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บทสรุปผูบรหิาร 
 

 เนื่องจากรัฐบาลไดมีแนวนโยบายที่มุงสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ จึงไดมีการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของภาครัฐเพิ่มข้ึน เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการลงทุนดานไอทีเปนไปอยางเหมาะสม ภาครัฐจําเปนตองมีการวิเคราะหความคุมคาของการ
ลงทุนทั้งกอนและหลังการลงทุน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการลงทุนดานไอทีในประเด็นอื่นๆ 
 โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ
ไอทีภาครัฐ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการไอทีภาครัฐ และสํารวจความพรอม
ดานการติดตามและประเมินผลการลงทุนดานไอทีภาครัฐ พรอมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงการ
ติดตามและประเมินผล แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดหลายประการโดยเฉพาะขอจํากัดดาน
ขอมูล ในการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอที โครงการศึกษานี้จึงให
ความสําคัญตอการนําเสนอวิธีการศึกษามากกวาผลการคํานวณสัดสวนดังกลาว 

ในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดมีการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ การวิจัยภาคสนามโดยการสาํรวจดวย
แบบสอบถามและการสัมภาษณเจาะลึก ตลอดจนการระดมความคิดเห็นดวยการสัมมนากลุมยอย 
 

การคัดเลือกโครงการตัวอยางศึกษา  
 เพื่อชวยใหเขาใจสภาพของโครงการไอทีภาครัฐโดยรวม คณะวิจัยไดเลือกโครงการไอทีของ
ภาครัฐจํานวน 10 โครงการเปนกรณีศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกโครงการดังนี้ 

1. เปนโครงการประเภทบริการประชาชน (Front Office)  
2. เปนโครงการที่กระจายตามกระทรวงตางๆและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหโครงการที่เลือกมานั้น 

สามารถนํามาเปนตัวแทนของภาครัฐไดดี 
3. เปนโครงการที่มีผลการดําเนินงานมาไมตํ่ากวา 2 ป เพื่อสามารถวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได 
4. เปนโครงการที่สามารถหาขอมูลได 
ดวยหลักเกณฑขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกศึกษาโครงการไอที ซึ่งบริหารโดยกระทรวง

ตางๆจํานวน 8 กระทรวง และ 1 รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
• โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ

คอมพิวเตอร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
• ระบบอีดีไอในงานศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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• โค ร งกา รจั ดกา รศึ กษาทาง ไกลผ านดาว เที ยม  กรมกา รศึ กษานอก โ ร ง เ รี ยน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

• โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร กรมการขนสงทางบก 
กระทรวงคมนาคม 

• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

• โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
• ระบบบาทเนต ธนาคารแหงประเทศไทย 
• โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา กองสารสนเทศแผนที่ระบบ

ไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข 
• โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

วรรณกรรมปริทัศน 
 ในประเทศไทย การวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีในภาครัฐ

นับเปนเรื่องใหม แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลในตางประเทศไดมีการศึกษาประเด็นนี้อยูบาง เชน 
National office for Information Economy (NOIE, 2003) ของรัฐบาลออสเตรเลียไดศึกษาสัดสวน
ของผลตอบแทนตอตนทุนในโครงการ E – Government (online services) โดยเสร็จส้ินการศึกษาใน
ป 2546 งานวิจัยนี้ไดประเมินผลประโยชนตอตนทุน (Benefit/Cost Ratio) ของโครงการออนไลนของ
รัฐจํานวน 38 โครงการ พบวา มีคาเทากับ 0.611 และเมื่อเลือกเฉพาะโครงการที่มีผลประโยชนตอ
หนวยงาน (Agency Financial Benefits) จํานวน 24 โครงการ พบวา สัดสวนผลประโยชนตอตนทุน
มีคาเทากับ 0.925 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีในการศึกษาครั้งนี้ ดาน
ตนทุนจะแบงเปน คาใชจายในการลงทุน (Investment cost) และคาใชจายในการดําเนินงาน 
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(Operating cost) และขอมูลดานตนทุนจะเปนขอมูลที่หนวยงานเจาของโครงการไอทีรวบรวมให
ตามแนวทางที่คณะวิจัยวางไว 
 ในดานผลตอบแทนหรือผลประโยชนนั้น จะแบงเปนผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผู
ใหบริการ (Agency benefits) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ (Consumer benefits) และ
ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม (Benefit to society) การจัดแบงผลประโยชนนี้เปนการดัดแปลง
มาจากการศึกษาของ NOIE (2003) ของรัฐบาลออสเตรเลีย สําหรับการวิเคราะหผลประโยชนนั้นได
อาศัยขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลัก 
 ในการวิเคราะหสัดสวนดังกลาว คณะวิจัยไดเลือกวิธีการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตดัขวางใน
ป 2545 เนื่องจากการวิเคราะหเปนการวิเคราะหโครงการที่เกิดขึ้นแลว (Ex post) และโครงการไอที
ภาครัฐไมไดมีขอมูลหรือการประเมินผลตอบแทนของโครงการไอทีที่ไดเกิดขึ้นในอดีต เชน 
ผลตอบแทนของโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรในชวงป 2539 – 2544 ที่เกิดแกประชาชนผูรับบริการไมไดมีการออกแบบสํารวจเก็บ
ขอมูลไว ขณะเดียวกันโครงการไอทีของภาครัฐจํานวนมากไมสามารถกําหนดไดวามีชวงอายุขัยของ
โครงการกี่ป จึงไมสามารถวิเคราะหแบบตลอดชวงอายุขัยของโครงการ (Life cycle) ได 

ขอสมมติที่สําคัญของการศึกษา 
 โครงการศึกษานี้ มีขอสมมติที่สําคัญ ดังนี้ 
 1) ในการคิดคาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร เมนเฟรม และระบบคอมพิวเตอร 
คณะวิจัยใชหลักเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาหลักเกณฑเดียวกันสําหรับทุกโครงการเพื่อใหมีความคง
เสนคงวา ดังนี้ 

• ในกรณีที่การลงทุนนั้นไดมีการใชงานจนถึงป 2545 ไมเกิน 5 ป (ลงทุนในชวงป 
พ.ศ. 2541 – 2545) กําหนดใหคิดอัตราคาเสื่อมราคา 5 ป ฉะนั้นตนทุนของการ
ลงทุนนี้จะตกแกป 2545 รอยละ 20 ของคาใชจายในการลงทุน 

• เนื่องจากโครงการไอทีของภาครัฐจํานวนมากไดใชเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม และ
ระบบคอมพิวเตอรเกิน 5 ป จึงไดกําหนดหลักเกณฑที่ 2 สําหรับการลงทุนที่มีการใช
งานจนถึงป 2545 โดยมีอายุเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป (ลงทุนในชวงป พ.ศ. 2536 – 
2540) กําหนดใหคิดอัตราคาเสื่อมราคา 10 ป ฉะนั้นตนทุนการลงทุนนี้จะตกแกป 
2545 รอยละ 10 ของคาใชจายในการลงทุน 

• อนึ่ง การลงทุนใดที่มีอายุการใชงานจนถึงป 2545 เกิน 10 ป จะถือวามีคาเสื่อมราคา
เปนศูนย 
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 2) การศึกษานี้แบงผลประโยชนเปนสามประเภท ไดแก ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผู
ใหบริการ ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม ขณะเดียวกัน
การศึกษานี้เนนที่จะวัดผลประโยชนใหอยูในรูปของตัวเงิน และสวนใหญอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม  
 

