แบบสํารวจความคิ ดเห็นของกรรมการ

“แนวปฏิบตั ิ ทางด้าน IT Governance ในประเทศไทย”
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา หลายธุรกิจได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ซึง่ IT ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ การกํากับดูแลเรื่องนี้จงึ มีความสําคัญเช่นเดียวกับ
ความเสีย่ งทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ
คณะกรรมการควรทําความเข้าใจ ให้ความสนใจในเรื่องระบบดูแลความมันคง
่ ปลอดภัย ติดตาม เผ้าระวัง ป้ องกัน
ความมันคงปลอดภั
่
ยด้านไซเบอร์ทจ่ี ะเกิดขึน้ เพือ่ เป็ นการป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์กร
IOD ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของกรรมการในหัวข้อ “แนว
ปฏิ บตั ิ ทางด้าน IT Governance ในประเทศไทย (IT Governance Practices in Thailand)” นี้ขน้ึ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
รวบรวมความคิด เห็น ของกรรมการที่มีต่ อ ประเด็น ด้า นการกํา กับ ดูแ ลทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึง บทบาทของ
คณะกรรมการในการส่งเสริมให้เกิดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรรมการในเรื่องนี้ต่อไป ทัง้ นี้ IOD ยินดีนําส่งสรุปผลสํารวจความคิดเห็นนี้แก่ผรู้ ่วมตอบ
แบบสํารวจ โดยโปรดระบุ Email Address ของท่านไว้ทา้ ยแบบสํารวจนี้

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบ

1. โปรดระบุประเภทของกรรมการที่ท่านดํารงตําแหน่ งอยู่
 กรรมการอิสระ
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร  กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
2. ท่านดํารงตําแหน่ ง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 CEO
หากท่านดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โปรดระบุตาํ แหน่งดังกล่าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งใดในคณะกรรมการชุดย่อย
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………….....................................................................................................................……
3. โปรดระบุอายุของท่าน

.......................ปี
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4. บริษทั ของท่านจัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ประเภทใด
 ธุรกิจการเกษตร
 ยานยนต์
 ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
 ธนาคาร
 พาณิชย์
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 วัสดุก่อสร้าง
 ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 ขนส่งและโลจิสติกส์
 พลังงานและสาธารณูปโภค
 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
 บริการเฉพาะกิจ
 เงินทุนและหลักทรัพย์
 อาหารและเครือ่ งดืม่
 แฟชั ่น
 การแพทย์
 ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
 บรรจุภณ
ั ฑ์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร  บริการดูแลสุขภาพ
 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
 ประกันภัยและประกันชีวติ
 สือ่ และสิง่ พิมพ์
 เหมืองแร่
 ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ
 กระดาษและวัสดุการพิมพ์
 ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………..................................................................................................................……

ส่วนที่ 2

แนวปฏิ บตั ิ และมุมมองเกี่ยวกับ IT Governance

IT Governance หรือการกํากับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ รูปแบบโครงสร้างของความสัมพันธ์และ
กระบวนการการจัดการและการปฏิบตั ใิ นองค์กรที่กํากับและควบคุมองค์กรให้บรรลุถงึ เป้ าประสงค์ โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความสมดุลในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เทียบกับสิ่งที่ได้รบั จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและจากกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง (ทีม่ า: จารวี ขาวเจริญ (2557). “ธรรมาภิ บาล เทคโนโลยีสานสนเทศในองค์กร (IT
Governance”. กรุงเทพฯ: รัตนโรจน์การพิมพ์)
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT Governance ในระดับใด
 น้อยทีส่ ดุ
 น้อย
 ปานกลาง

