกิจธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to 
equity ratio) ที่สูง และการมีโครงสร้างสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับหนี้สิน (Asset-liabilities 
mismatch) เป็นต้น หากธนาคารมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะท าให้ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่น
ต่อธนาคาร และเลือกที่จะมาฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนี้หากธนาคารประสบปัญหาใดๆ ผู้ฝาก
เงินก็จะไม่ตื่นตระหนกและพากันถอนเงินออกจากธนาคารเพราะเชื่อมั่นว่าธนาคารจะสามารถ
แก้ไขปัญหาน้ันๆ ได้ 

2.3 การจัดการความรู้ 

การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยได้มีการน ากระบวนการ

จัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานในธุรกิจการธนาคารต่างๆ แต่ธนาคารส่วนใหญ่ยังไม่

ทราบถึงอิทธิพลของการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการความรู้ในธนาคาร และไม่ทราบ

ว่าจะน าระบบสารสนเทศมาช่วยอย่างไรในกระบวนการการจัดการความรู้ของธนาคารให้เกิด

ประสิทธิผล  

 ความรู้มาจากสารสนเทศ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการและ

สร้างจุดแข็งให้แก่ธุรกิจธนาคาร เช่นแบ่งความรู้ออกเป็นความรู้ส่วนบุคคล (Individual knowledge)  

และความรู้องค์การ (Organizational knowledge) การแบ่งลักษณะนี้พิจารณาจากแหล่งของความรู้

เช่นความรู้ภายในองค์การ (Internal knowledge) และความรู้ภายนอกองค์การ (External knowledge)  

ต้องมีการถ่ายโอนความรู้ไปมาระหว่างบุคคลกับองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
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ต้องการถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในองค์การเพื่อให้กับพนักงานทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้

เข้าใจและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ในขณะเดียวกันองค์การก็ต้องการถ่ายโอนความรู้

จากพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญให้กลับมาเป็นฐานความรู้ขององค์การเพื่อไม่ให้ความรู้นั้นหายไปจาก

องค์การและเป็นแหล่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การด้วย อย่างไรก็ตามการถ่าย

โอนความรู้ระหว่างบุคคลกับองค์การไม่ใช่เร่ืองที่สามารถท าได้ง่าย นอกจากนี้องค์การส่วนใหญ่ยัง

ประสบปัญหาเมื่อพนักงานที่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษลาออกแล้วความรู้ขององค์การก็

หายไปพร้อมกับการจากไปของพนักงานผู้นั้น  

การจัดการความรู้ 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) 

 การจัดการความรู้มีหลักส าคัญ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ดังนั้นจึงมี

ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้นิยามความหมายไว้ในหลากหลายทัศนะ ดังต่อไปนี้ 

 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553) ได้ให้นิยามของการจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้ 

หมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะเป็นพลวัตที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ กิจการ 

ตลอดจนประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การ เพื่อสร้าง

เป็นความรู้ และความคิดใหม่ ในลักษณะของนวัตกรรม โดยค านึงถึงการพัฒนาความสามารถของ

องค์การในด้านโครงสร้างและระบบการบริหาร การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอน และการแพร่กระจาย

ของความรู้ เพื่อท าให้ความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สร้างความสามารถในเชิงการแข่งขันขององค์การในระยะยาว 

 วิจารณ์ พานิช (2549) ได้ให้นิยามของการจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง 

การยกระดับความรู้ขององค์การ เพื่อสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมที่

ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยค าสั้นๆ ได้ ดังนั้นต้องให้นิยามหลายข้อจึงจะ

ครอบคลุมความหมาย ได้แก่ 

 - การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ 

เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่

เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้ 
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 - การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว 

ความพยายามในการจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบผลส า เร็จ พฤติกรรมภายในองค์การเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและ

สังคมมีความส าคัญต่อการจัดการความรู้อย่างยิ่ง 

 - การจัดการความรู้ต้องอาศัยผู้ รู้ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้าง

นวัตกรรมและเป็นผู้น าทางในองค์การ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะน าวิธี

ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนดีและเก่ง การพัฒนา

คน การติดตามความก้าวหน้าของคน และดึงคนมีความรู้ไว้ในองค์การถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดการความรู ้

 - การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การจัดการความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วย

สร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จในองค์การ ประเมินต้นทุนทางปัญญา และผลส าเร็จทางการ

ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นดัชนีบอกว่าองค์การมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการจัดการความรู้  ได้ว่า การจัดการความรู้ คือ การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล รวมทั้งที่เป็นความรู้จาก
ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาทั้งทางด้านของตัวบุคคลหรือเอกสารที่ยังไม่
มีการจัดเก็บรวบรวม น ามาพัฒนาให้เป็นระบบเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ โดยน าระบบ
สารสนเทศ เข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และส่งเสริมให้คนในองค์การ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนอกจากนี้
ยังเป็นสร้างการท างานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ส่งผลไปถึงบรรยากาศใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างแท้จริง ที่อาจจะเร่ิมต้นจากบุคคล หรือพนักงานระดับล่างจนไป
ถึงผู้บริหาร จัดหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้และเป้าหมายทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันของธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 Senge (1990) องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การซึ่งคนในองค์การสามารถขยายขอบเขต

ความสามารถของเขาเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ๆ ส่งเสริมให้เกิดและ
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ขยายแนวความคิดใหม่ๆ ออกไป สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ และเป็นที่ซึ่งคน

เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง 

 Gavin (1993) องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่มีลักษณะในการสร้าง แสวงหา และ

ถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่ง

ต่างๆ อย่างถ่องแท้ 

 Watkins & Marsick (1993) องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่ใช้คนในการสร้างความ

เป็นเลิศให้แก่องค์การ ในขณะเดียวกันก็ใช้องค์การในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่คน โดยใช้การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องและบูรณาการเข้ากับการท างานใช้การเสริมพลัง

อ านาจ (Empowerment) แก่คนในองค์การ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และการเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และเชื่อมโยงการพึ่งพาระหว่างบุคคล องค์ก าร

และชุมชนที่องค์การตั้งอยู่ 

 Marquardt (1996) องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่ซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้

รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตมีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิด

วิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่

ความส าเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 วิจารณ์ พานิช (2547) แห่งส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องค์การแห่งการเรียนรู้ 

คือ องค์การเอ้ือการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ

พัฒนาการด้านๆ คล้ายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้นเร่ือยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ 

(Corporate culture) ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ ในการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้  อันดับแรกองค์การนั้นๆต้องมีความมุ่งมั่น เป็นองค์การที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก มี

ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์การที่จะประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง เป็นการกระตุ้นให้

บุคลากรในองค์การหันมาร่วมมือกัน เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 

practices) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง  (Core competence) ของ
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องค์การ และนอกจากนี้ท าให้เกิดการปฏิรูปในองค์การ เป็นการเร่ิมต้นคนบุคลากรในองค์การ ทุก

ส่วนงาน ทุกฝ่ายงาน ให้เกิดการทดลองใหม่ๆ หรือให้พนักงานได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขององค์การ

อย่างแท้จริงที่จะท าให้พนักงานหรือบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น แสดงพลังออกมาอย่างแท้จริง   

เพื่อป้องกันกับข้อบกพร่องในระบบและการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

แนวทางการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Maquardt 

 ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ ตัวแบบองค์การการเรียนรู้เชิงระบบ

ประกอบด้วยระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ การเรียนรู้ (Learning) 

องค์การ (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) เทคโนโลยี (Technology) (Maquardt, 

2011) 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงองค์ประกอบย่อยทั้ง 5 ขององค์การการเรียนรู้ 

ท่ีมา: Maquardt (2011) 

ระบบย่อยด้านองค์การ คน ความรู้ เทคโนโลยี เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการส่งเสริมและขยายการ

เรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้ (Learning) จะเป็นระบบย่อยที่แทรกซึมไปในระบบย่อยทั้ง 4 ที่เหลืออยู่โดย

ระบบย่อยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบในการสร้างและบ ารุงรักษาการเรียนรู้ในองค์การที่จะ

ขาดไม่ได้ ระบบย่อยทั้ง 5 มีความสัมพันธ์กัน ถ้าระบบย่อยใดอ่อนแอหรือขาดหายไประบบย่อย

อ่ืนๆ จะได้รับความเสียหายไปด้วย (Marquardt, 2011, p. 21) 

 1) ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ (Learning subsystem) หรือการสร้างพลวัตในการเรียนรู้การ

เรียนรู้เป็นระบบย่อยหลักขององค์การการเรียนรู้ เพราะเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม 

และระดับองค์การ โดยมีทักษะที่ส าคัญๆ เช่น การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) รูปแบบ
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ความคิด (Mental Models) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง 

(Self-Directed Learning) และการเสวนา (Dialogue) โดยทักษะที่ส าคัญเหล่านี้จะเป็นแกนหลัก

สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์การให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ระบบย่อยด้านการเรียนรู้นี้จะเกี่ยวข้องกับ

ระดับและประเภทของการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์การรวมถึงทักษะขององค์การที่ถูกต้องอีกด้วย 

 2) ระบบย่อยด้านองค์การ (Organization subsystem) หรือ การปฏิรูปองค์การสู่ความเป็น

เลิศในการเรียนรู้ระบบย่อยด้านองค์การคือ การก าหนดกลุ่มคนมาท างานร่วมกันอย่างมีแบบมีแผน

มีกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นและด าเนินไป อีกทั้งยังเป็นระบบย่อยอันหนึ่งขององค์การการเรียนรู้ 

มิติหรือองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 อย่างของระบบย่อยนี้ ได้แก่ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และ

โครงสร้าง 

 3) ระบบย่อยด้านคน (People subsystem) หรือ การเอ้ืออ านาจและการสนับสนุนให้ผู้คน

ประสบความส าเร็จระบบย่อยด้านคน คือระบบที่ประกอบด้วย ผู้จัดการและผู้น าพนักงานลูกค้า 

หุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์และผู้ขาย รวมถึงชุมชนแวดล้อม ซึ่งทุกกลุ่มที่กล่าว

มานี้มีคุณค่าต่อองค์การการเรียนรู้ และต้องได้รับการเอ้ืออ านาจและการเรียนรู้เช่นกัน 

 4) ระบบย่อยด้านความรู้ (Knowledge subsystem) หรือ การจัดการความรู้ในองค์การการ

เรียนรู้ระบบย่อยด้านความรู้ของการเรียนรู้ขององค์การนี้ จะบริหารจัดการความรู้ต่างๆขององค์การ 

และสามารถท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การหรือแม้กระทั่งระดั บโลก ความรู้

เปรียบเสมือนอาหารที่ทรงคุณค่าขอองค์การหากได้บริโภคเข้าไปก็จะท าให้องค์การเจริญเติบโต 

และถ้าขาดค่านิยมความรู้องค์การอาจจะต้องถึงจุดจบ ถ้าหากองค์การไม่สามารถนิยามความหมาย

ของความรู้ และจ าแนกชนิดของความรู้ซึ่งมีความส าคัญต่อองค์การแล้ว ระบบย่อยด้านความรู้ จะ

ไม่สามารถจัดการความรู้ร่วมกันได้ และยังแสดงให้เห็นว่าความรู้มีคุณค่าไม่เท่ากัน โดยมีก าร

จัดระบบตามล าดับขั้นของความรู้หรือความต่อเน่ืองของความรู ้นอกจากนี้ความรู้ยังสามารถจ าแนก

เป็นประเภทได้คือ “Know what” รู้เกี่ยวกับข่าวสารที่ต้องการรู้ “Know how” รู้ว่าข่าวสารมี

กระบวนการอย่างไร “Know why” รู้ท าไมจึงต้องการข่าวสารที่แน่นอน“Know wher” รู้ว่าจะหา

ข่าวสารเฉพาะได้ที่ไหน “Know when” รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการข่าวสาร (Maquardt, 2011, p. 123) 

 5) ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology subsystem) หรือ เทคโนโลยีส าหรับการสร้าง

องค์การการเรียนรู้ระบบย่อยด้านเทคโนโลยีนี้จะประกอบด้วย เครือข่ายเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
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ทางข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้คนในองค์การเข้าถึงความรู้และมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยจะรวมไปถึงตัวระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยีตลอดจน

โครงสร้างของความร่วมมือที่จะท าให้เกิดทักษะในการประสานงาน การสอนงาน และทักษะ

เกี่ยวกับความรู้ด้านอ่ืนๆ ระบบย่อยนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการ

เรียนรู้ที่ก้าวหน้าไปมากๆ เช่น การใช้ตัวแบบจ าลอง (Simulation) การประชุมทางไกล(Computer 

conferencing) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและลงความเห็นร่วมกัน เคร่ืองมือต่างๆ เหล่านี้อาจจะกล่าว

ได้ว่าเป็น “ทางด่วนความรู้ (Knowledge freeways)” ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการ

จัดการความรู้องค์ประกอบส าคัญ 2 อย่างของระบบย่อยด้านเทคโนโลยีประกอบด้วยเทคโนโลยี

ส าหรับการจัดการความรู้และเทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้ ดังภาพที่ 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงระบบย่อยด้านเทคโนโลยี 

ท่ีมา: Maquardt (2011) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าแบบแผนทางจิตส านึกของคนในองค์การซึ่งจะต้องสะท้อนถึง

พฤติกรรมของคนในองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ สมาชิกในองค์การมีแบบแผน

ทางจิตส านึกหรือความมีสติที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน องค์การการเรียนรู้เป็น

แนวคิดในการพัฒนาองค์การรูปแบบหนึ่ง และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความ

ถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่จะสามารถน าองค์การและบุคลากรที่อยู่

ภายในองค์การให้ก้าวผ่านกระแสของแรงผลักดันที่ เกิดจากทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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เทคโนโลยี รวมทั้งการท าความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัด เพื่อการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้องหรือมีวิธีการที่จะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม   

 จากแนวความคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์ และการทบทวน

วรรณกรรมในการก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 

การก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 การน าองค์การแห่งการเรียนรู้  มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและบริหารจัดการภายใน

องค์การสมาชิกในองค์การต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมายหรือจุดหมายร่วมกัน มีการท างาน

อย่างเป็นระบบ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้จากอดีต  โดยการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถ

น ามาเปรียบเทียบศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และน ามาปรับปรุง ทดลองปฏิบัติ เพื่อหา

แนวทางหรือองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ  มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ 

โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การอีกด้วยองค์การแห่งการ

เรียนรู้เป็นองค์การที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  

และองค์การให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์การที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยน

องค์การสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  นั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าที่ขององค์การ

เป็นหลัก บุคลากรในองค์การต้องมีเป้าหมายเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกัน ที่ส าคัญสมาชิกต้องมีการท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์

ร่วมกัน 

 ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าการจัดองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น มีความจ าเป็นที่

จะต้องสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2554) 

 1. การเรียนรู้ (Learning) โดยที่พนักงานของธนาคารเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง มีทักษะในการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม โดยมีแบบแผนทางความคิด

กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนต่อยอดความรู้ระหว่างกัน การเรียนรู้ที่เกิดจาก

ธรรมชาติผ่านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในธนาคารและนอกจากนี้การเรียนรู้

ในธนาคารนั้นจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในธนาคาร ให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกขององค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะมี

ลักษณะสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
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ตนมุ่งสู่จุดหมาย และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ บุคลากรในองค์การต้องให้ความส าคัญ

กับการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติ ทั้งการเรียนรู้ในที่ท างาน (Work place learning ) และการเรียนรู้งานใน

หน้าที่ (On the job learning )เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองให้เท่าทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ 

 2. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) หมายถึง การเน้นการท างานเป็นทีมโดยให้ทุกคนใน

ทีมใช้วิจารณญาณร่วมกันว่าก าลังท างานอะไร จะท าให้ดีขึ้นอย่างไร สมาชิกในทีมต้องมีแนวคิด

แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันและมีจุดมุ่งหมายในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จที่ตั้งไว้ไปในแนวทาง

เดียวกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยที่

ทุกคนในทีมงานจะต้องมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กัน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น และน าไปสู่

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การต่อไป 

 3. การมีวิสัยทัศน์ ร่วม  (Shared vision) การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization 

transformation) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของบุคลากรในธนาคารให้มองเห็นภาพและ

ต้องการมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และน าวิสัยทัศน์มาเป็นเป้าหมายของการก าหนดแผนกลยุทธ์ และ

ท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไปพนักงานในธนาคารมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ค่านิยม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ระบบงาน กลยุทธ์ของธนาคารซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย

และผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลง 

 4. การเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้กับสมาชิกในองค์การ (People empowerment) หมายถึง การที่

พนักงานในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้ หรือรับผิดชอบในงาน โดยอาศัยการเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา พนักงานทั้งในและนอกองค์การ ผู้ติดต่อกับองค์การ/ธนาคาร 

ผู้รับบริการและชุมชน โดยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานในธนาคารเป็นผู้

ที่มีความเชี่ยวชาญในความรู้และน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 5. วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ ที่มี

ร่วมกันและรูปแบบของการปฏิบัติร่วมต่างๆ ของสมาชิกในธนาคารที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของ

ธนาคารและสมาชิกในธนาคาร ที่ท าหน้าที่เสมือนเป็นรากฐานของระบบการจัดการภายในธนาคาร

มีการถ่ายทอดในฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องซึ่งมีความหมายต่อธนาคารและมีความทนทานต่อ

การเปลี่ยนแปลง 
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6. การคิดเชิงระบบ (System thinking) หมายถึง การคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมอย่าง

เป็นระบบ มีเหตุมีผล ท าให้ผลของการคิด หรือผลของการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นย า 

และรวดเร็วบุคลากรของธนาคารต้องมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างเข้าใจ และมีเหตุผล 

โดยมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (Total system) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท างานอย่างไร แล้วจึง

สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท าให้สามารถน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ

นั้นใหแ้ล้วเสร็จทีละส่วนได้โดยสมบูรณ์ (Senge, 1990) 

7. เทคโนโลยี (Technology) ในที่นี้หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

technology) ที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการความรู้โดยเป็นเคร่ืองมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้

ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาใช้กับการจัดการความรู้การที่

พนักงานของธนาคารได้น าเทคโนโลยีที่มีในหน่วยงานไปใช้สืบค้นความรู้ การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ เพื่อช่วยให้การน าเอาความรู้ที่อยู่ ในตัวบุคคล หรือ

เอกสารรายงานต่างๆ ในองค์การ ออกมาเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกคนในได้ใช้ประโยชน์อย่าง

ทั่วถึงการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. เทคโนโลยีส าหรับจัดการความรู้ (Technology for managing knowledge) หมายถึง 

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมก าหนดรหัส จัดเก็บและถ่าย

โอนข้อมูลไปทั่วทั้งองค์การ และทั่วโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่สมาชิกในองค์การและสามารถ

ศึกษาและปฏิรูปตนเองได้โดยอัตโนมัติ กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นกลส าคัญอย่างหนึ่งในการ

พัฒนาการสื่อสารภายในองค์การ และในการถ่ายโอนความรู้โดยจะท าหน้าที่สลายเขตแดนภายใน

องค์การลง และเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ นอกจากนี้ยังท าให้การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านเวลาและระยะทาง ทั้งนี้

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกทุกคนในธนาคารรสามารถมีส่วนร่วมในการรวบรวม จัดเก็บ

ประมวลผล เรียกข้อมูลกลับมาใช้ใหม่และถ่ายโอนความรู้ได้ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน ที่

ต่อเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่และระบบต่างๆ ที่อยู่นอกองค์การ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูล

บทความ รายงาน คู่มือและบัญชีรายชื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นการลดขั้นตอนในการ
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บริหารจัดการ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายขอบเขตการควบคุมออกไปได้กว้างไกลกว่าเดิมซึ่ง

หมายถึงการเอ้ืออ านาจให้พนักงานบริหารตนเองได้มากขึ้น 

9. การจัดการระบบสารสนเทศ (Management information system : MIS) หมายถึง การ

จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในองค์การไว้อย่างเป็นระบบโดยมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

มาเพื่อใช้งานกับระบบงานนั้นๆ โดยเฉพาะมีพนักงานป้อนข้อมูลเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมา

ประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์หรือเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การลดต้นทุนการท างาน การลดเวลาในการท างาน ทั้งในการ

ให้บริการและการบริหาร การลดความซ้ าซ้อนและการเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ก าหนดทิศทาง

ในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

องค์การ เป็นต้น  

 กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 

management & learning organization) ในขอบข่ายความสนใจของงานวิจัยนี้ คือเร่ืองของการสร้าง

สังคมฐานความรู้ในธนาคาร ที่ซึ่งการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์การ 

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ เพื่อให้พนักงานธนาคารทุกคนมี

สิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้ เป็น

เคร่ืองมือพัฒนา องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง การจัดการความรู้ มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ พัฒนางาน

ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคน/ผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนา ฐานความรู้ขององค์การ/หน่วยงาน 

ตลอดจน การสร้างทุนทางปัญญา (Senge, 1990, p. 113) 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์การ 

 การพัฒนาองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มในองค์การ เนื่องจากบุคคล

และกลุ่มคนในองค์การนั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  เป็นความพยายาม

เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน เป็นเคร่ืองมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การ

เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับองค์การอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์ 



43 
 

และการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยส่วนรวมทั้งองค์การ เร่ิมจาก

ระดับผู้บริหารลงสู่ระดับล่างทั้งองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

 ดังแนวคิดของนักวิชาการต่อไปนี้ 

 McGill (1997) การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถ

ขององค์การ เพื่อให้สามารถที่จะบรรลุและธ ารงไว้ ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึ่งสามารถ

วัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององค์การ 

 Margulies (1972) การพัฒนาองค์การ คือ องค์ประกอบส าคัญของวิธีการพัฒนาองค์การ

แนวใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้นประกอบด้วย วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผน

ไว้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วทุกระบบขององค์การ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงองค์การทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระ มุ่งแก้ปัญหา

และเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกและของสังคม 

 Luthans (1995) การพัฒนาองค์การ คือ การเพิ่มประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการปรับมุ่งสู่อนาคตขององค์การส่วนในระดับบุคคลนั้น การพัฒนาองค์การเปิด

โอกาสให้สมาชิก เพิ่มความตระหนักรู้และการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ

ผสมผสานวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545, น. 109) การพัฒนาองค์การ คือ การพัฒนาองค์การจะ

เกี่ยวข้องกับการวางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ โดยเลือกเทคนิคการแทรกแซงเพื่อ

พัฒนาองค์การในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพขององค์การ ซึ่งจะต้องตัดสินใจเลือกอย่าง

เหมาะสมโดยตอบค าถามส าคัญ คือ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร เทคนิคการพัฒนาองค์การมีศักยภาพ

เพียงใดและการยอมรับในเทคนิคการพัฒนาองค์การ ซึ่งสามารถแบ่งเทคนิคการพัฒนาองค์การ

ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 (1) การพัฒนาองค์การระดับบุคคล ได้แก่ การฝึกอบรม การวิเคราะห์บทบาท การให้ค า 

ปรึกษาเฉพาะบุคคล และการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 

 (2) การพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาทีมงาน การบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม การให้ค าปรึกษาขบวนการ และเทคนิคการพัฒนาองค์การระหว่างกลุ่ม 
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 (3) การพัฒนาองค์การระดับองค์การ ได้แก่ โครงข่ายการบริหาร การส ารวจข้อมูลย้อนกลับ

การประชุมแบบเผชิญหน้า การจัดการโดยก าหนดวัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างองค์การ การ

ปรับร้ือระบบ 

 สุนันทา เลาหนันทน์ (2550, น. 133-135) คุณลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ

ดังต่อไปนี้ 

 (1) การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหา

ขององค์การ มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการระดมทรัพยากรต่างๆ 

ขององค์การเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง 

 (2) การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่มองการ

เปลี่ยนแปลงขององค์การในลักษณะที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน

ลักษณะเกื้อกูลกัน องค์การในความหมายนี้ จะประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน ผู้ที่ท าการเปลี่ยนแปลงองค์การจะต้องค านึงถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบย่อยหนึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ของทั้งระบบ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงระบบจะต้องด าเนินการวางแผน

เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ดังนั้น

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การจึงเป็นหน่วยวิเคราะห์ส าหรับการพัฒนาองค์การ 

 (3) การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

และใช้เวลานาน โดยนัยนี้กระบวนการพัฒนาองค์การ จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาขององค์การที่

ต้องด าเนินการต่อเนื่องกันไป ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพียงคร้ังเดียวแล้วเลิกกันไป หากต้อง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอยู่เร่ือยๆ เพื่อน ามาซึ่งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเจริญก้าวหน้า

ขององค์การที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป กระบวนการในลักษณะการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองจะช่วยชี้ให้เห็น

ความจ าเป็นของการใช้เทคนิค การป้อนข้อมูลกลับ เพื่อให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติงานตามแผน

รวมตลอดถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการด าเนินความต่อเนื่องและประสาน

สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆ หรือ

เป็นปีๆ  

 (4) การพัฒนาองค์การต้องการให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ได้มีส่วนร่วมใน

การเปลี่ยนแปลง นักปฏิบัติการส่วนใหญ่เน้นความต้องการบุคคลที่สามซึ่งเป็นตัวแทนการ
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เปลี่ยนแปลง หรือตัวเร่งจากภายนอกองค์การ ไม่ประสงค์ให้คนในองค์การด าเนินการเองเพราะ

ความเคยชินกับปัญหา อาจท าให้มีความล าเอียงและอาจขาดความรู้ความช านาญด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์การ 

 (5) การพัฒนาองค์การมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะ และสุขภาพที่สมบูรณ์ขององค์การที่มี

สมรรถนะโดยทั่วไปจะต้องมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยนัยนี้หมายถึงองค์การที่สามารถ

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ซึ่งวัดโดย

เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้าและผลงานที่ได้รับ 

 (6) การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรม และการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ต่าง ๆ ในองค์การมากกว่าปัจเจกบุคคล ความเชื่อพื้นฐาน คือ องค์การจะปฏิบัติภารกิจได้โดยอาศัย

ความรว่มมือร่วมใจจากกลุ่มในลักษณะต่างๆ และยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกระบวนการ

ติดต่อสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มจะช่วยให้องค์การสามารถฟื้นฟูตนเองได้และ

บังเกิดผลที่ถาวร ดังนั้นหากกลุ่มเปลี่ยนทัศนคติ ปทัสถาน และค่านิยมในการปฏิบัติงานได้แล้ว 

ย่อมจะมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปวัฒนธรรมของกลุ่มจะมีอิทธิพล

เหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

 (7) การพัฒนาองค์การจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องแสดง

ความผูกพัน (Commitment) ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงจะมีต่อการพัฒนาองค์การ 

 (8) การพัฒนาองค์การเน้นเร่ืองของการใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ใน

กระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ และการใช้การวิจัย เชิงปฏิบัติการโดยการตรวจสอบวิธีการท างาน

ขององค์การตลอดจนปทัสถานและค่านิยมที่เป็นอยู่รวมทั้งค้นหาทางเลือกในการท างาน การจัด

ความสัมพันธ์และระบบรางวัลขององค์การ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากพฤติกรรม

ศาสตร์และก่อนจะมีการใช้เทคนิคการพัฒนามาใช้สอดแทรก จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ และมีการป้อนข้อมูลกลับ ซึ่งวิธีนี้เป็นเร่ืองการใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 (9) การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูล ลักษณะที่เด่นชัดก็คือ การพัฒนาองค์การ

เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระบบและ

กระบวนการต่างๆ ขององค์การในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยปัญหาขององค์การ การใช้
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เทคนิคพัฒนาองค์การหรือกรณีอ่ืนๆ จะตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้จากสมาชิก

ขององค์การมากกว่าการใช้ต าแหน่งหน้าที่บีบบังคับหรือข่มขู่ 

 (10) การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ใช้ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน การพัฒนาองค์การ

เน้นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้โดยการกระท าซึ่งแนวความคิดนี้พัฒนามาจากการฝึกอบรม

ในห้องปฏิบัติการ การเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อขัดแย้ง ใน

องค์การหรือการตัดสินใจจากปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลแต่ละกลุ่มจะช่วยให้

บุคคลได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและหาข้อสรุปโดยใช้ความรู้ทฤษฎี และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน 

นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากประสบการณ์จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกัน

ได้อีกด้วย 

 (11) การพัฒนาองค์การเน้นความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการ

พัฒนาองค์การเป็นการใช้ความเพียรพยายามในการใช้กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆ เพื่อให้องค์การ

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยนัยนี้องค์การจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายไว้ทุก

ระดับ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก

ในการก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้

สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินการ 

 (12) การพัฒนาองค์การเน้นการพัฒนาการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และเป็นภารกิจของ

สมาชิกทุกๆ คนในองค์การ แทนที่จะมุ่งบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการท างานเป็นกลุ่มจะสร้าง

ความร่วมมือร่วมใจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงฟื้นฟูองค์การได้มากกว่า 

ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทุกคนและได้จ าแนกเทคนิคในการ

พัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง โดยได้จ าแนกเป็น 6 ประเภท คือ 

 (1) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้และ

ทักษะของบุคคล โดยเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ขององค์การ 

 (2) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสัมพันธภาพและ

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล 
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 (3) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างทีม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 (4) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มลดความขัดแย้งและมุ่งปรับปรุงการสื่อสารระหว่างกลุ่ม 

 (5) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์การ 

 (6) เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ซึ่งจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระบบย่อย

ของโครงการ ได้แก่ งานโครงสร้าง และเทคโนโลยี 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการพัฒนาองค์ก ารได้ว่ า  การพัฒนาองค์การ เป็นการพัฒนา

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

องค์การที่ยั่งยืน เมื่อองค์การมีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้แล้วจะต้องมาสื่อสารท ากระบวนการ

ในการเรียนรู้ การจัดการความรู้และมีความพยายามที่จะเรียนรู้นั้นๆ และก้าวข้ามปัญหาที่ต้องเผชิญ

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ไปพร้อมๆ กัน การตระหนักถึงความส าคัญของการคิดและการปฏิบัติใน

เชิงระบบ จะช่วยให้บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจแบบแผนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ก าหนดวิธีการ

เปลี่ยนแปลงแบบแผนเล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นการจัดการความรู้ส าหรับใช้เป็น

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ และที่ส าคัญเป็นการพัฒนาสังคม ความรู้ที่มีและนวัตกรรมที่

สร้างขึ้นนั้น จะต้องก่อประโยชน์ต่อองค์การและสังคมส่วนต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย

อย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล 

เทคโนโลยีส าหรับการสร้างองค์การแห่งกรเรียนรู้ 

 ผู้จัดการฝ่ายจัดการความรู้ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia  development  bank) ให้

ข้อสังเกตว่าองค์การหลายแห่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนรู้ในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น

และดีขึ้นกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว  หรือความถูกต้องของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นภายใต้

กระบวนการเรียนรู้ขององค์การเหล่านั้นล้วนเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง

ชาญฉลาด ซึ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์

แห่งการเรียนรู้  การค้นคว้า  และการสื่อสารด้วย  องค์การที่รู้วิธีใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มความสามารถ
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ในการเรียนรู้ของตน จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าองค์การที่ยังคงใช้เคร่ืองมือแบบ

โบราณๆ (Serrat, 2009)   

 ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology subsystem) ขององค์การแห่งการเรียนรู้จะ

ประกอบด้วยเครือข่ายทางเทคโนโลยีแบบประสมประสาน และเคร่ืองมือทางด้านข่าวสารที่จะท า

ให้คนสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเรียนรู้กันได้ ซึ่งเครือข่ายและเคร่ืองมือดังกล่าว

