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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมปริทัศน  
 
 ในการสํารวจเอกสารและงานวรรณกรรมนี้ จะเนนสํารวจงานวรรณกรรมที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคของโครงการศึกษานี้ ซึ่งไดแก การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอที
ของภาครัฐ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จตอการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ การติดตามและการ
ประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ ซึ่งสามารถเรียบเรียงตามประเด็นได ดังนี้ 
 

2.1 การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร : แนวคิดบางประการ 
2.1.1. การประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ 

เยาวเรศ ทับพันธุ (2541, น. 41-46) ชี้วาไมวาจะเปนการประเมินโครงการในวิธีใดก็ตาม 
การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรนั้นตองคํานึงถึงแนวคิดการประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับ
ไมมีโครงการ (With and without project) การประเมินโครงการตามแนวคิดเปรียบเทียบระหวางมี
กับไมมีโครงการนั้น พยายามที่จะประเมินความแตกตางทางดานตนทุนและผลประโยชนระหวางการ
มีโครงการกับการไมมีโครงการเกิดขึ้น โดยทางดานตนทุน เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น มีตนทุนในสวน
ใดบางที่สามารถลดลง และมีตนทุนในสวนใดบางที่เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ สวน
ทางดานผลประโยชนก็จะมีการคํานวณในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งในการประเมินโครงการดังกลาวได
พยายามเปรียบเทียบตนทุนสวนเพิ่มและผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Costs and Marginal 
Benefits) นั่นเอง เพื่อดูประสิทธิภาพของโครงการ 

ขณะเดียวกัน วิธีที่นิยมใชกันในการประเมินโครงการของเอกชน สวนใหญจะพิจารณาความ
แตกตางระหวางตนทุนและและผลประโยชนของโครงการกอนและหลังดําเนินการเปนหลัก โดย
เปรียบเทียบตนทุนรวม และผลประโยชนรวม (Total Costs and Total Benefits) ซึ่งไมไดสะทอนถึง
ตนทุนและผลประโยชนจากการมีโครงการที่แทจริง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยางดานความแตกตางของแนวคิดการประเมินแบบมีกับไมมีโครงการและการประเมิน
โครงการแบบกอนและหลังจากมีโครงการ ไดแก สมมติมีโครงการหนึ่งใหผลประโยชนรวม 15 หนวย 
ใชทรัพยากรของประเทศไป 10 หนวย มีอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.5 การประเมินใน
ลักษณะนี้เปนการประเมินแบบกอนและหลังมีโครงการ แตในการประเมินแบบเปรียบเทียบระหวางมี
กับไมมีโครงการนั้น จะคํานึงวารูปแบบการไดรับประโยชนจากภาครัฐนั้นเมื่อไมมีโครงการกับมี
โครงการจะมีความแตกตางกันเทาใด จากตัวอยางขางตน ถาไมมีโครงการดังกลาว ผลประโยชนจาก
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บริการของรัฐเปน 14 หนวย มีตนทุน 9 หนวย จะเห็นไดวาในทางเศรษฐศาสตรแลว โครงการนี้มี
อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุนเพียง 1.0 เทานั้น (Marginal Benefits และ Marginal Costs 
เทากับ 1 หนวย)  

2.1.2 การวิเคราะหแบบตลอดชวงอายุขัยและแบบภาคตัดขวาง 

 ในการวิเคราะหโครงการโดยทั่วไปสามารถที่จะแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  
• การวิเคราะหโครงการแบบตลอดชวงอายุขัย ซึ่งเปนการวิเคราะหโครงการโดยคํานึง

ผลกระทบของโครงการตลอดชวงที่โครงการยังดําเนินการอยู การวิเคราะหโครงการใน
ลักษณะนี้นิยมใชในการวิเคราะหรายโครงการ เนื่องจากตองใชขอมูลจํานวนมาก นอกจากนี้
สวนมากการวิเคราะหโครงการในลักษณะนี้ยังใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
อีกดวย 

ตัวอยางการวิเคราะหแบบตลอดชวงอายุขัย ไดแก การประเมินผลตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจของระบบทางดวนขั้นที่ 4 โดย Asian Engineering Consultants Corp, Team 
Consulting Engineers Co., Ltd. และ Louis Berger International Inc. (1992). อันเปน
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกอสรางระบบ
ทางดวนขั้นที่ 4 โดยกําหนดชวงเวลาในการวิเคราะหเปน 25 ป (พ.ศ. 2535 – 2559) ในชวง 5 
ปแรกจะเปนการกอสราง และมีชวงของการใชประโยชน 20 ป และคณะวิจัยคาดวาโครงการ
นี้มีผลประโยชนตอประเทศสูงเปน 1.85 เทาของตนทุน (Benefit/Cost เทากับ 1.85) 

