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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ : ภาพรวม 
 
 บทนี้จะเปนการวิเคราะหภาพรวมของสัดสวนผลตอบแทนตอตนทนุของโครงการไอทีของ
ภาครัฐโดยรวม การวิเคราะหภาพรวมนีจ้ะเนนการวิเคราะหเปนรายกลุม โดยอาศัยขอมูลและการ
วิเคราะหเปนรายโครงการในบทที ่4 เปนพืน้ฐานในการวเิคราะห 
  

5.1) การแบงกลุมโครงการไอที 

ในการแบงประเภทของโครงการไอทีที่เปนตัวอยางของการศึกษาจํานวน 10 โครงการ 
คณะวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑ 2 ประการ ดังนี้ 

ก) ลักษณะของบริการ โดยพิจารณาวาเปนโครงการที่ใหบริการแบบประมวลผลรายการ 
(Transaction Processing) หรือเปนโครงการที่ใหขอมูลขาวสาร 

ข) ประเภทของผูรับบริการ โดยพิจารณาวาเปนการใหบริการแกประชาชนทั่วไป หรือ
กลุมธุรกิจ 

 
ดวยหลักเกณฑ 2 ประการนี้ คณะวิจัยไดจัดแบงโครงการที่ศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้ (ดูตารางที่ 5.1) 

1. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป มีจํานวน 4 โครงการ 
ไดแก   

• โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

• โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร 
• โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานกังานที่ดิน 
• โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

2. กลุมโครงการดานขอมลูขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทัว่ไป มีจาํนวน 2 โครงการ ไดแก 
• โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม 
• โครงการจัดทาํระบบแผนทีแ่ละขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 
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3. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธุรกิจ มีจํานวน 3 โครงการ ไดแก  
• ระบบบาทเนต 
• ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 
• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกจิทางอินเทอรเน็ต 

4. กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกิจ มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก 
• โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนนุอาเซียน : ASID 
• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกจิทางอินเทอรเน็ต 

 
ตารางที ่5.1 การแบงกลุมโครงการ 

  รูปแบบการใหบริการ 

  ประมวลผลรายการ ขอมูลขาวสาร 

1. โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน 
    และบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร 

1. โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

2. โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร 2. โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 

3. โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน  

ประชาชน
ท่ัวไป 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก  
     โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

  

1. ระบบบาทเนต 1. โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID 

2. ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 2. โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 

กล
ุมเป

าห
มา
ย 

ภาคธุรกิจ 

3. โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต   

หมายเหตุ : โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต เปนโครงการที่ใหบริการ 2 ประเภท  
                  คือ ทั้งแบบประมวลผลรายการ และใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต จึงไดจัดอยูใน 2 กลุม 
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5.2) การวิเคราะหรายกลุม 

จากการแบงโครงการไอทีภาครัฐออกเปน 4 กลุม ดังที่ไดกลาวขางตน คณะวิจัยจะวิเคราะห
โครงการไอทีเปนกลุม ดังนี้ 

 
ตารางที ่5.2 สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุม 

  กลุมโครงการแบบ
ประมวลผลรายการ 

กลุมโครงการดานขอมูล
ขาวสาร 

กลุมโครงการที่ใหบริการประชาชนทัว่ไป 3.73 0.61 
กลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 11.33 6.58 
หมายเหตุ : การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมนั้น ขั้นแรกจะเปนการรวมยอด
ผลตอบแทนของโครงการทั้งกลุม และรวมยอดตนทุนที่ตกอยูในป 2545 ของโครงการทั้งกลุม ขั้นที่สองจะ
เปนการคิดสัดสวนรายกลุมจากยอดรวมของผลตอบแทนและยอดรวมของตนทุนที่กลาวขางตน  

 
5.2.1) กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 

 โครงการกลุมนี้เปนการใหบริการประชาชนแบบประมวลรายการ ซึ่งสามารถแบงเปนสอง
ประเภทยอย ดังนี้ 

• โครงการที่มีลักษณะบังคับตามกฎหมาย ไดแก โครงการจัดทําระบบการใหบริการ
ประชาชนดานบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประชาชนตองมาทําบัตร
ประชาชนทุกๆ 6 ป และโครงการบริการประชาชนดานการเสียภาษีทะเบียนรถ
ประจําป ซึ่งประชาชนที่เปนเจาของรถยนตและรถจักรยานยนตตองเสียภาษี
ทะเบียนรถทุกป 