จะได้แก่  กระบวนการทางเทคนิค  ระบบ  และโครงสร้างต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ การ

ฝึกสอนงาน การประสานงาน และทักษะอ่ืนๆ นอกจากนี้มันยังประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

และกระบวนการที่ทันสมัยต่างๆ เช่น การประชุมผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และสถานการณ์จ าลอง เป็น

ต้น องค์ประกอบเหล่านี้จะท าให้เกิดการถ่ายโอนความรู้อย่างอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี 

ท่ีมา: กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2557, น. 295) 

เทคโนโลยีกับการไหลเวียนของความรู้  น าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 เทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การและในการ

ถ่ายโอนความรู้ โดยมันจะสลายเขตแดนภายในองค์การลงและเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างคน

ในองค์การ นอกจากนี้ มันยังท าให้คนสามารถสื่อสารกันโดยตรงได้ง่ายขึ้น ไม่มีข้อจ ากัดทั้งในด้าน

เวลาและระยะทาง ด้านการใช้เว็บไซด์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่

ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ทุกคนในองค์การสามารถมีส่วนร่วมในการ

การจดัการ

ความรู ้

การเพิม่พูน

การเรียนรู ้

เทคโนโลยี       

หรือ             

ระบบสารสนเทศ 
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รวบรวม และถ่ายโอนความรู้ได้ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนที่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์

ใหญ่ และระบบต่างๆ ที่อยู่นอกองค์การ ท าให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายความรู้จากใน

ประเทศและต่างประเทศได้จากทุกที่และทุกเวลา (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2557)   

 เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยลดขั้นตอนในการบริหารจัดการแต่ในขณะเดียวกันก็จะท าให้

องค์การสามารถขยายขอบเขตการควบคุมออกไปได้กว้างไกลกว่าเดิม ส่วนการเอ้ืออ านวยด้วยการ

ให้ข้อมูลกับพนักงานก็จะท าให้พนักงานบริหารตนเองได้ดีขึ้นด้วย    

 ทั้งนี้การแบ่งปันข้อมูลแบบทันที (Real-time) และการส่งเสริมให้เกิดการเข้าสู่ระบบมาก

ขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูล จ าเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ดังนี ้

 1. สร้างฐานข้อมูลแบบออนไลน์ที่ทุกๆหน่วยงานสามารถใช้งานได้โดยไม่มีขอบเขต 

 2. เชื่อมระบบเข้ากับฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และกับเว็บไซด์ขององค์การต่างๆ เช่น  

มหาวิทยาลัย หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

 3. ติดตั้ง และส่งเสริมการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วทั้งองค์การ 

 4. ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  data  interchange - EDI)   

เพื่อการสร้างระบบเครือข่าย 

 เทคโนโลยีส าหรับจัดการความรู้ (Technology for managing knowledge) หมายถึง 

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมก าหนดรหัส จัดเก็บและถ่าย

โอนข้อมูลไปทั่วทั้งองค์การ และทั่วโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่สมาชิกในองค์การและสามารถ

ศึกษาและปฏิรูปตนเองได้โดยอัตโนมัติ กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นกลส าคัญอย่ างหนึ่งในการ

พัฒนาการสื่อสารภายในองค์การ และในการถ่ายโอนความรู้โดยจะท าหน้าที่สลายเขตแดนภายใน

องค์การลง และเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ นอกจากนี้ยังท าให้การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านเวลาและระยะทางด้วยการ

ใช้กระดานข่าว ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ (Email) และการประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ทุกคนในองค์การสามารถมีส่วนร่วมในการรวบรวม จัด เก็บประมวลผล 

เรียกข้อมูลกลับมาใช้ใหม่และถ่ายโอนความรู้ได้ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน ที่ต่อเชื่อมกับระบบ

คอมพิวเตอร์ใหญ่และระบบต่างๆ ที่อยู่นอกองค์การ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลบทความ รายงาน 



50 
 

คู่มือและบัญชีรายชื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นการลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ แต่

ในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายขอบเขตการควบคุมออกไปได้กว้างไกลกว่าเดิมซึ่งหมายถึงการเอ้ือ

อ านาจให้พนักงานบริหารตนเองได้มากขึ้น (Marquardt, 2011) 

แนวคิดท่ีผู้วิจัยได้เสนอในการพัฒนาธนาคารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้           

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของพนักงานธนาคาร 

 การจัดการความรู้  และการสร้างองค์การแห่งการเ รียนรู้ในธนาคาร  (Knowledge 

management & learning organization) สังคมฐานความรู้ในธนาคาร ที่ซึ่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ 

เพื่อให้พนักงานธนาคารทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่ง

กล่าวได้ว่าการจัดการความรู้ เป็นเคร่ืองมือพัฒนา องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง การจัดการความรู้ มี

เป้าหมาย 3 ประการ คือ พัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคน/ผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนา 

ฐานความรู้ขององค์การ/หน่วยงาน (สร้างทุนทางปัญญา) (Senge 1990,  p. 113) 

หลักการการจัดการความรู้ คือ ให้คนหลายทักษะ หลากวิธีคิด ทางานร่วมกัน พัฒนาวิธีการ

ท างานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุผล การจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองความต้องการ นวัตกรรม และ

ประสิทธิภาพการท างาน ความรู้มี 4 ระดับ 

1. ความรู้เชิงทฤษฏีล้วนๆ ใช้งานได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง 

2. ความรู้ที่มีทั้งทฤษฏีและบริบท รู้จักปรับใช้ให้เข้ากับบริบท 

3. ความรู้ระดับอธิบายได้ว่าท าไม จึงใช้ในบริบทนั้น และใช้ไม่ได้อีกบริบทหนึ่ง 

 4. ความรู้ระดับคุณค่า ความเชื่อ เป็นแรงผลักดันให้ท าจากจิตใจ เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ 

 โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ  มีส่วนช่วยในการท าให้การแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถท าได้

ง่ายขึ้น ท าให้พนักงานสามารถค้นหาความรู้ และดึงเอาความรู้ไปใช้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้นั้น ก็ต้องให้เข้ากับพฤติกรรมและการท างานของพนักงาน ไม่ซับซ้อนหรือใช้งานยากจน

เกินไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การ กล่าวคือ ผลของการจัดการ

ความรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดจาก ความสามารถในการเรียนรู้ (ของคน) ในองค์การ ซึ่งมา

จากปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านองค์การ ดังนี ้
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ปัจจัยด้านบุคคล   

ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนรู้ระดับปัจเจก และความสัมพันธ์ของทีมงาน  

 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ระดับปัจเจก    

ในการจัดการธนาคารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากในระดับแรกพนักงานทุกคน

มีความรู้และการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะ

แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมระบบการเรียนรู้ที่มุ่งที่บุคคลจะเน้นถึงความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ของบุคลากรอย่างสูง ในขณะที่ระบบการเรียนรู้ขององค์การนั้น จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสื่อสาร

ระหว่างกันของสมาชิกทั้งองค์การ เพราะการเรียนรู้ขององค์การเป็นมากกว่าผลรวมของการเรียนรู้

ของสมาชิกแต่ละคน วิธีการน้ีรวมถึงการรวบรวมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการได้มาของความรู้ การ

แบ่งปันและการใช้ประโยชน์จากความรู้ของทั้งเฉพาะรายบุคคลและโดยทั่วไป 

ธนาคารจ าเป็นต้องมีส่วนระบบองค์ความรู้ภายในองค์การ ฝ่ายฝึกอบรม ได้น าเสนอ

โครงการต่อกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ก าหนดทิศทางของธนาคาร และผู้บริหารยังให้ความส าคัญ และ

ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งทางด้านงบประมาณ สถานที่ เวลา หรืออ่ืนๆ ในอ านาจการอนุมัติ 

รองลงมาคือในส่วนของผู้อ านวยการฝ่ายงานต่างๆของแต่ละฝ่ายงานในส านักงานใหญ่ หากเป็น

สาขาของธนาคารก็เป็นผู้จัดการบริหารสาขาต้องรับนโยบาย และมองระดับลงมาจนถึงพนักงาน

ระดับปฏิบัติการไปข้างหน้า (Leader for change) พร้อมก าหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งองค์การ

แห่งการเรียนรู้โดยต้องประสานงานกับทีมงานของฝ่ายฝึกอบรมและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

 2. ความสัมพันธ์ของทีมงาน 

 การให้องค์การสร้างการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างบทเรียนแห่ง

ความส าเร็จ เพื่อขยายผลต่อไปในหน่วยงานอ่ืน เป็นการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายใต้การ

ประสานงานร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิกใน

กลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้นจากการร่วมมือ

ของพนักงานที่ลงมือปฏิบัติงานโดยตรง โดยอาจจะต้องมีการจัดวางระบบ องค์การแห่งการเรียนรู้ 

เช่น KM system, e-Learning, KM Blog, เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดวางระบบการสื่อสารภายใน

ธนาคาร นโยบายนี้เร่ิมต้นจากการสร้าง ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การและทุกสาขา
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ของธนาคารซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet หรือเครือข่ายส าหรับสื่อสารภายใน) 

และโปรแกรม ประยุกต์ที่เรียกว่า การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับ -ส่งข้อมูล

ระหว่างกัน เช่น ระบบ Intranet, Internet, การใช้ระบบงานหลัก (Core banking system : CBS) โดย

ผ่านระบบสารสนเทศของธนาคารมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นทรัพย์สินของธนาคาร, การ

สื่อสารตอบโต้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-mail ของธนาคาร การเร่ิมต้นจากบริการที่ง่ายๆ 

และใกล้ตัวนี้ ช่วยให้พนักงานเร่ิมคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมในรูปแบบเว็บที่ธนาคารได้มี

โปรแกรมส าเร็จรูปในระบบงานต่างๆ ช่วยขจัดความกลัวเทคโนโลยี และช่วยให้พนักงานคุ้นเคย

กับการเข้าหน้าจอหลักและนอกจากนี้พนักงานยังมีพื้นที่ให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 

และท างานร่วมกันได้ เช่น ช่วยส่งต่อหรือค้นหาเอกสาร ซึ่งนับเป็นจุดเ ร่ิมต้นของการสั่งสม 

คลังข้อมูล จากหน้าจอ Intranet ของธนาคาร และจากระบบงานหลักที่มีอยู่ในหลายๆ ระบบแล้วแต่

ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในเนื้องานของแต่ละฝ่ายงาน 

 การจัดการความรู้ในองค์การและต้องสร้างองค์การให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้อย่าง

จริงจัง เมื่อพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ ของธนาคารหลายคนลาออกไป  และเกษียณอายุ

งานนั่นไม่ได้หมายถึงการสูญเสียบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียว เพราะพนักงานที่ลาออกเกษียณอายุ

งานย่อมน าสิ่งที่เขาเรียนรู้จากธนาคารติดตัวออกไปด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยต้องเร่ิมตระหนักว่า จะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ความรู้ยังอยู่ในธนาคาร แม้ว่า

พนักงานได้ลาออก  เกษียณอายุงานไปแล้ว เนื่องจากพนักงานเหล่านั้นได้สั่งสมประสบการณ์ใน

การท างานมาอย่างยาวนาน พนักงานบางท่านมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

เยี่ยม 

ปัจจัยด้านองค์การ   

 ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การ นโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ องค์การมี

ความส าคัญกับการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ การรวมตัวของ

บุคคลที่มาท างานร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันท าเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การก้าว

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในธนาคาร ไม่ใช่แค่การด าเนินการด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ได้เท่านั้น  

ธนาคารยังต้องเชิญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่

ประสบความส าเร็จ มาให้ค าแนะน าและฝึกอบรม  องค์การหรือธนาคารสามารถสร้างแกนกลางใน



53 
 

การจัดเก็บองค์ความรู้  เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์การ จึงท าให้พนักงานเกิด

มุมมอง กระบวนการและคุณภาพที่ต้องค่อยๆ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในการ

จัดการความรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรือค าถาม การด าเนินการของธนาคารแห่งนี้ประสบ

ความส าเร็จได้ด้วยดี  

2.4 ระบบสารสนเทศ และ การบริหารจัดการ 

แนวคิดประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศ 

ข้อมูลและสารสนเทศ 

ความหมายของข้อมูล 

ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548) ให้ความหมายว่า ข้อมูลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ ยังไม่ผ่าน

กระบวนการประมวลผล เรียกว่าข้อมูลดิบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความหมายใดๆ และไม่

สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2549) ให้ความหมายว่า ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเข้ามาและน ามาจัด

กลุ่มให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรม

ที่ผู้ รับจะแสดงต่อไปหลังจากที่ได้ รับสารสนเทศ ผู้ รับจะตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงค่าของ

สารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจ สารสนเทศเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้รับทราบถึงสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน 

หรือท าให้ลดระดับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่ผู้รับเผชิญอยู่ 

 ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฎฐพันธุ์  เขจรนันทน์ (2551) ให้ความหมายว่า ข้อมูล หมายถึง 

ข้อมูลดิบ ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยข้อมูลดิบจะยังไม่มี

ความหมายในการน าไปใช้ หรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2551) ให้ความหมายว่า ข้อมูล คือ ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ ที่เกิดขึ้น

จริง  

สารสนเทศ เป็นสิ่งที่ได้จากการน าข้อมูลมาผ่านกระบวนการจัดการเพื่อท าให้ข้อมูลมี

ความหมายหรือใช้ประโยชน์ได้ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2551) 

ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฎฐพันธุ์ เขจรนันทน์ (2551) สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิด

จากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไป
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ประกอบการท างานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา

หรือทางเลือกในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน 

สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการ

ประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลข

หรือสัญญลักษณ์ใดๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนน

สอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น ข้อเท็จจริงได้ถูกเก็บรวบรวมมาโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ เช่น การบันทึกข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละวัน ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้น าไปประมวลผล ส่วน

สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่น าไปประมวลผลอย่างมีหลักเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ  

ความหมายของสารสนเทศ 

วาสนา สุขกระสานติ (2550, น. 23) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่ได้ 

จากการน าข้อมูลดิบ (Raw data) มาค านวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข่าวสาร ที่

ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542, น. 147) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ได้ถูก

กระท าให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

สงบ ลักษณะ (2541, น. 40) ได้ให้ความหมายสารสนเทศ หมายถึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูล (Data processing) ได้เป็นข้อสรุป เป็นตัวแทนของข้อมูลจ านวนมากๆสารสนเทศอาจเป็น

ค่าสถิติเช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อาจเป็นระดับคุณภาพ อาจเป็นตาราง กราฟ และภาพกราฟิก ต่างๆ และ

อาจเป็นการเขียนข้อความที่แปลความหมายจากค่าสถิติหรือข้อความจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็น

ข้อความย่อยๆ เป็นข้อสรุป 

สานิตย์ กายาผาด (2542, น. 86) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ

เปลี่ยนแปลงหรือจัดกระท าเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ลักษณะของสารสนเทศ

จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี

องค์ประกอบ 5 ส่วน 

1. ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความ เสียง และภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า 
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2. การประมวลผล เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเพื่อให้เหมาะ

ต่อการน าไปใช้ 

3. การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้และสามารถแก้ไข

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

4. เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลท าให้เกิดผลผลิต ได้แก่

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ 

5. สารสนเทศ ผลผลิตระบบสารสนเทศจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการใช้และทันต่อ

เหตุการณ์ใช้งาน 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วย

วิธีการต่างๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือน าไปใช้

ในเร่ืองต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่ายๆ เช่น 

หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป

ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

หรือตอบปัญหาต่างๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่างๆ แต่จัดเนื้อ

เร่ืองให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จ ากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 

ความหมายของระบบสารสนเทศ 

Laudon & Laudon (2004) อธิบายว่า ระบบสารสนเทศเป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่ท า

หน้าที่ในการรวบรวม ค้นคืน ประมวลผล บันทึก และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ และการควบคุมองค์การ ช่วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยมี

กิจกรรม 3 ประการเพื่อผลิตสารสนเทศที่องค์การต้องการ คือ 

 1) การน าเข้า (Input) เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 2) การประมวลผล (Processing) เป็นการแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อ

ผู้รับ 

 3) การส่งออก (Output) เป็นการเสนอสารสนเทศให้กับผู้รับที่ต้องการใช้สารสนเทศระบบ

สารสนเทศต้องการข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งคือสิ่งที่ส่งออกเพื่อนากลับไปใช้ในการควบคุม 

ประเมินผล หรือตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งน าเข้าและการประมวลผล 
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พรรณี สวนเพลง (2552) อธิบายว่า ในองค์การจะมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์ใช้ส าหรับช่วยสนับสนุนการท างานด้านต่างๆ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดแบ่งระบบสารสนเทศไว้หลายประเภท แบ่งระบบสารสนเทศตามลักษณะ

การด าเนินงานในองค์การ ได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

 1) ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม (Transaction processing system: TPS) เป็นระบบ

สารสนเทศประเภทแรกที่มีการน าเข้ามาใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า และสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น การฝากเงินถอนเงิน การซื้อสินค้าต่างๆ ระบบจอง

ตั๋วต่างๆ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 

 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information system: MIS) เป็นระบบ

สารสนเทศที่มีการประมวลและสรุปผลจากแฟ้มข้อมูล ที่ได้จากระบบสารสนเทศประมวลผล

ธุรกรรม เพื่อนามาจัดท าสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน 

ควบคุม และบริหารจัดการ 

 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system: DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่

น าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในองค์การ มาใช้ในการตัดสินใจ โดยจัดท าเป็นรายงานเพื่อช่วยเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น 

 4) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive information system: EIS) เป็น

ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และการวางแผนในเชิงกล

ยุทธ์ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสามารถสรุปสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และในมุมมองต่างๆ ที่

หลากหลายตามความต้องการของผู้บริหารที่ใช้งาน 

 5) ปัญญาประดิษฐ์ (Artifical intelligenc: AI) เป็นระบบที่สามารถท างานได้เหมือนกับ

มนุษย์ หรือเลียนแบบการท างานของมนุษย์ได้ ซึ่งมีหลายสาขาได้แก่ การประมวลผลภาษา 

ธรรมชาติ ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็น ระบบการเรียนรู้ เครือข่ายเส้นประสาท ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับระบบ 

 6) ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office information system: OISI) หรือระบบส านักงาน

อัตโนมัติ เป็นระบบสารสนเทศที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
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ให้มากขึ้นเช่น การจัดท าเอกสารรายงาน จดหมายธุรกิจ ตารางนัด โดยระบบสารสนเทศส านักงาน

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

  6.1) ระบบจัดการเอกสาร (Document management system) 

  6.2) ระบบจัดการข่าวสาร (Message-handing system) 

  6.3) ระบบประชุมทางไกล (Electronic collaboration system) 

  6.4) ระบบประมวลภาพ (Immage processing system) 

  6.5) ระบบจัดการสานักงาน (Office management system) 

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 ไพบูลย์  เกียรติโกมล และณัฎฐพันธุ์  เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่าระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ มีส่วนประกอบ 3 ประการ คือ 

 1) เคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ส่วนประกอบหรือ

โครงสร้างพื้นฐานที่รวมกันและช่วยให้ระบบสารสนเทศด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนก

เป็นฐานข้อมูลที่เป็นหัวใจของระบบสารสนเทศ เพราะสารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากข้อมูลที่ดี 

เชื่อถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้การสร้างระบบสารสนเทศต้องมีเคร่ืองมือที่ใช้จัดเก็บและประมวลผล

ข้อมูล ซึ่งปกติจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ (Hardware) คือ ตัวเคร่ืองหรือส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมทั้ง

อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้การประมวลผลและการจัดการข้อมูลมีความ

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ชุดค าสั่ง (Software) คือ ชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่รวบรวมและจัดการเก็บ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการตัดสินใจ 

 2) วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล การที่จะได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับการใช้

งาน ต้องมีการจัดล าดับวางแผนงานและวิธีการประมวลผลให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือ

สารสนเทศที่ต้องการ 
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 3) การแสดงผลลัพธ์ เมื่อข้อมูลได้ผ่านการประมวลผลตามวิธีการแล้วจะได้สารสนเทศที่

น าเสนอเป็นรายงานต่างๆ ในรูปแบบกราฟ ตาราง รูปภาพหรือเสียง ที่สามารถเรียกมาแสดงผลได้

อย่างรวดเร็วและชัดเจนเพื่อให้การน าเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของระบบสารสนเทศท่ีดี 

 ทิพย์วรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545) ได้อธิบายถึงความส าเร็จของระบบสารสนเทศมี

ตัวชี้วัดหลายตัว แต่ตัวชี้วัดที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ 

 1. ระดับการใช้งาน (Utilization) ซึ่งหมายถึงทั้งปริมาณและคุณภาพของการใช้งาน 

  1.1 ปริมาณการใช้งานเช่นความถี่ในการใช้งาน สัปดาห์จ านวนผู้ใช้งานจ านวน

รายงานที่ได้น าไปใช้งาน 

  1.2 คุณภาพการใช้งาน เช่น การน าสารสนเทศจากระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประจ าใช้ในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ หรือการใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 

 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ (User satisfaction) ได้แก่ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ

ระบบการป้อนข้อมูลการประมวลผลรายงานและคุณภาพของการบริการตลอดจนก าหนดเวลาใน

การปฏิบัติงานรวมทั้งความพอใจของผู้บริหาร 

 3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรหรือการเปรียบเทียบ

อินพุทหรือต้นทุนที่ใส่เข้าไปในระบบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับตัวชี้วัดของประสิทธิภาพเช่นก าไร

หรือประโยชน์ที่ได้รับการลดค่าใช้จ่าย/ก าลังคนการประหยัดค่าใช้จ่ายในการท างาน 

 4. ประสิทธิผล (Effectiveness) คือระดับของความสามารถในการตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดการ

ระบบสารสนเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาล้วนประสบกับปัญหาอุปสรรค

ที่คล้ายกันหลายด้านเช่นการขาดบุคลากรนโยบายไม่ชัดเจนมีความซ้ าซ้อนในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกิดปัญหาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลดังนั้นในการด าเนินการจัดเก็บระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารให้ได้ประโยชน์สูงสุดในหน่วยงานนั้นควรค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของระบบสารสนเทศคือ 

  4.1 มีการก าหนดขอบข่ายข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

  4.2 มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้ข้อมูลถูกต้อง 
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  4.3 มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถ 

  4.4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนเห็นความส าคัญของการพัฒนาและการใช้ระบบ

        สารสนเทศอย่างจริงจัง 

  4.5 มีเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวก 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบที่จัดเก็บและ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและนอกองค์การไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ระบบสารสนเทศ

ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการในองค์การ โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิง

รายการและน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมในการการประมวลผล ผลลัพธ์ที่ได้เป็นรายงาน

ที่ใช้ในการจัดการ ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิต การให้บริการ การจ าหน่าย การเงิน การบัญชี -พัสดุ 

การบริหารบุคคล  มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ และการด าเนินงานของผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ ระบบที่รวบรวมสารสนเทศ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อสนับสนุนภารกิจที่

รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ เป็น

ระบบเกี่ยวกับการจัด หาคน หรือข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อมูล เพื่อการด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้

การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและภาพลักษณ์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเร่ืองราว

ต่างๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ท าหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทาง

ต่างๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จนเกิดการ

เรียนรู้ความหมายในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย 

ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์การ (Wilbur, 2009) 

 การติดต่อสื่อสาร ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารของ

องค์การเป็นอย่างยิ่ง และไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านใดก็ตาม ไม่อาจด าเนินการได้หากขาดการ

ติดต่อสื่อสารไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันขึ้นได้โดยปราศจากการติดต่อสื่อสาร เพราะเป็นเสมือนสื่อ

ในการน าความประสงค์ ความคิดเห็น ในทุกระดับได้มีโอกาสส่งผ่านถึงกัน ตลอดจนถึงบุคล
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ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การอีกด้วย การบริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จในการ

สั่งการ และบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการ

ติดต่อสื่อสารที่ใช้นั้นว่าก่อให้เกิดความพร้อมและความชัดเจนเพียงใด (Hitt, Miller, & Colella, 

2011, p. 304) 

 การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและการท าความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก

บุคคลหนึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้จัดการใช้เวลาประมาณ ร้อยละ 81 ของทุกวันในการติดต่อสื่อแต่

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีที่สุด การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลที่

ถูกต้องสมบูรณ์ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดและส่งข่าวสารที่เข้าใจได้ถูกต้อง ซึ่งกระบวนการจะ

ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร คือผู้ที่ต้องการแบ่งปันข้อมูล และผู้รับคือผู้ที่คอยรับข้อมูล (เบญจมา

ภรณ์ อิศรเดช, 2553, น. 177) 

 Sean (2012) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ทักษะหรือความสามารถที่เราใช้ใน

การก าจัดอุปสรรคเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

 ปานจักร เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) กล่าวว่า ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง การแสดง

พฤติกรรมการสื่อสารที่มีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์โดยอาศัยความสามารถในการสื่อสาร 

หมายถึงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความมีทักษะในการ

แสดงออกของผู้แสดงพฤติกรรมนั้น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 Roger & Shoemaker (1971) ได้สรุปถึงกระบวนการและองค์ประกอบในการสื่อสาร โดย

แสดงแบบจ าลองการสื่อสารแบบ S-M-C-R-E ดังนี ้
 

 
 ภาพท่ี 2.5 รูปแบบจ าลองการสื่อสาร แบบ S-M-C-R-E 
 ท่ีมา: Roger & Shoemaker (1971) 
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จากภาพที่ 5  S-M-C-R-E มีความหมายดังนี้ 

 S หมายถึง Source แหล่งข่าวสาร 

 M หมายถึง Message ข่าวสาร 

 C หมายถึง Channel ช่องทางการสื่อสาร 

 R หมายถึง Receiver ผู้รับสาร 

 E หมายถึง Effect ผลของการสื่อสาร 

 กระบวนการในการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ขั้นตอนการส่งสาร

(Transmission phase) และขั้นตอนการรับกลับ (Feedback phase) ดังแสดงในภาพที่ 2.6 (Jones, & 

George, 2003 p. 513) 
 

 
ภาพท่ี 2.6 กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร 

ท่ีมา: Jones & George (2003) 
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การสื่อสารของกิจการ 

 ในบรรดาการสื่อสารทั้งสามรูปแบบการสื่อสารที่ส าคัญที่สุด คือ  (ธงชัย สันติวงษ์ และ

ชนาธิป สันติวงษ์, 2547, น. 61)  

 1. การสื่อสารทางการจัดการ (Management communication) หรือก็คือการสื่อสารที่กระท า

โดยผู้บรหิารระดับสูงที่มีไปยังกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 2. บุคคลที่ได้ชื่อว่าต าแหน่งนักบริหารนี้ ในทางปฎิบัติก็คือ ผู้ที่ซึ่งได้รับมอบอ านาจในการ

สั่งการให้มีการปฏิบัติ ต่อทั้งบุคคลภายในและกลุ่มภายนอกบางกลุ่ม ซึ่งการสั่งการดังกล่าวนี้จะมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรอันมีค่าของกิจการด้วยเสมอ 

 3. การสื่อสารทางการจัดการดังกล่าวนี้ จะเห็นได้โดยทั่วไป ดังเช่น กรณีที่ผู้บริหารได้มีการ

ออกค าสั่งหรือท าบันทึกไปถึงต าแหน่งๆ หรือการสั่งงานด้วยวาจาไปถึงบุคคล หรือการสั่งการตรง

ไปยังกลุ่มบางกลุ่ม เป็นต้น 

 นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารได้ท าหน้าที่ในบทบาทของการเป็นตัวแทนบริษัท  (Figurehead)  

ที่ไปปรากฎตัวเป็นประธานเปิดงานหรือกล่าวสุนทรพจน์ และการให้สัมภาษณ์ ก็นับว่ าเป็นการ

สื่อสารทางการจัดการที่ผู้บริหารกระท าต่อภายนอกเช่นกัน 

 แต่ส าหรับการสื่อสารการตลาด กับการสื่อสารในองค์การนั้น การด าเนินการจะกระท าโดย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มิใช่โดยตัวผู้บริหาร คือ 

 การสื่อสารการตลาด (Marketing communication) นั้น กิจกรรมที่ท ามักประกอบด้วยการ

โฆษณา การท าจดหมายชี้ชวนซื้อสินค้า การออกติดต่อขายโดยพนักงานขาย และส่งเสริมการขาย

ต่างๆ เป็นต้น 

 การสื่อสารขององค์การ (Organization communication) นั้น อาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน

ไปตามขนาดขององค์การ หรือตามความหลากหลายกิจจรรมที่ท า อีกทั้งตามความแตกต่างกันของ

ความละเอียดอ่อนในงานด้านความสัมพันธ์ที่อาจจะกระทบหรือมีไปถึงกลุ่มต่างๆ กันด้วย 

 งานสื่อสารขององค์การนี้ที่อาจมีแตกต่างกันไปหลายแบบคือ การประชาสัมพันธ์ การท า

กิจกรรมสาธารณกิจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นการสื่อสารกับกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อม

ภายนอก การโฆษณาเร่ืองราวของบริษัทกับการสื่อสารภายในองค์การ และอ่ืนๆ 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่ง

ข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา  

โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นหัวใจของธุรกิจ คือเป็นอาวุธ

ส าคัญใช้ชนะใจลูกค้าในทางการตลาด การสื่อสารนับว่าช่วยท าให้ธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จหาก

การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล เพราะการสื่อสารคือ ระบบกลไกลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในทางการ

บริหารของผู้บริหารทุกคน ซึ่งหากข่าวสารข้อมูลในระบบการสื่อสารดีพร้อมก็จะช่วยให้การ

ตัดสินใจมีประสิทธิภาพได้ ในขณะที่การสื่อสารยังมีความส าคัญส าหรับการช่วยให้การปฏิบัติงาน

กับการบริการ และติดต่อกับลูกค้าให้เป็นไปโดยราบร่ืน แนวทางที่นิยมท าก็คือ การต้องพยายามจัด

ให้มีการประสานเข้ากันได้อย่างดีในทุกรูปแบบและทุกทาง โดยจะเน้นจัดให้การสื่อสารภายในเข้า

กันได้ระหว่างกันภายในกับสอดคล้องเข้ากันได้กับการสื่อสารภายนอกด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ความหมายและความส าคัญของภาพลักษณ์ 

มีผู้ให้ความหมายของค าว่า ภาพลักษณ์ ไว้ดังนี้ 

 Boulding (1975) อธิบายความหมายของภาพลักษณ์ว่า เป็นความรู้ ความรู้สึกของบุคคลที่มี

ต่อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเฉพาะตน ซึ่งความรู้เชิงอัตวิสัยนั้นจะ

ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง หรือคุณค่าที่บุคคลเป็นผู้ก าหนด เนื่องจากการรับรู้และท าความเข้าใจกับ

สิ่งต่างๆ ไม่สามารถท าได้ครบถ้วนเสมอไป บุคคลจึงมักจะได้ภาพบางส่วนหรือลักษณะกว้างๆ 

ของสิ่งนั้น แล้วให้ความหมายด้วยตัวเอง ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของสิ่ง

นั้นๆที่อยู่ในสมองด้วย 

 Kotler (2003) อธิบายความหมายภาพลักษณ์ไว้ว่า เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิดและ

ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ  ที่แวดล้อมและ

ก่อให้เกิดภาพขึ้นในความคิด จากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้เห็น การได้ยิน การ

ลิ้มรส การได้กลิ่นและการสัมผัส 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) อธิบายความหมายของภาพลักษณ์ ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความ

ประทับใจอย่างแท้จริงของบุคคล ภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชนมีต่อองค์การหรือสถาบันจะ

เป็นไปอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้รับด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อ
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ตัวขึ้นเป็นความประทับใจซึ่งอาจเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ

องค์การหรือสถาบันด้วย 

 พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2550) อธิบายความหมายของภาพลักษณ์  ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ปรากฏ

อยู่ในใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้างผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ

ให้บริการลูกค้า การพูดปากต่อปาก โดยหลายองค์การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารจนประสบ

ความส าเร็จ ซึ่งไม่เพียงแต่มีงบประมาณก็จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้จากการใช้สื่อต่างๆ แต่

โอกาสที่ผู้บริโภคจะรับรู้เร่ืองราวไม่ใช่แค่ผ่านสื่อต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ผ่านสินค้า 

บริการ เอกสาร พนักงาน กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารด้วย ทั้งนี้ องค์การสามารถก าหนด

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์โดยอาศัยส่วนประสมทางการตลาด รวมไปถึงมิติอ่ืนๆ ของธุรกิจมาเป็น

แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 1. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านบริการ เช่น ความน่าเชื่อถือ บริการมีความทันสมัย มี

เอกลักษณ์โดดเด่น มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

 2. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคา โดยทั่วไปผู้บริโภคจะเร่ิมต้นจากจุดแรก คือ ค านึงถึง

ราคา ค่าบริการมีความเหมาะสม และยุติธรรม แต่ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงนั้นเป้าหมายของ

ภาพลักษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตัวสู่ อีกมิติหนึ่ ง นั่นคือ ค่าบริการที่ เหมาะสม ดอกเบี้ย 

ค่าธรรมเนียม ขณะที่ราคาที่สูงขึ้นก็สามารถก าหนดระดับของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน 

 3. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านช่องทางการบริการ มักมุ่งในประเด็นเร่ืองสถานที่บริการ

และเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น เครือข่าย จ านวนสาขา ความสวยงาม โดดเด่น 

และการมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นต้น 

 4. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการส่งเสริม จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ 

  4.1 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่อสารองค์การ เช่น การส่งเสริมด้วยกิจกรรมผ่าน

ช่องทางต่างๆ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้มีความทันสมัย มีรสนิยมที่ดี นอกจากนี้ในแง่

ข่าวสารต้องมีความเป็นเอกภาพ จริงใจ ไม่โอ้อวด สามารถสะท้อนเอกลักษณ์และตอบสนองได้ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

  4.2 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในแง่ของรูปแบบและอรรถประโยชน์

ต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายว่ามีความทันสมัยและ
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เหมาะสมกับสินค้า เช่น ของแจกของแถม การใช้พรีเซนเตอร์ โดยก าหนดช่วงเวลาตามความ

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม 

 5. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของบริการเกิดขึ้นจาก

องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ พนักงานและระบบธุรกิจ ซึ่งต้องพัฒนาทั้งระบบบริการเพื่อให้มี

ภาพของความทันสมัย ก้าวหน้า รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า พร้อมกันกับพนักงานบริการที่มีความ

เชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ

สร้างภาพลักษณ์ด้านบริการได้เต็มที่ 

 6. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านองค์การ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อัตลักษณ์ของแต่

ละธุรกิจที่ช่วยชี้ชัดคุณลักษณะตัวตนองค์การว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยยึดแนวคิดในการเป็น 

องค์การที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) 

 7. ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและคุณธรรมของเจ้าของธุรกิจและ

ผู้บริหาร ความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและก้าวหน้าทางวิทยาการธุรกิจ ความรู้

ความสามารถ ประสิทธิภาพในการท างานและการมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีจริยธรรมและรับผิดชอบ

ต่อสังคมรวมไปถึงการท าคุณประโยชน์ต่อสังคม เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เยาชน 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าองค์การขนาดใหญ่แต่ละแห่งได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ภาพลักษณ์เหล่านั้นจะตราตรึงใจผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการนึกถึงอยู่เสมอเมื่อเห็นตราสินค้า 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ได้ว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การจัดการการสื่อสารอย่างมีแผนขององค์การหรือหน่วยงาน 

เพื่อให้สาธารณชน เกิดการรับรู้ เข้าใจยอมรับ เชื่อมั่น ร่วมมือ และสนับสนุน การด าาเนินงานของ

องค์การหากองค์การใดสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือได้ส าเร็จแล้วก็จะเสริมต่อฐานะของ

กิจการได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านการเงินและการธนาคารที่ซึ่งชื้อเสียงมี

ความส าคัญต่อการตัดสินใจ ดังนี้ ความส าคัญของภาพลักษณ์จะยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก 

ดังนั้นภาพลักษณ์จึงมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก  เนื่องจากประชาสัมพันธ์เป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน  หรือ

องค์การเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ภาพลักษณ์ยังช่วยเสริมสร้างจุดเด่นของธุรกิจได้คือ จะสามารถ

ใช้ยกระดับการจูงใจของพนักงานได้   
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แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้า  

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

ความหมายของการประเมิน 

Mark, Gary, & Junes (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมิน เป็นกระบวนการช่วย

ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เพื่ออธิบายนโยบาย แผนการ

ปฏิบัติงาน ปรากฏการณ์ ความสมเหตุสมผล และผลกระทบทางสังคม 

 เชาว์ อินใย (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการพิจารณา

ตัดสินคุณค่าของวัตถุ เหตุการณ์ หรือบุคคล ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้จากการวัดผล 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการศึกษาสิ่ง

ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research-oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Objectives-oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้าน เป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน (Judgment-oriented) 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการให้ได้มา

ซึ่งความจริงในเชิงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเข้าถึงความจริงในเชิงคุณค่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อน

ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกระบวนการที่มาของความจริงในเชิงคุณค่านั้น 

การประเมินระบบสารสนเทศ 

 การประเมินระบบสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมที่ทบทวนติดตามและตรวจสอบส่วนต่างๆ 

ของระบบสารสนเทศซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และทรัพยากรต่างๆ  ที่ใช้ในระบบ

สารสนเทศเพื่อวัดคุณภาพประสิทธิภาพและผลผลิตของระบบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อก าหนดหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินระบบสารสนเทศ 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ  ใน

โครงการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการเพื่อติดตามตรวจสอบส่วนต่างๆของ

ระบบสารสนเทศในส่วนของซอฟต์แวร์กระบวนการและทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ระบบเพื่อวัดคุณภาพ
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ประสิทธิภาพและผลผลิตของระบบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อก าหนดประโยชน์ของการ

ประเมินระบบสารสนเทศ 

ความส าคัญของการประเมินความสามารถในการใช้งานของระบบ 

 ในการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ผู้ออกแบบโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น

โปรแกรมส าเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาด หรือโปรแกรมที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเองในองค์การ ก็

ควรจะต้องค านึงถึงเร่ืองความสามารถในการใช้งานของระบบที่ใช้หลักการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Usability Engineering) ด้วย (อัมพิกา ใจก่อง, 2556) 

 

   
 

ภาพท่ี 2.7 ความสามารถในการใช้งานตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม 

 จากภาพที่ 2.7 จะเห็นได้ว่าความสามารถในการใช้งานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญมากที่

จะช่วยให้ผู้ใช้ยอมน าเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ไปใช้งานอย่างเต็มใจ เช่น ถ้า

ข้อความ เมนูหรือสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ (Screen) หรือเรียกว่า ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

(User Interface) ชัดเจน สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างดี มีความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) 

และเชื่อมโยงติดเป็นเร่ืองเดียวกัน (Coherent) จะท าให้ผู้ใช้สามารถรวมความตั้งใจมุ่งมั่นไปที่งานที่
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จะต้องท าให้ลุล่วงตามก าหนด (Task)โดยที่จะไม่ต้องมาเสียเวลาและเสียพลังงานไปกับการพยายาม

ใช้ระบบ (Trying to make the application work) เช่น หาเมนูหรือปุ่มที่ต้องการ 

 อัมพิกา ใจก่อง (2556) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมระบบงาน ถ้า

มีสูงในที่นี้หมายความว่า จะท าให้ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบงานนั้นใช้งานง่าย รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความ

พยายามอะไรมากในการเรียนรู้การใช้งานระบบ รู้สึกว่าระบบนั้นช่วยท าให้ท างานได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รู้สึกว่าระบบไม่มีข้อบกพร่องทางซอฟต์แวร์ และถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผู้ใช้

จะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองและรู้สึกพึงพอใจในการใช้ระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่

ต่อต้านระบบและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ระบบนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าระบบมีความสามารถในการ

ใช้งานต่างผู้ใช้ระบบรู้สึกไม่ดีต่อระบบ รู้สึกว่าระบบนั้นยุ่งยากซับซ้อน ใช้งานได้ยาก ต้องเสียเวลา

และเสียพลังงานไปกับการพยายามใช้ระบบ รู้สึกว่าระบบจะท าให้ผู้ใช้ท างานได้ช้าลง รู้สึกว่ามี

ข้อบกพร่องทางซอฟต์แวร์มากและถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้เอง 

และรู้สึกว่าไม่พึงพอใจในการใช้ระบบ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้ต่อต้าน

ระบบและพยายามที่จะไปใช้สิ่งอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระบบนั้นๆ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรคานึงถึง

ผู้ใช้เป้าหมาย (Target user) เป็นส าคัญในการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ด้วย 

 การประเมินการใช้งานระบบ จึงมีความส าคัญเพราะสามารถสร้างความมั่นใจทาให้ผู้ใช้ไม่

ต่อต้านระบบและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ระบบในการท างานของตนหรือในทางตรงกันข้าม ถ้า

ความสามารถในการใช้งานของระบบที่ไม่ดีจะบั่นทอนความมั่นใจของผู้ใช้ในการใช้งานระบบได้ 

ท าให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้ต่อต้านระบบและพยายามที่จะไปใช้สิ่งอ่ืนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระบบ

นั้นๆ ได้ ท าให้ระบบสารสนเทศที่องค์การลงทุนไปไม่ประสบความส าเร็จไม่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล ได้ดังนี ้

การติดตามความก้าวหน้า 
  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว  เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  หรือก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น คือการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  ดังนั้น 
จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การ
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ปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ อาจแบ่งการติดตามผลได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ 
 1)  การติดตามองค์การ (Institutional monitoring)   
 2)  การติดตามบริบท/ปัจจัยแวดล้อม (Context monitoring) 

3)  การติดตามผลของโครงการ (Results Monitoring) 
 4)  การติดตามวัตถุประสงค์ (Objectives Monitoring )  

การประเมินผล  
 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าผลมาใช้ในการ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ  หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ บางมิติน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จของโครงการการว่า บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการที่ต้ังไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินผล (Evaluation) 
มีขอบข่ายกว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใดของโครงการ เช่น ก่อนเร่ิมโครงการ ขณะ
ด าเนินโครงการซึ่งอาจดาเนินการเป็นช่วง เป็นระยะต่างๆ เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
ประเมินเมื่อโครงการดาเนินงานไประยะคร่ึงโครงการ เป็นต้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน 

มีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมาย “การประสานงาน” ไว้ดังนี้ 

 Gulick & Urwick (1973, p. 13) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การด าเนินการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การหรือ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การการประสานงานเป็น

ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน 

และให้ความชวยเหลือให้แต่ละหน่วยงานในองค์การได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนตามเป้าหมายของ

องค์การเป็นส าคัญ 

 Schermerhorn (1991, p. 302) กล่าวว่า การประสานงาน คือ กลไกชนิดหนึ่งที่เชื่อมโยงการ

ด าเนินงานของหน่วย เพื่อให้รูปแบบการปฏิบัติงานด าเนินการถูกต้องตรงกัน และบรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ 

 Stoner (1978, p. 242) กล่าวว่า การประสานงานเป็นกระบวนการรวบรวมกิจกรรมและ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Kast & Rosenzweig (1974, p. 222) กล่าวว่า การประสานงานไว้ว่า คือสิ่งที่ช่วยให้เกิด

ความเต็มใจ รวมถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และกลุ่มบุคคลที่จะประสานกิจการและความ

ร่วมมือในองค์การให้มีน้ าหน่ึงใจเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 Bozeman & Corley (2002, pp. 599-601) กล่าวว่า การประสานงานเป็นการด าเนินกิจกรรม

ให้ส าเร็จร่วมกันระหว่างบุคคลหรือองค์การ ภายใต้การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกันและ

ระดับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน จะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมการประสานงานนั้น เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม อาจพบว่า บางคร้ังการประสานงานอาจเกิดขึ้นได้โดย ที่

ไม่ได้ก าหนดไว้ อันเนื่องมาจากความพอดีในความต้องการของบุคคลที่บังเอิญ พบว่า มีความ

สอดคล้องกันเกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการประสานงานในระยะยาวอย่างยั่งยืนขึ้นได ้

แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน 

 Cheung-Judge & Holbeche (2011) ได้กล่าวถึง แนวทางของการประสานงานที่ดีนั้น 

ประกอบด้วย 3 แนวทางด้วยกัน คือ  

 แนวทางที่ 1 การประสานงานจะต้องเร่ิมต้นตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกขององค์การ มีการวางแผน

และก าหนดนโยบายที่ชัดเจน  

 แนวทางที่ 2 การประสานงานนั้นจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน

ทั้งระดับแนวตั้งและแนวราบ โดยใช้การสื่อสารในช่องทางหลายด้านเพื่อให้บุคลากรในองค์การ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความสามารถจะพัฒนาตนเอง  

 แนวทางที่ 3 การประสานงานที่ดีจะต้องลดขั้นตอนของงานและสนับสนุนให้บุคลากรใน

องค์การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 Dubrin (2006) ได้กล่าวถึง การท างานใดให้ได้ผลส าเร็จนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องปรึกษา

ปัญหาร่วมกัน โดยสร้างความเข้าใจ และการประสานงานที่ดีจะท าให้งานนั้นมีประสิทธิผล โดย

จะต้องเอาชนะอุปสรรคและการท างานการประสานงานผ่านลุล่วงไปได้ 

 Burke & Cooper (2008) ได้กล่าวถึง การประสานงานไว้ว่า การประสานงานที่ดีนั้นต้องเร่ิม

ตั้งแต่เร่ิมการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจะต้องวางแผนและก าหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และผู้รับมอบจะได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างความ

เข้าใจและความไว้วางใจร่วมกัน 
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 Lawler, Worley, & Creelman (2011) ได้กล่าวถึง การประสานงานเช่นเดียวกับ Follett 

กล่าวคือ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญในการประสานงาน 4 ประการ 

คือ   

ประการที่ 1 การประสานงานจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกขององค์การ ซึ่งจะต้อง

ประสานงานกันในหลักการ นโยบาย และการวางแผน 

 ประการที่ 2 ผู้ที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อองค์การ  

 ประการที่ 3 การประสานงานจะให้ส าเร็จนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์ภายในองค์การ และมี

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน  

 ประการที่ 4 การประสานงานที่มีประสิทธิผล ความร่วมมือในการบูรณาการจะเป็นสิ่งที่

จ าเป็นที่สุด   

องค์ประกอบของการประสานงาน 

 กาญจนกัญจ์ ซ่อนภู่ (2543, น. 19) กล่าวถึง องค์ประกอบของการประสานงาน คือการ

ประสานงานที่ดีในหน่วยงานนั้น ประกอบด้วย ตัวบุคคลและการด าเนินการก าหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การให้ชัดเจน การมีผู้บริหารในระดับหัวหน้าท าหน้าที่รับผิดชอบและ

อ านวยการโดยตรง การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ และระบุหน้าที่การงานไว้ให้ชัดเจน การ

มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลและได้สัดส่วนกับงานการจัดระเบียบแบบแผนในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับองค์การ การควบคุมก ากับงานที่ดี และการจัดองค์การให้มีลักษณะพร้อม

ที่จะปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยส าคัญใน

การบริหารขององค์การอีกด้วย 

ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์ (2554) กล่าวถึง องค์ประกอบของการประสานงาน มี 6 ข้อคือ ข้อ

แรก จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความ-เข้าใจหรือการตกลง

ร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเต็มใจที่จะท างานร่วมกัน ข้อที่ 2 จังหวะเวลา จะต้อง

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคนตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ข้อที่ 

3 ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ท างานซ้อนกัน ข้อที่ 4 ระบบการสื่อสาร 

จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจกัน รวดเร็ว และราบร่ืน ข้อที่ 5 ผู้ประสานงาน จะต้องดึงทุกฝ่ายเข้า
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ท างานร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน และข้อที่ 6 คน ในการปฏิบัติงานผู้

ปฏิบัติต้องท างานเกี่ยวข้องกับคน จึงต้องประสานคนทั้งในองค์การและนอกองค์การ 

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2005 (Information Security 

Management System: ISMS) 

 International Organization Standardization (2550) ได้ก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ของข้อมูล ISO/IEC 27001:2005 (Information Security ManagementSystem : ISMS) ซึ่งเป็น

มาตรฐานการจัดการข้อมูลที่มีความส าคัญเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก าหนดขึ้นโดย

องค์การที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คือISO (The International Organization 

for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ซึ่งมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูล ISO27001: 2005 ถูกตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2005 โดยมาแทนที่มาตรฐาน 

BS 7799-2: 1999 และถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001:2008 ซึ่ง

การประยุกต์ใช้ ISMS จะช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และช่วย

ป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การจากความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ เช่น การหลอกลวง

ทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลไวรัสจากคอมพิวเตอร์ การเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การโจมตีเข้าระบบ เป็นต้น (ปริญญ์  เสรีพงศ์, 2551) 
 

 

ภาพท่ี 2.8 แสดงโครงสร้างของมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 

ท่ีมา: ปริญญ์ เสรพีงศ์ (2551) 
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จากภาพที่ 2.8 ได้แสดงโครงสร้างของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 ซึ่งเป็นระบบ    

พลวัตร (Dynamic System) โดยอ้างอิงรูปแบบ PDCA Model (Plan / Do / Check / Action) เป็น

โครงสร้างระบบการบริหารที่เป็นสากลที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีการก าหนดและบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 

ก. การวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนของการวางแผนระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ โดยองค์การควรก าหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและ

ก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย โดยพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจ องค์การ สถานที่ตั้ง 

ทรัพย์สิน และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังต้องก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมของ

องค์การระบบความเสี่ยงวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการ

กับความเสี่ยงการด าเนินการที่เป็นไปได้ เลือกวัตถุประสงค์และมาตรการทางด้านความปลอดภัย

เพื่อจัดการกับความเสี่ยง และการขออนุมัติเพื่อลงมือปฏิบัติและด าเนินการ 

ข. การลงมือปฏิบัติและด าเนินการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Do) โดย

องค์การควรจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงและตาม

มาตรฐานที่เลือกไว้ ก าหนดวิธีการในการวัดความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการที่เลือกมาใช้งาน จัดท า

และลงมือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ บริหารจัดการด าเนินงานและบริหารทรัพยากรส าหรับระบบบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงจัดท าและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการอ่ืนๆ ซึ่ง

ช่วยในการตรวจจับและรับมือกับเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ค. การเฝ้าระวังและทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Check) โดยองค์การ

ควรลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการอ่ืนๆส าหรับการเฝ้าระวังและทบทวน ด าเนินการ

ทบทวนความสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ วัดความ

สัมฤทธิ์ผลของมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้กับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด าเนินการ

ตรวจสอบและทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ปรับปรุงแผนทางด้านความ

ปลอดภัยโดยน าผลของการเฝ้าระวังและทบทวนกิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาร่วมด้วย และบันทึกการ

ด าเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสัมฤทธิ์ผลหรือประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัย 
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ง. การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Act) โดย

องค์การควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามที่ระบุไว้ รวมถึงการใช้มาตรการ

เชิงแก้ไข ป้องกัน และใช้บทเรียนจากประสบการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์การและ

องค์การอ่ืนๆ แจ้งการปรับปรุงและด าเนินการให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าการ

ปรับปรุงที่ท าไปแล้วนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

นอกจากนี้ ปริญญ์ เสรีพงศ์ (2551) ได้ก าหนดไว้ว่า มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

ISO/IEC 27001:2005 หรือ Information Security Management System (ISMS) เป็นระบบการ

จัดการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การมีสมบัติในด้านต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1) Confidentiality: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น 

2) Integrity: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

3) Availability: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอโดยผู้ที่มีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อต้องการขั้นตอนในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตาม

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2005 

International Organization Standardization (2550) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการพัฒนาแนว

ทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC27001:2005 มี

ดังต่อไปนี้ 

ก. องค์การต้องท าการพิจารณาและตัดสินใจเพื่อน ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

ISO/IEC 27001:2005 มาใช้งานภายในองค์การนั้น และต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อท าการบริหารโครงงานดังกล่าว 

ข. ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 

27001:2005 (Information Security Management System : ISMS) ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2) ก าหนดขอบเขตทางด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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3) ก าหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงขององค์การที่เหมาะสมกับระบบ

ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการการระบุภัยคุกคามและช่องโหว่ ระดับ

ของโอกาส ระดับของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์การตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5) จัดหาแนวทางในการควบคุมตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

ISO/IEC 27001:2005 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสารแสดงการประยุกต์ใช้งาน หรือ 

Statement of Applicability (SOA) 

ค. น าแนวทางการควบคุมในการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน

หรือปฏิบัติการเพื่อให้องค์การสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ให้บริการออกใบรับรอง 

(Certification) ส าหรับองค์การที่ต้องการใบรับรองดังกล่าว 

มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 

 ส าหรับมาตรฐานต่างๆที่อยู่ในตระกูลของมาตรฐาน ISO/IEC 27000 นั้นได้แสดง

มาตรฐานต่างๆ ภายใต้กลุ่มของมาตรฐานISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27000-series) ประกอบด้วย 

 ก. ISO/IEC 27000 บรรจุด้วยค าศัพท์ และค าจ ากัดความที่ใช้ในมาตรฐาน 

 ข. ISO/IEC 27001:2005 ข้อก าหนดความต้องการมาตรฐานของระบบ ISMS (แก้ไขจาก 

BS 7799 Part 2:2005) 

 ค. ISO/IEC 27002:2005 หลักปฏิบัติของการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่

ครอบคลุมมาตรการต่างๆ 

 ง. ISO/IEC 27003 เป็นการแนะน าเกี่ยวกับการ Implementation 

 จ. ISO/IEC 27004 เคร่ืองมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของระบบ ISMS ในรูปแบบของเมตริกซ์ 

 ฉ. ISO/IEC 27005 มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(BS7799 Part 3) 

 ช. ISO/IEC 27006:2007 แนะน าในขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐาน (Certification 

or registration process) 
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 ซ. ISO/IEC 27007 แนะน าวิธีการตรวจประเมิน (Auditing) ระบบ ISMS 

 ฌ. ISO/IEC 27031 มาตรฐานของการสร้างความต่อเน่ืองการด าเนินธุรกิจ 

 ญ. ISO/IEC 27032 แนะน าส าหรับความมั่นคงในโลกไซเบอร์ (Cyber) 

 ฎ. ISO/IEC 27033 เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฏ. ISO/IEC 27034 แนะน าส าหรับความมั่นคงปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ เป็นต้น 

 International Organization for Standardization (ISO, n.d.) ได้กล่าวว่ามาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2005 สามารถใช้ได้กับทุกประเภทขององค์การ ซึ่งได้ก าหนดความต้องการเฉพาะเจาะจง

ส าหรับการจัดท าการเตรียมการและวิธีการ, การปฏิบัติการ, เฝ้าระวังตรวจสอบและปรับปรุงการ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในบริบทความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์ก าร ซึ่งมี

เป้าหมายการน าไปใช้อย่างเหมาะสมหลากหลายประเภท ดังนี้ 

 ก. ก าหนดความต้องการและเป้าหมายความมั่นคงปลอดภัย 

 ข. เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมีค่าใช้จ่าย 

 ค. เพื่อให้เกิดการยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 ง. ใช้เป็นกระบวนการส าหรับการบริหารจัดการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

องค์การ 

 จ. ให้ความหมายของกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศใหม่ 

 ฉ. ระบุและท าให้กระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิด

ความชัดเจน 

 ช. ใช้โดยฝ่ายบริหารขององค์การที่จะการก าหนดสถานะของกิจกรรมต่างๆของการบริหาร

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

 ซ. ใช้โดยผู้ตรวจประเมิน (Auditors) ทั้งภายนอกและภายในองค์การ 

 ฌ. ใช้กับองค์การที่เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ, ค าสั่ง, มาตรฐาน 

เป็นต้น 

 ญ. เตรียมการสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของธุรกิจให้กับองค์การที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ามาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เป็น

มาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ส าคัญเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก าหนดขึ้นโดยองค์การ

ระหว่างประเทศ คือ ISO (The International Organization for Standardization) และ IEC (The 

International Electrotechnical Commission) มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์การ และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็น

แนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์การอย่างแพร่หลาย  

โดยน ามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้เพื่อมุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ

สารสนเทศขององค์การ และเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการเสริมสร้างความมั่นใจในประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของธนาคาร 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายของสมรรถนะ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้ 

 Boyatzis (1982) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งก าหนด

พฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ

และท าให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 Spencer & Spencer (1993) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่

สามารถวัดได้หรือพิจารณาได้ว่าสามารถแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผลงานที่มี

ประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพ 

 Rylatt & Kazanas (1994, p. 47) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ลักษณะของ

ทักษะที่จ าเป็น ความรู้และทัศนคติที่ต้องการเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลใน

สถานการณ์การท างาน 

 Wehmeier (2000) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า เป็นทักษะที่ต้องการในอาชีพที่เฉพาะ

หรือหน้าที่งานที่เฉพาะ 

 ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ (2542) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง สิ่งที่

แสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งรวมถึง ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง

ท าให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
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 เดชา เดชะวัฒนะไพศาล (2543) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 

ทักษะ ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง 

 อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 

ความสามารถ ความช านาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถกระท า

การหรืองดเว้นกระท าการในกิจการใดๆ ให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งความสามารถ

เหล่านี้ได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การฝึกฝน และการปฏิบัติเป็นนิสัย เช่น ความสามารถใน

การสื่อสารข้อความ ความสามารถในการวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิม 

 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2544) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ พฤติกรรมทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ

ของเป้าหมายของงานในต าแหน่งนั้นๆ ซึ่งสมรรถนะแต่ละตัวมีความส าคัญต่องานแต่ละงาน

แตกต่างกันไป 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 

ของสมรรถนะไว้ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์การ 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 Zwell (2000, pp. 26-53) ได้แบ่งและจัดกลุ่มองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม

ใหญ่ดังนี ้

 1. สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่งาน (Task achievement competencies) 

สมรรถนะด้านนี้เป็นประเภทของสมรรถนะที่จะท าให้บุคคลเป็นผู้ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล

และเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การมุ่งในผลลัพธ์ (Results orientation) การจัดการผล

การปฏิบัติงาน (Managing performance) อิทธิพล (Influence) ความคิดริเร่ิม (Initiative) 

ประสิทธิภาพในการผลิต (Production efficiency) ความยืดหยุ่น (Flexibility) นวัตกรรม 

(Innovation) ความสนใจในคุณภาพ (Concern for Quality) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

improvement) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical expertise) 

 2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (Relationship competencies) สมรรถนะประเภทนี้สัมพันธ์

กับลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน
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อันได้แก่ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมุ่งมั่นในการบริการ (Service orientation) ตระหนักรู้

ด้านปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal awareness) ความเข้าใจในความเป็นไปขององค์การ

(Organizational savvy) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship building) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

(Conflict resolution) ความตั้งใจในการติดต่อสื่อสาร (Attention to communication) ความรู้สึกไว

ต่อวัฒนธรรม (Cross-cultural sensitivity) 

 3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attribute competencies) สมรรถนะเป็น

สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล สามารถสะท้อนออกมาในรูปของคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์

ความเชื่อ ความรู้สึก และส่งผลต่อการท างาน การรับรู้เอกลักษณ์ของตนเองประกอบด้วย ความ

ซื่อสัตย์และความจริง (Integrity and truth) การพัฒนาตนเอง (Self - development) ความสามารถใน

การตัดสินใจ (Decisiveness) คุณภาพในการตัดสินใจ (Decision quality) การจัดการความเครียด 

(Stress management) การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual thinking) 

 4. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial competencies) เป็นสมรรถนะที่จะเป็นตัวตัดสิน

ว่าใครจะสามารถเป็นผู้จัดการที่ดีเยี่ยมได้ ความสามารถนี้ประกอบด้วยหน้าที่การท างานหลักที่

ส าคัญคือ การจัดการโครงการ การนิเทศพนักงาน และการพัฒนาพนักงาน สมรรถนะนี้

ประกอบด้วย การสร้างทีมการท างาน (Building teamwork) การจูงใจผู้อ่ืน (Motivation other) การ

สร้างพลังจูงใจแก่ผู้อื่น (Empowering others) การพัฒนาผู้อ่ืน (Developing other) 

 5. สมรรถนะด้านความเป็นผู้น า (Leadership competencies) เป็นสมรรถนะส าคัญเฉพาะที่

ช่วยให้บุคคลน าผู้อ่ืนไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภารกิจหลักประกอบด้วย 

ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) การให้ความ

สนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial orientation) การจัดการเปลี่ยนแปลง (Change 

management) การสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Building organizational commitment) การสร้างจุด

รวม (Establishing focus) วัตถุประสงค์ หลักการและค่านิยม (Purpose, principle and values) ได้

แบ่งสมรรถนะออกเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้ (เดชา  เดชะวัฒนไพศาล, 2543) 

 1. สมรรถนะด้านความเป็นผู้น า (Leadership competency) หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมหรือ

คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหาร 
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 2. สมรรถนะด้านความเป็นมือาชีพ (Professional competency) หมายถึง ทักษะที่พนักงาน

จ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุผลส าเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ

วิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมขององค์การ บุคคลสามารถเพิ่มศักยภาพหรือ

ความเชี่ยวชาญของตนในส่วนนี้ได้โดยกระบวนการฝึกอบรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ตลอดจนการได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกันออกไปหรือในล าดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 3. สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical competency) หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านเนื้อหา

วิชาการของงาน ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยทั่วไปแล้วจะมีความ

แตกต่างกันไปตามลักษณะงานและตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน บุคคลสามารถเพิ่ม

ศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญในส่วนของความรู้ในงานของตน ได้โดยกระบวนการฝึกอบรมการ

เรียนรู้จากทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการหมุนเวียนในฟังก์ชั่นงานที่ แตกต่างกัน

ออกไป 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญการบริหารงานในยุค

แห่งเทคโนโลยี นักวิชาการใช้นิยามสมรรถนะที่ส าคัญด้านเทคโนยีสารสนเทศ ดังนี ้

 Londeon & Laudon (2007) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่

ให้ประโยชน์กับผู้บริหารใช้รับมือความเปลี่ยนแปลง และถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความ

เหนียวแน่นให้กับองค์การ ใช้ส าหรับการควบคุม การสร้างสรรค์และการบริหารในองค์การ 

เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะประกอบด้วย (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer hardware)  

(2) ซอฟท์แวร์ (Software) (3) การส ารองข้อมูล (Storage) (4) เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม   

(Telecommunication technology)  

 O’Leary & O’leary (2007) สมรรถนะของงานแต่ละงานแต่ละวิชาชีพเป็นสิ่งที่มิได้ก าหนด

ตายตัว ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ 

สภาพการณ์ และความเหมาะของสังคมนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นประเทศ จังหวัด หรือแม้แต่ชุมชนเล็กๆ 

ฉะนั้นการก าหนดสมรรถนะจึงควรเป็นหน้าที่หรือความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้ในเขตนั้นๆ เอง และ

การก าหนดสมรรถนะวิชาชีพหนี่งๆ หรืองานหนึ่งๆ มีหลายวิธี แล้วแต่จะเลือกใช้ตามความ

เหมาะสม คือ 
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 1. การก าหนดสมรรถนะ โดยประเมินความต้องการ (Need assessment) โดยการศึกษาจาก