• การวิเคราะหโครงการแบบภาคตัดขวาง เปนการวิเคราะหที่นิยมใชเพื่อการวิเคราะหใน
ระดับมหภาคเพื่อหาภาพรวมของการลงทุนที่ประกอบดวยโครงการยอยๆ อยูเปนจํานวน
มาก ตัวอยางเชน งานศึกษาของ NOIE (2003) ใชการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อ
วิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนดานการลงทุนดานไอทีของภาครัฐโดยรวมของออสเตรเลีย 
ซึ่งการวิเคราะหแบบนี้จะใชเพียงขอมูลของปปจจุบันหรือปที่ผานมา โดยมีการปรับมูลคา
ใหอยูในฐานของการคํานวณแบบภาคตัดขวางเปนรายป (ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.3.1)  

 
2.2 การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร : วิธีการประเมิน  

 เยาวเรศ ทับพันธุ (2541, น.2-5) ชี้วาการประเมินโครงการทางดานเศรษฐศาสตร 
(Economic Aspects) นั้นมีความแตกตางจากการประเมินโครงการดานการเงิน (Financial 
Aspects) เนื่องจากเปนการประเมินที่ไมไดใหความสนใจกับกําไรที่เปนตัวเงิน (Tangible Benefits) 
เพียงอยางเดียว แตเปนการประเมินวาทรัพยากรที่ใชไปในโครงการหนึ่งๆ นั้นจะกอใหเกิดประโยชน
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ในลักษณะตางๆ ตอสังคมอยางไรบาง เปนการใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมหรือไม โดย
สามารถแบงวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตรออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 

2.2.1 การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis : CBA)  
เปนรูปแบบการวิเคราะหที่สมบูรณที่สุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร เปนการ

วิเคราะหโครงการโดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการ โดยพยายามที่จะ
ประเมินตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นออกมาเปนตัวเงินเพื่อประเมินความคุมคาของโครงการ หรือ
เพื่อชวยตัดสินใจในการเลือกทําโครงการ แตในทางปฏิบัตินั้น อาจมีปญหาในการนําไปใชมากมาย
ในการนําไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลคาผลประโยชนของโครงการที่ใหประโยชนตอ
สังคมในลักษณะที่จับตองไมได (Intangible Benefits)  

2.2.2 การวิเคราะหประสิทธิผลของตนทุน (Cost Effectiveness Analysis : CEA)  

เปนการวิเคราะหโครงการในลักษณะที่ผลประโยชนที่เกิดขึ้นสวนใหญของโครงการอยูใน
รูปการประหยัดตนทุน โดยลักษณะของโครงการที่ประเมินจะเปนลักษณะของโครงการที่เนน
ทางดานการลดตนทุนตอการดําเนินการ (Cost per transaction)  

2.2.3 การวิเคราะหตนทุนตํ่าสุด (Cost Minimization Analysis : CMA)  

การประเมินโครงการแบบวิเคราะหตนทุนต่ําสุดนี้เปนการพยายามคํานวณหาจุดต่ําสุดของ
ตนทุน (minimum cost per transaction) เพื่อพยายามทําใหโครงการมีลักษณะเปนการประหยัด
จากขนาดใหมากที่สุด (Economies of scale) 

2.2.4 การวิเคราะหตนทุน-อรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis : CUA)  

เปนการวิเคราะหโครงการในลักษณะที่ไมมีการประเมินตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นเปน
ตัวเงิน โดยวิเคราะหถึงอรรถประโยชนที่เกิดขึ้นในภาพกวางๆ โดยศึกษาวาโครงการที่กําลังประเมิน
สามารถใหอรรถประโยชนแกคนกลุมใดบาง และในรูปแบบใดบาง เปนการประเมินโครงการที่
ผลประโยชนสวนมากไมสามารถที่จะวัดได 

ในการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรนั้น แตละโครงการตางมีลักษณะเฉพาะตัวที่
แตกตางกันออกไป ซึ่งการที่จะเลือกใชวิธีใดในการประเมินโครงการนั้นตองพิจารณาตามความ
เหมาะสมในแตละโครงการนั้นดวย  
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2.3 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ: งานศึกษาที่ผานมา 

