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บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 บทนี้เนื้อหาจะแบงออกเปนสามสวนใหญๆ ในสวนแรกจะกลาวถึงวิธีการศึกษาสําหรับการ
วิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีของภาครัฐตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาขอที่หนึ่ง ในสวนที่สองจะกลาวถึง วิธีการศึกษาของการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ และการสํารวจความพรอมดานการติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ และสวนที่สามจะเปนการสรุปกรอบแนวคิดและวิธีการ
วิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีของภาครัฐ 
 

3.1 การวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุน1ของโครงการไอทีของภาครัฐ 

ในการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีนั้น คณะวิจัยไดเลือก
วิธีการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางโดยใชขอมูลป 2545 และเนนการวิเคราะหเปนรายโครงการ 
ขณะเดียวกันจะมีการวิเคราะหเปนกลุมโครงการเชนกัน ในดานตนทุนนั้นจะแบงตนทุนเปนคาใชจาย
ในการลงทุน (Investment cost) และคาใชจายในการดําเนินงาน (Operating cost) ขอมูลดาน
ตนทุนจะเปนขอมูลที่ไดจากหนวยงานเจาของโครงการไอที ในดานผลประโยชนจะแบงเปน
ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ (Agency benefits) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 
(Consumer benefits) และผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม (Benefit to Society) การวิเคราะห
ผลประโยชนนั้นจะอาศัยขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลัก 
 วิธีการศึกษาที่คณะวิจัยเลือกใชในการวิเคราะหสัดสวนดังกลาว มีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

3.1.1) การวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางเปนรายโครงการ  
ในการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนของโครงการไอทีเปนรายโครงการสามารถ

วิเคราะหไดเปน 2 แบบ ไดแก 
• การวิเคราะหแบบตลอดชวงอายุขัยของโครงการ (Life cycle) 

                                                 
1 ในขณะที่วัตถุประสงคของการศึกษานี้กําหนดใหวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอทีของ
ภาครัฐ แตตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการวิเคราะหสัดสวนดังกลาว ในดานตนทุนจะประกอบดวยตนทุนการ
ลงทุน (Investment Cost) และตนทุนดานการดําเนินการ (Operating Cost) ฉะนั้นจึงใชคําวา “สัดสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุน” แทนคําวา “สัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุน” 
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• การวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-section) 
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยจะเลือกใชการวิเคราะหโครงการไอทีเปนรายโครงการแบบ

ภาคตัดขวาง2 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
• เนื่องจากโครงการไอทีไมมีขอมูลหรือไมไดมีการประเมินผลตอบแทนของโครงการไอทีที่

ไดเกิดขึ้นแลวในอดีต เชน ผลตอบแทนของโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชน
ดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรในชวงป 2539-2544 ที่เกิดแก
ประชาชนผูรับบริการนั้น ไมไดมีการประเมินหรือเก็บขอมูลไว 

• โครงการไอทีของภาครัฐจํานวนมากไมสามารถกําหนดไดวามีชวงอายุขัยของโครงการกี่
ป และโครงการไอทีของภาครัฐมักจะมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการลงทุน
เพิ่มเติมเปนระยะๆ 

• การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนดานไอทีของภาครัฐในงานวิจัยนี้ ไมไดเปน
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility) ที่จะนําไปประกอบการพิจารณา
เพื่อคัดเลือกโครงการลงทุน แตเปนการประเมินโครงการไอทีของภาครัฐที่เกิดขึ้นแลว 
(Ex post)  

ฉะนั้น คณะวิจัยจึงเลือกศึกษาขอมูลผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในป 2545 และตนทุน (ทั้งตนทุน
การลงทุนและตนทุนการดําเนินงาน) ที่ตกในป 2545 เพื่อคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
ตอไป 

ในการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนดานไอทีของภาครัฐโดยรวมจําตองอาศัย
ขอมูลและการวิเคราะหโครงการที่เปนตัวอยาง (sample) เปนรายโครงการ คณะวิจัยจึงไดคัดเลือก
โครงการตัวอยางสําหรับการศึกษาจํานวน 10 โครงการ ดังที่ระบุไวในบทที่ 1 และสําหรับการวิเคราะห
ในระดับภาครัฐโดยรวมนั้น คณะวิจัยจะวิเคราะหเปนกลุมโครงการ โดยอาศัยขอมูลและการ
วิเคราะหระดับโครงการเปนพื้นฐาน 

ในการวิเคราะหรายโครงการนั้น คณะวิจัยเลือกรูปแบบการวิเคราะหที่เรียกวา “การวิเคราะห
ตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis)” เพื่อประเมินคาของตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากการมีโครงการไอทีของภาครัฐใหเปนตัวเงิน และนําคาที่ไดมาวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนดานไอทีของภาครัฐ 

 
 

                                                 
2 วิธีนี้เปนวิธีเดียวกับที่ NOIE (April, 2003) ใชศึกษาโครงการออนไลนของภาครัฐจํานวน 38 โครงการ 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

 
 

 3 - 3

3.1.2) การวิเคราะหตนทุน 

ในดานการศึกษาตนทุนของแตละโครงการสวนใหญจะมีโครงสรางที่มีความคลายคลึงกัน 
โดยการคิดตนทุนของแตละโครงการจะคํานึงถึงแนวคิดเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการเปน
หลัก ตนทุนที่นํามาใชในการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ สามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ คาใชจายในการลงทุน (Investment cost) และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน (Operating cost) นอกจากนี้ถามีการใชทรัพยากรหรือบริการรวมกับโครงการอื่น ใน
ลักษณะของการ share cost หรือ จัดสรรคาใชจาย (Allocated cost) ก็จะนํามานับรวมเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนของโครงการดวย 

ในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดของคาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และวิธี
คิดคาเสื่อมราคา ดังนี้ 

ก) คาใชจายในการลงทุน เปนคาใชจายที่จายไปครั้งแรกครั้งเดียว แตสามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากการลงทุนนั้นไดเปนเวลานาน ในบางกรณีอาจมีการลงทุนเพิ่มเมื่อมีการขยายงาน 
หรือมีการลงทุนเปนระยะตามแผนงาน คาใชจายประเภทนี้ ประกอบดวยคาใชจายดานตางๆ อาทิ 
เชน 

• คาใชจายเกี่ยวกับ hardware ซึ่งประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เชน 
อุปกรณบันทึก อานเขียนขอมูล อุปกรณส่ือสารและเครือขาย เครื่องสํารองไฟ (UPS) เปนตน 

• คาใชจายจากการซื้อ software เชนคาระบบปฏิบัติการ (Operating System  - OS)  ระบบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System - DBMS)  ระบบจัดการเครือขาย 
(Network Management System) โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) โปรแกรม
ประยุกต (Application Program) 

• คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาระบบ และคาสิทธิบัตร 
• คาอาคารสถานที่ หมายถึงเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรประเภทที่ดินและอาคาร เพื่อรองรับ

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ  สถานที่ทํางานของพนักงาน สถานที่เก็บอุปกรณ ส่ือบันทึก
ขอมูล และวัสดุตางๆ โดยจะไมนับรวมอาคารสถานที่เดิมที่เคยใชอยูแลว เนื่องจากแมวาไม
มีโครงการดานไอที อาคารเหลานี้ก็ถูกใชประโยชนจากเจาหนาที่เดิมอยูแลว 

• คาจัดเตรียมหรือปรับปรุงสถานที่ เปนคาใชจายที่ใชในการปรับสภาพหองใหเหมาะสมกับ
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและฝุน
ละอองใหเหมาะสม รวมทั้งการจัดเตรียมระบบจายกระแสไฟ ระบบรักษาความปลอดภัย 
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• คาติดตั้งระบบ หมายถึงคาติดตั้ง hardware,   software, ขายสายของระบบสื่อสาร รวมถึง
คาขนยาย  และ  one-time charge ในการติดตั้ง hardware/software ในกรณีที่เชา  