กลุ่มผู้ใช้ และนโยบายต่างๆ ถึงความต้องการของผู้ใช้ 

 2. การก าหนดโดยการวิเคราะห์ (Task analysis) โดยการจ าแนกเนื้อหา และเป้าหมายของ

งานให้อยู่ในรูปของงานที่ต้องปฏิบัติหรือต้องเรียนรู้ แล้วแจงย่อย โดยรายละเอียดของแต่ละงาน

ให้เป็นระดับย่อยที่สุด การวิเคราะห์งานจะช่วยให้การท างานที่ต้องการจะให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติใน

รายละเอียด 

3. การก าหนดสมรรถนะโดยวิเคราะห์สมถรรนะที่เป็นระบบ (Systemic competency 

analysis) หมายถึง เทคนิคการก าหนดสมรรถนะหรือเป้าหมายที่พัฒนามาจากระบบการวิเคราะห์

ตามปกติ ด้วยการจ าแนกเน้ือหาของงานออกเป็นหน่วยย่อยที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน 

 4. การก าหนดสมรรถนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ความเห็นหรือบอก

เกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็น 

5. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลักทางทฤษฏีและต ารา 

6. การศึกษาความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ โดยค านึงว่าสภาพการณ์ใดที่ต้องเผชิญเมื่อ

ไปปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมที่จะเผชิญและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. การศึกษาบันทึกการดูแลรักษาพยาบาลที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข จะได้ทราบถึง

ปัญหาความต้องการดูแลสุขภาพที่เป็นจริงได้ 

 8. การวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ โดยเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ า จาก

การสังเกตโดยใช้ผู้ร่วมงานหรือผู้อ่ืน 

 9. การศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการก าหนดสมรรถนะ

ที่ชัดเจนจะช่วยให้ได้สมรรถนะที่จ าเป็นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จ าแนกระบบของสมรรถนะไว้ ดังนี้ 

1. สมรรถนะเชิงความรู้ (Cognitive competencies) หมายถึง ความรู้เฉพาะความ

เข้าใจ และสิ่งต้องตระหนักถึงในเร่ืองนั้นๆ  

  2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective competencies) จะเกี่ยวข้องกับค่านิยมเจตคติ

ความสนใจที่แสดงออกในการปฏิบัติงานของตนเอง 
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  3. สมรรถนะเชิงปฏิบัติการ (Performance competencies) เป็นพฤติกรรมการ

แสดงออกที่เน้นทักษะปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่ามีการลงมือกระท าจริงๆ  

  4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (Consequence of product competencies) เป็นความ 

สามารถที่แสดงถึงการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพื่อพัฒนาผลงาน หรือหาประสบการณ์ที่

แปลกออกไปได้อย่างเหมาะสม 

  5. สมรรถนะเชิงแสดงออก (Exploratory or expressive competencies) เป็น

ความสามารถที่แสดงถึงการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ เพื่อพัฒนาผลงาน หรือหา

ประสบการณ์ที่แปลกออกไปได้อย่างเหมาะสม 

 วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (2554, น. 2) กล่าวว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ 

พฤติกรรม ด้านคุณลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติของบุคคลที่จะ

สามารถปฏิบัติงานในด้านการเก็บข้อมูลวิเคราะห์และแจกจ่าย (Transmission) สารสนเทศด้วย

อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ การแจกจ่ายสารสนเทศต้องอาศัยระบบสื่อสารทันสมัยต่างๆ รวมทั้งที่เป็น

ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ และการให้บริการข้อมูล

และสารสนเทศผ่านทางอุปกรณ์โทรคมนาคม 

องค์ประกอบของสมรรถนะทางเทคโนโลยี 

จากทัศนะของนักวิชาการ ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัตการและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบของสมรรถนะทางเทคโนโลยีตามทัศนะของ Parry (1998 อ้างถึงใน บรรจบ 

บุญจันทร์, 2554, น. 85) แสดงทัศนะว่า สมรรถนะ (Competency) คือ องค์ประกอบ (Cluster) ของ

ความรู้ (Knowledge) ทักษา (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคลที่อิทธิพลอย่างมากต่อ

ผลสัมฤทธิ์ของการท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงาน

และสามารถวัดค่าเปรียบเทีบยกับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม ดังนั้น 

องค์ประกอบของสมรรถนะ จึงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) 3) 

ทัศนคต ิ(Attitudes) 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน บรรจบ บุญจันทร์, 2554, น. 85) ให้

นิยามสมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ าเป็นได้การท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 
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ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 

ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ ดังนั้น 

องค์ประกอบของสมรรถนะ จึงมี 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) 3) 

ทัศนคติ (Attitudes) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มของความรู้

ทักษะตลอดจนทัศคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล คุณลักษณธของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ

ของสมรรถนะ จึงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) 3) ทัศนะคติ 

(Attitudes)  

 

2.5 แนวคิดประสิทธิผล 

 - แนวคิดประสิทธิผลท่ัวไป 

 - แนวคิดประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศธนาคาร 

ความหมายของประสิทธิผล 

 Nahavendi & Malekzadeh (1999 กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ว่า หมายถึง บุคคล

หรือองค์การให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผน 4 ประการ คือ คุณภาพของาน ความพึง

พอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ นวัตกรรมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ความพึงพอใจของบุคลากรที่ท างาน 

 Schermerhorn (1999) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การวัดผลผลิตของงาน (Output) ของ

งาน ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมาย โดยประสิทธิผลจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท างานที่สามารถช่วย

ให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ 

 Gibson (2000) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ว่ามาจากค าว่า Effect ที่ใช้ในบริบท

ของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล(Cause and Effect) และได้อธิบายถึงประสิทธิผลว่ามี 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ ในแต่ละของประสิทธิผลมีปัจจัยแตกต่างกันดังนี้ 

ระดับบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) เจตคติ 

(Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด (Stress) ระดับกลุ่มประกอบด้วย ความสามัคคี 

(Cohesiveness) ภาวะผู้น า (Leadership) โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ (Status) บทบาท (Roles) 
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และบรรทัดฐาน (Norms) และระดับองค์การ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม (Environment) 

เทคโนโลยี (Technology) กลยุทธ์ (Strategy Choices) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่างๆ 

(Process) และวัฒนธรรม (Culture) 

 ถาวร เส้งเอียด (2550, น. 58) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 

 Yuchman & Seashor (1967) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การในแง่ของ

ต าแหน่งการต่อรอง ขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หา

ยากและมีค่าจากสภาพแวดล้อม อีกนัยหนึ่งก็คือความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายาก

และมีค่าจากสภาพแวดล้อม อีกนัยหนึ่งก็คือการประเมินความสามารถขอองค์การในฐานะที่เป็น

ระบบการได้มาซึ่งทรัพยากร 

 Gross (1972, pp. 302-310) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่าเป็นการสมดุลอย่างดีที่สุด

ระหว่างกิจกรรมด้านการปรับตัว และการรักษาสภาพ ดังนี้กิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเคร่ืองตัดสิน

การปฏิบัติขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ 

 1. การได้มาซึ่งทรัพยากร 

 2. การใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต (Output) 

 3. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า 

 4. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 

 5. การลงทุนในองค์การ 

 6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม 

 7. การสนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 

 Gibson (2000) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) ว่ามาจากค าว่า Effect ที่

ใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Cause and effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลว่า

มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ซึ่งในแต่ละระดับของประสิทธิผลจะมี

ปัจจัยที่เป็นเหตุผลแตกต่างกันดังน้ี  
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 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกใน

องค์การที่ท า งานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ ซึ่งโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาประเมิน

ประสิทธิผลระดับบุคคลโดยใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการขึ้น

ค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทน เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคลอัน

ได้แก่ความสามารถ ทักษะ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และความเครียด  

 2) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่ เป็นสมาชิกในองค์การที่ท างาน

ตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่ม อันได้แก่ 

ความสามัคคี ภาวะผู้น า โครงสร้างสถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐาน  

 3) ประสิทธิผลระดับองค์การ เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม 

เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ อันได้แก่สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์ 

โครงสร้าง กระบวนการต่างๆ และวัฒนธรรม โดยที่ประสิทธิผลองค์การทั้ง  3 ระดับ มี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่มนั่นเอง 

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เช่น ชนิดขององค์การ งานที่องค์การท าและ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานขององค์การ 

 วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550, น. 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Effectiveness is to do right things) หรือ

ความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จุดส าคัญของประสิทธิผลอยู่ที่

ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูกคาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และผลผลิตจริงที่มีขึ้น 

 อนันท์ งามสะอาด (2551, น. 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลส าเร็จ

ของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือ

เป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่ 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการที่

ได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้นๆ 

 3. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือ ไม่และที่

ส าคัญต้องมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 
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 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, น. 13) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าทั้งในด้านผลผลิต และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

 ฑิฆัมพร ริจันทพันธ์ (2555, น. 12) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลการด าเนินงานของ

องค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งในส่วนของ

ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก่อให้เกิด

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่ก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึง

มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัย

น าออก 

 ภารดี อนันต์นาวี (2555, น. 205-206) กล่าวว่า ประสิทธิผลมีความส าคัญต่อองค์การหรือ

หน่วยงานมาก เพราะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การ ในการที่จะตัดสินใจว่าองค์การจะอยู่รอด

ต่อไปหรือไม่ ประกอบกับประสิทธิภาพก็มีความส าคัญต่อองค์การมากเช่นกัน หากการด าเนินงาน

องค์การไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่มีผลก าไร ประสบแต่ความขาดทุนก็ยากที่องค์การจะตั้งอยู่ได้ 

ดังนั้น ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการท าให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายองค์การ (Goals) และ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกันปฏิบัติงาน

ให้ได้ผลผลิต (Output) ที่ต้องการ จึงมีความสัมพันธ์กันท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายภายในเงื่อนไข

ที่มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเป็นที่พึง

ปรารถนาของทุกองค์การ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได่ว่า  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คือ 

ตัวการส าคัญที่จะเป็นเคร่ืองตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารและองค์การประสบความส าเร็จมาก

น้อยเพียงใด ใช้ในการวัดความสามารถในการท างานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้  กระบวนการท างานที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือ นโยบายที่ก าหนดไว้  การท างานให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในแง่การผลิตสินค้าผลงานบรรลุเป้าหมายก็คือผลิตได้ตามคุณภาพและ

ปริมาณที่ต้องการในแง่ผู้บริโภคก็คือสินค้าได้ปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การประสิทธิผลจึงมุ่งท าให้เกิด

การกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right thng)  
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แนวคิดประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศ 

ความหมายของการจัดการระบบสารสนเทศ  

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554, น. 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบสารสนเทศ 

หมายถึง การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในองค์การไว้อย่างเป็นระบบโดยมีโปรแกรม

ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับระบบงานนั้นๆ โดยเฉพาะมีพนักงานป้อนข้อมูลเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้น

มาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ธีระ กุลสวัสดิ์ (2553, น. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบสารสนเทศหมายถึง 

ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการรวบรวม การประมวลผล การเก็บ การวิเคราะห์ และการกระจาย

สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ 

 วัลลภ สวัสดิวัลลภ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบสารสนเทศ หมายถึง 

การจัดระบบข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ ประมวลผลและ

จัดการแล้ว เพื่อบันทึกลงในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสาร

และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 

 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2549 น. 43) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบสารสนเทศ 

หมายถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าสารสนเทศ และการ

สนับสนุนให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การที่ต้องการใช้ข้อมูล 

 ณาตยา ฉาบนาค (2548 น.18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบสารสนเทศ หมายถึง 

กระบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็น

ข้อสรุปประกอบการตัดสินใจและการบริหารงานทั้งในระดับกลาง และระดับสูงขององค์การ 

 ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548, น. 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการระบบ

สารสนเทศ หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการและบริหารองค์การ 

เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้

ร่วมกับระบบการท างาน และช่วยตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 
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ความส าคัญของการจัดการระบบสารสนเทศ 

 การจัดการระบบสารสนเทศมีความส าคัญต่อองค์การในหลายๆ ด้าน ได้แก่ (สมพร พุทธา

พิทักษ์ผล, 2546) 

 1. ความส าคัญด้านกฎหมาย การจัดการระบบสารสนเทศต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

บัญชีและการเงินที่ต้องรวบรวมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งจากภายใน 

เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายในของหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอกตามกฎหมาย เช่นส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส าหรับหน่วยงานภาครัฐ สรรพากร กรมสรรพสามิตหรือส าหรับ

หน่วยงานเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับสถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย 

เป็นต้น ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต้องมีบทลงโทษ 

 2. ความส าคัญด้านการด าเนินงาน สารสนเทศมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในหลาย

ลักษณะ หลักฐานที่บันทึกการด าเนินงานในด้านต่างๆ และระดับต่างๆ สามารถถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการด าเนินงานประจ าขององค์การ โดยมีหน่วยงานระดับต่างๆ ผลิตและใช้สารสนเทศ

ประกอบการด าเนินงานของตนตามภาระหน้าที่ และตามข้อก าหนด ระเบียบ และแนวปฏิบัติใน

องค์การ เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกสินค้า รายงานยอดบัญชี รายงานด้านการเงินประจ าเดือน ยอด

สินค้าคงคลังยอดขายประจ าสัปดาห์ ฐานข้อมูลลูกค้า ระบบสารสนเทศทางการตลาด แผนการ

ประชาสัมพันธ์ประจ าปี เป็นต้น สามารถสนเทศเหล่านี้มีการรวบรวม ประมวลและจัดอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับงานนั้นๆ 

 3. ความส าคัญด้านการบริหารจัดการ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูงนั้น องค์การต่างๆ จ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์และการ

บริหารจัดการให้ทันสมัยและพร้อมกับการแข่งขันได้ ผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อการตัดสินใจและการจัดการ เช่น การก าหนด

ทิศทางขององค์การหรือธุรกิจ การเลือกเจาะตลาดใดตลาดหนึ่ง สารสนเทศเหล่านี้จ าเป็นต้องมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ และทันสมัย เช่น ผู้บริหารสนใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

และต้องการน ามาใช้ในการจัดการองค์การ จ าเป็นต้องอาศัยแหล่งสารสนเทศทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์การ อาทิ หนังสือหรือบทความที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานหรือองค์การทั้ง
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ของรัฐและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพของบริษัทคู่แข่ง 

รายงานประจาปีขององค์การย้อนหลังไป 3-5 ปี เป็นต้น 

 การจัดการระบบสารสนเทศต่อองค์การไว้ว่า การมีระบบสารสนเทศเพื่อจะได้สามารถ

บริหารทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรใน

องค์การเพื่อจะได้มอบหมายภาระหน้าที่ที่เหมาะสมและก าหนดอัตราผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง 

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินเพื่อจะได้สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีเงินไม่เพียงพอ

ก็จะต้องกู้ยืม เมื่อมีเงินมากเกินไปก็จะต้องน าไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลมากขึ้น ดังนั้น การจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประจ าวัน และ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของผู้บริหารการตัดสินใจที่ถูกต้องจะต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย (พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอ่ียม, 2552) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศได้ว่า ในธนาคารจึง

จ าเป็นต้องมีระบบการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงนโยบาย กระบวนการและ

กฎระเบียบที่จะใช้ในการจัดการเอกสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในระดับต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นระดับต้นหรือปฏิบัติการระดับกลางและระดับสูง ในขณะเดียวกันการจัดการระบบ

สารสนเทศยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การ คือ มีโครงสร้างองค์การที่ลดล าดับ

ขั้นลงหรือมีโครงสร้างองค์การในแนวราบขึ้น เนื่องจากการจัดการระบบสารสนเทศนั้นท าให้เกิด

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบางด้านอันเป็นผลจากกระแสการทางานที่ราบร่ืนและต่อเนื่องขึ้น  

แนวคิด ประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคาร 

 ระบบสารสนเทศถือว่าเป็นสวนหนึ่งขององค์กร (Organization) องค์การบางแห่งใน

ปัจจุบันสามารถด าเนินธุรกิจได้ก็เพราะมีระบบสารสนเทศที่ดี  โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร ถ้าระบบ

สารสนเทศหยุดท างาน ธนาคารนั้นก็จะต้องหยุดท างานในทันทีองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร

ได้แก่พนักงาน โครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงาน นโยบาย และแบบธรรมเนียม องค์กรแบบเป็น

ทางการจะมีโครงสร้างที่แบงเป็นหลายระดับและมีผู้ เชี่ยวชาญหลายประเภท ซึ่งเป็นการแบ่ง

พนักงานออกเป็นหลายกลุ่มตามหน้าที่การงานอย่างชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญไดรับการว่าจ้างเข้ามาและ

ฝึกฝนให้ท าหน้าที่ต่างกัน ผู้บริหาร (Managers) รับทราบปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจมาจาก
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สิ่งแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอกองค์ กรจากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหา 

(Strategy)เพื่อตอบสนอง แล้วจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และเงินทุน และประสานการท างานเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในที่สุด ระบบสารสนเทศจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือชิ้นส าคัญที่จะช่วย

ให้ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ ในธุรกิจธนาคารจึงเป็นหนึ่ง

ในเคร่ืองมือหลายอย่างที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีไว้ใช้งานเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่

เสมอ เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสาร (Communication technology) ประกอบด้วย อุปกรณ์และ

ชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนนข้อมูลระหว่างกัน 

การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนี้เกิดเป็นโครงสร้างเรียกว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่

กล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นทรัพยากรขององค์การที่สามารถน ามาใช้งานรวมกันได้ทั่วทั้งองค์กรและ

กลายเป็นสิ่งที่ เรียกว่าโครงสร้างระบบสารสนเทศภายในธนาคาร (Information technology 

infrastructure) ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างระบบข่าวสารที่ต้องการได้ถึงแม้ว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มี

ความก้าวหน้าโดยเพิ่มขีดความสามารถมากเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นแรงผลักดันที่ท าใหเกิดการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศของธนาคารแต่ละธนาคาร แต่การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศเหล่านั้นจะมาจากความต้องการที่สืบเนื่องมาจากการท างานของธนาคารมากกว่า 

โดยความต้องการเหล่านี้อาจมาจากความต้องการของหน่วยงาน หรือความต้องการของกลุ่มคนที่

ท างานในหนว่ยงานหรือธนาคารนั้นๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อ

ก่อให้เกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับแก้ไขปัญหาหรือคาดการณ์ปัญหา

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารในอนาคตได้รากฐานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

จึงต้องท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์โครงสร้าง และกระบวนการท างานของธุรกิจธนาคาร รวมทั้ง

มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจธนาคาร ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information system: MIS) สนับสนุนการท างานของผู้

บริหารระดับลางและระดับกลางในการน าเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน และข้อมูล

ในอดีต ซึ่งจะเน้นความต้องการของบุคลากรภายในธนาคารมากกว่าบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

ระบบสารสนเทศ จะช่วยงานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ มักจะน าข้อมูลจาก
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ระบบ TPS (Transaction processing system) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศพื้นฐานขององค์กรทางธุรกิจ

ธนาคารทั่วไปที่สนับสนุนการท างานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มาประมวลผลนั่นเอง 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดการการจัดการระบบสารสนเทศแบบลิขิตสมดุลมา

ใช้ในงานวิจัยนี้  ดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard) 

ท่ีมาของการประเมินองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard) 

 นภดล ร่มโพธิ์ และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์ (2552) กล่าวว่า Balanced scorecard เป็นแนวคิดที่

เกิดจาก Professor Robert Kaplan อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Havard และที่ปรึกษาทางด้านการ

จัดการ Dr.David Norton ได้ริเร่ิมและพัฒนา Balanced Scorecard ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ต่อมาใน

ปี 1992 แนวคิด Balanced Scorecard ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Havard Business Review และได้ให้

ค านิยามของ Balanced scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือในด้านการบริหารองค์การ ท าให้องค์การ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ และเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

ความหมายของการประเมินองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard) 

 Kaplan & Norton (1996) กล่าวว่า ลิขิตสมดุล คือ เคร่ืองมือที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ 

(Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ให้เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วยก าหนดกรอบ

ของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และ

การเรียนรู้และเติบโตขององค์การ 

 ระบบการประเมินผลงานการท าปฏิบัติงานที่ใช้ตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อน ซึ่งระบบการ

ประเมินนี้จะน ามาใช้ในการวัดผลว่าคุ้มค่ากับการท างานหรือไม่ Balanced scorecard เป็นตัววัดผล

ทางการจัดการที่จะช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและการวัด ช่วยให้

องค์การเกิดความเป็นระบบแนวเดียวกัน และเน้นในสิ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ

ต่อมาองค์การและบริษัทต่างๆ ได้น า Balanced scorecard มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ของบริษัทซึ่งได้ผลดี การน า Balanced scorecard มาใช้จะเร่ิมต้นด้วยคณะผู้บริหารขององค์การ ซึ่ง

การก าหนดรายละเอียดในตารางกรอบการประเมินนั้น คณะผู้บริหารจะเร่ิมต้นด้วยการสร้าง

วัตถุประสงค์ (Objectives) และการวัด (Measures) และจะต้องร่วมกันด าเนินการงานที่ส าคัญ2 งาน 
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คือ การก าหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และการใช้ตารางกรอบการประเมินโดยทั้ง 2 

งาน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายในและการ

เรียนรู้และการพัฒนา มีตัวอย่างของการวัดโดยทั่วไปในองค์การทางธุรกิจ (Kaplan & Norton, 

1996) ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 การก าหนดการวัดโดยทั่วไปโดยหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 
 

 
ท่ีมา: Kaplan & Norton (1996) 
 

 
 ภาพท่ี 2.9 แนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecard 

 ท่ีมา: Kaplan & Norton (2001) 
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 จากรูปจะแสดงให้เห็นว่า Balanced Scorecard เป็นการก าหนดวิธีการท างานตามแผนกล

ยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง แต่ละมุมมองจะมีเป้าหมายและการวัดผล รวมถึงวิธีการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมุมมองทั้ง 4 จะมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันเพื่อที่จะสร้างความ

เหมาะสมในการท างาน และสามารถตรวจสอบได้ง่ายอย่างเป็นระบบ  

 เอกวินิต พรหมรักษา (2555) กล่าวว่า การจัดท า Balanced Scorecard มีขั้นตอนที่ส าคัญๆ

ประกอบด้วย 

 1. ขั้นการวิเคราะห์องค์การ เพื่อให้รู้สถานะพื้นฐานขององค์การ คือ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT 

 2. ขั้นการพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บริหารองค์การจะมีส่วนส าคัญและเป็นส่วนหลักใน

การก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ขององค์การ วิสัยทัศน์ขององค์การที่ได้มาจะมีความสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์ของผู้บริหารความสามารถ และความรู้ 

 3. ขั้นการก าหนดมุมมอง (Perspective) การก าหนดมุมมองการประเมินผลองค์การและการ

สร้างตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การ มีความส าคัญ และอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

กิจการ 

 4. ขั้นการวัตถุประสงค์ (Objective) และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อให้องค์การบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์การ โดยมีมุมมองหลักต่างๆของ BSC ดังกล่าวคือ มุมมองด้านการเงิน มุมมอง

ด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 5. ขั้นการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

ด้านต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อน ามาสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy 

Map) 

 6. ขั้นการก าหนดตัวชี้วัด KPIs และเป้าหมาย (Target) ส าหรับแต่ละมุมมอง และเรียงล าดับ

ความส าคัญ 

 7. ขั้นการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
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ประโยชน์ท่ีได้จากการน า Balanced Scorecard ไปใช้ 

 ส าหรับการน า Balanced Scorecard ไปปฏิบัติบางองค์การอาจจะใช้ Balanced Scorecard

เป็นเคร่ืองมือในการวัด และประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่บางองค์การก็สามารถน า 

Balanced Scorecardไปประยุกต์ใช้ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ 

 วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546) กล่าวว่า ประโยชน์ของ Balanced Scorecard ดังนี ้

 1. ช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์การดีขึ้น 

 2. บุคลากรทั้งองค์การให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ขององค์การมากขึ้นและเป็นเคร่ืองมือหนึ่ง

ที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 3. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์การโดยอาศัยการก าหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 

 4. ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

 ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก (2551) กล่าวว่า ประโยชน์ที่องค์การจะได้รับจากการใช้ Balanced 

Scorecardท าให้ทุกส่วนในองค์การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกันตามแผน และช่วยให้องค์การ

มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์การได้ชัดเจนขึ้น การใช้ Balanced Scorecard เป็นกรอบในการก าหนด

แนวทางการท างานทุกส่วนทั้งองค์การเป็นการรวมแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกัน

ท าให้แผนกลยุทธ์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกันและจะท าให้ให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างๆส าหรับแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจนเหมาะสม และยังสามารถน ามาวัดผลได้ทั้ง

ลักษณะเป็นกลุ่มและตัวบุคคล 

 ในปัจจุบันการใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือที่

ให้ผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพิ่มศักยภาพองค์การในการแข่งขัน ท าให้ระบบ

สารสนเทศถูกน ามาใช้งานในองค์การอย่างแพร่หลาย ระดับเงินลงทุนในระบบสารสนเทศเพิ่ม

สูงขึ้นตามล าดับของเวลาแม้ว่าผู้บริหารจะตระหนักได้ถึงข้อดีประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบ

สารสนเทศแต่ผู้บริหารยังคงมีค าถามที่แสวงหาค าตอบเร่ือยมาคือ “คุ้มค่าแค่ไหน” (ศรีสมรัก อินทุ

จันทร์ยง, 2556, น. 10-14) 

  ในการประเมินผลระบบสารสนเทศมีวิธีการที่ใช้ในการประเมินหลากหลายประเภท 

นับตั้งแต่วิธีการแบบดั้งเดิมคือการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน มาจนถึงวิธีการที่มีความซับซ้อน
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ในการท าความเข้าใจและการใช้งาน แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดมักจะเป็นวิธีการที่มุ่งประเด็นในการ

ประเมินไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก ในขณะที่ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่มีมุมมองที่

เกี่ยวข้องหลายด้านท า ให้วิธีการต่างๆเหล่านั้นมีข้อจ ากัดในการใช้งาน จนกระทั่งการเข้ามาของ

วิธีการที่เรียกว่า “การวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard)” ท าให้แนวคิดในการ

ประเมินผลระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงตาม Productivity Forum (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2556, 

น. 10-14) 

 การวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นวิธีการที่ Professor Robert Kaplan 

และ Dr.David Norton พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารกลยุทธ์ของ

องค์การด้วยการวัดผลการปฏิบัติงานในมุมมอง 4 ด้านที่ประกอบไปด้วย มุมมองด้านการเงิน 

(Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

(Internal Business Process) และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) มุมมอง

ด้านการเงินเป็นการวัดผลโดยใช้ประเด็นของผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลัก เช่น ก าไร ผลตอบ

ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น มุมมองด้านลูกค้าเป็นการวัดผลโดยใช้ประเด็นของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ความ

พึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับจากการใช้สินค้ารวมทั้งบริการ ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของสินค้าและ

บริการขององค์การนั่นเอง มุมมองด้านกระบวนการภายในเป็นการวัดผลโดยใช้ประเด็นของ

ประสิทธิภาพในการด า เนินงานภายใน เช่น เวลาในการด า เนินงานต่างๆ เป็นต้น มุมมองสุดท้ายคือ 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็นการวัดผลโดยใช้ประเด็นของบุคลากรภายในเป็นหลัก เช่น 

ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ เป็นต้น มุมมองเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะมีผลท า ให้เกิดความเชื่อมโยงในระหว่างมุมมอง ทั้งนี้ในแต่

ละมุมมองจะประกอบไปด้วย จุดประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ส่งผลต่อกัน ท าให้สามารถ

ประเมินผลด้วยแผนภาพ แสดงเหตุและผลได้ง่าย  (นภดล ร่มโพธิ์ และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2553; 

Kaplan & Norton, 1996 a, 1996 b) 

 เน่ืองจากกรอบแนวคิดของการวัดผลองค์การแบบสมดุล (BSC) ใช้กับการประเมินองค์การ 
เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศที่ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
จ าเป็นต้องมีการประยุกต์นิยามของมุมมองต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของการเป็นระบบ
สารสนเทศ เร่ิมตั้งแต่แรงจูงใจในการใช้ระบบสารสนเทศเทียบเคียงได้กับวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
องค์การแนวทางต่างๆ ที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศเทียบเคียงได้กับกลยุทธ์ขององค์การ 
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(Rosemann and Wiese, 1999) ในส่วนของมุมมองต่างๆ (Perspective) มีความเห็นของนักวิชาการ
ระบุไว้ 2 แนวทางคือ 1) ยังคงเรียกชื่อมุมมองต่างๆ ทั้ง 4 มุมมองเหมือนเดิม แต่มีการนิยาม
ความหมายให้สอดคล้องกับบริบทของการเป็นระบบสารสนเทศ หรือ 2) มีการปรับชื่อมุมมอง
เพื่อให้สะท้อนสิ่งที่จะต้องประเมินได้อย่างชัดเจนแต่ยังสามารถเทียบเคียงกับมุมมองเดิมทั้ง 4 
มุมมองได้ ดังนี้ (Martinsons et al. 1999; Saull, 2000; Stewart & Mohamed, 2001) 

ตารางท่ี 2.2 การวัดผลองค์การแบบสมดุลและการวัดผลระบบสารสนเทศ 

การวัดผลองค์การแบบสมดุล 
Balanced  Scorecard 

การวัดผลระบบสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเงิน  
(Financial Perspective) 

มุมมองด้านคุณค่าต่อธุรกิจ (Business Value Perspective) 
หรือมุมมองด้านการตอบแทนองค์การ  (Corporate 
Contribution Perspective) หรือมุมมองด้านประโยชน์ 
(Benefits Perspective) มุมมองนี้ยัง เป็นการประเมิน
ผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดิม แต่ขยายขอบเขตการพิจารณา
ให้รวมถึงผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนที่เกิดจากระบบ
สารสนเทศทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  เช่น ก า ไร 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือ เวลาในการด า เนินงาน ค่าใช้จ่ายที่
ลดลง 

มุมมองด้านลูกค้า  
(Customer Perspective) 

มุมมองด้านผู้ใช้ (User Orientation Perspective) หรือมุมมอง
ด้านลูกค้า (Customer (User) Orientation Perspective) มุมมอง
นี้มองลูกค้าคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้ใช้งานระบบเป็นหลักและอาจจะรวมถึงผู้พัฒนา
ระบบ ส า หรับระบบสารสนเทศบางประเภท มุมมอง  นี้เป็น
การพิจารณาเกี่ ยวกับความสามารถของระบบในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 2.2 การวัดผลองค์การแบบสมดุลและการวัดผลระบบสารสนเทศ (ต่อ) 

การวัดผลองค์การแบบสมดุล 
Balanced  Scorecard 

การวัดผลระบบสารสนเทศ 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
(Internal Business Process) 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process 
Perspective) หรือมุมมองด้านการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Perspective) มุมมองนี้พิจารณาการ
ท างานของระบบสารสนเทศที่มี  ต่อกระบวนงานภายใน
องค์การ ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนงานภายใน 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ภายในขององค์การที่ดีขึ้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยคลี่คลายปัญหาจาก
กระบวนการท างานภายในรวมถึงประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
(Learning and Growth) 

มุมมองด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness 
Perspective) หรือมุมมองด้านอนาคต (Future Orientation 
Perspective) หรือมุมมองด้านการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Competitiveness Perspective) มุมมองนี้มองการ
เรียนรู้และการพัฒนาคือความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดความยืดหยุ่นส า หรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง
พัฒนาการในการใช้ระบบสารสนเทศที่ดีขึ้น 