2.3.1 การประเมินผลประโยชนโดยเนนพิจารณาดานการประหยัดตนทุน 

งานวิจัยที่ตองการวัดสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอทีของภาครัฐที่เดนชัดและใหม 
ไดแก งานวิจัย “E-Government Benefits Study” (April, 2003)1 เปนงานวิจัยที่ทาง National 
Office for Information Economy (NOIE) ของรัฐบาลออสเตรเลีย มอบหมายให DMR Consulting 
(เปนบริษัทในเครือ Fujitsu) ทําการศึกษาในประเด็น อุปสงคตอ e-Government การวัด
ผลตอบแทนของ e-Government และการหาอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนของโครงการ
ออนไลนของภาครัฐ 

ในงานวิจัยนี้ มีการสํารวจโครงการ e-Government (Online services) จํานวน 174 
โครงการ แตมีโครงการที่ใชสําหรับการวิเคราะหทางสถิติจํานวน 38 โครงการ งานวิจัยนี้ไดทําการ
จัดเก็บขอมูล 3 วิธี2 โดยใหหนวยงานตนสังกัดของโครงการเปนผูดําเนินการ ไดแก  

1) การสํารวจโดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Survey) สําหรับผูใชบริการออนไลน
ของรัฐจํานวน 1,586 คน และผูใชบริการที่ไมใชภาครัฐจํานวน 305 คน 

2) การสัมมนากลุมยอยผูใชบริการ 
3) การสัมภาษณเจาหนาที่รัฐ 
งานวิจัยนี้ไดแบงผลประโยชนของ e-Government เปน 3 กลุม ไดแก ผลประโยชนแก

หนวยงาน (Agency Benefits), ผลประโยชนแกผูบริโภค (Consumer Benefits), และผลประโยชน
แกสังคม (Social Benefits)  

ผลประโยชนแกหนวยงาน ไดแก การลดตนทุน (Cost Reduction) ของหนวยงาน ซึ่งมีทั้งใน
สวนที่เปนการลดตนทุนโดยตรง หรือการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวมทั้งรายได
ที่เพิ่มข้ึนของหนวยงาน 

ผลประโยชนแกผูบริโภค (สวนที่สามารถประเมินเปนตัวเงินได) ไดแก ตนทุนที่ประหยัดได
(Cost Savings) จากการไดมาซึ่งขอมูล เอกสาร และแบบฟอรมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผลประโยชนแกสังคม ไดแก การที่ประชาชนโดยสวนรวมไดรับความสะดวกมากขึ้น ไดรับ
บริการจากหนวยงานภาครัฐที่รวดเร็วขึ้น โดยมีการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ผูรับบริการสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ภาคธุรกิจ ชุมชน 

                                                           
1 ดูรายละเอียดใน www.noie.go.au 
2 อยางไรก็ตาม นักวิจัยระบุวาขอบเขตการศึกษาจะไมรวมการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลตนทุน
และผลประโยชนซึ่งหนวยงานของรัฐเปนผูจัดหาให  
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ตลอดจนประชาชนในเขตชนบทสามารถเขาถึงการบริการของรัฐไดมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ไมไดมี
การประเมินผลประโยชนในสวนนี้เปนตัวเงิน 

อยางไรก็ตาม งานศึกษานี้ชี้วาในการวัดผลประโยชนทั้ง 3 กลุมนี้ ผลประโยชนที่เกิดขึ้นแก
หนวยงานเปนผลประโยชนที่วัดไดงายที่สุด และผลประโยชนที่เกิดแกสังคมเปนผลประโยชนที่วัดได
ยากที่สุด และปรากฏวางานศึกษานี้มีการประเมินผลประโยชนเปนตัวเงินเฉพาะผลประโยชนแก
หนวยงาน และผลประโยชนแกผูบริโภคเทานั้น ไมไดมีการวัดผลประโยชนแกสังคม เพียงแตระบุให
เห็นวามีผลประโยชนดังกลาว 

งานวิจัยนี้ไดมีการประเมินสัดสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit/Cost Ratio) ของโครงการ
ออนไลนของรัฐจํานวน 38 โครงการ ซึ่งมีสัดสวนเปน 61.1% (ตัวเลขนี้ไดจากการเฉลี่ยขอมูล 5 ป) 
และเมื่อเลือกเฉพาะโครงการที่มีผลประโยชนตอหนวยงาน (Agency Financial Benefits) จํานวน 
24 โครงการ พบวาสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเพิ่มข้ึนเปน 92.5% 