• คาเตรียมขอมูล หมายถึงคาจางหรือคาใชจายในการไดมาซึ่งขอมูลต้ังตนเพื่อใหระบบพรอม
ที่จะใชงาน ระบบงานขนาดใหญมักตองมีการเตรียมขอมูลลวงหนากอนที่ระบบจะเริ่มใช
งาน 

• คาที่ปรึกษาในการจัดเตรียมโครงการ หรือพัฒนาระบบงาน เปนคาใชจายที่จายใหบุคคล 
คณะบุคคล หรือองคกร ที่ใหคําปรึกษาในการบริหารโครงการ หรือพัฒนาระบบงาน 

• คาฝกอบรมพนักงานในชวงเริ่มตนโครงการ 

ข) คาใชจายในการดําเนินงาน เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการดาํเนินโครงการ มักเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นซ้ํา (recurring cost) อยูเสมอ อาทิ เชน 

• คาแรง หมายถึงเงินเดือน คาจาง และผลประโยชนตอบแทนรูปแบบอื่น (fringe benefit) ที่
จายใหพนักงานเฉพาะในสวนที่เพิ่มข้ึนจากการมีระบบไอทีเขามาในหนวยงาน โดยจะไมนับ
รวมคาแรงของพนักงานเดิมที่เปลี่ยนหนาที่มารับผิดชอบงานดานไอที 

• คาวัสดุ หมายถึงคาใชจายสําหรับวัสดุส้ินเปลืองตางๆ เชน คาสื่อบันทึกขอมูล กระดาษ  
หมึกหรือ ribbon สําหรับเครื่องพิมพ  และชิ้นสวนอะไหล เปนตน 

• คาบริการ หมายถึงคาใชจายที่จายเพื่อรับบริการจากภายนอกซึ่งมักผันแปรตามปริมาณการ
ใชบริการ เชน คาบํารุงรักษา คาบริการระบบสื่อสารและเครือขาย  คาขนสง คาไปรษณีย  
คาที่ปรึกษา คาฝกอบรม 

• คาเชาหรือคาสิทธิครอบครอง (occupancy charge)  หมายถึงคาเชาอาคาร สถานที่ 
สํานักงานเพื่อรองรับระบบไอที  คาเชา hardware  / software 

• คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟ และคาโทรศัพท 
คาใชจายตางๆ ที่กลาวถึงไปแลวนี้ เปนเพียงตัวอยาง บางโครงการอาจมีคาใชจายอื่นที่ไมได

กลาวถึง หรือมีเพียงบางสวนที่กลาวถึงนี้เทานั้น 
ค) วิธีคิดคาเสื่อมราคาและคาอาคารสถานที่ 

เนื่องจากตนทุนดานการลงทุน โดยเฉพาะตนทุนของสินทรัพยประเภททุน (Capital Asset) 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe) จานดาวเทียม เปนตน เปนตนทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว แตในการคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนั้นเปนการคํานวณสัดสวนเฉพาะป 2545 โดย
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ขอมูลมีหนวยเปน บาท/ป ดังนั้น ตนทุนสวนนี้จึงตองมีการเฉลี่ยใหเปนรายป ซึ่งจะไดตนทุนสวนนี้
เปนคาเสื่อมราคา (Depreciation) 

• การคํานวณคาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม และระบบคอมพิวเตอร 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาจะใชวิธี Straight-line depreciation ซึ่งจะคิดคาเสื่อมราคา

เฉลี่ยเทากันทุกป โดยการนําตนทุนมาหารดวยจํานวนปที่เปนอายุเฉลี่ยของเครื่องคอมพิวเตอร
เมนเฟรม และระบบคอมพิวเตอรในการใชงาน (หรืออายุการใชงานที่กําหนดเปนมาตรฐาน) 

ในการคิดคาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม และระบบคอมพิวเตอรของ
โครงการไอทีภาครัฐ คณะวิจัยจะใชหลักเกณฑ 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 