• โครงการที่ประชาชนมารับบริการเมื่อมีความจําเปน เชน โครงการจัดทําระบบผูปวย
นอกของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งประชาชนจะมารับบริการเมื่อเจ็บปวย 
โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน ซึ่งประชาชนจะมารับบริการ
เมื่อจําเปนตองทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน 

ผลการศึกษากลุมนี้มปีระเดน็สําคัญ ดังนี ้

1) โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมเทากับ 3.73 (ดูตารางที่ 5.2) 
สัดสวนนี้สูงกวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแก
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ประชาชนทั่วไป (ซึ่งมีคาเทากับ 0.61) แตอยางไรก็ตาม สัดสวนนี้มีคานอยกวากลุมโครงการที่
ใหบริการภาคธุรกิจ (ทั้งประเภทแบบประมวลผลรายการ และประเภทที่ใหบริการขอมูลขาวสารแก
ภาคธุรกิจ) 

ในกลุมนี้ โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอรมีสัดสวนผลตอบแทน
ที่สูงเทากับ 55.99 (ดูตาราง 5.3) เนื่องจากโครงการนี้อํานวยความสะดวกใหประชาชนในเรื่องการ
เสียภาษีรถยนต ซึ่งกฎหมายบังคับใหเจาของรถยนตตองเสียภาษีรถยนตทุกป ทําใหจํานวน
ผูใชบริการในแตละปมีจํานวนมาก โดยในป 2545 มีรถยนตที่ตองเสียภาษีประจําปจํานวน 14.54 
ลานคัน 

แตอยางไรก็ตาม ในกลุมนี้ โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน
และบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไมสูงนัก โดยมีคาเทากบั 
0.94 (ดูตารางที่ 5.3) ทั้งนี้เนื่องจากการบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรยังไมสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกจังหวัด ขณะเดียวกันการใหบริการขอมูลดาน
ทะเบียนราษฎรแกหนวยงานอื่นๆ ยังไมไดมีการคิดคาบริการหรือประเมินเปนตัวเงิน จึงทําให
โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาไมสูงนัก 

2) ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม สวน
ใหญผูรับบริการและผูใหบริการตางมีความเห็นตรงกันวา โครงการกลุมนี้เปนประโยชนตอประชาชน
มาก เชน ผูรับบริการและผูใหบริการกวารอยละ 80 เห็นวา โครงการจัดทําระบบการใหบริการ
ประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรเปนประโยชนมากตอประชาชนโดยทั่วไป 
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ตารางที ่5.3 สรุปผลการวเิคราะหโครงการรายกลุม 
โครงการไอทีภาครัฐ ปที่เริ่ม

ใหบริการ 
ตนทุน 
(บาท) 

ผลประโยชน
(บาท) 

สัดสวน
ผลตอบแทน 
ตอตนทุน 

1. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 
- โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชน 
  ดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร 

2539 562,824,437.00 
 

531,784,027.93 
 

0.94 

- โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําป 
  ดวยระบบคอมพิวเตอร 

2539 29,844,000.00 
 

1,671,101,967.22 
 

55.99 
 

- โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน 2533 1,103,376.29 4,489,530.95 4.07 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก  
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

2539 9,454,132.52 
 

40,887,317.79 
 

4.32 
 

2. กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทัว่ไป 
- โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 2537 482,481.57 264,057.37 0.55 
- โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศ 
  ระบบจําหนายไฟฟา 

2539 247,466,338.54 
 

151,253,632.76 
 

0.61 
 

3. กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 
- ระบบบาทเนต 2544 52,386,000.00 34,911,598.55 0.67 
- ระบบอีดีไอในงานศุลกากร 2541 8,715,600.00 642,414,606.86 73.71 
- โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ 
  ทางอินเทอรเน็ต 

2544 4,434,555.00 
 

65,376,877.00 
 

14.74 
 

4. กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกิจ 
- โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน: ASID 2541 6,783,600.00 8,437,731.25 1.24 
- โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ 
  ทางอินเทอรเน็ต* 