2.3.2 การวิเคราะหแบบ Value Measuring Methodology (VMM) 

Social Security Administration (SSA) และ General Services Administration (GSA) 
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดใหบริษัท Booz Allen Hamilton ออกแบบวิธีการประเมินมูลคาของการ
บริการแบบอิเล็กทรอนิกส (E-services) ซึ่งไดมีการเสนอวิธีการประเมินแบบ Value Measuring 
Methodology (VMM)3 

การวิเคราะหแบบนี้จะเปนการวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกการลงทุนโครงการไอทีที่มีคุณคา
มากที่สุดจากทางเลือกหลายทาง (alternatives) กอนที่จะตัดสินใจลงทุน ในการวิเคราะหนี้จะมีการ
เปรียบเทียบสามหัวขอใหญ ไดแก (1) คุณคาหรือประโยชน (value/benefits) (2) ตนทุน (cost) และ 
(3) ความเสี่ยง (risk) 

คุณคาหรือประโยชนนี้จะประกอบดวย (1) ประโยชนที่ตกแกผูใชบริการโดยตรง (2) 
ประโยชนตอสังคม (Social value) (3) ประโยชนตอหนวยงานรัฐในดานการเงิน (Government 
financial value) (4) ประโยชนในดานการดําเนินงาน (Government operational/foundational 
value) และ (5) ประโยชนในการเมืองและเชิงกลยุทธ (Strategic/Political Value) ในการคํานวณ
คุณคาหรือประโยชนนี้ วิธีการนี้จะใหเปนคะแนนโดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 (โดยไมคํานวณเปนตัว

                                                           
3 ดูรายละเอียดวิธีการนี้ใน Booz Allen Hamilton “Building a Methodology for Measuring the Value of E-
Service” และ General Services Administration “Measuring the Value of IT Investment, One Business 
case At a time” June 30, 2003. ใน htt://xml.gov/documents/completed/gsa/vmm.htm. 
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เงิน) นอกจากนี้ ตองมีการคํานึงถึงความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย ความเสี่ยงของโครงการ (Project 
risks) ความเสี่ยงขององคกร (Organizational risks) และความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical risks) 

2.3.3 การวิเคราะหดวย Qualitative Rating System (QRS) 

 National Institutes of Health (NIH)4 ของสหรัฐอเมริกา ไดมีบทความ “Cost-Benefit 
Analysis Guide for NIH IT Projects” เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการวิเคราะหโครงการไอทีของ
หนวยงานของตนเอง ในการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการไอทีนั้น NIH แบงผลประโยชนเปน
ผลประโยชนที่จับตองได (Tangible Benefits) และผลประโยชนที่จับตองไมได (Intangible 
Benefits)  
 การประเมินผลประโยชนที่จับตองได (Tangible Benefits) NIH ใหประมาณเปนตัวเงินตาม
ราคาตลาด แตการประเมินผลประโยชนที่จับตองไมได (Intangible Benefits) NIH ไดใชวิธีการ QRS 
โดยการออกแบบสอบถามกลุมคนที่คุนเคยกับระบบไอทีอยางนอย 3 คน และมีคําถามที่เนนการให
คะแนนแกโครงการไอทีวาใหประโยชนมากนอยเพียงใด โดยมีทั้งบวก (ใหประโยชนทางบวก) และ
ลบ (ใหประโยชนทางลบ) ซึ่งผลประโยชนที่จับตองไมไดนี้จะไมไดแปลงเปนเงิน 

2.3.4 วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา5 (Contingent Valuation Method : CVM) 

 โดยทั่วไปแลว มูลคาของสินคาและบริการจะถูกกําหนดโดยการทํางานรวมกันของอุปสงค
และอุปทาน แตในกรณีของสินคาสาธารณะ (Public goods) นั้น เปนสินคาและบริการที่มิไดมีการ
ซื้อขายผานตลาด ทําใหไมสามารถกําหนดมูลคาผานกลไกตลาดได ดวยเหตุนี้เอง นักเศรษฐศาสตร
จึงไดพัฒนาวิธีการในการประเมินมูลคาของสินคาและบริการที่ไมผานตลาดขึ้นมาหลายวิธีดวยกัน 