ในที่นี้ จะขอแสดงการคิดคาเสื่อมราคาของโครงการไอทีภาครัฐดวยหลักเกณฑขางตน ในตารางที่ 
3.1 ตอไปนี้ 
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ตารางที ่3.1 แสดงการคํานวณคาเสื่อมราคาของคาใชจายในการลงทุนที่ตกแกป 2545 
ปที่ลงทนุ มูลคาการลงทุน 

(บาท) 
อายุการลงทนุ 

(ป) 
เกณฑการคิดคา

เสื่อมราคา 
ตนทุนการลงทุนที่
ตกแกป 2545 

2535 x11 11 0 (x11 × 0)/100 = z11 
2536 x10 10 10% (x10 × 10)/100 = z10 

2537 x9 9 10% (x9 × 10)/100 = z9 

2538 x8 8 10% (x8 × 10)/100 = z8 

2539 x7 7 10% (x7 × 10)/100 = z7 

2540 x6 6 10% (x6 × 10)/100 = z6 

2541 x5 5 20% (x5 × 20)/100 = z5 

2542 x4 4 20% (x4 × 20)/100 = z4 

2543 x3 3 20% (x3 × 20)/100 = z3 

2544 x2 2 20% (x2 × 20)/100 = z2 

2545 x1 1 20% (x1 × 20)/100 = z1 

โดยที่  xi = มูลคาการลงทุนปที่ i นับจากป พ.ศ. 2545 
zi = ตนทุนการลงทุนที่ตกแกป 2545 โดยคิดจากคาเสื่อมราคาของการลงทุนปที่ i นับจากป พ.ศ. 2545 
 

• คาอาคารสถานที่  
คาอาคารสถานที่มีความผันแปรคอนขางมากในแตละโครงการขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ังและการ

ตกแตง เพื่อไมใหทําเลที่ต้ังเปนปจจัยกระทบตอการคํานวณ วิธีแปลงงบลงทุนเหลานี้ใหเปนคาเชา 
โดยใชราคากลางเปนราคาเดียวกันทุกโครงการ นับเปนวิธีที่ดี 

แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากมีปญหาการจัดเก็บขอมูลการลงทุนดานอาคารสถานที่และการใช
พื้นที่ของโครงการไอทีหลายโครงการ คณะวิจัยจึงไดตัดรายการนี้ออกจากการคํานวณ เพื่อใหการ
คํานวณมีลักษณะคงเสนคงวาและเหมือนกันทุกโครงการ 

3.1.3) การวิเคราะหผลประโยชน 

 ในการวิเคราะหผลประโยชนของแตละโครงการนั้น ทางคณะวิจัยไดทําการแบงผลประโยชน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการไอทีเปน 3 สวน คือ ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ (Agency 
Benefits) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ (Customer Benefits) และผลประโยชนที่เกิดแกสังคม 
(Benefits to Society) ดังนี้ 
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• ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ (Agency benefits) ไดแก การประหยัดตนทุน 
หรือการเพิ่มข้ึนของรายได อันเนื่องมาจากโครงการไอทีของหนวยงานผูใหบริการ 

 อนึ่งการประหยัดตนทุน สามารถวิเคราะหในรูปของ “ตนทุนที่สามารถเลี่ยงได (Avoided 
cost)” โดยเปรียบเทียบตนทุนของการให “บริการ” ที่ใชระบบไอทีกับการใหบริการแบบเกา 

• ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ (Consumer benefits) ไดแก การประหยัดคาใชจายของ
ผูรับบริการ หรือประโยชนที่ผูรับบริการไดรับอันเนื่องมาจากการบริการของหนวยงานภาครัฐ
ที่ใชระบบไอทีแทนระบบเกา 

• ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม (Benefits to Society) เปนผลประโยชนที่ตกแกสังคม
โดยรวม เชน ระบบบาทเนตที่ชวยลดความเสี่ยงของระบบการชําระเงินของประเทศ 
ผลประโยชนลักษณะนี้ยากที่จะประเมินเปนตัวเงิน ในการศึกษานี้จึงกลาวถึงผลประโยชน
เหลานี้ในเชิงพรรณนา แตอยางไรก็ตาม คณะวิจัยก็ไดสํารวจความคิดเห็นของหนวยงานผู
ใหบริการ และผูรับบริการดวยแบบสอบถามในประเด็นนี้เชนกัน 
ในการวิเคราะหผลประโยชนทั้ง 3 สวนนี้ คณะวิจัยจะเก็บขอมูลจากหนวยงานผูใหบริการ