ท่ีมา: ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง (2556, น.10-14) 

 มุมมองแต่ละมุมมองจะต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ (Objective) ตัววัดผล (Measure) และ

เป้าหมาย (Target) เช่นเดียวกับการประเมินองค์การ ความแตกต่างอยู่ที่การก าหนดจุดประสงค์ ตัว

วัดผล และเป้าหมาย จึงอยู่ที่ไม่สามารถก าหนดจุดประสงค์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจาก

ระบบสารสนเทศแต่ละระบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน จึงต้องก าหนดตัววัดผลและเป้าหมายให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแต่ละระบบไป แต่อย่างไรก็ตามได้มีการรวบรวมจุดประสงค์ตัววัดผล

ของแต่ละมุมมองที่ใช้ในการประเมินระบบสารสนเทศของธุรกิจธนาคาร 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวความคิดการวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

ของระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคาร ที่มีการก าหนดจุดประสงค์ (Objective) ตัววัดผล (Measure) 

และเป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้ 
 

การวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคาร  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 เป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการ

อย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม ลูกค้าทั่วไปที่ท าธุรกิจกับกลุ่ม

มุสลิม ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทั่วไป 

พันธกิจ (Mission)  

 1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบงานได้มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ และด าเนินธุรกิจ

อย่างมืออาชีพ  

 2. มีความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 3. สถานะมั่นคง มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน  สามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่าง

สมดุล 

 4. สนับสนุนและเชื่อมโยงการท าธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 5. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 

มุมมองด้านคุณค่าต่อธุรกิจ (Business Value Perspective)  

วัตถประสงค์  

 1. ระบบสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์การ 

 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบสารสนเทศ 

 3. เพื่อการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัววัดผล ระบบสารสนเทศ 

 1. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเทียบกับงบประมาณ  

 2. ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้อันเกิดจากการใช้งานระบบ  

 3. ค่าใช้จ่ายในการด า เนินงานต่อรายการ  

 4. อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return on Investment)  

 5. ต้นทุนรวมของความเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership) 

เป้าหมาย 

 1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน (Availability) สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของธนาคาร 

 2. การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่ไม่ทันสมัยให้เป็นระบบงานอัตโนมัติ (Automation) 

 3. มีโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

แผนงาน 

 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูล การประมวลผลและรายงาน การน าเสนอเผยแพร่และใช้ประโยชน์ และการดูแล

ระบบอย่างสม่ าเสมอ 

 2. การด าเนินงานการปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ครอบคลุม การบ ารุงรักษา

ระบบงาน 4 ประเภท ดังนี้  

  - Corrective Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพื่อแก้ไขปัญหา 

ข้อขัดข้องของระบบงานที่เกิดขึ้นภายหลังส่งมอบและเร่ิมใช้งานระบบ  

  - Adaptive Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานปรับแต่งเพื่อให้ ระบบ

สามารถท างานต่อเน่ืองตามการใช้งานที่เปลี่ยนไป  



100 
 

  - Perfective Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพื่อปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท างานและการใช้งาน  

  - Preventive Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพื่อตรวจสอบและ

ปรับปรุงระบบงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

มุมมองด้านผู้ใช้ (User Orientation Perspective) หรือมุมมองด้านลูกค้า (Customer (User) 

Orientation Perspective) 

วัตถุประสงค์  

 1. ระบบสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน  

 2. สร้างทัศนคติที่ดีกับผู้ใช้ในการใช้งานระบบ  

 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท า งานร่วมกันภายในองค์การ 

ตัววัดผล ระบบสารสนเทศ 

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  

 2. อัตราการใช้งานระบบ (Utilization Rate)  

 3. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมต่อผู้ใช้  

 4. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในสนับสนุนการท างานของผู้ใช้ (Support Time)  

 5. ร้อยละของความน่าเชื่อถือของระบบ 

เป้าหมาย 

 การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและตามมาตรฐานสากลการให้บริการผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศได้ทันเวลา  และระบบเสถียร ไม่ขัดข้องระหว่างการใช้งาน 

กลยุทธ์ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลของธุรกิจทันสมัยเป็นเอกภาพสามารถให้บริการแก่

ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองความต้องการของของผู้ใช้บริการได้ตรง

ตามความต้องการ 
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แผนงาน 

 1. น าเทคนิคการแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านการใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ด้าน

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพ และรวบรวมปัญหาที่พบบ่อย  เพื่อจัดการ

ฝึกอบรม และป้องกันปัญหาในระยะยาว 

 2. ฝึกอบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สามารถ

แก้ปัญหาเองได้ในเบื้องต้น และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถ

เพิ่มขึ้นและมีทักษะในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญการในระบบสารสนเทศของธุรกิจธนาคาร 

 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  

วัตถุประสงค์  

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์การ  

 2. ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ  

 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกับพันธมิตร  

 4. การตัดสินใจของผู้บริหาร และนโยบาระบบสารสนเทศของธนาคารในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 5. ประสิทธิภาพในการท างานของระบบสารสนเทศ 

 6. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือจัดหา 

ตัววัดผล ระบบสารสนเทศ 

 1. จ านวนรายการต่อพนักงาน  

 2. ค่าใช้จ่ายในการท ารายการต่อรายการ  

 3. อัตราการใช้งาน (Capacity utilization)  

 4. จ านวนระบบที่สามารถปรับปรุงกระบวนงานภายใน  

 5. จ านวนปัญหาในการด าเนินงาน  

 6. จ านวนระบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามลักษณะงาน   

 7 .ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ  

 8. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบล่ม  



102 
 

 9. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบล่ม และระยะเวลาที่กู้คืนระบบ  

 10. ค่าใช้จ่ายในการท ารายการต่อเวลาในการท ารายการ 

เป้าหมาย 

 1. ใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดการปฏิบัติงานแต่งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 2. เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและสามารถรองรับการท างานให้บริการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

 3. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อถือได้ มีเสถียรภาพในการท าางาน และมีความมั่นคง 

โดยข้อมูลที่เก็บจะต้องอ้างอิงได้ทันสมัย 

 4. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดขั้นตอนและเน้นการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ ใช้ส าหรับการพัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศ 

 5. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาและปรับปรุง Hardware และ Software รองรับระบบสารสนเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

 2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน IT อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 3. จัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อ  

สนับสนุนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในทุกพันธกิจของธนาคาร 

 4. พัฒนาให้มีการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน

แต่ละล าดับชั้นของข้อมูล (Layer) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

แผนงาน 

 1. บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 2. บ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ  

  - มีระบบ Unplaned down time  

  - มีระบบ Service level agreement (SLAs) 
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 3. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยน า

เทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

มุมมองด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness Perspective) หรือมุมมองด้านอนาคต 

(Future Orientation Perspective) หรือมุมมองด้านการแข่งขันเชิงกลยุทธ์  (Strategic 

Competitiveness Perspective) 

วัตถุประสงค์  

 1. ระบบสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ  

 2. การเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี  

 3. ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต  

 4. การเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี 

ตัววัดผลระบบสารสนเทศ  

 1. จ านวนวันที่ต้องใช้ที่ปรึกษาในการใช้งานระบบ  

 2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบจากผู้ใช้  

 3. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมต่อผู้ใช้  

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการน า ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การ  

 5. ความพร้อมของบุคลากรในการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลง  

 6. ระบบที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 

 1. มีการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

 2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานข้อมูล 

 3. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 4. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
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กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง

ปลอดภัย 

 2. บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้ก้าวไกล 

แผนงาน 

 1. มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดหมายในการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)  

 2. มีการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

การด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีระบบ และมีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็น

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในสากล สามารถให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในธนาคารและ

ภายนอกธนาคาร ได้จึงจ าเป็นต้องมีจัดท ากระบวนการบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง 

 3. มีโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าสารสนเทศ ( Information 

Security Management System: ISMS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ISO/IEC27001ที่เหมาะสม  

 4. มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ รักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การน าวิธีการวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard) มา

ใช้ในประเด็นของระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเป็นมุมมองที่แคบลง

มากกว่า เพราะระบบสารสนเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธนาคาร ในการท าธุรกรรมของธนาคาร  

จ าเป็นต้องมีการปรับขอบเขตของมุมมองต่างๆ ในการวัดผลให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปของธุรกิจ

ธนาคารนั้น สามารถที่จะใช้ส าหรับการประเมินได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การประเมินความคุ้มค่า

ก่อนที่จะน าระบบเข้ามาสู่การใช้งานจริง (Implementation) ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน Infrastructure 

และงานด้าน IT Operation รวมทั้งเมื่อมีการน าระบบเข้ามาใช้งานแล้วแนวคิดของการวัดผล
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องค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard ) ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการติดตามวัดผลการ

ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศได้ดีอีกด้วย 

นอกจากนี้วิธีการวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced scorecard ) ในระบบสารสนเทศของ

ธุรกิจธนาคาร  ไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) และแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดของธนาคาร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายแต่ละคน โดยระบบของ Balanced scorecard จะเป็นการ

จัดหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานในการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยพิจารณา

จากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการท างานภายในธนาคารและผลกระทบจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

ภายนอกของธนาคาร มาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ในโครงสร้างของระบบสารสนเทศของธนาคาร  

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เมื่อระบบสารสนเทศของธนาคารได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ 

Balanced Scorecard แบบเต็มระบบแล้ว Balanced scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของระบบ

สารสนเทศในการท าธุรกรรมต่างๆของธนาคาร ไปสู่ระบบ การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของธนาคาร 

และเป็นการเสริมสร้างความสามารถในเชิงการแข่งขัน (Competitiveness) ตลอดจนความยั่งยืนของ

กิจการในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมไทยต่อไป 
 

2.6 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชัยรัตน์ จุสปาโล (2553) เร่ืองความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกล

ยุทธ์ธุรกิจ และผลที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจไทย 

 การศึกษานี้มีวัตุประสงค์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน เพื่อศึกษาความสอดคล้อง

ระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดองค์การ

แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาผลของความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์

ธุรกิจ ที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจ โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากองค์การธุรกิจไทย จ านวน 541 องค์การตามรายชื่อกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 150 องค์การ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารธุรกิจและ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทสขององค์การ 
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 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนแสดงระดับความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจมีค่า 10.72 คิดเป็นร้อยละ 53.60 ของคะแนนเต็ม 20 มีปัจจัยที่ส าคัญ 3 

ประการ ที่มีอิทธิพลสามารถพยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกล

ยุทธ์ธุรกิจได้ คือ 1) การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2) ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจัดการ

ความรู้และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ ปัจจัยทั้ง 3 

ประการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ร้อยละ 34.6 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์

ธุรกิจของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีเฉพาะอุตสาหกรรมทรัพยากรทีมี

ค่าความสอดคล้องต่ ากว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มาก องค์การที่มีรูปแบบการจัดการองค์การที่แตกต่าง

กันมีความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจต่างกัน และความ

สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกได้จากผู้บริหารของค์การที่มีความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจระดับสูงสุด เป็นองค์การที่อยู่ในธุรกิจการเงิน และระดับ

น้อยที่สุด อยู่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อมูลที่ได้สนับสนุนผลของการวิจัยเชิงปริมาณใน

ประเด็นความสนใจของผู้บริหารธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ การ

ประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจและโครงสร้าง

องค์การ 

 ชุติมา วัฒนาผาสุขกุล (2550) เร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 

 การศึกษาคร้ังนี้มัวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน

ของธนาคารพาณิชย์ และเพื่อการศึกษาสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จ านวน 5 

ธนาคาร วิธีการศึกษาใช้วิธีเชิงพรรณนา และวิธีเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลตัวแปรปัจจัยการผลิตและ
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ผลผลิต ในปี พ.ศ. 2529-2538 ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ ด้วยวิธี Data 

Envelopment Analysis (DEA) 

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในระบบธนาคาร

พาณิชย์ไทยเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีมาแล้ว ธนาคารพาณิชย์ทุกๆ ธนาคารได้น าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการลงทุนและน าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานก่อนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 

 จากการวัดค่าประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่

ท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2529-2538 สรุปผลการศึกษาที่ส าคัญได้ดังนี้ ส าหรับค่าประสิทธิภาพ

โดยเปรียบเทียบรายปี พบว่าในทุกปีที่ท าการศึกษา มีอย่างน้อยหนึ่งธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

โดยเปรียบเทียบ ส าหรับค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบรายธนาคาร พบว่าในกลุ่มธนาคาร

ขนาดใหญ่ มีเพียงธนาคารเดียวที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่า

ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ พบว่าในทุกปีที่ท าการศึกษา มีเพียงหนึ่งปีที่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในปรัมาณเหมาะสมในทุกๆ ธนาคาร และมีธนาคาร 2 แห่ง ทีมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในปริมาณที่เหมาะสมในทุกๆ ปี 

สุนันทา ภักดีโยธิน (2553) เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย.การวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

องค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์และ

ประเมินการยอมรับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารที่มีต่อตัวชี้วัดเพื่อการ

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ชุด 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย จานวน 327 คน โดยการสุ่มอย่าง

อย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยสถิติการถดถอยพหุ และการจัดสัมมนากลุ่ม

ย่อย 
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ผลการวิจัยพบว่า 1.การวิเคราะห์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปัจจัยองค์ประกอบ 

จานวน 48 ปัจจัย ที่มีความสอดคล้องกัน ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติมี

ความสัมพันธ์กับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 1.00 และสามารถพยากรณ์ได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผล

การวิเคราะห์การยอมรับ ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พนักงานธนาคารภาค

ตะวันตกของประเทศไทย ยอมรับตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก 2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ มีปัจจัย

องค์ประกอบด้านระดับปัจเจกบุคคล ด้านระดับทีมและกลุ่ม ด้านระดับองค์การ และด้านการวัดผล

ขององค์การ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3.ผลการ

ประเมินการยอมรับเพื่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ มีปัจจัยองค์ประกอบด้านคุณลักษณะเด่น 

ด้านความเป็นผู้นาขององค์การ ด้านการบริหารงานลูกจ้าง ด้านการประสานหรือผูกพันต่อองค์การ 

ด้านการเน้นกลยุทธ์ ด้านมาตรการความสาเร็จ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า พนักงานธนาคาร ยอมรับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

Ness (2005) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับกลยุทธ์ และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาการส ารวจ และการค้นพบการ

เพิ่มขึ้นของแรงกดดันเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจ ยังคงขยายอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความต้องการ

ส าหรับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น การก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี การบริการและการ

แก้ปัญหาก าลังขับเคลื่อนความช้า ความเร็ว และการเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญในยุทธวิธีของธุรกิจ 

ตามมาด้วยความต้องการต่อเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสนับสนุนการบริการ และการ

แก้ปัญหาที่ต้องการได้รับความได้เปรียบเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ระดับที่เทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถมีผล และมีประสิทธิภาพในการน าเสนอบริการ และการแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นที่

รู้จักคือ ITE (IT Effectiveness) 

การปรับกลยุทธ์ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ถูกมองว่าเป็นวิธีการที่จะได้รับความสามารถ

ในการน าส่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้น แต่งานวิจัย นี้และแนวโน้มดูเหมือนจะชี้ว่าการรับรู้ที่

เพิ่มขึ้นของความต้องการส าหรับความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีที่จะได้รับ
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ประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITE) อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ

ยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับกลยุทธ์ ยัง

ขาดหลักฐานจากประสบการณ์ หรือการทดลอง มีความต้องการที่จะท าให้ความสัมพันธ์ของพวกที่

มีเหตุผล และวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรหรือไม่ที่มีความเกี่ยวพันธ์มากกว่ากับประสิทธิผลของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลของการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก ที่เพิ่มขึ้นคือ ข้อมูลยืนยันว่ า ความ

ยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

มากกว่าความสัมพันธ์กับการปรับกลยุทธ์ การศึกษาที่ค้นพบต่อมาชี้ว่าการรวมเข้าด้วยกันของการ

ปรับกลยุทธ์ไม่ได้ปรับปรุงอ านาจการท านายของรูปแบบความคิดที่เกิดขึ้น เพราะว่า ความยืดหยุ่น

ของเทคโนโลยีสารสนเทศแบกรับน้ าหนักของการอธิบาย ผลของ ITE ภายใต้รูปแบบความคิดที่

เกิดขึ้น  

Misra (2006) บทบาทของทรัพยากรบุคคลในการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ : 

ยุทธวิธีการประเมินโครงสร้างบนพื้นฐานระบบเมตริกจากการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก าลังกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนกระบวนการธุรกิจในองค์การ การ

ได้มาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างให้ผลดีในการสนับสนุนการจัดการและในการช่วยวิธีการ

ความร่วมมือ ภายใต้เงื่อนไขว่าทรัพยากรขององค์การและกระบวนการทางธุรกิจได้ถูกปรับให้

เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมากที่

ได้มาต้องล้มเหลว เนื่องจากการปรับของกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่

เหมาะสม บทบาทของทรัพยากรบุคคลค่อนข้างจะวิกฤตต่อกระบวนการปรับนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ว่า

การได้มาซึ่งองค์การแสดงให้เห็นความสามารถของทรัพยากรบุคคลต่อการสนับสนุนกระบวนการ

ปรับโดยเฉพาะในขั้นตอนการได้มาเพื่อที่จะได้ลดอาการช็อกหลังการได้มาให้น้อยที่สุด ทรัพยากร

บุคคลในกระบวนการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกอภิปรายโดยวิธีทางเมตริกระหว่างขั้นตอน

ก่อนการได้มา โครงสร้างถูกพัฒนาขึ้น และมูลเหตุความสัมพันธ์ระหว่างเมตริกได้ถูกอภิปรายแล้ว

โครงสร้างนี้ได้ถูกทดสอบเพื่อความเหมาะสมและใช้เป็นกรณีส าหรับการประเมินค่า 

Anyanwu, Arome, & Keengwe (2005) Metadata : ตัวอย่างส าหรับฐานข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศทั่วโลก 
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จากการวิจัยพบว่าการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติ และการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันออกและในโลกที่สาม ดังนั้นโอกาสอันยิ่งใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ

บริษัทจ านวนมาก และอุปสรรคอันยากล าบากได้ถูกรวบรวมเพื่อต่อต้านผู้อ่ืน อัตราความล้มเหลว

ของธุรกิจระหว่างบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ได้ส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดคิดไว้ เช่นเดียวกับการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศของพวกเขามาใช้ให้เป็นผล การเพิ่มขึ้นของความนิยมและการใช้

อินเตอร์เน็ต ซึ่งธุรกิจต่างๆ ควบคุมได้น้อยคือความซับซ้อนที่ถูกเพิ่มขึ้น การศึกษานี้ได้ชี้ถึงบ่อเกิด

ของปัจจัยที่ลดลง เช่นเดียวกับวิธีกระจายฐานข้อมูล เป็นวิกฤตต่อความส าเร็จของการท าเทคโนโลยี

สารสนเทศทั่วโลกให้เป็นผลในบริษัทข้ามชาติทุกวันนี้ ความสัมพันธ์กันและผลกระทบของปัจจัย

เหล่านี้ในธุรกิจข้ามชาติได้ถูกอภิปราย ผลที่ตามมาคือวิธีการแก้ปัญหาส าหรับแต่ละปัญหาได้ถูก

เสนอแนะ 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการสังเคราะห์เชิงบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย

คร้ังนี้ ตามภาพที่ 2.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

ภาพท่ี 2.10 แบบจ าลองกรอบแนวคิดการวิจัย 

นโยบายรัฐ 

- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

- หลักยุติธรรมทางการเงิน 

การจัดการความรู้ 

- การก้าวไปสู่องค์การแห่ง

การเรียนรู ้

- การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

องค์การ 

 

การจัดการระบบสารสนเทศ 

1.ข้อมูลและสารสนเทศ 

2.การสื่อสารและภาพลักษณ์

ขององค์การภายนอก 

3.การติดตามความก้าวหน้า

ของธนาคาร 

4.การประสานงานกับ

หน่วยงานและองค์การอ่ืน 

5. มาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย 
 

ประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

-การบรรลุวัตถุประสงค์ 

-การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรระบบสารสนเทศ 

-ประสิทธิภาพในการท างาน 

-ความพึงพอใจในการท างาน 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 
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สมมติฐานท่ี 1 นโยบายรัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 3 ข้อมูลและสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 4 การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 5 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 6 การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืน มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 7 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
นิยามปฏิบัติการตัวแปร 

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   หมายถึง  

เคร่ืองมือหลายอย่างที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีไว้ใช้งานเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่

เสมอ เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสาร (Communication technology) ประกอบด้วย อุปกรณ์และ

ชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนนข้อมูลระหว่างกัน 

การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนี้เกิดเป็นโครงสร้างเรียกว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่

กล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นทรัพยากรขององค์การที่สามารถน ามาใช้งานรวมกันได้ทั่วทั้งองค์กรและ

กลายเป็นสิ่งที่ เรียกว่าโครงสร้างระบบสารสนเทศภายในธนาคาร (Information technology 

infrastructure) ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างระบบข่าวสารที่ต้องการได้ถึงแม้ว่ า

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มี

ความก้าวหน้าโดยเพิ่มขีดความสามารถมากเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศของธนาคารแต่ละธนาคาร แต่การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศเหล่านั้นจะมาจากความต้องการที่สืบเนื่องมาจากการท างานของธนาคารมากกว่า 



112 
 

โดยความต้องการเหล่านี้อาจมาจากความต้องการของหน้วยงาน หรือความต้องการของกลุ่มคนที่

ท างานในหน่วยงานหรือธนาคารนั้นๆ ธนาคารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

สารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับแก้ไขปัญหาหรือ

คาดการณป์ัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารในอนาคตได้รากฐานของการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศจึงต้องท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์โครงสร้าง และกระบวนการท างานของ

ธุรกิจธนาคาร รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก่อให้ เกิดผลดีกับ

ธุรกิจธนาคาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information system: MIS) สนับสนุน

การท างานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการน าเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ

ด้าน และข้อมูลในอดีต ซึ่งจะเน้นความต้องการของบุคลากรภายในธนาคารมากกว่าบุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอก ระบบสารสนเทศ จะช่วยงานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 

มักจะน าข้อมูลจากระบบ TPS (Transaction processing system) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศพื้นฐาน

ขององค์กรทางธุรกิจธนาคารทั่วไปที่สนับสนุนการท างานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มาประมวลผล

นั่นเอง 

นโยบายของรัฐ  เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลสามารถเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ ส าหรับ

ส่วนที่รัฐเลือกที่จะกระท านั้นจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็น

กิจวัตรและที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าบรรลุ

เป้าหมายด้วยดี ในการให้การบริการแก่สมาชิกในสังคมในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท าก็ถือว่า

เป็นสาระส าคัญของนโยบาย และยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติ เป้าหมายของนโยบายสาธารณะเพิ่มเติม

อีก ดังนี้ 

 1. สามารถท าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อนโยบายได้ 

 2. สามารถวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายโดยขบวนการทางการเมือง 

 3. สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายที่เป็นผลมาจากระบบการเมือง 

 4. สามารถท าการประเมินผลกระทบจากนโยบายที่มีต่อสังคมทั้งในเชิงที่คาดคิดประมาณ

การไว้แล้วและผลที่จะเกิดโดยไม่ได้คาดคิด 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  หมายถึงในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ขยายการผลิต และเพิ่มผลผลิตถ้าเงินทุนมีอยู่อย่างจ ากัดก็จะไม่มีการน าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ดังนั้น สถาบันการเงินจึงเข้ามามีบทบาทและความส าคัญ โดยจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในหาร

รวบรวมเงินออมไปยังผู้ลงทุนรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการเงินทุนที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด

นั้นๆ ได้ เมื่อความต้องการเงินทุนได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะท าให้การประกอบการ หรือการ

ผลิตเกิดขึ้น ผลผลิตของประเทศมากขึ้นเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค และการส่งออกจ าหน่ายต่อ

ในต่างประเทศได้อีกด้วย จึงท าให้ประชากรมีงานท า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และรายได้ประชาชาติก็

จะเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะท าให้เงินทุนจ านวนน้ันไหลกลับเข้ามาในสถาบันการเงินอีก จึงกล่าวได้

ว่า สถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนส าคัญ เพราะถ้าไม่มีสถาบันการเงินแล้ว ความสะดวก ความ

คล่องตัวในการจัดหาเงินทุนเพื่อประกอบการใดๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

หลักยุติธรรมทางการเงิน หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้

เสียอ่ืน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นระบบให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะ

ผู้น า และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุน ทั้งนี้ยังหมายถึงระบบการก ากับและควบคุมกิจการ

โดยการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจใน

กรณีต่างๆ ขึ้นในกิจการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นส าคัญ (องค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD)

 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่

ในตัวบุคคล รวมทั้งที่เป็นความรู้จากประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาทั้ง

ทางด้านของตัวบุคคลหรือเอกสารที่ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวม น ามาพัฒนาให้เป็นระบบเป็น

ขั้นตอน เป็นกระบวนการ โดยน าระบบสารสนเทศ  เข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกคน

ในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และส่งเสริมให้คนในองค์การได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันและนอกจากนี้ยังเป็นสร้างการท างานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลไปถึงบรรยากาศในการสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างแท้จริง 
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 การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  เป็นองค์การที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอด

ความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร  ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก  มีความ

พยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์การที่จะประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง  เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร

ในองค์การหันมาร่วมมือกัน เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง  (Core competence) ขององค์การ และ

นอกจากนี้ท าให้เกิดการปฏิรูปในองค์การ เป็นการเร่ิมต้นคนบุคลากรในองค์การ ทุกส่วนงาน ทุก

ฝ่ายงาน ให้เกิดการทดลองใหม่ๆ หรือให้พนักงานได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขององค์การอย่างแท้จริงที่

จะท าให้พนักงานหรือบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น แสดงพลังออกมาอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันกับ

ข้อบกพร่องในระบบและการเรียนรู้ร่วมกัน 

 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ หมายถึง การพัฒนาและบริหารจัดการภายในองค์การ

สมาชิกในองค์การต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมายหรือจุดหมายร่วมกัน มีการท างานอย่างเป็น

ระบบ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้จากอดีต  โดยการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถน ามา

เปรียบเทียบศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และน ามาปรับปรุง ทดลองปฏิบัติ เพื่อหาแนวทาง

หรือองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ โดยการ

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การอีกด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้

เป็นองค์การที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และ

องค์การให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์การที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนองค์การ

สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าที่ขององค์การเป็นหลัก  

บุคลากรในองค์การต้องมีเป้าหมายเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน ที่

ส าคัญสมาชิกต้องมีการท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน 

การจัดการระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดการระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในองค์การไว้อย่างเป็นระบบโดยมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้

งานกับระบบงานนั้นๆ โดยเฉพาะมีพนักงานป้อนข้อมูลเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเป็น

รายงานทางสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ การน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน

ให้เกิประสิทธิภาพสูงสุด การลดต้นทุนการท างาน การลดเวลาในการท างาน ทั้งในการให้บริการ

และการบริหาร การลดความซ้ าซ้อนและการเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ก าหนดทิศทางในการใช้
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ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  

ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมายขององค์การ 

ข้อมูลและสารสนเทศ  หมายถึง  

ข้อมูล  (Data) คือความจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ข้อมูลอาจถูกน ามา

เข้ากระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการท าข้อมูลให้กลายเป้นสารสนเทศ (Data  manipulation)  

เพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ใช้ข้อมูลแต่ละราย 

 สารสนเทศ  (Information) คือข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้ใช้ข้อมูลนั้น ค าว่ามีความหมาย  

หมายถึง ข้อมูลนั้นจะต้องมีสารส าคัญสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนั้นได้ 

การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก   

 การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเร่ืองราวต่างๆ จากผู้ส่งสาร

ไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ท าหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ ไปยังผู้รับสาร

โดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งที่

ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการ

สื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์การ (Wilbur, 2009)   

ภาพลักษณ์  หมายถึง  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ

ประทับใจ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน ซึ่งภาพลักษณ์จะมีส่วนผสม

มั้งมิติส่วนตัว (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว (Private image) 

โดยที่มีส่วนร่วมกันในแง่ของความเป็นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public image) 

 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตาม

แผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ

ติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การ

ติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  คือการรวบรวมและ

บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
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 การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอื่น หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิด

ความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์ เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืน ไม่เกิดการท างานซ ้าซ้อน ขัดแย้ง 

หรือเหลื่อมล ้ากันการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือตาแหน่งที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ

ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

ค าอธิบายสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 นโยบายรัฐมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงการคลัง เป็น

การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐจัดขึ้น หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนว

ปฏิบัติที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นเพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์การ 

นับว่ามีผลกับการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยตรง 

เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

นโยบายมีความส าคัญต่อองค์การปัจจุบันอย่างมากเนื่องจากนโยบายเป็นทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลง จึงมีการใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจ โดยที่

นโยบายถูกก าหนดขึ้นในสังคมหรือในองค์การต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อสนอง

ความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลในองค์การ  

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, น. 90) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมีประเด็นที่

ส าคัญ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเป็นกระบวนการคือ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นมีตอนในการ

ด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วคร้ังชั่วคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่ขยักขย่อน  

แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สอง

คือ  เป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ซึ่งแฝงความหมายว่า ก่อนน า
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นโยบายไป  ปฏิบัติต้องมีตัวนโยบายก่อนและต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย นั่น

คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนนโยบายทั้งหมด โดยเป็นขั้นตอนที่สืบ

เน่ืองมาจากการก าหนดนโยบาย 

 

สมมติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 
คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล รวมทั้งที่

เป็นความรู้จากประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาทั้งทางด้านของตัวบุคคลหรือ
เอกสารที่ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวม น ามาพัฒนาให้เป็นระบบเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ โดย
น าระบบสารสนเทศ  เข้ามาช่วยในการจัดการความรู้  เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และส่งเสริมให้คนในองค์การ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 
ความรู้มาจากสารสนเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการและ

สร้างจุดแข็งให้แก่ธุรกิจธนาคาร เช่นแบ่งความรู้ออกเป็นความรู้ส่วนบุคคล (Individual knowledge)  
และความรู้องค์การ (Organizational knowledge) การแบ่งลักษณะนี้พิจารณาจากแหล่งของความรู้
เช่นความรู้ภายในองค์การ (Internal knowledge) และความรู้ภายนอกองค์การ (External knowledge)  
ต้องมีการถ่ายโอนความรู้ไปมาระหว่างบุคคลกับองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
ต้องการถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในองค์การเพื่อให้กับพนักงานทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้
เข้าใจและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี   

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553) ได้ให้นิยามของการจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้ 

หมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะเป็นพลวัตที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ กิจการ 

ตลอดจนประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การ เพื่อสร้าง

เป็นความรู้ และความคิดใหม่ ในลักษณะของนวัตกรรม โดยค านึงถึงการพัฒนาความสามารถของ

องค์การในด้านโครงสร้างและระบบการบริหาร การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอน และการแพร่กระจาย

ของความรู้ เพื่อท าให้ความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สร้างความสามารถในเชิงการแข่งขันขององค์การในระยะยาว 
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สมมุติฐานท่ี 3 ข้อมูลสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

ข้อเท็จจริงหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่

ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มา

จากการสังเกต การรวบรวม การวัดข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ส าคัญจะต้อง

มีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล 

เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

การน าเอาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก  

ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ขององค์การ และข้อมูลสารสนเทศที่ได้มากระบวนการในการท าข้อมูลให้กลายเป็น