                                                           
4 ดูรายละเอียดใน www.nih.gov บทความ " Cost-Benefit Analysis Guide For NIH IT Projects "   
5 สําหรับผูที่สนใจศึกษารายละเอียด สามารถดูไดจาก  
1. Guy Garrod and Kennth G. Willis (1999) , Economic Evaluation of  the Environment : Method and 
Case Studies . Edward Elgar Published Limited , UK. 
2. Mitchell,Robert,and Richard T. Carson ( 1989 )  Using Surveys to Value Public Goods : The 
Contingent Valuation Methods. Washington , D.C. : Resource for  the future. 
3. Cummings , Ronald G.,David S. Brookshire , and William D. Schulze (1986) Valuing Environmental 
Goods : An Assessment of the Contingent Valuation Method. New Jersey: Rowman and Allanheld 
4. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา. “การประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม: คืออะไร ทําอยางไร และทําเพื่อใคร” วารสาร
เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ธันวาคม 2541. 
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CVM ก็เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชในการประเมินคาของสินคาและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะการประเมนิ
คาสิ่งแวดลอม 

วิธีการนี้ เปนการสมมติเหตุการณข้ึนมา แลวใหผูตอบแบบสอบถามประเมินคาของ
เหตุการณนั้นๆ เชน ในกรณีของสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามจะถูกรองขอใหประเมินมูลคาของ
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม ซึ่งมูลคาของการเปลี่ยนแปลงที่ไดจาก 
CVM นี้จะสะทอนถึงความพอใจที่จะจาย (Willingness to pay: WTP) หรือความพอใจที่ไดรับการ
ชดเชย (Willingness to accept: WTA)   ข้ึนอยูกับวาผูตอบแบบสอบถามมีกรรมสิทธ (Property 
right) ในสินคาและบริการนั้นๆหรือไม กรณีที่ผูตอบแบบสอบถามมิไดมีกรรมสิทธิ์ในสินคาและ
บริการนั้นๆ มูลคาที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงความพอใจที่จะจาย สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของสินคานั้นๆ ในทางกลับกัน หากผูตอบแบบสอบถามเปนผูมี
กรรมสิทธิ์ในสินคาและบริการนั้นๆ มูลคาที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงความพอใจที่จะ
ไดรับการชดเชย (WTA) สําหรับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของสินคานั้นๆ ซึ่งวิธีนี้
สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับการประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นในลักษณะของ Consumer 
Surplus ได 
 2.3.5 การวิเคราะหโดยอาศัยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) 

 Brooks and Wahhaj (2000) เปนงานวิจัยของ Goldman Sachs ที่วิจัยเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ E-commerce วามีผลอยางไรตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Economy-wide Effects) 
ผูวิจัยจะคาดการณวาตนทุนที่ลดลงของภาคเอกชนดานการจัดซื้อผานระบบ E-commerce วาจะ
ลดลงประมาณ 29 ถึง 39 % และสามารถลดตนทุนการขนสงไดประมาณ 15 ถึง 20 % จากนั้นนํา
ตัวเลขที่ไดไปใสใน Input-output table เพื่อคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม 
 อยางไรก็ดีงานวิจัยชิ้นนี้มีขอดอยหลายประการ เชน ตัวเลขตนทุนที่ใชเปนตัวเลขประมาณ
การ โดยไมมีการสํารวจขอเท็จจริงอยางละเอียด ขณะเดียวกันกรอบการวิเคราะหโดยอาศัย Input-
output table มีขอสมมติวาฟงกชั่นการผลิตมีสัมประสิทธิ์คงที่ ซึ่งไมสามารถที่จะวิเคราะหถึงการ
ผลิตที่มีการประหยัดจากขนาดได 
 2.3.6 การวิเคราะหดวย เศรษฐมิติ (Econometric Model) 

 เนื่องจากวิธีการนี้มีความจําเปนตองอาศัยขอมูล (Observation) จํานวนมาก นักวิชาการจึง
มักจะใชในการประเมินโครงการของภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทเอกชนจํานวนมากสามารถเก็บ
ขอมูลในระดับบริษัท (Firm Level) ไดมากเพียงพอตอการนํามาประเมิน 
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 ตัวอยางของงานศึกษาในกลุมนี้ ไดแก Hitt and Brynjolfsson (1996) ซึ่งใชขอมูลระดับ
บริษัทจํานวน 370 บริษัท และใชเทคนิคทางเศรษฐมิติในการประเมิน พบวาไอทีสามารถทําให
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ของบริษัทสูงขึ้น แตไมพบวาบริษัทที่ใชไอทีสามารถทํากําไรได
สูงกวากําไรปกติ  