และผูรับบริการ ทั้งในรูปการสัมภาษณและการสํารวจดวยแบบสอบถาม สําหรับการสํารวจดวย
แบบสอบถามจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอถัดไป 

3.1.4) การวิเคราะหแบบสอบถาม3 

 ในการศึกษาผลตอบแทนของโครงการไอทขีองภาครัฐ คณะวิจัยไดใชแบบสอบถามทีไ่ดจาก
การเหน็ชอบรวมกนัระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการศึกษานีแ้ละคณะวิจัย ซึ่งมีคําถามและ
รูปแบบการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี ้

ก) แบบสอบถามสําหรับผูใหบริการ 

คําถามในแบบสอบถามสาํหรับผูใหบริการจะมีคําถามหลัก 3 ขอ คือ  
• คําถามที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับเปาหมายของโครงการเมื่อมีการริเร่ิมโครงการ โดยคําตอบที่

ไดจากคําถามนี้ จะนําไปใชในการวิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการวาได
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวแตแรกหรือไม 

• คําถามที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการ คําถามนี้จะใหผูตอบลําดับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการไอที 3 ลําดับ ในการวิเคราะหทางคณะวิจัยจะคิดเปน

                                                 
3 ดูตัวอยางแบบสอบถามในภาคผนวก ข 
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คะแนนจากลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน ลําดับที่ 2 ให 2 คะแนน และลําดับที่ 3 ให 1 คะแนน ซึ่ง
คะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการ 

• คําถามที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม คําถามนี้จะถามความ
คิดเห็นของผูใหบริการ โดยใหแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชนที่
โครงการใหแกสังคมโดยรวมในดานประโยชนตอประชาชน ประโยชนตอธุรกิจ การเพิ่มพูน
รับความรูของประเทศ และการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดแกหนวยงาน  
ข) แบบสอบถามสําหรับผูรับบริการ 

คําถามสาํหรบัผูรับบริการจะมีคําถาม 5 คําถาม ไดแก 
• คําถามที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของผูรับบริการหรือประเภทบริการที่มา

ขอรับจากหนวยงานของรัฐ คําถามนี้จะนําไปใชในการแยกประเภทของผูรับบริการและใชใน
การวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

• คําถามที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ คําถามนี้จะใหผูตอบลําดับ
ผลประโยชนที่ไดรับ 3 ลําดับ ในการวิเคราะหทางคณะวิจัยจะคิดเปนคะแนนจากลําดับที่ 1 
ให 3 คะแนน ลําดับที่ 2 ให 2 คะแนน และลําดับที่ 3 ให 1 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ไดจะนํามา
วิเคราะหผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

• คําถามที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับเปนตัวเงิน คําถาม
นี้จะมีความแตกตางกันไปตามโครงการ และประเภทของผูรับบริการตามคําถามขอ 1 
คําถามนี้ชวยใหคณะวิจัยสามารถคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการที่เปนตัวเงินตอ

คนโดยเฉลี่ย และคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการโดยรวม  
• คําถามที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม คําถามนี้จะถามความ

คิดเห็นของผูรับบริการ โดยใหแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชนที่
โครงการใหแกสังคมโดยรวมในดานประโยชนตอประชาชน ประโยชนตอธุรกิจ การเพิ่มพูน
รับความรูของประเทศ และการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดแกหนวยงาน 

• คําถามที่ 5 เปนคําถามที่ขอขอเสนอแนะตอบริการของโครงการไอที เพื่อนําไปประกอบการ
วิเคราะหเกี่ยวกับความสําเร็จของโครงการ และปจจัยที่ทําใหโครงการไอทีประสบ
ความสําเร็จ 
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3.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และการสํารวจความพรอมดานการ
ติดตามและประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ 

ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และการสํารวจความพรอมดานการติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐนั้น จะเปนการวิเคราะหเชิงบรรยาย (descriptive 
analysis) โดยอาศัยขอมูลและขอคิดเห็นจาก ตํารา งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ
เจาะลึก และการประชุมสัมมนา ประกอบการวิเคราะห 
 
 3.3 สรุปกรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 
 ในการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนโครงการไอทีของภาครัฐ คณะวิจัยจะเลือก
โครงการไอทีของภาครัฐ 10 โครงการเปนกรณีศึกษาและวิเคราะหโครงการไอทีเปนรายโครงการ 
แนวคิดและวิธีการศึกษาสําหรับการวิเคราะหนี้มีสาระสําคัญ (ดูรูปที่ 1) ดังนี้ 

• ตนทุนของโครงการไอที สามารถแบงเปนสองประเภทใหญๆ ไดแก ก) คาใชจายใน
การลงทุน และ ข) คาใชจายในการดําเนินงาน 

เนื่องจากการวิเคราะหนี้เปนการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางของป 
2545 คาใชจายการลงทุนจึงมีการคิดคาเสื่อมราคาเพื่อหาตนทุนที่ถือเปนการลงทุน
ของป 2545 สําหรับตารางรายการตนทุนที่จําแนกรายการตนทุนตางๆ อยาง
ละเอียด และเปนตารางที่คณะวิจัยขอความรวมมือใหหนวยงานเจาของโครงการไอ
ทีภาครัฐเปนผูรวบรวมขอมูลให ดังแสดงไวในผนวก ข. 

• ผลตอบแทน (หรือผลประโยชน) ของโครงการไอทีจะแบงเปนสามประเภทใหญๆ 
ไดแก  

ก) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ (Agency benefits) ซึ่ง
ประกอบดวย การประหยัดตนทุน และ/หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือการมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ข) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ (Consumer benefits) ซึ่งไดแก การ
ประหยัดคาใชจายหรือประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ  

ค) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม (Benefits to Society) ไดแก 
ประโยชนที่ตกแกสังคมโดยรวม ซึ่งไมสามารถวัดเปนตัวเงิน (หรือวดัเปน
ตัวเงินไดยาก) 

โดยหลักการ ผลประโยชนเหลานี้สามารถแบงเปน ผลประโยชนที่จับตองได (Tangible 
benefits) และผลประโยชนที่จับตองไมได (Intangible benefits) แตอยางไรก็ตาม การวิเคราะหคร้ัง
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นี้ไมไดใหความสําคัญตอการแบงผลประโยชนในลักษณะนี้ แตใหความสําคัญตอผลประโยชนที่
สามารถวัดไดทั้งจากคํานวณโดยตรง และ/หรือการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม  
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วัตถุประสงคหลัก 
วิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอที 

โครงการไอทีของ
ภาครัฐ 

ตนทุน      
(Input) 

ผลตอบแทน 
(Output) 

ผลประ โยชน ที่ เ กิ ด แก
หนวยงานผูใหบริการใน
รูปตางๆ เชน 
-  การประหยัดตนทุน 
-  การเพิ่มประสิทธิภาพ 
-  การมีรายไดเพิ่มขึ้น 

Investment 
Cost 

Operating 
Cost 

Agency 
Benefits 

Consumer 
Benefits 

Benefits to 
Society 

การประหยัดคาใชจาย 
หรือประโยชนที่เกิดแก
ผูรับบริการ  

ประโยชนที่ ตกแก
สังคมโดยรวม ซ่ึงไม
สามารถวัดเปนตัว
เงิน (หรือวัดเปนตัว
เงินไดยาก) 

ตัวอยางเชน 
- คาแรง  
- คาอบรมดูงาน 
- คาวัสดุอุปกรณไอที 
- คาบํารุงรักษา 
- คาใชบริการ  ISP และคา
เชาชองสัญญาณ 

ตัวอยางเชน 
- รายจายเพื่อการลงทุน
ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ 
- รายจายเพื่อการพัฒนา 
Software 

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
= ผลตอบแทน/ตนทุน 