ขอจํากัดที่สําคัญของการศึกษา 
 โครงการศึกษานี้ มีขอจํากัดที่สําคัญ ดังนี้ 
 1) คณะวิจัยไดเลือกวิธีการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางโดยใชขอมูลป 2545 ดวย
เหตุผลที่กลาวมาขางตน แตอยางไรก็ตาม วิธีการศึกษานี้ก็มีความจํากัดบางประการ เชน ไมได
พิจารณาผลประโยชนของโครงการไอทีที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต เปนตน 
 2) เนื่องจากการศึกษานี้มุงหวังจะวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอ
ทีภาครัฐโดยรวม และตองการใหการศึกษานี้มีลักษณะคงเสนคงวา จึงไดใชวิธีการศึกษาแบบ
เดียวกันสําหรับทุกโครงการ แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่เปนกรณีศึกษามีลักษณะหลากหลาย 
ซึ่งอาจตองการวิธีการวิเคราะหเจาะจงสําหรับโครงการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางกันไป 
 3) โครงการศึกษานี้ไมใชโครงการประเมินหรือการตรวจสอบการทํางานของโครงการไอที
โดยตรง เนื่องจากคณะวิจัยไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบเอกสารหรือขอมูลที่หนวยงานเปนผูจัดหาให 
คณะวิจัยจึงไมสามารถรับรองความถูกตองของขอมูลดานตนทุนทั้งหมดได 
 ขณะเดียวกัน คณะวิจัยพบวา บางหนวยงานมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานตนทุนที่ไมเปน
ระบบ และ/หรือไมครบถวน บางหนวยงานไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลประโยชนที่
หนวยงานไดรับจากโครงการไอที และบางหนวยงานไมมีขอมูลจํานวนผูรับบริการ ความจํากัดดาน
ขอมูลเหลานี้เปนขอจํากัดที่สําคัญมาก 
 4) เนื่องจากการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐคร้ังนี้ คณะวิจัย
ทําการศึกษาโครงการไอทีภาครัฐทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งเปนโครงการไอทีขนาดใหญและมีลักษณะ
แตกตางกันทั้ง 10 โครงการ ขณะเดียวกัน โครงการศึกษานี้มีระยะเวลาในการศึกษาและงบประมาณ
ที่จํากัด จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จํากัด เชน ในการสํารวจขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถาม 
จํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บตัวอยางอาจมีไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

ดวยเหตุผลขางตน การคํานวณผลประโยชนที่เกิดกับหนวยงานและผลประโยชนที่เกิดแก
ผูรับบริการอาจไมสมบูรณ 
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ผลการศึกษารายโครงการ 
ผลการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปนรายโครงการไดสรุปไวในตารางที่ 1 

โครงการใดมีสัดสวนนี้มากกวาหนึ่ง แสดงวาผลประโยชนที่วัดเปนตัวเงินมีมูลคามากกวาตนทุนที่
เกิดขึ้นในป 2545  

 
ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะหโครงการรายกลุม 
โครงการไอทีภาครัฐ สัดสวนผลตอบแทน 

ตอตนทุน 
1. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 3.73 
 - โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ

คอมพิวเตอร 
0.94 

 - โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร 55.99 
 - โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน 4.07 
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 4.32 
2. กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป 0.61 
 - โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 0.55 
 - โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 0.61 
3. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 11.33 
 - ระบบบาทเนต 0.67 
 - ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 73.71 
 - โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 14.74 
4. กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกิจ 6.58 
 - โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน: ASID 1.24 
 - โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ ทางอินเทอรเน็ต* 14.74 

       * โครงการนี้จัดอยูใน 2 กลุม เนื่องจากโครงการนี้ใหบริการทั้ง (1) การตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต 
และ (2) การจดทะเบียนธุรกิจและการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต 
 
 นอกจากนี้คณะวิจัยไดใหขอสังเกตตอโครงการตางๆ เพิ่มเติม ดังตอไปนี้  

1) โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

คณะวิจัยพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.94 ซึ่งหมายความวา
ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวาตนทุน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประการ
แรก การใชระบบคอมพิวเตอรบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนบานยังครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 
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จังหวัดกับอีก 1 อําเภอเมือง (จังหวัดปทุมธานี) รวมสํานักทะเบียน 211 แหง และบริการเฉพาะ
ทะเบียนราษฎรออนไลนเพิ่มอีก 294 สํานักทะเบียน ซึ่งยังคงเปนพื้นที่สวนนอยของประเทศ หาก
สามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ผลตอบแทนคงเพิ่มข้ึนมาก ประการที่สอง การ
ใหบริการหนวยงานอื่นๆ ในการตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรยังไมไดมีการเก็บคาบริการหรือ
ประเมินเปนตัวเงิน นอกจากนี้โครงการนี้ยังคงมีประโยชนตอสังคมในลักษณะที่ไมสามารถประเมิน
เปนตัวเงินไดอีกจํานวนมาก เชน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ดานการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

2) ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 
คณะวิจัยพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 73.71 ซึง่เปนสดัสวนทีสู่งสดุ