2.3.7 การวิเคราะหประสิทธิผลของตนทุน (Cost Effectiveness Analysis : CEA) 

การประเมินผลประโยชนโดยวิธี CEA ในอดีตที่เคยมีการศึกษาไว ไดแก การประเมิน
โครงการศึกษาระบบสื่อสารทางไกลในแอฟริกา โดยธนาคารโลก (World Bank, 2002) งานวิจัยนี้ใช
วิธีการประเมินโครงการแบบ Cost-Effectiveness Analysis (CEA) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาใชจายระหวางการดําเนินการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ กับการเรียนการสอนแบบทางไกล 
ผลการศึกษาพบวา การศึกษาทางไกลโดยใชไอทีจะมีคุณสมบัติทางดานตนทุนที่มีความแตกตาง
จากการเรียนการสอนในหองเรียน คือ การใชไอทีจะมีคาใชจายในการลงทุนที่สูง แตมีคาใชจายใน
การดําเนินงานที่ตํ่า สวนการศึกษาแบบปกติจะมีคาใชจายในการลงทุนต่ํา แตมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูง ดังนั้นการใชไอทีเขามาจัดการระบบการศึกษาทางไกลนั้นจะคํานึงถึง Economies Of 
scale เปนหลัก เนื่องจากเปนการประหยัดตนทุนตอหนวยเมื่อมีการขยายฐานการศึกษาออกไป 

งานวิจัยนี้พบวาการดําเนินการศึกษาโดยใชไอทีนั้นสามารถประหยัดตนทุนได เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในภาคปกติ 13 ถึง 73% และการประหยัดในสวนที่นักเรียนตองจาย
เอง 30 ถึง 86 % 
 

 2.4 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ : ขอควรระวัง 

2.4.1 การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรกับทางสังคม 

 การวิเคราะหโครงการในรูปแบบ Cost-Benefit Analysis แบบด้ังเดิม (Traditional 
Approach) จะคํานึงถึงประสิทธิภาพเปนสําคัญ ดวยเหตุผลวารัฐบาลยังมีเครื่องมือทางดานการเงิน
และการคลังตางๆ ที่ชวยใหระบบเศรษฐกิจเปนไปตามเปาหมายอื่นๆ ของสังคมได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเปาหมายการกระจายรายไดในสังคม การวิเคราะหโครงการจึงพิจารณาเฉพาะดานประสิทธิภาพ
เปนสําคัญ โดยไมสนใจวาผลประโยชนและตนทุนนั้นๆของโครงการจะตกกับใครในสังคมมากนอย
เพียงใด ผลประโยชนที่เกิดขึ้นแตละบาทไมวาจะตกแกคนจนหรือคนรวยจะมีคาเทากัน เมื่อมีการ
คํานวณราคาของสิ่งใดจะคํานวณโดยยึดถือเปาหมายประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรเพื่อการผลิต
เปนหลักโดยไมคํานึงถึงเปาหมายอื่นๆ ราคาที่นํามาใชเรียกวา efficiency price และเรียกการ
วิเคราะหในลักษณะนี้วาเปน Economic Cost-Benefit Analysis 
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 ตอมาไดมีขอโตแยงเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินโครงการแบบดั้งเดิม Mirrless and Little 
(1976) เห็นวา โครงการตางๆ ของรัฐเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของรัฐบาล เชนเดียวกับเครื่องมือทาง
การเงินและการคลัง รวมถึงผลประโยชนของแตละโครงการ อาจมีผลตอความเจริญทางเศรษฐกิจไม
เทากัน ในประเทศกําลังพัฒนาที่มีระดับการออมและการลงทุนต่ํานั้น รัฐบาลควรที่จะใหคุณคาแก
การลงทุนมากกวาการบริโภค ผลประโยชนแตละบาทที่กอใหเกิดการลงทุนรอบใหมจะมีคามากกวา
ผลประโยชนจากโครงการที่นําไปสูการเพิ่มการบริโภค ราคาที่จะนํามาใชตามแนวทางนี้ตองคํานึงถึง
การกระจายรายไดระหวางการลงทุนกับการบริโภค รวมทั้งการกระจายรายไดระหวางคนรวยกับคน
จน ซึ่งการวิเคราะหในลักษณะนี้ เรียกวา การวิเคราะหแบบ Social Cost-Benefit Analysis  
 อยางไรก็ตาม หลักการหรือข้ันตอนในการวิเคราะหโดยทั่วไปของทั้งสองแนวทางก็ยังคง
เหมือนเดิม ความพยายามที่จะมีการประยุกตใชแนวคิดใหมนี้ยังไมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
เนื่องจากยังไมมีหลักการที่ชัดเจนในการคํานวณ Social Price เพื่อใชในการประเมิน ทางองคกรที่
สนับสนุนแนวความคิดใหม เชน ธนาคารโลกเองก็ยังคงอยูในขั้นทดลองใช 