สารสนเทศ และหากข้อมูลและสารสนเทศที่ท าการประมวลผลและจนน าไปใช้งาน ข้อมูลที่ได้ต้อง

ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว เพื่อให้มีคุณค่าและมีความหมายต่อการประยุกต์ใช้งานส าหรับบุคคล

หรือองค์การ สารสนเทศอาจอยู่ในรูปของภาพ แสง สี เสียง รูปร่าง รูปทรง ตัวเลข ตัวอักษร

ข้อความ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ประโยชน์และคุณค่าของ

สารสนเทศจะน าไปสู่ “ความรู”้ ที่มีประโยชน์ต่อไป 

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

ทรัพยสิทธิ์ เหลืองจารุโรจน์ (2556 , บทคัดย่อ) การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองนี้ได้ศึกษา

เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริการแก่พนักงานภายในธนาคาร

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของธนาคารให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านเคร่ืองมือ IBM Tivoli โดยการท างานนั้นจะต้องสามารถตรวจสอบ ติดตามและประสานการทา

งานไปยังบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องได้ โดย Service desk ซึ่งเป็นผู้ที่รับ Service Request ต่างๆ 

จากพนักงานธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น Incident, service request fulfillment และ Problem โดย Service 

desk จะต้องทาการเปิดงานบันทึกข้อมูลและจับเวลาการทางานซึ่งระบบต้องสามารถติดตามและส่ง

ต่อการทางานไปจนสิ้นสุดการทางานได้ จากสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นต้องมีการก าหนด Work Flow ของ

การทางานในแต่ละเร่ืองและมีการบันทึกการทางานต่างๆ ไว้ในระบบเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้และ
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ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานให้เป็นไปตาม Service level agreement ซึ่งนาไปเป็นข้อสรุป

เพื่อใช้ในการประเมินผลงานการให้บริการโดยวัดค่าจากเวลาที่แท้จริงในการทางานและระดับความ

ยากง่ายและความเร่งด่วนของงาน อีกทั้งจัดทารายงานรายเดือน รายปี เพื่อดูสถิติของ Service 

Request ที่เกิดขึ้น 

 

สมมติฐานท่ี 4 การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก  เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลภายนอกที่

มีต่อองค์  อาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ  เป็นความมุ่งหมายหรือ

เจตนา ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น 

เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีภาพลักษณ์เป็นความประทับใจที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของ

ประชาชนที่มีต่อองค์การซึ่งภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจต่างๆ เพราะภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์การธุรกิจจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการสนับสนุนสินค้าหรือบริการขององค์การธุรกิจด้วย

เพราะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือยอมรับในสินค้าและบริการที่องค์การธุรกิจนั้นการสื่อสาร

และภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่ปรากฏในใจลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่เผยแพร่ ส่งผลอย่าง

ยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการสื่อสารลักษณะ

อ่ืนๆ   

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 Roger & Shoemaker (1971) ได้สรุปถึงกระบวนการและองค์ประกอบในการสื่อสาร 

โดยแสดงแบบจ าลองการสื่อสารแบบ S-M-C-R-E ดังนี ้

 S หมายถึง Source แหล่งข่าวสาร 

 M หมายถึง Message ข่าวสาร 

 C หมายถึง Channel ช่องทางการสื่อสาร 
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 R หมายถึง Receiver ผู้รับสาร 

 E หมายถึง Effect ผลของการสื่อสาร 

 กระบวนการในการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 2 ส่วน คือขั้นตอนการส่งสาร 

(Transmission phase) และขั้นตอนการรับกลับ (Feedback phase) (Jones & George, 2003, p. 513) 

 

สมมติฐานท่ี 5 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคารมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ

และหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะ

น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตาม

และประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานว่า

อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้

ควบคู่กัน แต่ความหมายของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล” นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและ

ความแตกต่างกัน 

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

 ประลอง ครุฑน้อย (2555) การประเมินระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนการวิจัยเชิงประเมิน 

เป็นกระบวนการวิจัยที่เหมือนกับการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องกับกระบวนการวิจัย หรือวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และเน้นในเร่ืองการได้มาซึ่งองค์ความรู้ 

หรือแนวคิด แนวปฏิบัติใหม่ๆ ควบคู่ไปด้วย รวมทั้งมีการผนวกกับการกาหนดเกณฑ์ที่เป็นปรนัย 

มุ่งเน้นตัดสินคุณค่าของการปฏิบัติการใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
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สมมุติฐานท่ี 6  การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืนมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

 การประสานงานเป็นกระบวนการรวบรวมกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใน

องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์การ ท างานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพื่อให้งาน

ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

Burke & Cooper (2008) ได้กล่าวถึง การประสานงานไว้ว่า การประสานงานที่ดีนั้นต้องเร่ิม

ตั้งแต่เร่ิมการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจะต้องวางแผนและก าหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และผู้รับมอบจะได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างความ

เข้าใจและความไว้วางใจร่วมกัน 

 

สมมติฐานท่ี 7 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ความหมาย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ ซึ่งเป็นความหมายที่

ค่อนข้างกว้างและยากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริง เพราะสิ่งแวดล้อมขององค์การอาจหมายถึง

สิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่วนองค์การของรัฐ อาจมีความหมายครอบคลุม

องค์การทั้งหมดของรัฐ ส่วนลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐกับสิ่งแวดล้อมของ

องค์การก็อาจมีหลายลักษณะ 
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เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้น 

นโยบายของรัฐ  เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย  เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาล  
ดังนั้นนโยบายรัฐ ส่งผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทสไทย 

ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

 ตัวแบบนโยบายสาธารณะที่มีการอ้างถึงกันอย่างกว้างขวางในการศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ ได้แก่ ตัวแบบชนชั้นน า ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่ม ตัวแบบเชิงระบบ ตัวแบบ
สถาบัน ตัวแบบกระบวนการ ตัวแบบหลักเหตุผล และตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) 
 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ 3.เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ จากการตอบแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์ เป็นการมุ่งศึกษาในด้าน

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึก โดยวิธีการศึกษาเอกสาร สังเกต และการสัมภาษณ์ ซึ่งได้แบ่งการศึกษาออกเป็นดังนี้ 

3.1 รูปแบบวิธีวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.5 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  

3.1 รูปแบบวิธีวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยด้วยวิธีการด า เนินการวิจัยแบบผสมผสาน

(Mixed  methods  research) 2 รูปแบบ แบบแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ 

การน าแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาสร้างสมมติฐาน เพื่อพิสูจน์สหสัมพันธ์ 

(Correlation) ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขโดยจัดแบ่งตัวเลขเป็น 2 
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ประเภท คือ ประเภทตัวแปรเหตุ และประเภทตัวแปรผล เมื่อได้ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และแบบที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

คือ ด าเนินการทดสอบความคิดเห็นในบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน  วิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ 

และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับ

สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติผู้วิจัยน า

ข้อมูลที่ได้จากค้นคว้าเอกสาร การสังเกตการณ์และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่ชัดเจนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายรายละเอียด

ของตัวแปรต่างๆ ที่ปรากฏในกรอบแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.2.1 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
การใช้ประชากรเพื่อการศึกษาคร้ังนี้ใช้ มีดังนี้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บข้อมูล

จากประชากรตัวอย่าง (Population sample or accessible population) กลุ่มประชากรที่จะศึกษา คือ 
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ โดยจะแบ่งเป็นส านักงานภาค แบ่งเป็น
ส านักงานเขต สาขาของธนาคารที่มีอยู่ 108 สาขาและอีก 1 ส านัก ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานใหญ่  

โดยการศึกษานี้จะใช้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเป้าหมายโดยการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ 31 สิงหาคม 2559 

ล ำดับ สังกัด จ ำนวนพนักงำน 
1 รองกรรมการ  ผู้ช่วยกรรมการ 6 
2 ฝ่ายงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 17 
3 ฝ่ายงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 29 
4 ส านัก/ฝ่ายที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการธนาคาร 64 
5 กลุ่มงานพิเศษ โครงการ Bank Transformation 1 
6 กลุ่มงานพิเศษ โครงการ Credit Process Improvement 6 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ 31 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 

ล ำดับ สังกัด จ ำนวนพนักงำน 
7 กลุ่มงานบุคคลและธุรการ 84 
8 กลุ่มงานก ากับและสอบทาน 40 
9 สายงานธุรกิจรายย่อย 147 
10 กลุ่มงานธุรกิจสาขา 141 
11 กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 129 
12 กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ 43 
13 กลุ่มงานธุรกิจSMSs 70 
14 กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฏหมาย 99 
15 กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ 105 
16 กลุ่มงานการเงิน 44 
17 กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 65 

รวมพนักงำนส ำนักงำนใหญ่ 1,090 

รวมพนักงำนสำขำ 776 

รวมพนักงำนท้ังหมด 1,866 

 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

งานวิจัยนี้ใช้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด เนื่องจากในทางปฏิบัติไม่สามารถท าการศึกษาประชากร
ทั้งหมดได้ เพราะปัญหาและอุปสรรคในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการศึกษา รวมถึงพนักงาน
จ านวนมากที่ท างานในแต่ละจังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงต้องมีความจ าเป็นจะต้องก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดและวิธีคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในการศึกษา 
  3.2.2.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บข้อมูลจาก
ประชากรตัวอย่าง (Population sample or accessible population) กลุ่มประชากรที่จะศึกษา คือ 
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ โดยจะแบ่งเป็นส านักงานภาค แบ่งเป็น
ส านักงานเขต สาขาของธนาคารที่มีอยู่ 108 สาขาและอีก 1 ส านัก ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานใหญ่ ประชากรจากกลุ่ม ตัวอย่างพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 1,866 คน โดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane          

      

                          
 

    2 

 

 เมื่อ    n                      =           จ านวนตัวอย่างที่จะต้องท าการสุ่ม  
   N          =           จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e                  =            ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 

                            
    

              
 

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 329 คน   

เมื่อค านวณด้วยสูตรดังกล่าวตามวิธีของ Yamane จากประชากรจ านวนทั้งสิ้น1,866 คนการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
โดยน าจ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่จะแจกแบบสอบถามที่ได้ก าหนดมาแล้ว มาหาสัดส่วนของตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มด้วยสูตร ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551, น. 112) 

3.2.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาคร้ังนี้ใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีโอกาสทางสถิติ

(Probability sampling) โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ค านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูก

เลือกมากน้อยเท่าไร ท าให้ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถน าผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ แต่มีความสะดวกและ

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) 

  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้

ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้

เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างที่ต้องการในการวิจัยต่อไป ดังแสดงในสูตรดังนี้ 
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  n i  =  N i     
 

 
 

เมื่อ  n i คือ จ านวนตัวอย่างที่ต้องการของกลุ่ม i 
  n คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
  Ni คือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มที่ i 
  N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

ตำรำงท่ี 3.2 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโครงสร้างจ านวนพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ 31
สิงหาคม 2559 

ล ำดับ สังกัด 
จ ำนวน
พนักงำน 

กลุ่มตัวอย่ำง
ของพนักงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละ % 

1 รองกรรมการ  ผู้ช่วยกรรมการ 6 1.08 0.32 
2 ฝ่ายงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
17 3.06 0.91 

3 ฝ่ายงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

29 5.22 1.55 

4 ส านัก/ฝ่ายที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการธนาคาร 64 11.52 3.43 
5 กลุ่มงานพิเศษ โครงการ Bank Transformation 1 0.18 0.05 
6 กลุ่มงานพิเศษ โครงการ Credit Process 

Improvement 
6 1.08 0.32 

7 กลุ่มงานบุคคลและธุรการ 84 15.12 4.50 
8 กลุ่มงานก ากับและสอบทาน 40 7.20 2.14 
9 สายงานธุรกิจรายย่อย 147 23.80 7.88 
10 กลุ่มงานธุรกิจสาขา 141 21.08 7.56 
11 กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 129 20.55 6.91 
12 กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ 43 7.74 2.30 
13 กลุ่มงานธุรกิจSMSs 70 12.60 3.75 
14 กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย 99 15.94 5.31 
15 กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ 105 14.17 5.63 
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ตำรำงท่ี 3.2 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโครงสร้างจ านวนพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ 31
สิงหาคม 2559 (ต่อ) 

ล ำดับ สังกัด 
จ ำนวน
พนักงำน 

กลุ่มตัวอย่ำง
ของพนักงำน 

คิดเป็น 
ร้อยละ % 

16 กลุ่มงานการเงิน 44 7.92 2.63 
17 กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
65 11.70 3.48 

18 รองกรรมการ  ผู้ช่วยกรรมการ 6 1.08 0.32 
19 คณะกรรมการตรวจสอบ 17 3.06 0.91 
20 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 29 5.22 1.55 

รวมพนักงำนส ำนักงำนใหญ่ 1,090 189.32 58.41 
รวมพนักงำนสำขำ 776 139.68 41.59 
รวมพนักงำนท้ังหมด 1,866 329 100 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 3.3.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัย (Research instruments) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค าตอบในการวิจัย 
  

แบบสัมภำษณ์ 

 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคารของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้มาจาก จ านวน 4 คน เนื่องมากจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ 

ความสามารถในสายงานด้านระบบสารสนเทศ และเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยตรง 

ประกอบด้วย 

 1. คุณอาสรา อังกาเรีย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ดร.อาบิดีน วันขวัญ   

ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์การ  

3. คุณสุตพันธ์ เจริญทองตระกูล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ส่วนวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

สารสนเทศ 

4. คุณสถาพร  กุลนิล 

ผู้จัดการบริหารส่วนอาวุโส ส่วนปฏิบัติการสารสนเทศและบริหารระบบสารสนเทศ ฝ่าย

ปฏิบัติการและบริการสารสนเทศ 
 

แบบสอบถำม 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 

scale questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด ประเมินค่า 5 ระดับตามแนวทาง

ของ Likert scale โดยทั้งนี้ แบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยวัดความคิดเห็นของพนักงานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

 - การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

 - หลักยุติธรรมทางการเงิน  

- การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  

 - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ  

 - ข้อมูลและสารสนเทศ  

 - การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก  

 - การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร  

 - การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืน  
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 ส่วนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นส าหรับด้านพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ค าถามแบบประเมินค่า (Rating scales) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็น

ด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนข้อ

ค าถาม ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3.3 เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม 

ค ำตอบ เกณฑ์ในกำรให้คะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4  คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3  คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2  คะแนน 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 1  คะแนน 
 

5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก 

3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย 

2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย 
 

 การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนประสิทธิผล

การจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของพนักงานเป็น 5 ระดับ โดยน า

สูงสุดลบคะแนนต่ าคะแนนและหารด้วยจ านวนระดับ ตามหลักสถิติการวัดการกระจายข้อมูล 

เพื่อให้ได้ความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยมีสูตรค านวณดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2545) 

 
 I  =  R 
    K 
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เมื่อ  I  =  ความกว้างของชั้น 

 R  =  พิสัย (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 

 K  =  จ านวนชั้น 

แทนค่าตามสูตร 
  
 I  =  5-1 
     5 
 I  =   4 
     5 
 I  =  0.8 

เมื่อทราบค่าคะแนนในสูตรจะได้เกณฑ์การแปลผลตามช่วงคะแนน 
 

ตำรำงท่ี 3.4  ส าหรับด้านความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 

ช่วงคะแนน ควำมหมำย 
1.00 - 1.80 มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
2.61- 3.40 มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
4.21  - 5.00 มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.5 ส าหรับด้านปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย 
 

ช่วงคะแนน ควำมหมำย 
1.00 - 1.80 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
2.61- 3.40 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
4.21  - 5.00 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 3.6 ส าหรับด้านพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดัง 
 

ช่วงคะแนน ควำมหมำย 
1.00 - 1.80 มีความคิดเห็นต่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นต่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
2.61- 3.40 มีความคิดเห็นต่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นต่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
4.21  - 5.00 มีความคิดเห็นต่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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3.4 วิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบสัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ประกอบไปด้วย

ประเด็นหลัก  3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายของรัฐ  ด้านการจัดการความรู้ และด้านการจัดการระบบ

สารสนเทศ  โดยมีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะ

เป็นค าถามแบบปลายปิด ประเมินค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert scale 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล

การจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สารสนเทศ โดยมีแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ประเมินค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert scale เช่นเดียวกับ ตอนที่ 2 การสร้างและละตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ  มีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ภายหลังจากได้กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบปัจจัยด้วยตัวแปรแต่ละตัวมานิยามตัวแปรให้ชัดเจนและก าหนด

โครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด 

 2. สร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน ดังแสดงผลในตารางที่ 

3.7 
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ตำรำงท่ี 3.7 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน   

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ข้อค ำถำม ข้อท่ี 

ตอนที่ 1  

ข้อมูลส่วนตัว  

 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. ต าแหน่งในปัจจุบัน  

5. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  

  

ตอนที่ 2  

1. ด้านนโยบายรัฐ  

 

1.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

1.2 หลักยุติธรรมทางการเงิน  

  

2. ด้านการจัดการความรู้  2.1 การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  

2.2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ  

  

3. ด้านการจัดการระบบ

สารสนเทศ  

 

3.1 ข้อมูลและสารสนเทศ  

3.2 การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก  

3.3 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร  

3.4 การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืน  

  

ตอนที่ 3  

4. ความมีประสิทธิผล

การจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย  

4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์  

4.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ  

4.3 ประสิทธิภาพในการท างาน  

4.4 ความพึงพอใจในการท างาน  
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3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถามความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ

ของแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุง 

 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 

และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ด้านความตรงเชิงเนื้อหาว่าข้อความในแบบสอบถามเป็นข้อค าถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ 

 5. คัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC-

Index of item objective congruence) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อค าถามตาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมข้อค าถามที่มีความเหมาะสมส าหรับน าไปทดลองใช้ 

 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับพนักงานของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นดังแสดงไว้ในตาราง 

ดังนี้  

ตำรำงท่ี 3.8 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ ำนวนข้อ ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำ 
1. ด้านนโยบายรัฐ 10 .913 
2. ด้านการจัดการความรู้ 10 .924 
3. ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 25 .931 
4. ความมีประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

20 .946 
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3.5 กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 3.5.1  คำมเที่ยงตรง 

 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ตามความหมายของความ

เที่ยงตรง หมายถึงคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดในคุณลักษณะ 

พฤติกรรม เนื้อหาสาระที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและวั ดได้อย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) 

  ผู้วิจัยมีแนวทางปฏิบัติในการสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรงดังนี้ 

  1. ในการก าหนดความหมายของตัวแปรก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุม

ประเด็นที่ต้องการ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

  2. ก าหนดข้อค าถาม สร้างเคร่ืองมือวิจัย โดยค านึงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ

แนวทาง 

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเบื้องต้นในการพิจารณาความเหมาะสมและความ

ครอบคลุม 

  4. ระมัดระวังในความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและการก าหนดความหมายของ

ตัวแปรที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา 
  

 กำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  

  โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พิจารณาให้คะแนนหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม และครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ 

  เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน IOC มีดังนี ้

  ให้ +1 เมื่อมีความมั่นใจว่าข้อถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่    

  -1    เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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  หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้ เชี่ ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องกับ

วัตถุประสงค์โดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977, pp. 49-60) 

สูตร   IOC =     
∑ 

 
 

เมื่อ IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

  ∑    คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

  n คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม

ที่ได้จากการค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  คัดเลือกข้อนั้นไว้ใช้ได้ 

มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5  พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป  

3.5.2 ควำมเชื่อมั่น 

 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 30 

คน เพื่อน ามาทดสอบ (Try Out) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยเป็น

ประเภทการวัดความเชื่อถือได้ที่วัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน  (Internal Consistency) ด้วย

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS โดยวิธีแบบวัดคร้ังเดียวด้วยวิธี Cronbach's Alpha Coefficient ให้ได้

ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปทั้งฉบับ เพื่อทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถามและความชัดเจน

สอดคล้องในเนื้อหาก่อนท าการวิจัย (Sekaran, 2007) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นด้วย

วิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) จากสูตร ดังนี้ 

ค่าความเชื่อมั่น α =  












 
 2ts

2
is11n

n  

 เมื่อ   α  คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n      คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

  2
iS      คือ  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 

  2
tS   คือ  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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หลังจากการทดสอบเคร่ืองมือแล้ว จึงน าเคร่ืองมือที่ทดสอบมาพิจารณาปรับปรุงให้เป็น

เคร่ืองมือที่สมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย จึงน าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป 

3.6 กำรจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 การสร้างรหัสและก าหนดชื่อตัวแปร ผู้วิจัยจะก าหนดตัวย่อ หรือรหัสแทนค่าของข้อมูล

โดยจะใช้เป็นตัวเลขแทนค่าของข้อมูล เช่น ก าหนดรหัส 1 แทน เพศชาย และรหัส 2 แทนเพศหญิง 

เป็นต้น และจะก าหนดชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษรแทนข้อมูลนั้นๆ 

 การจัดท าคู่มือลงรหัส (Code book) ผู้วิจัยจะจัดท าเอกสารประกอบแบบสอบถาม เพื่อให้มี

ความสะดวกในการลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ป้อนข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

ข้อมูลในแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว พบว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์จึงน ามาป้อน

ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเฉพาะ คือ โปรแกรม Data Entry ของโปรแกรม SPSS 

(Statistical package for the social sciences) 

3.7 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source of data)   เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย เร่ืองประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไป

สอบถามพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามสัดส่วนที่ก าหนด โดยจะน าแบบสอบถาม

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ได้ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าที่ก าหนดค่าไว้จากการค านวณ 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source of data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก

หนังสือ ต าราทางวิชาการต่างๆ สิ่งตีพิมพ์ และผลงานการวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค าแนะน า

จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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 3.7.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัยในคร้ังนี้มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

1) แบบสอบถาม ใช้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย ในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลักษณะของแบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับ

ความส าคัญของปัจจัย ลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณ 5 ค่าระดับของ Likert scale ในการ

คัดเลือกข้อค าถามใช้การวิเคราะห์ข้อค าถามตามทฤษฎีการสนองตอบข้อค าถาม (Item response 

theory) หาค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้องภายในเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ

เคร่ืองมือวัดที่สร้างขึ้นใหม่ 

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อน ามาประกอบยืนยันรับรอง

ในปัจจัยส่งผลที่แท้จริงแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

3.8 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive analysis) ใช้บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) 

 สถิติอ้างอิง (Inference statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติซึ่งจะใช้ในการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยเลือกใช้ตามระดับของข้อมูลของข้อมูลนั้นๆ 

 3.8.1 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกน าไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่

(Frequency) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยการหาค่าเฉลี่ย  (  ̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนั้น ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยค่าสถิติ

ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlation และสถิติที่ใช้เป็นตัวแบบความมี
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ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยใช้สถิติ  Multi-

Regression ซึ่งก าหนดรายละเอียดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ที่ระดับ 0.01 

ดังนี ้

 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  2.1 ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย (  ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในส่วนของ

ระดับความส าคัญ และการทดสอบในส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Arithmetic Mean   ̅) ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงภาพรวมส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ

ค าถาม และระดับความคิดเห็นรวมของทุกค าถามในแต่ละปัจจัยเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง

ค านวณได้จากสูตร 

     ̅ = 
  

 
 

 โดย   ̅ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

     คือ ผลบวกคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

    คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่สามารถหา

ได้จากสูตร  
 

       สูตรที่ 1      หรือ 
 

      สูตรที่ 2     
 

       เมื่อ    S.D.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   

   คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n)  

    คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 



บทที ่4 

ผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ โดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการสรุปอ้างอิงที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

จ านวนทั้งสิ้น 329 ชุด โดยน าเสนอผลวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2 ปัจจัยที่มีต่อผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

  4.2.1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายรัฐ การจัดการความรู้  

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

4.2.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.3 ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่น าไปสู่กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย  

4.4 ตัวแบบประสิทธิผลประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 

4.5 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
เกี่ยวกับ สังกัด เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน และวุฒิการศึกษา รายละเอียดแสดงตามตาราง 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง         (n = 329) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สังกัด 
        สาขา 
        ส านักงานใหญ่ 
        ส านักงานภาค 
        ส านักงานเขต 

 
39 
247 
22 
21 

 
11.9 
75.1 
6.7 
6.4 

รวม 329 100 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
124 
205 

 
37.7 
62.3 

รวม 329 100 

อายุ 
        ต่ ากว่า 31 ปี 
        31 – 40 ปี 
        41 -50 ปี 
        มากกว่า 50 ปี 

 
31 
159 
111 
28 

 
9.4 
48.3 
33.7 
8.5 

รวม 329 100 

สถานภาพ 
        โสด 
         สมรส 
         หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
 

 
148 
169 
12 

 
45.0 
51.4 
3.6 

รวม 329 100 

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของพนักงานธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยจ านวน 329 คน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน 
และวุฒิการศึกษาซึ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ผลโดยค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
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(Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดสาขา คิดเป็นร้อยละ 11.9 สังกัด

ส านักงานใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75.1 สังกัดส านักงานภาค คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอยู่ในสังกัด

ส านักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 6.4 และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.7 และเป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.3  

ในด้านอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ต่ ากว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมา

อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 และอายุมากกว่า 50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 8.5  

ด้านสถานภาพของพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.0

รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 51.4 และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อย

ละ 3.6 

ด้านอายุงานของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.2 

รองลงมามีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.6  มีอายุงาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ

ต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาจบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

66.3 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 33.7  และในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

และปริญญาเอกไม่มีจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ปัจจัยท่ีมีต่อผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

4.2.1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายรัฐ การจัดการความรู้ และ การ

จัดการระบบสารสนเทศ 

การประเมินโดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้

เป็นการน าเสนอผลการพรรณนาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) นโยบายรัฐ  

2) การจัดการความรู้ และ 3) การจัดการระบบสารสนเทศ รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย

พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารมีนโยบายของรัฐใน
การการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชัดเจน 

.9 10.6 54.1 29.2 5.2 3.27 .75 ปานกลาง 

2. ธนาคารมีการด าเนินการตาม
นโยบาย และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี อย่างเหมาะสม 

.6 12.5 52.0 31.0 4.0 3.25 .75 ปานกลาง 

3. ธนาคารมีการติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

.9 8.5 55.9 30.4 4.3 3.29 .72 ปานกลาง 

4. ธนาคารมีการน าผลการ
ติดตามมาพัฒนา นโยบาย 
แผนงาน โครงการขับเคลื่อน
ในธนาคาร 

.6 14.9 55.6 25.2 3.6 3.16 .74 ปานกลาง 

5. นโยบายของธนาคารมีความ
ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

.6 13.4 60.8 21.0 4.3 3.15 .72 ปานกลาง 

รวม 3.22 .74 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของ พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความ

คิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.22 และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่ 1 ธนาคารมี
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นโยบายของรัฐในการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมาค าถามข้อที่ 2 

ธนาคารมีการด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.25 ข้อค าถามข้อที่ 3 ธนาคารมีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 ข้อค าถามที่ 4 ธนาคารมีการน าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย 

แผนงาน โครงการขับเคลื่อนในธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และข้อค าถามที่ 5 นโยบายของธนาคาร

มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15  

ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : หลักยุติธรรมทางการเงิน 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐในการพัฒนา
ส่งเสริมเศรษฐกิจ อย่าง
เหมาะสม 

.9 8.8 53.5 31.9 4.9 3.31 .74 ปานกลาง 

2. ธนาคารมีการเพิ่มการ
สนับสนุนการท าธุรกรรม
ทางการเงินที่มั่นคงและ
น่าเชื่อถือ 

.6 12.8 50.8 30.1 5.8 3.28 .78 ปานกลาง 

3. ธนาคารมีบริการทางการเงิน 
อย่างครบวงจร  

2.7 19.8 54.1 18.8 4.6 3.03 .82 ปานกลาง 

4. ธนาคารมีการบริหารจัดการ
โดยก าหนดบทบาทและวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

1.2 15.5 52.3 26.7 4.3 3.17 .78 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : หลักยุติธรรมทางการเงิน (ต่อ) 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

5. ธนาคารมีการด าเนินงานที่
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้  

3.6 15.2 48.3 27.4 5.5 3.16 .88 ปานกลาง 

รวม 3.19 .88 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านนโยบายรัฐ : หลักยุติธรรมทาง

การเงิน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็น

ด้านนโยบายรัฐ : หลักยุติธรรมทางการเงิน ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่ 1 

ธนาคารด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ อย่างเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 

3.31 ข้อที่ 2 ธนาคารมีการเพิ่มการสนับสนุนการท าธุรกรรมทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.28 ข้อที่ 3 ธนาคารมีบริการทางการเงิน อย่างครบวงจร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.03 ข้อที่ 4 

ธนาคารมีการบริหารจัดการโดยก าหนดบทบาทและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การด าเนินธุรกิจ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 ข้อที่ 5 ธนาคารมีการด าเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้ : การก้าวไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู ้

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านเห็น
ความส าคัญของการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

.6 10.6 54.7 29.8 4.3 3.26 .73 ปานกลาง 

2. ธนาคารของท่านพร้อมที่จะ
เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี 

.6 14.3 49.8 31.9 3.3 3.23 .75 ปานกลาง 

3. บรรยากาศการท างานใน
ธนาคาร ส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ 

.9 14.0 54.4 27.1 3.6 3.19 .75 ปานกลาง 

4. ธนาคารของท่านมีระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ใน
ธนาคาร 

2.1 12.8 56.2 25.5 3.3 3.15 .76 ปานกลาง 

5. ธนาคารของท่านสนับสนุน
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ของธนาคาร 

1.2 10.3 57.1 28.6 2.7 3.21 .71 ปานกลาง 

รวม 3.21 .74 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้: การก้าวไปสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ 

ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้: การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รับการประเมิน
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.21 และ เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อ 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ 1 ธนาคารของท่านเห็นความส าคัญของการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 ข้อที่ 2 ธนาคารของท่านพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.23 ข้อที่ 3 บรรยากาศการท างานในธนาคาร ส่งเสริมให้บุคลากร

เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านมีระบบสารสนเทศที่ใช้

ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ในธนาคาร  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15 ข้อที่ 5

ธนาคารของท่านสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.21 

ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

องค์การ 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านมีการส่งเสริม
การเรียนรู้ในหน่วยงาน เช่น 
ระบบการหมุนเวียนงาน 

2.7 14.9 54.4 25.2 2.7 3.10 .78 ปานกลาง 

2. บุคลากรในธนาคารของท่าน 
ได้รับการอบรมวิธีการท างานและ
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

1.2 15.5 56.5 23.4 3.3 3.12 .75 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านมีการพัฒนา
กลไกการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2.4 17.6 53.2 24.3 2.4 3.07 .78 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

องค์การ (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้: การจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาองค์การพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ

ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้: การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ ได้รับการประเมิน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.09 และ เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้อ

อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ 11 ธนาคารของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในหน่วยงาน เช่น 

ระบบการหมุนเวียนงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.10 ข้อที่ 2 บุคลากรในธนาคารของท่าน ได้รับการอบรม

วิธีการท างานและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 ข้อที่ 3 ธนาคารของท่านมีการพัฒนากลไก

การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.07 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านเปิด

โอกาสในการเรียนรู้ของบุคลากร โดยผ่านการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมภายในธนาคารอยู่

เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.09 ข้อที่ 5 บุคลากรในธนาคารมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยการรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

4. ธนาคารของท่านเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ของบุคลากรโดย
ผ่านการสนับสนุนโครงการ 
หรือกิจกรรมภายในธนาคารอยู่
เสมอ 

2.4 14.0 56.8 25.2 1.5 3.09 .74 ปานกลาง 

5. บุคลากรในธนาคารมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดย
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน 