 มาก

 มากทีส่ ดุ

2. ท่านคิดว่า IT Governance มีความจําเป็ นต่อการเติ บโตทางธุรกิ จของท่านในระดับใด
 น้อยทีส่ ดุ
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากทีส่ ดุ
3. ในการประชุมคณะกรรมการของท่าน มีการหารือเกี่ยวกับ IT Governance หรือไม่
 กําหนดเป็ นวาระประจําในทุกการประชุม
 กําหนดเป็ นวาระหนึ่งในการประชุม
 กําลังพิจารณาให้กาํ หนดเป็ นวาระหนึ่งในการประชุม
 ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะนํามาหารือในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................................................................
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4. กรรมการที่มีความรู้ทางด้าน IT Governance
4.1 ในคณะกรรมการของท่าน มีกรรมการที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญทางด้าน IT Governance หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 กําลังพิจารณาให้มี
 อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................
4.2 ท่านคิดว่า คณะกรรมการของท่านจําเป็ นต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน
IT Governance หรือไม่
 จําเป็ น
 ไม่จาํ เป็ น เนื่องจาก ............................................................................................................................
5. Chief Information Technology Office: CIO
5.1 บริษทั ของท่านมีการแต่งตัง้ Chief Information Technology Office: CIO หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 กําลังพิจารณาให้มี
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................
5.2 ท่านคิดว่า บริษทั ของท่านจําเป็ นต้องจัดให้มตี าํ แหน่ง Chief Information Technology Office: CIO หรือไม่
 จําเป็ น
 ไม่จาํ เป็ น เนื่องจาก ............................................................................................................................
6. ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกทางด้าน IT Governance
6.1 บริษทั ของท่านมีการว่าจ้างที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกทางด้าน IT Governanceหรือไม่
 มี
 ไม่มี
 กําลังพิจารณาให้มี
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................
6.2 ท่านคิดว่า บริษทั ของท่านจําเป็ นต้องว่าจ้างที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกทางด้าน IT Governance หรือไม่
 จําเป็ น
 ไม่จาํ เป็ น เนื่องจาก ............................................................................................................................
7. ท่านคิ ดว่า หากคณะกรรมการจะมอบหมายงานด้าน IT Governance ให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบดูแล
ท่านคิ ดว่า บทบาทหน้ าที่นี้ควรเป็ นของคณะกรรมการชุดย่อยใด
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 คณะกรรมการบริหาร
้
แลด้านนี้โดยเฉพาะ
 คณะกรรมการชุดย่อยทีต่ งั ้ ขันมาดู
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................
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8. คณะกรรมการของท่านนําเรือ่ ง IT มาพิ จารณาควบคู่กบั กลยุทธ์ (Strategy) ในการดําเนิ นธุรกิ จใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
9. คณะกรรมการของท่านมีการระบุเรือ่ งของ IT เป็ นความเสี่ยงที่สาํ คัญในการดําเนิ นธุรกิ จใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
10. ท่านคิดว่า การดําเนิ นการทางด้าน IT ของบริ ษทั ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน
 ค่าใช้จ่าย
 การลงทุน
 ค่าใช้จ่ายและการลงทุน
11. ท่านมองว่าประเด็นใดต่อไปนี้เป็ นอุปสรรคสําคัญของการจัดให้มี IT Governance (กรุณาเลือก 3 ข้อ
ที่ท่านคิ ดว่าสําคัญที่สดุ )
 คณะกรรมการยังไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งนี้
 คณะกรรมการยังไม่เห็นถึงความจําเป็ น
 คณะกรรมการมองว่า IT เป็ นเรือ่ งของฝ่ ายบริหาร
 IT ถูกมองเป็ นค่าใช้จ่าย
 ธุรกิจยังไม่จาํ เป็ นต้องใช้ IT
 บุคลากรในองค์กรไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนี้
 บริษทั ไม่เคยได้รบั ผลกระทบ/ความเสียหายจาก IT
 อื่น ๆ โปรดระบุ ………………..........................................................................................................……
12. ท่านมองว่าประเด็นใดต่อไปนี้เป็ นปัจจัยแห่งความสําเร็จของ IT Governance (กรุณาเลือก 3 ข้อ
ที่ท่านคิ ดว่าสําคัญที่สดุ )
 ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการเห็นถึงความจําเป็ น
 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
 การพิจารณา IT ควบคู่กบั เรือ่ งกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
 การพิจารณา IT เป็ นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
 การจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ เช่น Chief Information Technology Officer
 การว่าจ้างทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในเรือ่ งนี้
 การมองว่า IT เป็ นเรือ่ งการลงทุน มิใช่ค่าใช้จ่าย
 การสือ่ สารทําความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ เห็นถึงความสําคัญและเข้ามามีสว่ นในการพัฒนาร่วมกัน
 อื่น ๆ โปรดระบุ ………………..........................................................................................................……
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13. มาตรฐานที่เกี่ยวกับ IT ในการดําเนิ นธุรกิ จของท่านคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 COBIT
 ERM
 ISO 38500
 COSO 31000
 ITIL
 ISO/IEC 9000
 ISO/IEC 27000 series  อื่น ๆ ..................................................
 ยังไม่ได้นํามาตรฐานเกีย่ วกับ IT มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ
14. ท่านใช้ IT Governance กับทุกส่วนขององค์กร (end-to-end) หรือไม่
 ไม่ใช่
 ยังไม่ได้นํา IT Governance มาใช้
 ใช่
15. บริษทั ของท่านมีการกําหนดนโยบายทบทวน (review) IT Governance บ่อยเพียงใด
 ไม่มกี ารกําหนด
 ทุกหนึ่งปี
 ทุกสองปี
 อื่น ๆ .................................................
 ยังไม่ได้นํา IT Governance มาใช้

โปรดส่งแบบสํารวจความคิดเห็นภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน้ 3 เลขที่ 2/9 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หากท่านต้องการได้รบั สรุปผลสํารวจความคิ ดเห็น
ฉบับนี้ โปรดระบุ Email Address ที่ต้องการให้จดั ส่ง

Email Address ในการจัดส่ง

นําส่งและสอบถามเกี่ยวกับแบบสํารวจ

คุณมณี ฝ่ ายวิ จยั และนโยบาย IOD
โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 303
โทรสาร 02-955-1156-7
Email
manee@thai-iod.com

(โปรดพิ มพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง)

......................................................................................

 IOD และ สพธอ. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจความคิ ดเห็นในครัง้ นี้ 
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