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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมา 
 ในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology หรือ ไอที ) มีบทบาทตอการ
ทํางานมาก และนับวันจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐเนื่องมาจากแนวนโยบายที่มุงสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
 อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณการลงทุนดานไอทีของหนวยงานรัฐมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต แตภาครัฐยังขาดขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่แทจริงที่ไดรับจากการลงทุนในดานนี้ ทั้งใน
ดานของสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน ลักษณะของผลตอบแทนที่ไดรับ และปจจัยที่กระทบตอการ
ไดมาซึ่งผลตอบแทนนั้น รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการลงทุนดานไอที ซึ่งขอมูลเหลานี้มี
ความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อให
การลงทุนดังกลาวเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด 
 ดังนั้น การดําเนินโครงการศึกษาเรื่อง “ผลตอบแทนจากการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ” 
อยางลึกซึ้งและจริงจัง จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเปน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ความรู 
และความเขาใจในเรื่องการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนดานไอที ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการลงทุน และการติดตามประเมินผลการลงทุนดาน
ไอทีของภาครัฐอันจะเปนประโยชนตอการวางแผนการลงทุน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ลงทุนดานไอทีอยางเหมาะสม 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานไอทีของภาครัฐ  ประกอบดวย
วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1. เพื่อวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ (Output/Input 
Analysis) ซึ่งหมายถึงการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอที โดยที่ตนทุน
จะรวมทั้งตนทุนการลงทุน และตนทุนการดําเนินการ 
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 แตอยางไรก็ตาม โครงการศึกษานี้มีขอจํากัดหลายประการดังที่ระบุไวในหัวขอ 1.6 ในการ
วิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอที โครงการศึกษานี้จึงใหความสําคัญตอการ
นําเสนอวิธีการศึกษามากกวาผลการคํานวณสัดสวนดังกลาว 

2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ (หรือความลมเหลว) ของการลงทุน
ดานไอทีของภาครัฐ 

3. เพื่อสํารวจความพรอมดานการติดตามและประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ 
ซึ่งความพรอมดังกลาวครอบคลุมถึง การจัดเก็บขอมูล การกําหนดระเบียบปฏิบัติ การกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ และนําเสนอแนวทางปรับปรุงในกรณีที่พบปญหาหรือ
ความไมสมบูรณของเรื่องเหลานั้น 
 

1.3 วิธีการในการเก็บขอมูล 

 ในการศึกษานี้สามารถแบงวิธีการเก็บขอมูลออกเปนแบบกวางๆได 3 วิธี ดังตอไปนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร 

• จัดเก็บขอมูลสถิติตางๆจากหนวยงานตางๆของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เลือกเปน
ตัวแทนของภาครัฐ 

• รวบรวมขอมูลจากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารจากหนวยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจตางๆ 

2. การวิจัยภาคสนาม 
• การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยสัมภาษณผูบริหารและขาราชการผูปฏิบัติงานดาน

ไอทีของหนวยงานภาครัฐ  ซึ่งการสัมภาษณดังกลาวจะทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูล
และขอคิดเห็นจากทั้งผูบริหาร และขาราชการผูปฏิบัติงานดานไอที 

• การสํารวจดวยแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผู รับบริการและเจาหนาที่ ผู
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่มีการลงทุนดานไอที การสํารวจดวยแบบสอบถาม
นี้ คณะวิจัยไดดําเนินการใน 2 ทาง คือ การออกสํารวจภาคสนาม และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดดําเนินการสํารวจดวยแบบสอบถามจาก
ผูรับบริการรวม 1,294 ชุด (จากโครงการไอทีภาครัฐทั้ง 10 โครงการ) และเจาหนาที่
ผูใหบริการรวม 250 ชุด (จากโครงการไอทีภาครัฐทั้ง 10 โครงการ) 
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3. การระดมความคิดเห็นโดยการสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จากผูเชี่ยวชาญและ
บุคลากรดานไอที จํานวน 3 คร้ัง1 
• การสัมมนากลุมยอย (Focus Group) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 ที่ผาน

มา ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูเชี่ยวชาญและ
ตัวแทนจากหนวยงานทางดานไอทีของภาครัฐเขารวมการสัมมนาจํานวน 20 คน  

• การสัมมนากลุมยอย (Focus Group) คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 ที่ผานมา 
ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูเชี่ยวชาญและ
ตัวแทนจากหนวยงานทางดานไอทีของภาครัฐเขารวมการสัมมนาจํานวน 20 คน  

• การสัมมนากลุมยอย (Focus Group)  คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 ที่ผาน
มา ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ทางดานไอทีและตัวแทนจากหนวยงานทางดานไอทีของภาครัฐเขารวมการสัมมนา
จํานวน 18 คน   

 
1.4 ประเภทของการศึกษาในโครงการ 
การศึกษาในโครงการนี้แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับไดแก  

• การศึกษาระดับโครงการ เปนการศึกษารายโครงการดานไอทีของหนวยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจจํานวนอยางนอย 10 โครงการ 

• การศึกษาระดับกลุมโครงการและภาครัฐโดยรวม  คือ  การศึกษาผลตอบแทนจาก
การลงทุนดานไอทีของภาครัฐเปนรายกลุมและภาพรวม ในขั้นแรกคณะวิจัย
ศึกษาโดยการวิเคราะหสัดสวนในระดับโครงการกอน จากนั้น จึงวิเคราะหสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีภาครัฐเปนรายกลุมและภาพรวม  

 
 
 