2.7 14.9 56.5 23.7 2.1 3.08 .76 ปานกลาง 

รวม 3.09 .76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : ข้อมูลและ

สารสนเทศ 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคาร มีการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลและสารสนเทศที่
เหมาะสม 

.9 12.5 58.7 25.8 2.1 3.16 .69 ปานกลาง 

2. ธนาคารมีข้อมูลและ
สารสนเทศในการใช้งานที่
ชัดเจน สะดวกในการใช้งาน 

.3 13.4 56.8 27.7 1.8 3.17 .68 ปานกลาง 

3. ธนาคารมีข้อมูลและ
สารสนเทศตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

.6 11.6 61.1 25.2 1.5 3.16 .66 ปานกลาง 

4. ธนาคารมีข้อมูลและ
สารสนเทศมีความถูกต้องและ
มีความน่าเชื่อถือ 

1.2 10.3 60.8 26.1 1.5 3.16 .67 ปานกลาง 

5. ธนาคารมีข้อมูลและ
สารสนเทศมีความทันสมัยและ
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

.9 13.4 63.2 20.7 1.8 3.09 .67 ปานกลาง 

รวม 3.15 .67 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: ข้อมูล

และสารสนเทศ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อมีระดับ

ความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: ข้อมูลและสารสนเทศ ได้รับการประเมินโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.15 และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า โดยข้อที่ 1

ธนาคาร มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 ข้อที่ 2 ธนาคารมี
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ข้อมูลและสารสนเทศในการใช้งานที่ชัดเจน สะดวกในการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 ข้อที่ 3 

ธนาคารมีข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 ข้อที่ 4 

ธนาคารมีข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และข้อที่ 5 

ธนาคารมีข้อมูลและสารสนเทศมีความทันสมัยและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.09  

ตารางท่ี 4.7 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การสื่อสารและ

ภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย\ 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. บุคคลากรในธนาคารมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและ
กันประกอบด้วยการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน 

1.2 14.6 58.1 23.1 3.0 3.12 .73 ปานกลาง 

2. ธนาคารของท่านมีความ
น่าเชื่อถือ บริการมีความทันสมัย 
มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

.3 15.5 56.5 23.7 4.0 3.16 .73 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านช่องทางการ
บริการ มักมุ่งในประเด็นเร่ือง
สถานที่บริการและเวลาที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
สะดวก 

1.8 13.7 58.7 21.0 4.9 3.13 .77 ปานกลาง 

4. ธนาคารของท่านมีการ
ส่งเสริมด้วยกิจกรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ สื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย 

2.4 14.9 57.8 19.5 5.5 3.11 .81 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การสื่อสารและ

ภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก (ต่อ) 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

5. ธนาคารของท่านมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์การจัดการ การ
สื่อสารอย่างมีแบบแผน 

1.5 14.0 56.5 22.8 5.2 3.16 .78 ปานกลาง 

รวม  3.14 .76 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: การ

สื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: การสื่อสารและภาพลักษณ์

ขององค์การภายนอก ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14 และ

เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่ 1 บุคคลากรในธนาคารมี

การแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันประกอบด้วยการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนโดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.12 ข้อที่ 2 ธนาคารของท่านมีความน่าเชื่อถือ บริการมีความทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 ข้อที่ 3 ธนาคารของท่านช่องทางการบริการ มักมุ่งในประเด็นเร่ืองสถานที่

บริการและเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.13 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านมี

การส่งเสริมด้วยกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.11 และข้อที่ 5 ธนาคารของท่านมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การจัดการ การ

สื่อสารอย่างมีแบบแผน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การติดตาม

ความก้าวหน้าของธนาคาร 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านมีการประเมิน
ความก้าวหน้า การประเมินผล
สรุป และการประเมินเพื่อพัฒนา
ของธนาคาร 

.6 12.8 59.3 24.6 2.7 3.16 .70 ปานกลาง 

2. ธนาคารของท่านมีการประเมิน
ที่ยึดเป้าหมายของโครงการหรือ
งานเป็นเกณฑ์ 

1.5 12.8 56.5 27.1 2.1 3.16 .72 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านมีการ
ประเมินผลในธนาคารของท่านมี
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

.6 11.6 62.0 23.7 2.1 3.15 .66 ปานกลาง 

4. ธนาคารของท่านมีการประกาศ
ขั้นตอน เกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ทั่วถึงและ 
โปรง่ใส 

.3 10.6 60.2 25.8 3.0 3.21 .68  

5. การประเมิน ในธนาคารของ
ท่านมีกระบวนการช่วยตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

.9 11.2 58.7 26.1 3.0 3.19 .70  

รวม 3.17 .69 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การ

ติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การติดตามความก้าวหน้าของ

ธนาคาร ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 และเมื่อพิจารณา

รายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางโดยข้อที่ 1 ธนาคารของท่านมีการประเมิน

ความก้าวหน้า การประเมินผลสรุป และการประเมินเพื่อพัฒนาของธนาคาร  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 ข้อ

ที่ 2 ธนาคารของท่านมีการประเมินที่ยึดเป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.16 ข้อที่ 3 ธนาคารของท่านมีการประเมินผลในธนาคารของท่านมีกระบวนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านมีการประกาศ

ขั้นตอน เกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง และโปร่งใส โดยมีค่าเฉลี่ย 3.21 

และข้อที่ 5 การประเมิน ในธนาคารของท่านมีกระบวนการช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและ

แผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: การประสานงาน

กับหน่วยงานและองค์การอ่ืน 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านมีการ
ประสานงานระหว่างบุคคลหรือ
ธนาคาร ภายใต้การรับรู้ถึง 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกัน 

1.2 9.1 59.9 27.1 2.7 3.21 .69 ปานกลาง 

 

 



155 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: การประสานงาน

กับหน่วยงานและองค์การอ่ืน (ต่อ) 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

2. ธนาคารของท่านมีการประสานงาน
ที่ดี ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ของธนาคารไว้อย่างชัดเจน3.4.3 
ธนาคารของท่านมีความร่วมมือ สร้าง
สัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของ
ทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการ
ตกลงร่วมกัน    

1.5 6.1 62.0 25.8 4.6 3.26 .71 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านมีการติดต่อ
ประสานงานภายในธนาคาร เพื่อให้
การด าเนินงานของธนาคารหรือ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

.3 8.8 63.5 23.7 3.6 3.22 .66 ปานกลาง 

4. ธนาคารของท่านมีการประสานงาน
ระหว่างบุคคลหรือธนาคาร ภายใต้
การรับรู้ถึง วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ร่วมกัน 

- 7.3 64.1 25.2 3.3 3.25 .63 ปานกลาง 

5. ธนาคารของท่านมีการแบ่งงาน
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และระบุหน้าที่
การงานไว้ให้ชัดเจน การมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับบุคคลและได้
สัดส่วนกับงานการจัดระเบียบแบบ
แผนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ธนาคาร 

.9 7.9 59.9 27.7 3.6 3.25 .69 ปานกลาง 

รวม 3.24 .68 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : การ

ประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืนพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: การประสานงานกับ

หน่วยงานและองค์การ ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 

และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ 1 ธนาคารของท่านมีการ

ประสานงานระหว่างบุคคลหรือธนาคารภายใต้การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกัน โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.21 ข้อที่ 2 ธนาคารของท่านมีการประสานงานที่ดี ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

ธนาคารไว้อย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย  3.26 ข้อที่  3 ธนาคารของท่านมีความร่วมมือ สร้าง

สัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.22 ข้อที่  4 ธนาคารของท่านมีการติดต่อประสานงานภายในธนาคาร เพื่อให้การ

ด าเนินงานของธนาคารหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 และข้อที่ 5 

ธนาคารของท่านมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ และระบุหน้าที่การงานไว้ให้ชัดเจน การ

มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลและได้สัดส่วนกับงานการจัดระเบียบแบบแผนในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับธนาคาร 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: มาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 
 

 
S.D. 

 
ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านมีมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

2.7 7.0 53.8 32.5 4.0 3.28 .77 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: มาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 
 

 
S.D. 

 
ความหมาย 

2. ธนาคารของท่านมีการเก็บบันทึก
และตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการใช้
งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
และ เหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยต่างๆ 

1.8 7.9 52.0 34.0 4.3 3.31 .75 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านมีการก าหนด
นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศไว้
อย่างชัดเจน 

1.5 7.9 50.2 35.9 4.6 3.34 .75  

4. ธนาคารของท่านมีการจัดท าและ
ปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

.6 7.9 53.2 34.3 4.0 3.33 .70 ปานกลาง 

5. ธนาคารของท่านมีการควบคุมดูแล
และบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร 

1.2 8.5 55.6 31.0 3.6 3.27 .72 ปานกลาง 

รวม 3.31 .74 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.10 ผลการการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ: 

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบว่า ความคิดเห็นของ พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อการศึกษาระดับความ

คิดเห็นด้านการจัดการระบบสารสนเทศ : มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 

27001) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 และ เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ 1

ธนาคารของท่านมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.28 ข้อที่ 2 ธนาคารของท่านมีการเก็บบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศและเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยต่างๆโดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 ข้อที่ 3 

ธนาคารของท่านมีการก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศไว้อย่าง

ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านมีการจัดท าและปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33 และข้อที่ 5 ธนาคารของ

ท่านมีการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.27 

ตารางท่ี 4.11 สรุปผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐ การจัดการความรู้ และการ

จัดการระบบสารสนเทศในภาพรวม โดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 

1. ด้านนโยบายรัฐ 
1.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  3.22 .74 ปานกลาง 

1.2 หลักยุติธรรมทางการเงิน 3.19 .88 ปานกลาง 

2. ด้านการจัดการความรู้ 
2.1 การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ 3.21 .74 ปานกลาง 

2.2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ 3.09 .76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11 สรุปผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐ การจัดการความรู้ และการ

จัดการระบบสารสนเทศในภาพรวม โดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 

3. ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ    

3.1 ข้อมูลและสารสนเทศ 3.15 .67 ปานกลาง 

3.2 การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอก 3.14 .76 ปานกลาง 

3.3 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร 3.17 .69 ปานกลาง 

3.4 การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืน 3.24 .68 ปานกลาง 

3.5 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 
27001) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.31 .74 ปานกลาง 

รวม 3.19 .74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐ การจัดการความรู้ 

และการจัดการระบบสารสนเทศในภาพรวม โดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย

ภาพรวมซึ่งได้รับการประเมินโดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่าอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19  

4.2.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ได้รับการประเมินโดยพนักงานธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย 

การประเมินโดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) การ

บรรลุวัตถุประสงค์ 2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ 3) ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 4) ความพึงพอใจในการท างาน ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : การบรรลุวัตถุประสงค์ 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารมีการวางแผนหรือก าหนด
กิจกรรมที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

1.2 7.6 50.5 37.1 3.6 3.34 .72 ปานกลาง 

2. ธนาคารมีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน 

.9 10.0 55.3 29.8 4.0 3.26 .73 ปานกลาง 

3. ธนาคารของท่านมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของงานไว้อย่างชัดเจน  
เพื่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของธนาคาร 

1.2 7.9 54.4 31.9 4.6 3.31 .73 ปานกลาง 

4. ธนาคารท่านมุ่งเน้นให้เกิดการ
วางแผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของธนาคาร 

1.2 7.6 56.8 29.2 5.2 3.30 .73 ปานกลาง 

5. ธนาคารของท่านมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันและท างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

.9 6.7 55.0 30.7 6.7 3.36 .74 ปานกลาง 

รวม 3.31 .73 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความมีประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : การบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ความ

คิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีระดับความคิดเห็นด้านความมีประสิทธิผล
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การจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับ

การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง ธนาคารมีการจัดล าดับความส าคัญของงาน

ไว้อย่างชัดเจน  เพื่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคารโดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 และเมื่อ

พิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่ 1 ธนาคารมีการวางแผนหรือ

ก าหนดกิจกรรมที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ข้อที่ 2 ธนาคารมีการ

ก าหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 ข้อที่ 3 ธนาคารของท่านมีการจัดล าดับความส าคัญของงานไว้อย่าง

ชัดเจน  เพื่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 ข้อที่ 4 ธนาคารท่าน

มุ่งเน้นให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.30 และข้อที่ 5 ธนาคารของท่านมีการปฏิบัติงานร่วมกัน

และท างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36 

ตารางท่ี 4.13 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ธนาคารของท่านมีการลดค่าใช้จ่าย
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ท าให้
ประหยัดเวลาการท างาน 

1.8 7.0 55.0 31.0 5.2 3.30 .75 ปานกลาง 

2. ธนาคารของท่านมีการน าระบบ
สารสนเทศต่างๆเข้ามาปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานของตนเอง การ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ช่วย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1.5 8.2 50.5 35.0 4.9 3.33 .76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ (ต่อ) 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

3. ธนาคารของท่านมีการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  

.9 6.7 49.2 37.4 5.8 3.40 .74 ปานกลาง 

4. ธนาคารของท่านมีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนและท าให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีในธนาคาร 

.9 5.5 52.3 36.2 5.2 3.34 .71 ปานกลาง 

5. ธนาคารของท่านมี การใช้งานระบบ
สารสนเทศที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการ
คัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งาน
จะต้องวางแผนในการก าหนดคุณภาพ
ของงาน  

.6 4.9 52.3 36.2 6.1 3.42 .71 มาก 

รวม 3.38 .73 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.13 ผลการการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความมีประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบ

สารสนเทศ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อระดับความ

คิดเห็นด้านความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ  ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่าในแต่ละข้อ โดยข้อที่ 1 ธนาคารของท่านมีการลด

ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ท าให้ประหยัดเวลาการท างานโดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.30 ข้อที่ 2 ธนาคารของท่านมีการน าระบบสารสนเทศต่างๆเข้ามาปรับปรุงคุณภาพการ
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ด าเนินงานของตนเอง การน าระบบสารสนเทศมาใช้ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.33 ข้อที่ 3 ธนาคารของท่านมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ข้อที่ 4 ธนาคารของท่านมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนของ

การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนและท าให้เกิดการประสานงานที่ดีในธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 และข้อที่ 

5 ธนาคารของท่านมี การใช้งานระบบสารสนเทศที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการคัดเลือกข้อมูลมา

วิเคราะห์ การใช้งานจะต้องวางแผนในการก าหนดคุณภาพของงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้ผลงานออกมา
เท่ากับหรือมากกว่าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

.3 3.3 43.2 44.7 8.5 3.56 .71 มาก 

2. ท่านรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานต่างๆ 

.3 3.6 38.9 46.8 46.8 3.63 .73 มาก 

3. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในธนาคารท่านใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ 

.3 3.0 38.6 47.7 10.3 3.65 .72 มาก 

4. ท่านท างานได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว 
ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่าย
ขึ้นกว่าเดิม 

.9 2.7 38.3 47.1 10.9 3.64 .75 มาก 

5. ธนาคารของท่านมีการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต การได้ท างานที่ท่านชอบท า
ให้เกิดความสุขใจ สุขภาพจิตดี ตลอดจน
ตอบสนองความต้องการความส าเร็จได้ 

- 4.6 43.5 38.0 14.0 3.61 .78 มาก 

รวม 3.62 .74 มาก 
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จากตารางที่ 4.14 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความมีประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : ประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า ความ

คิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็นด้านความมี

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย: ประสิทธิภาพในการ

ท างาน ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 และเมื่อพิจารณารายข้อ

ค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ 1 ท่านปฏิบัติงานที่ได้ผลงานออกมาเท่ากับหรือ

มากกว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 ข้อที่ 2 ท่านรู้สึกยินดีทุกคร้ังที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบในงานต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่ในธนาคารท่านใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 ข้อที่ 4 ท่านท างานได้ตาม

มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 และข้อที่ 

5 ธนาคารของท่านมีการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การได้ท างานที่ท่านชอบท าให้เกิดความสุขใจ 

สุขภาพจิตดี ตลอดจนตอบสนองความต้องการความส าเร็จได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 
 

ตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : ความพึงพอใจในการท างาน 
 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

1. ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร 

- 3.0 37.1 41.9 17.9 3.75 .78 มาก 

2. ท่านพึงพอใจในความส าเร็จของงาน
ที่ท่านได้ปฏิบัติในแต่ละวัน 

- 2.1 33.7 45.0 19.1 3.81 .76 มาก 

3. ท่านพึงพอใจในภาระงานที่
เหมาะสมของท่านตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- 1.5 33.7 45.0 19.8 3.85 .75 มาก 

4. ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างาน 
นั้นให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

- .9 30.1 45.9 23.1 3.91 .75 มาก 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : ความพึงพอใจในการท างาน (ต่อ) 
 

รายการประเมินข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

 S.D. ความหมาย 

5. ท่านพึงพอใจในงานที่ท าและเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานนั้น ให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของธนาคาร 

- .9 27.7 43.2 28.3 3.99 .77 มาก 

รวม 3.86 .76 มาก 

จากตารางที่ 4.15 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความมีประสิทธิผลการจัดการ

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : ความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ความ

คิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อ ระดับความคิดเห็นด้านความมี

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  : ความพึงพอใจใน

การท างาน ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาราย

ข้อค าถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ 1 ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

ผู้บริหาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 ข้อที่ 2 ท่านพึงพอใจในความส าเร็จของงานที่ท่านได้ปฏิบัติในแต่ละ

วัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ข้อที่ 3 ท่านพึงพอใจในภาระงานที่เหมาะสมของท่านตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 ข้อที่ 4 ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างาน นั้นให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 และข้อที่ 5 ท่านพึงพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้น ให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 
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ตารางท่ี 4.16 สรุปผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในภาพรวม โดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. ความหมาย 

1. ความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 3.31 .73 ปานกลาง 
1.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบสารสนเทศ 3.38 .73 ปานกลาง 
1.3 ประสิทธิภาพในการท างาน 3.62 .74 มาก 
1.4 ความพึงพอใจในการท างาน 3.86 .76 มาก 

รวม 3.54 .74 มาก 

จากตารางที่ 4.16 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในภาพรวม โดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งได้รับการประเมินโดยพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่าอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 
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4.3 ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

สมมุติฐานท่ี 1 นโยบายรัฐมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายรัฐต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X1.1 X1.2 X1 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X1.1 1.000 
        

X1.2  0.656** 1.000 
       

X1 0.902**  0.918** 1.000 
      

X3.1  0.379** 0.426**  0.443** 1.000 
     

X3.2 0.407** 0.459** 0.477** 0.501** 1.000 
    

X3.3 0.349** 0.443** 0.438** 0.448**  .502** 1.000 
   

X3.4  0.390** 0.406** 0.438** 0.388** 0.473** 0.568** 1.000 
  

X3.5 0.432** 0.433** 0.475** 0.461** 0.419** 0.389** 0.509** 1.000 
 

X3 0.519** 0.574** 0.602** 0.733** 0.778** 0.763** 0.766** 0.743** 1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า นโยบายรัฐ (X1) มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (X3) ก็คือตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ  0.602 เมื่อพิจารณานโยบายรัฐแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.349-0.459 
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สมมุติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X2.1 X2.2 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X2.1 1.000 
        

X2.2 0.471** 1.000 
       

X2 0.862** 0.853** 1.000 
      

X3.1 0.426** 0.452** 0.511** 1.000 
     

X3.2 0.459** 0.374** 0.486** 0.501** 1.000 
    

X3.3 0.443** 0.469** 0.531** 0.448** 0.502** 1.000 
   

X3.4 0.406** 0.408** 0.475** 0.388** 0.473** 0.568** 1.000 
  

X3.5 0.433** 0.417** 0.496** 0.461** 0.419** 0.389** 0.509** 1.000 
 

X3 0.574** 0.558** 0.660** 0.733** 0.778** 0.763** 0.766** 0.743** 1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การจัดการความรู้ (X2) มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (X3) ก็คือตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.660 เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้แต่ละด้านมีความสัมพันธ์

ต่อการจัดการระบบสารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.417-0.558 
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สมมุติฐานท่ี 3 ข้อมูลสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X3.1 Y1 Y2 Y3 Y4 

X3.1 1.000 
    

Y1 0.459** 1.000 
   

Y2 0.487** 0.621** 1.000 
  

Y3 0.333** 0.538** 0.628** 1.000 
 

Y4 0.297** 0.471** 0.465** 0.723** 1.000 

Y_total 0.449** 0.986** 0.574** 0.512** 0.449* 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ข้อมูลสารสนเทศ (X3.1) มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Y_total) ก็คือตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี

ความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.449 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อมูล

สารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ระหว่าง 0.297-0.487 

 

 

 



170 
 

สมมุติฐานท่ี 4 การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X3.2 Y1 Y2 Y3 Y4 

X3.2 1.000 
    

Y1 0.494** 1.000 
   

Y2 0.465** 0.621** 1.000 
  

Y3 0.416** 0.538** 0.628** 1.000 
 

Y4 0.343** 0.471** 0.465** 0.723** 1.000 

Y_total 0.484** 0.986** 0.574** 0.512** 0.449** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การ (X3.2) มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Y_total) ก็คือตัว

แปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.484 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การต่อการจัดการระบบสารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.343-0.494 
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สมมุติฐานท่ี 5 การติดตามความก้าวหน้าของธนาคารมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าของธนาคารมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X3.3 Y1 Y2 Y3 Y4 

X3.3 1.000 
    

Y1 0.450** 1.000 
   

Y2 0.432** 0.621** 1.000 
  

Y3 0.344** 0.538** 0.628** 1.000 
 

Y4 0.283** 0.471** 0.465** 0.723** 1.000 

Y_total 0.444** 0.986** 0.574** 0.512** 0.449** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า  การติดตามความก้าวหน้าของธนาคาร (X3.3) มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Y_total) ก็คือตัว

แปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.444 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การติดตามความก้าวหน้าของธนาคารต่อการจัดการระบบสารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.283-0.450 
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สมมุติฐานท่ี 6  การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืนมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืนมี

ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X3.4 Y1 Y2 Y3 Y4 

X3.4 1.000 
    

Y1 0.474** 1.000 
   

Y2 0.439** 0.621** 1.000 
  

Y3 0.445** 0.538** 0.628** 1.000 
 

Y4 0.309** 0.471** 0.465** 0.723** 1.000 

Y_total 0.468** 0.986** 0.574** 0.512** 0.449** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า การประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน (X3.4) มี

ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(Y_total) ก็คือตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.468 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.309-0.484 
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สมมุติฐานท่ี 7 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.23  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวแปร X3.5 Y1 Y2 Y3 Y4 

X3.5 1.000 
    

Y1 0.609**  1.000 
   

Y2 0.484**  0.621**  1.000 
  

Y3 0.454**  0.538**  0.628**  1.000 
 

Y4 0.407**  0.471**  0.465**  0.723**  1.000 

Y_total 0.596**  0.986**  0.574**  0.512**  0.449** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (X3.5) มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Y_total) ก็คือตัว

แปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.596 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่อการจัดการระบบสารสนเทศทุกด้าน โดยมีค่ าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.407-0.609 

 
 
 
 
 



174 
 

4.4 ตัวแบบประสิทธิผลประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวที่ใช้วิเคราะห์ 

คุณสมบัตขิองแบบจ าลอง Mean Std. Deviation N 

ประสิทธิผลการจดัระบบสารสนเทศ (Y_total) 3.30 .623 329 

ด้านที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค ์(Y1) 3.31 .614 329 

ด้านที่ 2 การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรสารสนเทศ (Y2) 3.37 .609 329 

ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพการท างาน (Y3) 3.62 .6188 329 

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจการท างาน (Y4) 3.86 .691 329 

 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่าสถิติของตัวแปรมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสม 

กล่าวคือ จ านวนตัวอย่างที่จะน าไปวิเคราะห์มีมากเพียงพอ (329 ตัวอย่าง) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง-ระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกระจายค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงว่าความแปรปรวนของตัวแปร

ทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการกระจายปกติ ค่าสถิติดังกล่าวจึงเหมาะในการทดสอบด้วยเทคนิคสถิติ

ถดถอยพหุต่อไป 

ตารางท่ี 4.25 ตารางแมตริกสัมพันธ์ 

ปัจจัยพยากรณ ์ Y_total Y1 Y2 Y3 Y4 

ประสิทธิผลการจดัระบบสารสนเทศ (Y_total)   1.000 
    

ด้านที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค ์(Y1) 0.986** 1.000 
   

ด้านที่ 2 การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรสารสนเทศ (Y2) 0.574** 0.621** 1.000 
  

ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพการท างาน (Y3) 0.512** 0.538** 0.628** 1.000 
 

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจการท างาน (Y4) 0.449** 0.471** 0.465** 0.723** 1.000** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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จากตารางที่ 4.25 ตารางเมตริกสัมพันธ์ พบว่ามีตัวแปรจ านวนหนึ่งคู่ ที่มีค่าความสัมพันธ์

สูงกว่า .75 คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ (Y1) กับประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศ (Y_total) ซึ่ง

แสดงว่าจะเกิดปัญหา Multicollinearity ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ การเกิดปัญหาดังกล่าว จึงจะ

เกิดขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงซ้อน การที่ตัวแปรเหตุมีความสัมพันธ์กันสูง จะท าให้

สมการถดถอยไม่ถูกต้อง ซึ่งก็จะส่งผลให้การประมาณหรือการพยากรณ์ตัวแปรผิดพลาดจากความ

จริงไปด้วย จึงไม่สามารถน าตัวแปรด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ (Y1) เข้าสมการ 

ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรท่ีเข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise 

ล าดับ 
ชุดตัวแปรเข้า

สมการ 
ค่าสัมประสิทธิ ์

F Sig. F R R2 t Sig. t 
B Beta 

2 (ค่าคงที่) .886      4.930 .000 
 Y2 .477 .466     9.402 .000 
 Y3  .138     1.917 .396 

 Y4 .209 .232 96.569 .000 .610 .372 4.686 .000 
S.E.E = .495 , Adjust R2 = .368 

 

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ด้านสามารถอธิบาย

การผันแปรของตัวแปรตาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ได้เพียง 2 ด้านเท่านั้น คือ ด้าน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ (Y2) และด้านความพึงพอใจการท างาน (Y4) ส่วนด้าน

ประสิทธิภาพการท างาน (Y3) ไม่มีนัยส าคัญ สามารถอธิบายโดยรวมได้ ร้อยละ 37.2  

สรุปผล คือ ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ (Y2) และด้านความพึงพอใจ

การท างาน (Y4) เป็นด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยได้มากที่สุด โดยมีค่า R2เท่ากับ .372 นั่นคือ ทั้งสองด้านร่วมกันอธิบายความผัน

แปรของประสิทธิภาพแบบจ าลองได้ 37.2% โดยเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

ZY_total= .446Z2 + 232Z4 

จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถอธิบายได้ ดังนี้  
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ความมีประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ เท่ากับค่า สัมประสิทธิ์ β2 (การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ).446 บวกกับ ค่าสัมประสิทธิ์ β4 (ความพึงพอใจการท างาน)  

ดังนั้นด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ และด้านความพึงพอใจการท างาน มี

ความสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อ ความมีประสิทธิผลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากที่สุด 

เนื่ องจากมี การตัดตัวแปรเหตุที่ มี ความสัมพันธ์กั นมาก ออกไปตามวิธี ก ารแก้ ปัญหา 

Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) สามารถสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ใน

การเขียนสมการในคร้ังนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของวิธี Stepwise Multiple Regression ที่ว่าตัวแปร

อิสระทุกตัวที่เข้ามาในสมการจะต้องเป็นตัวแปรที่ท าให้สามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์

สูงที่สุดโดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์ ( R2 ) จะต้องมีค่าสูง 

4.5 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ าแนกตามประเด็นข้อค าถามและค าตอบของ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อประเด็นข้อมูลค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ต่อข้อค าถาม ธนาคารมีข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการ หรือนโยบายใดๆ ที่ส่งผลต่อการ

ใช้ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไม่ ส่งผลกระทบอย่างไร และมี

แนวทางปฏิบัติอย่างไร 

จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีดังนี้ 

 ข้อก าหนดของทางราชการ หรือนโยบายส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบกับระบบงานของ

ธนาคารบ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนที่กระทบคือ ระบบงานธนาคารอาจยังไม่รองรับอาจต้องพัฒนา

เพิ่มเติม เช่น การพักช าระหนี้ หรือการช าระเป็นแบบฤดูกาล (Seasonal Payment) โดยธนาคารต้อง

พิจารณาความคุ้มทุน คุ้มค่าของการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับนโยบาย ซึ่งบางนโยบายอาจมี

ช่วงระยะเวลาสั้น ธนาคารอาจใช้ระบบคีย์ด้วยมือ (Manual) แทนได้ แต่สิ่งส าคัญที่สุดจะต้องมีการ

ควบคุมความเสี่ยงที่ดี วัดผลส าเร็จและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น นโยบายของทางราชการอาจมี

ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของธนาคารในบางนโยบายเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่สามารถท าได้เพราะ
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ธนาคารมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบอยู่แล้วผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับได้อยู่

หลากหลายด้านเงินฝาก 

ต่อข้อค าถาม ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการด าเนินงานของธนาคารและมีแนวทางในการ

ปฏิบัตอิย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี ้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายหรือข้อบังคับที่ต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด ท าให้มีผลกระทบในการปฏิบัติงานจากการที่ธนาคาร

เป็นธนาคารเล็กๆ การลงทุนเทคโนโลยีมีน้อย นโยบายที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือนโยบาย

การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการ

ให้บริการทางการเงินที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนและข้อก าหนดใน

ด าเนินงาน ด้วยโครงสร้างด้านองค์การภายในธนาคาร ด้านความพร้อมของบุคลากรด้านระบบ

สารสนเทศ เทคโนโลยีที่ที่ใช้ในปัจจุบัน สัญญาการจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่ด าเนินการก่อน

ประกาศใช้นโยบายฉบับนี้  และยังไม่สิ้นสุดสัญญาไม่สอดคล้องกับนโยบาย จึงไม่สามารถ

ด าเนินการได้ครบถ้วน 

ต่อข้อค าถาม ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการความรู้ และคิดว่าธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยมีการด าเนินการในเร่ืองนี้หรือไม่ ถ้ามีมีอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี้ 

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล แต่สิ่งส าคัญส าคัญองค์การ คือ 

องค์การจะสามารถบริหารองค์ความรู้ (Knowledge management - KM) และการพัฒนาองค์การ

ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์การแบบ

ยั่งยืนได้อย่างไร 

ส าหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นั้นให้ความส าคัญ และใส่ใจกับการส่งเสริม

ความรู้ให้กับพนักงานค่อนข้างมาก เห็นได้จากการที่ผู้บริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ได้ให้ความส าคัญของการบริหารองค์ความรู้ของพนักงาน โดยแบ่งลักษณะออกเป็น 
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– ความรู้ที่เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) ผู้บริหารของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติพื้นที่ในการจัดท าห้องสมุดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้

พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่พนักงานให้ความสนใจ พร้อมกันนี้  ธอท.ก็มีฝ่ายงานที่ดูแลงาน

เฉพาะด้านนี้โดยตรง ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ในด้านการฝึกอบรมต่างๆ

ให้กับพนักงาน ทั้งยังจัดท าเว็บไซด์ภายในองค์การเพื่อกระจายข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม บทความ

ต่างๆ 

– ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) นั้นจะเป็นองค์ความรู้ที่บริหารจัดการได้

ยากที่สุด ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานทุกระดับชั้นในการขับเคลื่อน 

เน่ืองจาก ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) เป็นภูมิปัญญา เป็นการสั่งสมประสบการณ์

ความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยากที่จะถ่ายทอดกลเม็ด เคล็ดลับในการ

ท างานจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง แนวทางส าหรับการแปลง ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน 