2.4.2 IT Productivity Paradox 

 IT Productivity Paradox หมายถึง การเพิ่มคาใชจายการลงทุนดานไอทีไมไดทําให
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมากอยางที่คาดหวังไว 
Brynjolfsson (1993) ไดอธิบายเหตุผลที่ทําใหเกิด IT Productivity Paradox ไว 4 กลุม คือ 

1) Measurement Errors เปนการวัดผลตอบแทนที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะในการ
เปรียบเทียบระหวาง “กอน” และ ”หลัง” มีโครงการ 

2) Time Lag for Diffusion ผลประโยชนที่ไดจากไอทีนั้นตองใชเวลานานถึงจะปรากฏให
เห็น 

3) Management of IT มีการนําเอาศักยภาพของไอทีมาใชไมเต็มที่ 
4) Redistribution ประโยชนของไอทีมีความไมชัดเจนเมื่อมีการมองในมุมกวาง 
งานของ Dedrik and Kraemer (2001) ไดนําเสนอแนวความคิดที่วา การลงทุนดานไอทีนั้น

มีประโยชนมากมายทั้งในระดับองคกร และระดับประเทศ แมวาเมื่อมองจากระดับองคกรแลวดูวา
การลงทุนดานไอทีจะสูงเกินไป แตเมื่อมองจากระดับประเทศแลวอาจพบวาการลงทุนดานไอทีนั้นต่ํา
เกินไป เนื่องจากผลประโยชนสวนใหญเกิดขึ้นในรูปสวนเกินผูบริโภค (Consumer Surplus) ที่ไดรับ
จากคุณภาพการบริการที่ดีข้ึน 
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2.5 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ  
  โดยปกติ เราควรวิเคราะหวาโครงการใดประสบความสําเร็จหรือโครงการใดประสบความ
ลมเหลวกอน จึงจะสามารถวิเคราะหไดวามีปจจัยใดที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการไอที ในการ
วิเคราะหวาโครงการไอทีประสบความสําเร็จหรือไม จําเปนตองมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับการ
วินิจฉัยดังกลาว 
 K.C. Laudon and J.P. Laudon (2000,pp.403-407) เสนอวาในการวินิจฉัยวาระบบ
สารสนเทศประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น ใหใชหลักเกณฑดังนี้ 

1) ความถี่ของการใชระบบสารสนเทศ 
2) ความพึงพอใจของผูใช 
3) ทัศนคติของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศและทีมงานผูใหบริการ 
4) การบรรลุวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ 
5) ผลตอบแทนทางการเงิน (financial payoff) 
K.C. Laudon and J.P.Laudon (2000,pp.404-414) ระบุวาปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน

ของระบบสารสนเทศลมเหลวหรือสําเรจ็ไดแก 
1) บทบาทของผูใชต้ังแตการออกแบบระบบ 
2) ระดับการสนับสนุนของฝายจัดการ 
3) ระดับความซับซอนของโครงการ และความเสี่ยงของโครงการ 
4) คุณภาพของการจัดการ และความมั่นคงของการดําเนินงาน 
ขณะเดียวกัน  ในงานวิจัยของ NOIE (April, 2003) ไดกลาวถึงปจจัยที่ชวยให

โครงการ e-Government ของออสเตรเลียประสบความสําเร็จ ซึ่งไดแก  
1) การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร 
2) เจาหนาที่ในหนวยงานยึดมั่นในแนวคิด e-Government 
3) การใหบริการของภาครัฐมีลักษณะหลากหลาย เพื่อสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชน 
4) มีกฎหมายรองรับ e-Government เชน เร่ืองลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย

ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน สามารถใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 