                                                           
1 นอกจากนี้ คณะวิจัยไดรับความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเขารวมสัมมนาการนําเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ” วันศุกรที่ 
30 มกราคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
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1.5 การเลือกโครงการเพื่อนํามาเปนตัวแทนการลงทุนทางดานไอทขีองภาครฐั 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานไอทีของ
ภาครัฐ แตเนื่องจากภาครัฐประกอบดวยหนวยงานในสังกัดเปนจํานวนมาก อีกทั้งการลงทุนใน
โครงการตางๆของหนวยงานภาครัฐก็มีความหลากหลาย กลาวคือ ประกอบดวยโครงการเพื่อบริการ
ประชาชน (Front Office)2, โครงการเพื่อการทํางานของหนวยงาน (Back Office) เปนตน การเลือก
โครงการเพื่อนํามาเปนตัวแทนของภาครัฐจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  เพื่อใหการเลือกโครงการ
เปนไปอยางเหมาะสม เกณฑที่นํามาใชในการเลือกโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. เปนโครงการประเภทบริการประชาชน (Front Office)  
2. เปนโครงการที่กระจายตามกระทรวงตางๆและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหโครงการที่เลือกมานั้น 

สามารถนํามาเปนตัวแทนของภาครัฐไดดี 
3. เปนโครงการที่มีผลการดําเนินงานมาไมตํ่ากวา 2 ป เพื่อสามารถวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได 
4. เปนโครงการที่สามารถหาขอมูลได 
เมื ่อพ ิจารณาตามเกณฑ ด ังกล าวข างต น  คณะว ิจ ัยได ทําการเล ือกโครงการที ่จะ

ทําการศึกษา ดังนี้ 
ลําดับ กระทรวง หนวยงาน ชื่อโครงการ 

1. กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง โครงการจัดทําระบบการใหบ ริการ
ประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

2. กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 
3. กระทรวงศึกษาธิการ ก ร ม ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก

โรงเรียน 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 

4. กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําป
ดวยระบบคอมพิวเตอร 

5. กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูล
ธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 

6. กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน โค ร งการ ใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร ใน
สํานักงานที่ดิน 

                                                           
2  Front Office คือ  ระบบงานของหนวยงานที่เปดใหบริการแกประชาชน ในขณะที่ Back Office เปนระบบงานใน
หนวยงาน อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ระบบบุคลากร ระบบบริหารพัสดุ เปนตน 
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ลําดับ กระทรวง หนวยงาน ชื่อโครงการ 
7. ธนาคารแหงประเทศไทย ระบบการชําระเงิน ระบบบาทเนต 
8. การไฟฟานครหลวง กองสารสนเทศแผนที่

ระบบไฟฟา 
โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บบ แ ผนที่ แ ล ะ
ขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 

9. กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
ผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

10. กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุน
อาเซียน : ASID 

 
1.6 ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในการศึกษาบางประการ ดังนี้ 
• เนื่องจากการศึกษานี้มุงหวังจะวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของ

โครงการไอทีภาครัฐโดยรวม และตองการใหการศึกษานี้มีลักษณะคงเสนคงวา จึง
ไดใชวิธีการศึกษาแบบเดียวกันสําหรับทุกโครงการ แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่
เปนกรณีศึกษามีลักษณะหลากหลาย ซึ่งอาจตองการวิธีการวิเคราะหเจาะจงสําหรบั
โครงการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางกันไป 

• ขอมูลดานตนทุน 
โครงการศึกษานี้ไมใชโครงการประเมินหรือการตรวจสอบผลการทํางาน

ของโครงการไอทีโดยตรง เนื่องจากคณะวิจัยไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบเอกสารหรือ
ขอมูลที่หนวยงานเปนผูจัดหาให คณะวิจัยจึงไมสามารถรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดานตนทุนทั้งหมดได 

ขณะเดียวกัน คณะวิจัยพบวา บางหนวยงานมีการเก็บรวบรวมขอมูลดาน
ตนทุนที่ไมเปนระบบ และ/หรือไมครบถวน บางหนวยงานไมมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อประเมินผลประโยชนที่หนวยงานไดรับจากโครงการไอที และบาง
หนวยงานไมมีขอมูลจํานวนผูรับบริการ ความจํากัดดานขอมูลเหลานี้เปนขอจํากัดที่
สําคัญมาก 

• ขอมูลดานผลประโยชนที่เกิดกับหนวยงานและผูรับบริการ 
คณะวิจัยพบวา บางโครงการไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล

ประโยชนที่เกิดขึ้นกับหนวยงานอยางเปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลพื้นฐาน เชน 
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ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการนําไอทีมาใชในการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับการ
ทํางานในระบบเดิม (manual) ที่ไมมีไอทีมาใชในการทํางาน เปนตน 

ขณะเดียวกันคณะวิจัยพบวา หนวยงานเจาของโครงการไอทีภาครัฐบาง
โครงการไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานจํานวนผูรับบริการอยางเปนระบบ ทําใหไม
สามารถระบุจํานวนผูรับบริการที่แนนอนได และในการสํารวจภาคสนาม เนื่องจาก
ขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณมีผลตอการเก็บขอมูลภาคสนามของคณะวิจัย 
ทําใหจํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บขอมูลภาคสนามไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดี
ของประชากร 

ดวยเหตุผลขางตน การคํานวณผลประโยชนที่ เกิดกับหนวยงานและ
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการอาจไมสมบูรณ 

•  ขอจํากัดดานระยะเวลาในการศึกษาและงบประมาณ 
เนื่องจากการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐคร้ังนี้ 

คณะวิจัยทําการศึกษาโครงการไอทีภาครัฐทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งเปนโครงการไอที
ขนาดใหญและมีลักษณะแตกตางกันทั้ง 10 โครงการ ขณะเดียวกัน โครงการศึกษานี้
มีระยะเวลาในการศึกษาและงบประมาณที่จํากัด จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จํากัด 
เชน ในการสํารวจขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถาม จํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บ
ตัวอยางอาจมีไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

 
 