(Tacit knowledge) ให้เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม (Explicit knowledge) คือ การจัดท า

เว็บบอร์ดเฉพาะด้านเพื่อให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อข้อค าถามจากผู้ถูกสัมภาษณ์มีดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) คือการพัฒนาความรู้ใน

องค์การ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารอิสลามฯมีการอบรมด้านการจัดการความรู้ในทุกด้านอยู่แล้วเป็น

ระยะๆ ซึ่งเหล่านี้จะท าให้การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และในอนาคตพนักงานก็สามารถค้นหา

ในระบบสารสนเทศและน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบความรู้บนอินเตอร์เน็ต 

หรือบนเว็บไซด์ของธนาคาร เป็นต้น 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีการให้บริการที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป มี

การท างานภายใต้ พระราชบัญญัติ เฉพาะการให้บริการต้องถูกต้องตามหลักชารีอะห์ และได้มีการ

แต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากตัวแทนในฝ่ายงานต่างๆ แต่ยังขาดระบบที่จะเชื่อมโยงและสามารถให้พนักงานทุกคน

ได้มีส่วนร่วมและเข้าถึง แต่ละฝ่ายงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะมีการจัดท าระเบียบ 

คู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายนั้น เพื่อให้พนักงานแต่ละ
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ท่านสามารถน ามาศึกษา โดยระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานสารสนเทศจะมีการทบทวน

ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

จึงควรน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงโดยง่ายเข้ามาช่วยให้การด าเนินการมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ต่อข้อค าถาม  การประเมินความต้องการระบบสารสนเทศในปัจจุบันของธนาคารเป็น

อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี้ 

ประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศของธนาคารได้พอสังเขป จุดเด่นคือ เป็นระบบ

ที่เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธนาคาร จุดที่ต้องให้ความเห็น

เพิ่มเติมคือ เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น ใช้งาน

ง่ายเป็นหมวดหมู่ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะท าให้ตอบสนองและตรงความต้องการ

ของผู้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบได้ในอนาคต 

ต่อข้อค าถาม มีการด าเนินการอย่างไรบ้างส าหรับอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี้ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีการจ้างผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาดูแลในระบบที่เป็น

ระบบหลักๆ ที่ส าคัญๆ ในลักษณะที่เป็นการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) และมีการท า

สัญญาระยะยาวไม่ต ากว่า 5 ปี และมีสัญญาการจ้างงานอย่างชัดเจน จึงมีปัญหาการจัดการที่ต้อง

สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งธนาคารต้องมีการปรับเปลี่ยน ฉะนั้นการ

แก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีการจ้างนอกเหนือขอบเขตของสัญญา การบรรลุข้อตกลงจึงใช้

ระยะเวลาค่อนข้างมาก ท าให้เกิดปัญหาสะสม และการจัดท าโครงการด าเนินในรูปแบบจากบนลง

ล่าง  (Top-Down) ท าให้ไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน การด าเนินการในอนาคตจะต้องมี

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 5 ปี ที่ชัดเจนของระบบไอทีที่สอดคล้องกับทิศทางการให้บริการด้านการเงินที่

สามารถด าเนินการได้กับระบบในปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายขององค์การและแผนพัฒนาการ

พัฒนาประเทศตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของภาครัฐ  
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ต่อข้อค าถาม จากภาพรวมในกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคาร ท่านคิดว่าระบบ

สารสนเทศมีส่วนท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้รับบริการ มีความพึงพอใจกับผลงานที่

ได้รับมากน้อยเพียงใด และความส าเร็จของงานที่ท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี้ 

ความพึงพอใช้ต่อการใช้งานของระบบ อยู่ระดับ ปานกลางหมายถึง ผู้ใช้สามารถค้นหา 

และน าข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวิชาการ หรือเฉพาะด้าน (สินเชื่อ เงินฝาก) ก็สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย  

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการให้บริการในทุกด้าน ซึ่งทุกๆ ฝ่ายงาน

ภายในองค์การจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและมีบทบาทที่ชัดเจน การประสานงานการก าหนด

ความต้องการของระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้

ทั้งหมด ท าให้ความพึงพอใจมีน้อย  

ต่อข้อค าถาม ข้อเสนอแนะที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะ ดังนี้ 

1. จัดตั้งหน่วยงาน/ฝ่ายงานล้างข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อท าหน้าที่ตรวจทานความ

ถูกต้องของระบบอย่างเป็นนัยส าคัญ 

2. จัดตั้งหน่วยงาน/ฝ่ายงานระบบจัดการข้อมูล (Management Information System : MIS) 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ  ใน

องค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สอดคล้องและมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่นและ

สามารถรองรับความต้องการข้อมูลขององค์การที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดท าระบบรายงานเฉพาะด้านของธนาคาร (Enterprise Data Warehouse) เพื่อท าหน้าที่

เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบงานต่างๆ โดยองค์การสามารถ

น าข้อมูลที่ได้มาใช้ เช่น การวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจ และการจัดท ารายงานใน

ลักษณะต่างๆ 

4. จัดฝึกอบรมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งปรับปรุง และปรับใช้มาตรฐานความปลอดภัย
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สารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ และครอบคลุมทุก

ระบบงาน 

5. ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) ให้มีความ

กระชับ ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนของการท างาน  

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และมีการ 

Update ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ตอบสนองกับความต้องการ 

ของผู้ใช้ และส าคัญที่สุดต้องเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในธนาคารเป็นหลัก ซึ่งหากระบบ

สารสนเทศดี ผลที่ตามมาคือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในระดับดี  

ทางผู้บริหารระดับกลางระดับสูงควรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน การ

ด าเนินการที่รวดเร็วทันกับความต้องการ  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน และ

ผู้บริหารระดับล่างและพนักงานระดับปฏิบัติการต้องมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้าที่

ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน   

 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 1.เพื่อศึกษาระดับของ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาปัจจัยการ

บริหารจัดการที่น าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ไทย 3.เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยด้วยวิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  methods  research)  

2 รูปแบบ คือการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจ านวน 

329 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จ านวน 4 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

ด้านสายงานสารสนเทศของธนาคาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 5.1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 จากการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยเพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในบทที่ 4 ส่วนของการทดสอบสมมุติฐาน  

สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ว่า 

 1. ระดับของประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พบว่า  นโยบายรัฐและด้านการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และการจัดการระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล

การจัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางท่ี 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

Sig. 

1. นโยบายรัฐมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.602 

2. การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย 

  0.660 

3. ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า รสน เท ศ  มี ค ว า มสั มพั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.449 

4. การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์การภายนอกมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.484 

5. ก า ร ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว หน้ า ข อ ง ธ น า ค า ร มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.444 

6. การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การอ่ืนมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.468 

7. มาตรฐ านก า ร รั กษ าคว ามมั่ น ค งปลอดภั ย มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  0.596 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ปัจจัยการบริหารจัดการที่น าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการที่น าไปสู่ประสิทธิผลการ

จัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านการบรรลุ

วัตถุประสงค์ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศปัจจัยด้านประสิทธิภาพของการ

ท างานและ ปัจจัยด้านความพึงพอใจการท างานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการระบบ

สารสนเทศ มีปัจจัยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ปัจจัยด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.ปัจจัยด้านการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ 3.ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของการท างาน และ 4.ปัจจัยด้าน

ความพึงพอใจการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุนันทา ภักดีโยธิน เร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย  ที่กล่าวว่า

ธนาคารเป็นองค์การธุรกิจหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมพร้อมในการขยาย

ธุรกิจ พัฒนาระบบงานบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เสริมสร้างความคล่องตัวในการ

บริหารเงินโดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบการให้บริการด้านการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ และธนาคารยังมีทรัพยากรบุคคลที่

มีคุณค่าต่อความส าเร็จ เป็นพลังในการขับเคลื่อนขององค์การ และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมี

ความพร้อมในการท างานอย่างมืออาชีพในทุกๆ ด้าน (สุนันทา ภักดีโยธิน, 2553)  

ตารางเมตริกสัมพันธ์ พบว่า มีตัวแปรจ านวนหนึ่งคู่ ที่มีค่าความสัมพันธ์สูงกว่า .075 คือ 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์กับประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศซึ่งแสดงว่าจะเกิดปัญหา Multicollinearity ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ จึงไม่สามารถน าตัว

แปรด้านการบรรลุวัตถุประสงค์เข้าสมการผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ด้าน

สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้เพียง 2 ด้าน

เท่านั้น คือ ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ และด้านความพึงพอใจการท างาน ส่วน

ด้านประสิทธิภาพการท างานไม่มีนัยส าคัญ สามารถอธิบายโดยรวมได้ ร้อยละ 37.2 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ที่น าเสนอผลการวิจัยว่า 1.ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทักษะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ
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ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย ปัจจัยทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมาก 

3. ตัวแบบประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลทั้ง 4 ด้าน และน าปัจจัยที่มีผลมาศึกษาเป็นตัวแบบ โดยการใช้

สถิติ Multiple Regression ด้วยวิธี Stepwise พบว่าปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

สารสนเทศและปัจจัยด้านความพึงพอใจการท างานเป็นด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการ

จัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ชุติมา วัฒนาผาสุขกุล ในเร่ืองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กล่าวว่า ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี

มาแล้ว ธนาคารพาณิชย์ทุกๆ ธนาคารได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การ

ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง กลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการลงทุนและน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

ด าเนินงานก่อนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก  (ชุติมา วัฒนา

ผาสุกกุล, 2550) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง เร่ืองประสิทธิผลของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นผลมาจาก

ความตั้งใจของพฤติกรรม ซึ่งความตั้งใจของพฤติกรรมนั้นเกิดมาจากทัศนคติที่มีต่อการใช้

เทคโนโลยีและความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานต่างๆ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

ติดต่อสื่อสารเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลให้การติดต่อสื่อสารการรับ-ส่งข้อมูลแม้แต่การท าธุรกรรม

ต่างๆ ในปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็วอย่างมาก (ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, 2558) 
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5.1.2  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบสารสนเทศมี

ส่วนท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้ รับบริการ มีความพึงพอใจกับผลงานและระบบ

สารสนเทศมีความส าคัญต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้

การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบาย

หรือข้อบังคับที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด ท าให้มีผลกระทบในการ

ปฏิบัติงานจากการที่ธนาคารเป็นธนาคารเล็กๆ การลงทุนเทคโนโลยีมีน้อย   

ดังนั้นข้อค้นพบดังกล่าวจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณในข้อ 5.1.1 พบว่าพนักงาน

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความเห็นว่า นโยบายของรัฐมีผลต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารฯ นโยบายที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือ นโยบายการใช้บริการจากผู้

ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการทางการเงินที่

ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนและข้อก าหนดในด าเนินงาน ด้วย

โครงสร้างด้านองค์การภายในธนาคาร ด้านความพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน 

สัญญาการจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้นโยบายฉบับนี้และยังไม่สิ้นสุด

สัญญาไม่สอดคล้องกับนโยบาย จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนการประสานงานการก าหนด

ความต้องการของระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้

ทั้งหมด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาณัฐ ชัยรัตตกุล เร่ืองนโยบายการขนส่งมวลชนของประเทศ

ไทย: กรณีศึกษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะที่พบว่า 1.ผู้ที่มีส่วนก าหนดนโยบายให้

ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆ แตกต่างกันมาก ท าให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนินงาน

โดยเฉพาะระหว่างปัจจัยด้านการเงินกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2.ผู้ที่มีส่วนก าหนดนโยบายในยุค

ก่อนการให้ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆ ในลักษณะที่กระจายน้ าหนัก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ในยุคเร่ิมการผู้มีส่วนก าหนดนโยบายมีความเห็นในการให้

ความส าคัญต่อปัจจัยทางด้านการเมืองสูงสุด และยังให้ความส าคัญกับตัวแปรด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้อง
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กันและการจัดการความรู้ของธนาคาร ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคล รวมทั้งที่เป็นความรู้จากประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์น ามา

พัฒนาทั้งทางด้านของตัวบุคคลหรือเอกสารที่ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวม น ามาพัฒนาให้เป็นระบบ

เป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ โดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ (2551) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์ จุสปาโล เร่ืองความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ และผลที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การธุรกิจไทย ที่พบว่ามีปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ ที่มีอิทธิพลสามารถพยากรณ์

ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจได้ คือ 1) การมีส่วนของ

ผู้บริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผู้บริหารให้

ความส าคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจัดการความรู้และการสื่อสาร

ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ ปัจจัยทั้ง 3 ประการ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ร้อยละ 

34.6 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจของแต่ละประเภท

อุตสาหกรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีเฉพาะอุตสาหกรรมทรัพยากรทีมีค่าความสอดคล้องต่ า

กว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มาก องค์การที่มีรูปแบบการจัดการองค์การที่แตกต่างกันมีความสอดคล้อง

ระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจต่างกัน และความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (2552)    

นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ Best เสนอว่าความรวดเร็ว

ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาว่างและพฤติกรรมใน

การท างาน มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นและมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

บทบาทส าคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตและเป็นหัวใจของสังคมสมัยใหม่เพราะสามารถ

แก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ (Best, 1981) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 

 การด าเนินการในอนาคตจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่ชัดเจนของระบบสารสนเทศที่

สอดคล้องกับทิศทางการให้บริการด้านการเงินที่สามารถด าเนินการได้กับระบบสารสนเทศใน

ปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกิจ) และแผนพัฒนาการพัฒนา

ประเทศตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของภาครัฐและให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาสายงานสนับสนุนให้มีทิศทางที่สอดประสานกับทิศทางการด าเนินธุรกิจโดยยึดตามหลัก

ชะรีอะห์ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและ

รักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้  

ด าเนินกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy) มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของ

ระบบงานและบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงานทางการท าธุรกรรมของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการด้าน

ผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศของธนาคารให้ตรงตามความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

เนื้องานของการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้เกิดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันเกี่ยวกับการ

แข่งขันในธุรกิจการธนาคารยังคงขยายอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความต้องการส าหรับประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลที่ดีขึ้น การก้าวหน้าในด้านระบบสารสนเทศ การบริการและการแก้ปัญหาก าลัง

ขับเคลื่อนความช้า ความเร็ว และการเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญในยุทธวิธีของธุรกิจ การธนาคาร 

ตามมาด้วยความต้องการต่อระบบสารสนเทศส าหรับการสนับสนุนการบริการ และการแก้ปัญหาที่

ต้องการได้รับความได้เปรียบเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

1. ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 

ธนาคารฯ ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการใช้

งาน สามารถแข่งขันกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ 

ธนาคารฯ ควรมีการพัฒนาพนักงานหรือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของธนาคารอยู่

สม่ าเสมอ  โดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนา
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ความรู้อย่างต่อเน่ือง เกิดความรู้และความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่ใช้งานและท าให้เพิ่มศักยภาพ

ในการในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 

ธนาคารฯ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการควบคุมพื้นฐานและ

มาตรการการักษาความมั่นคงปลอดภัย ควบคู่กับการใช้ข้อมูลบนระบบสารสนเทศ โดยมีการ

ติดตามและการตรวจสอบการอนุมัติรายการและให้มีการตรวจสอบและประเมิลผลการใช้งานได้

อย่างถูกต้อง มีมาตรการก าหนดการแก้ไขเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลว่า  

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและเกิดคุณภาพของงานที่ท าอีกด้วย 

2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ระบบสารสนเทศที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยน ามาใช้เพื่อการบริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่รวบรวม จัดเก็บ บ ารุงรักษา และน ามาปรับแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลไปใช้งานด้านต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่จากการที่การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและปรับตัวให้ทัน

สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น

การหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับธนาคาร ซึ่งก็ถือว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาธนาคาร  

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ใช้ในการปฏิบัติควรได้ รับการ

ออกแบบระบบให้สนับสนุนต่อกระบวนการจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์การ และ

ในทางกลับกันระบบสารสนเทศต้องสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรเข้าสู่

กระบวนการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ในลักษณะของ

กระบวนการสองทางหรือวงจรการเรียนรู้  

การน าระบบงานสารสนเทศมาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบงานสารสนเทศในธุรกิจ

ของธนาคาร ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งาน และ

ส าคัญที่สุดต้องเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในธุรกิจของธนาคารเป็นหลัก  

นอกจากนี้ ทางธนาคารและผู้บริหารควรสนับสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ร่วมงานให้มากขึ้นและจริงจังกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้จะท าให้ธนาคาร
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อิสลามแห่งประเทศไทยเข้าสู่สถานะขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถผลิต ต่อยอด จัดเก็บ และ 

ส่งผ่านความรู้ใหม่ๆ ไปทั่วทั้งองค์การและเครือข่ายภายนอก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถใน

เชิงการแข่งขัน (Competitiveness) ตลอดจนความยั่งยืนของกิจการในการปฏิบัติภารกิจเพื่อ

สังคมไทยต่อไป 

5.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัย 

 ส าหรับข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้รับจากการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการจัดการระบบ

สารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถสรุปเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างมาก หากมีการเพิ่มการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น 

อาทิเช่น ด้านข้อมูล และสารสนเทศที่เป็นข้อมูลดิบ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้และกลุ่ม

ตัวอย่างเก็บข้อมูลจากพนักงานของฝ่ายระบบสารสนเทศโดยตรง เป็นต้น 

2. เมื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทราบผลการวิจัยในคร้ังนี้แล้วว่า ด้านใดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศแล้วควรมีการวิจัยเพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่มีความส่งผลต่อ

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ และด้านประสิทธิภาพของการท างานของพนักงานธนาคารฯ ที่ใช้

ระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักถึงเป็นอย่าง

มาก  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การ และภาครัฐให้การสนับสนุน ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

3. ควรมีการศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไปในควรศึกษาควรท าวิจัยเชิงคุณภาพเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างการจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจธนาคารที่เป็นธนาคารของรัฐกับการจัดการระบบ

สารสนเทศในธุรกิจธนาคารที่เป็นธนาคารของเอกชน เพื่อหาความสัมพันธ์ของการจัดการระบบ

สารสนเทศกับความมีประสิทธิผลของการจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจธนาคาร เป็นต้น 
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5.2.4 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบโดยการใช้สถิติ Multiple Regression ด้วยวิธี Stepwise พบว่า 

ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศและด้านความพึงพอใจการท างาน เป็นด้านที่

สามารถท านายประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้มาก

ที่สุด ดังนั้นจึงน าผลวิจัยที่นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับอุปกรณ์ Hardware และ 

Softwareของระบบสารสนเทศเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน การ

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ รวมถึงบุคลากรที่คอยดูแลในเร่ือง ระบบ

สารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา 

2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในธนาคารให้เป็นระบบมีมาตรฐาน โดยน าระบบ

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มี

ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อ

การเข้าถึงและง่ายต่อการใช้งาน สามารถแข่งขันกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ 

3. ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

รวมถึงควรมีการมอบหมายงานให้พนักงานระดับปฏิบัติการปฏิบัติงานแทนผู้บังคับบัญชา หรือมี

ส่วนร่วมในการท างานเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้สึกหรือมีทัศนะคติในทางบวก   

เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา 

4. ควรจัดจ านวนพนักงานในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อ

จะได้ลดความตึงเครียดกับการท างานไม่เสร็จ และต าแหน่งงานหนึ่งไม่ควรให้ปฏิบัติงานหลาย

หน้าที่ เพราะจะท าให้พนักงานรู้สึกท้อแท้ ควรให้พนักงานมีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

และมีอ านาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพนักงานจะได้เห็นว่าผู้บริหารให้

ความส าคัญกับพนักงานและควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อที่จะได้น ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 

 



204 
 

 

 
 

 

 



205 
 

 

 
 

 

 



206 
 

 

 
 

 

 



207 
 

 

 
 

 

 



208 
 

 

 
 

 

 



209 
 

 

 
 

 

 



210 
 

 

 
 

 

 



211 
 

 
 

 

 

 



212 
 

 

 
 

 

 



213 
 

 

 
 

 

 



214 
 

 

 
 

 

 



215 
 

 

 
 

 

 



216 
 

 

 
 

 



217 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลการประเมินความเท่ียงตรงและความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 

ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

Paul (1996 : 86-92) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึงเป็น

กระบวนการปรับปรุงหรือทบทวนการออกแบบการปฏิบัติการเทคนิค หรือระบบ รวมทั้งส่วนที่

เป็นโครงสร้าง และไม่ใช่โครงสร้าง เช่น กระบวนการ องค์การ การทบทวนเอกสาร โดยอาศัยการ

วางแผนการเปลี่ยนแปลง 

Mike (2003 : 81-95) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึงการใช้

เทคนิควิธีที่เป็นระบบ เพื่อประกันว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามทิศทางที่ได้วางแผนไว้ 

และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ นอกจากนี้ยังอาจกล่าวถึง หลักการของการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่า ผลลัพธ์จากการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากการใช้ความรู้ของการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน ในการประยุกต์และรับเอาเทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Change Management) 

ในยุคของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจการธนาคาร   

ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องท าให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนบทบาท

ของตนเอง เพื่อให้ธุรกิจการธนาคารสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มี

ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าและผู้ใช้บริการใรการประกอบการท าธุรกรรม

ทางการเงิน  ที่เปลี่ยนไปสร้างแรงผลักดันให้องค์การธุรกิจการธนาคารต้องปรับตัวและด าเนินงาน

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม 

1. ความหมายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และประสิทธิภ าพการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
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สภาวิจัยแห่งชาติของสหรัฐ (US National Research Council, NCR 2550 :เว็บไซต์) ได้ให้

ความหมายว่า การบริหารเทคโนโลยี หมายถึง การเชื่อมแนวคิดและองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรม

วิทยาศาสตร์และการบริหารเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้วางแผน พัฒนาและประยุกต์ใช้ความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยให้องค์การบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ปัจจัยส าคัญ

ในการจัดการเทคโนโลยีได้แก่ การประดิษฐ์ (Invention) และการสร้างนวัตกรรม(Innovation) การ

ประดิษฐ์เป็นสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการหรือพัฒนาระบบใหม่

ขึ้นมา องค์ประกอบของการประดิษฐ์ได้แก่วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือและกระบวนการใหม่ที่ใช้ในการ

ประดิษฐ ์

ชลิดา มงคลอดิสัย (2550 : 140) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารเทคโนโลยีหมายถึง การ

พยายามที่จะพัฒนาความเข้าใจถึงกระบวนการที่เทคโนโลยีจะสามารถผสมผสานเข้ากับธุรกิจ

รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การตลาด การเงิน หรือด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยให้การด าเนินงาน

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ได้ 

2. แรงผลักดันของเทคโนโลยี 

กระแสการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันทั้งในระดับบุคคลและ

องค์การ แรงผลักดันของเทคโนโลยี ท าให้การด าเนินแนวทางของธุรกิจได้เปลี่ยนไป อินเทอร์เน็ต

กลายเป็นเคร่ืองมือและโครงสร้างส าหรับยุคเศรษฐกิจใหม่ ความรู้และเทคโนโลยีจะเป็นปั จจัยที่

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากกว่าวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า ดังนั้น เทคโนโลยี จึงเป็น

ปัจจัยส าคัญของการแข่งขันมากกว่าทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ โดยเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด

แรงผลักดันในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ธงชัย สันติวงษ์. 2539 : 340 – 345) 

 

ประเภทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

การแบ่งประเภทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสามารถจ าแนก

ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร์. 2549 : 305- 308) 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน

(Competitive Advantage) โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Brand-Building) และการ
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ประชาสัมพันธ์องค์การให้เป็นที่รู้จัก ความจ าเป็นทางด้านการแข่งขันขององค์การต่างๆ ท าให้แต่ละ

องค์การต้องพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ ออกมาจ าหน่าย และใช้งานกันอย่างมากมาย 

นอกจากนั้นยังเกิดความจ าเป็นที่จะต้องรีบเร่งจัดกระบวนการให้สามารถออกแบบ และ ผลิตสินค้า

ต่างๆ ได้อย่ารวดเร็วยิ่งขึ้นอันเป็นแนวโน้มที่เรียกว่า การบีบอัดเวลา (Time Compression) 

ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะพัฒนาให้อุปกรณ์ที่ผลิตนั้นท างานได้ด้วยความเร็วสูงมากขึ้น 

ความพยายามที่จะแข่งขันให้เหนือกว่าผู้อ่ืนๆ ท าให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด าเนินการท า

วิจัยค้นคว้ามากขึ้น บางแห่งได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยของตนเองขึ้น และด าเนินการวิจัยเป็น

ความลับเพื่อไม่ให้คู่แข่งทราบ หรือคาดคะเนถูกว่าบริษัทก าลังท าอะไร ส่วนบางแห่งใช้วิธีว่าจ้าง

สถาบันการศึกษาระดับสูงให้ท าวิจัยให้ 

การท าวิจัยนั้นถือว่าส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้าน

การท าธุรกิจดังนั้นหน่วยงานระดับโลกที่คอยตรวจสอบความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ จึงนิยมใช้

ระดับการลงทุนในด้านการวิจัย และผลการวิจัยเป็นเคร่ืองชี้วัดระบุความเจริญของประเทศ 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อสร้างชุมชนและพันธมิตรทางธุรกิจ

(Community) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ได้ท าให้เกิดการบูรณาการทาง

เทคโนโลยี (Technology Integration) อย่างกว้างขวาง การบูรณาการนี้หมายความถึงการที่อุปกรณ์

หรือเทคโนโลยีหนึ่งสามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได้อย่างไร้ตะเข็บ

(Seamless) นั้นคือสามารถท างานต่อเนื่องกันได้เป็นอย่างดี ความจ าเป็นทางด้านบูรณาการนี้ได้

น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมออกมามากมาย ตัวอย่างที่เห็นชัดเมื่อขาด

มาตรฐานก็คือปลั๊กไฟฟ้าของอุปกรณ์ในประเทศหนึ่ง ไม่สามารถใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าในอีก

ประเทศหนึ่งได้ เพราะแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานทางด้านปลั๊กและเต้าเสียบต่างกัน 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อการขายสินค้า และบริการเพื่อให้เกิดรายได้ 

และลดค่าใช้จ่าย สังคมโลกได้เปลี่ยนไปจากยุคเกษตรไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศและก าลัง

ก้าวไปสู่ยุคความรู้ การเปลี่ยนสังคมในแต่ละยุคเกิดขึ้นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม่ ขณะเดียวกันความก้าวหน้าของสังคมในแต่ละยุคก็เป็นตัวการผลักดันให้มีการคิดค้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกิจการต่างๆ ของหน่วยงาน

ได้ท าให้เกิดการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ต่างๆ เอาไว้อย่างมากมายมหาศาลอาจกล่าวได้
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ว่าความรู้ของมนุษย์เพิ่มพูนขึ้นเท่าตัวในเวลาเพียงสิบปี การเพิ่มพูนความรู้ ผสมผสานกับความ

สะดวกสบายในการค้นคืนความรู้ ท าให้มนุษย์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่และประดิษฐ์อุปกรณ์

ใหม่ๆ ออกมาได้อย่างรวดเร็วมาก 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การศึกษาระดับต่างๆ ได้

เปลี่ยนไป เช่น การศึกษาทางระดับอุดมศึกษาซึ่งแต่ก่อนเน้นการรู้และการคิดค้นทางทฤษฎี

โดยเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนไปเป็นการเน้นการปฏิบัติ และ

การใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีมากขึ้น เช่นวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ ด้านเทคโนโลยี

แขนงต่างๆ การเปลี่ยนแนวทางนี้ในทางหนึ่งมีส่วนส่งเสริมให้เกิดผู้สนใจที่ จะพัฒนาเทคโนโลยี

และอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น วิศวกรรมศาสตร์ และ ด้านเทคโนโลยี ขนงต่างๆ การเปลี่ยนแนวทางนี้

ในทางหนึ่งมีส่วนส่งเสริมให้เกิดผู้สนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น 

 

Thailand 4.0 

นโยบายThailand 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่เข้าสู่ยุค 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายนี้สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมของโลก ซึ่ง

ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในโลกมีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง

อนาคต สกุลเงินของแต่ละประเทศจะถูกรวมกันเป็นสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสินค้ากลายเป็น

อี-มันนี่(E-MONEY) (ธนิต โสรัตน์, 2559: 11-12) ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของ

โลกคือการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ด้วยข้อมูลสารสนเทศและระบบดิจิตอลก าลังมีบทบาทส าคัญใน

ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ จากการเชื่อมสิ่งต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้

สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ (ส านักงานปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559: 18) Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง

รวดเร็วโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 1) พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5) พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6) 
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สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 

2559: 3-6) นอกจากนี้มีแนวทางการปฏิรูปนโยบายการค้า คือ 1) ก้าวสู่ยุคอุปสงค์น าการค้า 2) ก้าวสู่

การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่ใช้ภาคบริการเป็นตัวน า 3) ปรับบทบาทจากการก ากับและควบคุมเป็น

การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า และ 4) พัฒนาภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่า (กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559 : 2) 

ประเทศไทยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทั่วโลกที่ ก าลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ของ

อุตสาหกรรม 4.0 ในแง่ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตและตลาด

ผู้บริโภคใหม่ๆ ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงความ

ต้องการของผู้บริโภคไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, 2559 : 1) ดังนั้นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้

สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมและระบบ

เศรษฐกิจในยุคIndustry 4.0 ที่มีการเชื่อมโยงทั่วโลกบนฐานของระบบดิจิทัลเป็นรากฐานส าคัญต่อ

การก าหนดบทบาทการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้น 

(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 : 2) นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้รูปแบบของธุรกิจ

ที่มีอยู่เกิดความต่อเน่ืองมากขึ้น หรือเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ (New business model) ท าให้ธุรกิจที่

แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงกันได้ ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ 

ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการสื่อสารสองทาง และ Real Time ให้แก่ลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย , 2559) การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึงต้อง

สอดคล้องกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยจากการ

ที่ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 มีอิทธิพลและส่งผลต่อความเชื่อของคนไทยเนื่องจากความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าท าให้ปรากฏการณ์ด้านความเชื่อต่างๆ ถูกน าเสนอ ถ่ ายทอด ตีแผ่ 

และเจาะลึกในรายละเอียด เกิดกระแสกระจายอย่างรวดเร็ว และปรากฏในเห็นรวมถึงสืบค้นได้ใน

ช่องทางหลากหลายผ่านเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ผ่าน TV, Digital 

TV, โทรศัพท์, SMS, แอปพลิเคชั่น เช่น Line และFacebook เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูล

ผ่านทาง Google เกี่ยวกับความเชื่อในแต่ละช่วงเวลาที่มีทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวที่สามารถ

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย ผ่าน YouTube, Facebook live, MMS และ Digital 
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Channel เป็นต้น โดยจะสังเกตได้ว่ามีการผสมผสานเร่ืองราวต่างๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังจากค าบอกเล่า

เกี่ยวกับความเชื่อ บวกกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่สืบทอด

กันมา ผนวกกับประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตนเอง จึงท าให้ในยุคปัจจุบันการส่งต่อความเชื่อและการ

แสดงออกผ่านช่องทางที่ทันสมัยได้สะดวก รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้นในแต่ละมุมมองของผู้

ถ่ายทอด ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึงต้องสอดคล้องกับการสร้างประสบการณ์

ใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Change) น าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีการ

ด าเนินงานและสายงาน การวางแผนพัฒนาและการใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความส าเร็จของกลยุทธ์และน าไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้พรมแดนส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วขาดการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขีดจ ากัด 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนับว่ามี

ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มักจะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบต่างๆ ในองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมระหว่างคนงาน 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน การมอบหมาย และการแบ่งงานกันท าของพนักงาน  

เป็นต้น 
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