ในบรรดาโครงการตัวอยาง 10 โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากมีการออกใบขนสินคาโดยระบบอีดีไอจํานวนมาก 
ทําใหตนทุนของระบบอีดีไอเฉลี่ยตอหนึ่งใบขนสินคาคอนขางต่ํา ขณะเดียวกันภาคธุรกจิมตีนทนุคาเสยี
โอกาสของเวลาสูงกวาประชาชนทั่วไป จึงทําใหผลประโยชนของระบบอีดีไอสูงตามไปดวย 

3) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เนื่องจากขอจํากัดของเวลา คณะวิจัยเลือกศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใน

จังหวัดนครปฐมเปนกรณีศึกษา พบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.55 ซึ่งเปน
สัดสวนที่มีคานอยกวา 1 แตอยางไรก็ตามผู รับบริการและผูใหบริการสวนใหญมีความเห็นวา 
โครงการนี้เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปน
ประโยชนที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินได  

4) โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร 
คณะวิจัยพบวา ในป 2545 สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการนี้เทากับ 55.99  หรือ

กลาวอีกนยัหนึ่งไดวาผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนีสู้งเปน 55.99 เทาของตนทนุ 
เนื่องจากมีผูใชบริการในการเสียภาษีจํานวนมาก โดยในป 2545 มีรถยนตตองเสียภาษีประจําปจํานวน 
14.54 ลานคันจึงทําใหมีการใชระบบที่ลงทุนไปอยางเต็มที่ 

5) โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 
คณะวิจัยพบวา โครงการนี้มี สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 14.74 กลาวคือ 

ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้สูงเปน 14.74 เทาของตนทุน ซึ่งอาจเนื่องจาก
โครงการนี้มีตนทุนคอนขางต่ํา ขณะเดียวกันผูรับบริการประเมินผลประโยชนที่ตนไดรับคอนขางสูง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูรับบริการเปนภาคธุรกิจที่มีตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ของเวลา
คอนขางสูง จึงประเมินผลประโยชนที่ตนไดรับจากการบริการขอมูลธุรกิจคอนขางสูง ขณะเดียวกันก็มี
จํานวนการตรวจคนขอมูลมากพอสมควร   
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6) โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน  
คณะวิจัยพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 4.07 เปนที่นาสังเกตวา มี

การลงทุนระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานที่ดินตั้งแตป 2536 – 2539 และไมมีการลงทุนเพิ่มเติมอีก 
ทําใหคาใชจายการลงทุนที่คิดคาเสื่อมราคาแลวตกอยูในป 2545 มีมูลคานอย ตนทุนรวมจึงมีคา
นอยตามไปดวย และมีผลทําใหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวา 1 

7) ระบบบาทเนต 
คณะวิจัยพบวา ระบบบาทเนตมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.67 ซึ่งถือวา

ผลประโยชนที่วัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวาตนทุน ทั้งนี้เนื่องจากโครงการนี้เนนสราง
ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวมที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงิน เชน การลดความเสี่ยงของระบบ
การชําระเงิน การสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ และการ
เชื่อมโยงกับระบบการชําระเงินของตางประเทศในอนาคต แมวาโครงการนี้กําลังเริ่มใหบริการแตการ
ลงทุนของโครงการเปนการลงทุนเพื่อรองรับปริมาณงานที่จะขยายตัวในอนาคต 

8) โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา  
จากการศึกษา  พบวา  โครงการนี้มี สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ  0.61 คือ 

ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวาตนทุน แตอยางไรก็ตาม โครงการ
นี้มีประโยชนที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดคอนขางมาก เชน ประชาชนสามารถไดรับบริการ
จากระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและการที่การไฟฟานครหลวงสามารถวางแผนการใช
ไฟฟาตางๆ ในภาพรวมไดดีข้ึน 

9) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จากการศึกษา พบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 4.32 การวิเคราะห

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนี้มีขอจํากัดสําคัญ คือ ขอมูลดานตนทุน เนื่องจากหนวยงานไมได
รวบรวมขอมูลใหอยางครบถวน เชน คาใชจายในการลงทุนในป 2539 ซึ่งหากมีการรวบรวมขอมูล
การลงทุนอยางครบถวนอาจทําใหคาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่คํานวณไดลดลง  

10) โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID  
คณะวิจัยพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.24 เปนที่นาสังเกตวา

โครงการนี้มีประโยชนตอธุรกิจหลายกลุม ซึ่งประกอบดวยทั้งผูที่เปนสมาชิกของฐานขอมูลและผูที่ไมได
เปนสมาชิกของฐานขอมูล ทั้งผูที่อยูในประเทศและตางประเทศ การเก็บขอมูลภาคสนามดวย
แบบสอบถามอาจไมสามารถครอบคลุมทุกกลุมได ผลตอบแทนที่คํานวณไดอาจต่ํากวาความเปนจริง 
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ผลการศึกษารายกลุม 
ในการวิเคราะหภาพรวมของสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีภาครัฐ 

คณะวิจัยไดอาศัยหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก ประการแรก ลักษณะการบริการเปนแบบประมวลผล
รายการหรือบริการใหขอมูลขาวสาร ประการที่สอง เนนการใหบริการประชาชนทั่วไปหรือภาคธุรกิจ 
ในการแบงโครงการที่เปนกรณีศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป ประกอบดวย 4 
โครงการ ไดแก   

• โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

• โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร 
• โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานกังานที่ดิน 
• โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมเทากับ 3.73 (ดูตารางที่ 1) สัดสวนนี้
สูงกวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป 
(ซึ่งมีคาเทากับ 0.61) แตอยางไรก็ตาม สัดสวนนี้มีคานอยกวากลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 
(ทั้งประเภทแบบประมวลผลรายการ และประเภทที่ใหบริการขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ) 

2) กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทัว่ไป ประกอบดวย 2 โครงการ 
ไดแก 

• โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม 
• โครงการจัดทาํระบบแผนทีแ่ละขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 

โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุม เทากับ 0.61  (ดูตารางที่ 1) นับเปน
กลุมที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมที่นอยที่สุด แตอยางไรก็ตาม โครงการกลุมนี้มี
ผลประโยชนตอสังคมที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินคอนขางมาก เชน การชวยทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มข้ึน 

3) กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธุรกิจ ประกอบดวย 3 โครงการ 
ไดแก  

• ระบบบาทเนต 
• ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 
• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกจิทางอินเทอรเน็ต 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

   

 ix

โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทนุรายกลุมเทากับ 11.33 (ดูตารางที ่ 1) ซึ่งมี
คาสูงสุดในบรรดาสี่กลุมนี ้

4) กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกิจ ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก 
• โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนนุอาเซียน : ASID 
• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกจิทางอินเทอรเน็ต 

โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุม เทากับ 6.58 (ดูตารางที่ 1) นับเปน
สัดสวนที่คอนขางสูง 

 
ตารางที ่2 สดัสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมโดยภาพรวม 

  กลุมโครงการแบบ
ประมวลผลรายการ 

กลุมโครงการดาน
ขอมูลขาวสาร 

คาเฉลี่ย 
ของกลุม 

กลุมโครงการที่ใหบริการประชาชนทัว่ไป 3.73 0.61 2.82 
กลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 11.33 6.58 10.64 
คาเฉลี่ยของกลุม 4.47 0.87  
หมายเหตุ : การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมนั้น ขั้นแรกจะเปนการรวมยอดผลตอบแทนของ
โครงการทั้งกลุม และรวมยอดตนทุนที่ตกอยูในป 2545 ของโครงการทั้งกลุม ขั้นที่สองจะเปนการคิดสัดสวนราย
กลุมจากยอดรวมของผลตอบแทนและยอดรวมของตนทุนที่กลาวขางตน  

 
อนึ่ง ในการวิเคราะหภาพรวมนั้น มีผลการวิเคราะหเพิ่มเติม ดังนี ้

• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการ (ซึ่งรวมทั้งที่ใหบริการประชาชนทั่วไปและ
ภาคธุรกิจ) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 4.47 (ดูตารางที่ 2) ซึ่งสูงกวา 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของกลุมโครงการบริการดานขอมูลขาวสาร (ซึ่ง
รวมทั้งที่ใหบริการประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ) ที่มีคาเทากับ 0.87 (ดูตารางที่ 2) 

กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการมีบางโครงการที่เปนการอํานวย
ความสะดวกในเรื่องที่กฎหมายบังคับใหประชาชนหรือภาคธุรกิจตองดําเนินเปน
ประจํา เชน การเสียภาษีทะเบียนรถประจําปโดยกรมการขนสงทางบก และการออก
ใบขนสินคาเขาและสินคาออกโดยกรมศุลกากร เปนตน  ซึ่งมักจะมีสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนที่สูง 
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ขณะเดียวกัน โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน มักจะมีสัดสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนไมสูง เนื่องจากเปนโครงการที่เนนสรางประโยชนแกสังคมโดยรวม ซึ่งยาก
ที่จะประเมินเปนตัวเงินได 

แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ เชน 
โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตที่บริการใหขอมูลการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทอันเปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ 
จะเปนโครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนคอนขางสูง 

• กลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ (ทั้งที่เปนแบบประมวลผลรายการและการ
บริการดานขอมูลขาวสาร) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 10.64 (ดูตารางที่ 2) 
ซึ่งสูงกวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของกลุมโครงการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 
(ทั้งที่เปนแบบประมวลผลรายการและการบริการดานขอมูลขาวสาร) ที่มีคาเทากับ 
2.82 (ดูตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาคธุรกิจมีตนทุนคาเสียโอกาสของเวลา
คอนขางสูง ขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีทักษะหรือความคุนเคยกับไอทีมากกวา
ประชาชนทั่วไป จึงสามารถใชประโยชนจากโครงการไอทีไดดีกวา 

 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว 

 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐ 
คณะวิจัยไดวิเคราะหวาโครงการไอทีประสบความสําเร็จหรือไม โดยอาศัยหลักเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 

• การบรรลุตามวัตถุประสงคทีต้ั่งไว 
• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
• ระดับของการใชประโยชน 
• ความคุมคาของโครงการ 

คณะวิจัยพบวาโครงการไอททีั้ง 10 โครงการประสบความสาํเร็จในระดับหนึง่ และพบวา
ปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จของโครงการไอทีภาครัฐ มีดังนี ้

• การสนับสนุนจากผูบริหารอยางตอเนื่อง 
• บุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีและมีการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง 
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• ความซับซอนและความเสีย่งของโครงการ 
• การฝกอบรมเจาหนาที ่
• การแกไขกฎระเบียบใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม 
• การประชาสมัพันธโครงการใหผูใชบริการทราบ 
• การติดตามการเติบโตของอุปสงคตอบริการของผูรับบริการ 
• เทคโนโลยีที่ใชในโครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานของโครงการ 
• การมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
• ทัศนคติของเจาหนาที่ตอการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
• งบประมาณในการสนับสนนุโครงการ 
• โครงสรางพื้นฐานที่ดีและเพยีงพอ 
• การติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง 

  
 การประเมินผลที่ผานมา 

 การติดตามและประเมินผลการลงทุนดานไอทีภาครัฐที่ผานมา สวนใหญมักไมไดมีการ
ประเมินความคุมคาของโครงการทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ แตไดมีการประเมินโครงการไอ
ทีในประเด็นอื่นๆ เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไมมีวาระ (agenda) 
ที่จะประเมินโครงการไอทีในประเด็นความคุมคาของการลงทุนดานไอที จึงไมไดมีการกําหนด
ระเบียบวิธีการประเมินความคุมคาของการลงทุนที่เปนแบบแผน และไมไดมีการจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบใหเพียงพอสําหรับการประเมินดังกลาว 
  
 ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะตอการศกึษาวิจัยในอนาคต 

• การนําผลการศึกษานี้ไปใชประกอบการวิจัยนั้น คณะวิจัยเห็นวาวิธีการศึกษาที่ใช
ในการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนี้ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่ดัดแปลงมา
จากวิธีการศึกษาของออสเตรเลีย (NOIE, 2003) เปนวิธีการที่เขาใจงาย หนวยงาน
ตางๆสามารถนําไปดัดแปลงใชไดคอนขางงาย แตอยางไรก็ตาม การนําตัวเลข
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่คํานวณไดไปใชอางอิงตอจึงควรพิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยตระหนักถึงขอจํากัดและขอสมมติตางๆที่กลาวไวดวย 
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• ในการศึกษาครั้งนี้มีการเลือกโครงการไอทีภาครัฐเปนกรณีศึกษาเพียง 10 โครงการ 
และเลือกเฉพาะโครงการประเภทบริการประชาชน (Front Office) ฉะนั้น ในอนาคต
หากมีโครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ ควรมีการเลือก
กรณีศึกษาจํานวนมากขึ้น และ/หรืออาจรวมทั้งโครงการไอทีประเภท Back Office 

• ในการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและ
งบประมาณ ทําใหจํานวนตัวอยาง (หรือจํานวนแบบสอบถาม) และพื้นที่ที่เก็บ
ขอมูลอาจมีไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ในการศึกษาครั้งตอไป 
ควรมีการเพิ่มจํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นเพื่อใหเปน
ตัวแทนที่ดีของประชากร 

 2) ขอเสนอตอการติดตามและประเมินผลโครงการไอทีของภาครัฐมีดังตอไปนี้ 
 เพื่อใหภาครัฐสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนแกประชาชนและ
ประเทศชาติสูงสุด และ/หรือเพื่อใหการลงทุนดานไอทีของภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะวิจัยใครขอเสนอแนะตอผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย หัวหนาโครงการไอทีภาครัฐ และผูที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

• ควรมีการประเมินโครงการไอทีภาครัฐในประเด็นความคุมคาของการลงทุนทั้งกอน
และหลังการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดระเบียบวิธีการ
ประเมินที่เปนแบบแผนและมีรายละเอียดที่สามารถนําไปปฏิบัติได ดังตัวอยางของ 
National Institute of Health (NIH) และ General Services Administration 
(GSA) ของสหรัฐอเมริกา และอาจตองมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะ
ของโครงการ 

• ในการตัดสินใจลงทุนโครงการไอทีของภาครัฐ ภาครัฐควรกําหนดใหมีการวิเคราะห
โครงการแบบ Feasibility study ซึ่งอาจใชวิธี Value Measuring Methodology 
ของ General Services Administration หรือ Cost-Benefit analysis แบบอื่นๆ 
โดยมีการเสนอทางเลือก (ประมาณ 3 ทางเลือก) เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ให
ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด 

• ในกรณีที่ตองการประเมินโครงการไอทีตามแนวการวิจัยนี้ มีกระบวนการโดยรวม 
ดังตอไปนี้ ควรระบุวัตถุประสงคของการลงทุนโครงการไอทีใหชัดเจน ซึ่งหนวยงาน
ตองเตรียมเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทํางานในระบบเดิมและระบบปจจุบัน (ที่ใช
ไอที) โดยละเอียดเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาประเมินผล นอกจากนี้ควร
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รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการลงทุนที่เกี่ยวของของโครงการเพื่อประเมินตนทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแลวคิดใหเปนตนทุนที่เกิดในปที่จะทําการศึกษา (กรุณาดูเกณฑ
การคิดคาเสื่อมราคาที่การศึกษานี้เสนอในบทที่สาม) และประเมินผลประโยชนทั้งที่
ประเมินเปนตัวเงินไดและที่ประเมินคาเปนตัวเงินไดยากโดยแบงประโยชนออกเปน
สามสวนคือประโยชนตอหนวยงาน (Agency benefit) ประโยชนแกประชาชน
ผูใชบริการ (Consumer financial benefit) และ ประโยชนตอสังคมโดยรวม 
(Benefit to the society) 
  สําหรับการวิเคราะหโครงการไอทีเพื่อคํานวณหา สัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (Benefit-cost ratio) ของโครงการไอทีนั้น คณะวิจัยไดเสนอแบบคํานวณ
ตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ซึ่งไดแสดงไวในบทที่ 7 (ตารางที่ 7.2) 
หนวยงานผู รับผิดชอบโครงการไอทีสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณของโครงการตนเองได 
  ในขณะเดียวกัน หนวยงานเจาของโครงการไอทีควรมีการวางระบบการ
จัดเก็บขอมูลดานตนทุนและขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนของโครงการไอทีใหเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหดังที่กลาวไวในขางตน 

• การประเมินโครงการ ควรมีทั้งการประเมินโดยหนวยงานเจาของโครงการ และการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกรวมกัน 