2544 4,434,555.00 
 

65,376,877.00 
 

14.74 
 

       ที่มา : รวบรวมจากบทที่ 4 
       * โครงการนี้จัดอยูใน 2 กลุม เนื่องจากใหบริการทั้ง (1) การตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต  
          และ (2) การจดทะเบียนธุรกิจและการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต 

 
5.2.2) กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบรกิารแกประชาชนทั่วไป 

โครงการกลุมนี้ประกอบดวย โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งใหบริการแก
นักเรียนครอบคลุมทั้งประเทศ และโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวงที่ใหบริการครอบคลุมเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษาโครงการ
กลุมนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
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1) โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมเทากับ 0.61 (ดูตารางที่ 5.2) 
นับเปนกลุมที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมนอยสุด 

เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีสัดสวน
ผลตอบแทนเทากับ 0.55 และโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟามี
สัดสวนผลตอบแทนเทากับ 0.61 (ดูตารางที่ 5.3) แตอยางไรก็ตาม โครงการกลุมนี้มีผลประโยชนทีไ่ม
สามารถประเมินเปนตัวเงินคอนขางมาก เชน การชวยทําใหระดับความรูของประชาชนเพิ่มข้ึน 

2) ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม ทั้ง
ผูรับบริการและผูใหบริการสวนใหญมีความเห็นวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมชวย
ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึนมาก ขณะเดียวกันก็เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปดวย 

สวนโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา ผูรับบริการและผู
ใหบริการสวนใหญเห็นวาเปนโครงการที่เปนประโยชนมากทั้งตอประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ 

 
5.2.3) กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธุรกิจ 

โครงการกลุมนี้เนนใหบริการภาคธุรกิจ ประกอบดวย โครงการระบบอีดีไอในงานศุลกากร 
โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต และระบบบาทเนต การศึกษาโครงการ
กลุมนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1) กลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมคอนขางสูง โดยมีคาเทากับ11.33 (ดูตารางที ่
5.2) และเมื่อพิจารณารายโครงการ พบวา โครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงมี 2 โครงการ 
ไดแก (ก) โครงการระบบอีดีไอในงานศุลกากร โครงการนี้มีตนทุนคอนขางต่ํา ขณะเดียวกันจํานวนใบ
ขนสินคาที่ผานระบบอีดีไอในแตละปมีจํานวนมาก จึงมีผลตอบแทนที่สูง ทําใหมีสัดสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนของโครงการที่สูง (ข) โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต โครงการ
นี้มีตนทุนคอนขางต่ําเชนกัน ขณะเดียวกันผูรับบริการประเมินผลประโยชนที่ตนไดรับคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับโครงการอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูรับบริการเปนภาคธุรกิจที่มีตนทุนคาเสียโอกาส 
(opportunity cost) ของเวลาคอนขางสูง 

ขณะเดียวกัน ในกลุมนี้ก็มีโครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนคอนขางนอย ไดแก 
ระบบบาตเนต ทั้งนี้เนื่องจากโครงการนี้เนนสรางผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวมที่ไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเงิน เชน การลดความเสี่ยงของระบบการชําระเงิน การสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
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รองรับการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการชําระเงินของตางประเทศ
ในอนาคต 

2) สําหรับผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม 
ผูรับบริการจากโครงการกลุมนี้สวนใหญเห็นวา โครงการกลุมนี้เปนโครงการที่เปนประโยชนตอภาค
ธุรกิจมาก โดยสามารถลดคาใชจายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

แตในดานผูใหบริการมีความเห็นที่แตกตางกันบาง เชน ผูใหบริการของระบบบาทเนตเห็นวา 
โครงการของตนมีประโยชนตอการสรางธรรมาภิบาลแกหนวยงานมาก ในขณะที่ผูใหบริการของ
โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตกวารอยละ 60 เห็นวา โครงการของตนมี
ประโยชนตอประชาชนมาก 

 
5.2.4) กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบรกิารแกภาคธรุกิจ 

โครงการในกลุมนี้เนนการใหบริการขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ โครงการที่อยูกลุมนี้ ไดแก 
โครงการฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน และโครงการบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 
ผลการศึกษาโครงการกลุมนี้มีประเด็นสําคัญดังนี้ 

1) กลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมคอนขางสูง โดยมีคาเทากับ 6.58 (ดูตารางที่ 
5.2) เมื่อพิจารณารายโครงการ โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตมีสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนที่สูง โดยมีคาเทากับ 14.74 (ดูตารางที่ 5.3) ทั้งนี้เนื่องจากผูรับบริการซึ่งเปนภาค
ธุรกิจประเมินผลประโยชนที่ตนไดรับจากการบริการขอมูลธุรกิจคอนขางสงู ขณะเดยีวกนักม็จีาํนวนการ
ตรวจคนขอมูลมากพอสมควร  

แตอยางไรก็ตาม ในกลุมนี้ โครงการฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียนกลับมีสัดสวนที่
ไมสูงนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการนี้มีประโยชนตอธุรกิจหลายกลุม ซึ่งประกอบดวยทั้งผูที่เปน
สมาชิกของฐานขอมูลและผูที่ไมไดเปนสมาชิกของฐานขอมูล ทั้งผูที่อยูในประเทศและตางประเทศ การ
เก็บขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถามอาจไมสามารถครอบคลุมทุกกลุมได จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําให
ไดสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการที่ไมสูงนัก 

2) ผูรับบริการสวนใหญเห็นวา โครงการกลุมนี้มีประโยชนตอภาคธุรกิจมาก 
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5.3) การวิเคราะหภาพรวม 

ในที่นี้ คณะวิจัยเสนอขอวิเคราะหภาพรวมของสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอ
ทีของภาครัฐ ดังนี้ 

1) กลุมโครงการแบบประมวลผลโครงการ (ซึ่งรวมทั้งที่ใหบริการประชาชนทั่วไปและภาค
ธุรกิจ) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 4.47 ซึ่งสูงกวา สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของกลุม
โครงการบริการดานขอมูลขาวสาร (ซึ่งรวมทั้งที่ใหบริการประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ) ที่มีคา
เทากับ 0.87 (ดูตารางที่ 5.4) 

กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการมีบางโครงการที่เปนการอํานวยความสะดวกในเรื่องที่
กฎหมายบังคับใหประชาชนหรือภาคธุรกิจตองดําเนินเปนประจํา เชน การเสียภาษีทะเบียนรถ
ประจําปโดยกรมการขนสงทางบก และการออกใบขนสินคาเขาและสินคาออกโดยกรมศุลกากร เปน
ตน ซึ่งมักจะมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่สูง 

ขณะเดียวกัน โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน โครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน มักจะมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนไมสูง เนื่องจากเปน
โครงการที่เนนสรางประโยชนแกสังคมโดยรวม ซึ่งยากที่จะประเมินเปนตัวเงินได 

แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ เชน โครงการจด
ทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตที่บริการใหขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท
อันเปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ จะเปนโครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนคอนขางสูง 

2) กลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ (ทั้งที่เปนแบบประมวลผลรายการและการบริการดาน
ขอมูลขาวสาร) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 10.64 ซึ่งสูงกวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
ของกลุมโครงการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป (ทั้งที่เปนแบบประมวลผลรายการและการบริการดาน
ขอมูลขาวสาร) ที่มีคาเทากับ 2.82 (ดูตารางที่ 5.4) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาคธุรกิจมีตนทุนคาเสีย
โอกาสของเวลาคอนขางสูง1 ขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีทักษะหรือความคุนเคยกับไอทีมากกวา
ประชาชนทั่วไป จึงสามารถใชประโยชนจากโครงการไอทีไดดีกวา 

                                                 
1 ในการประเมินผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริารของระบบอีดีไอ Direct Users และ Brokers ของระบบอีดีไอ ซ่ึงเปนภาคธุรกิจประเมิน
วาตนไดรับประโยชนเฉลี่ย 158.16 บาทตอใบขนสินคาหนึ่งฉบับ ในขณะที่ผูรับบริการของการใชระบบคอมพิวเตอรบริการดานบัตร
ประชาชนซึ่งเปนประชาชนทั่วไปประเมินวาตนไดรับประโยชนเฉลี่ย 44.58 บาทตอบัตรประชาชนหนึ่งใบ ขอเท็จจริงนี้อาจสะทอนให
เห็นวา ภาคธุรกิจมีตนทุนคาเสียโอกาสของเวลาที่สูงกวาประชาชนทั่วไป 
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ตารางที ่5.4 สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมโดยภาพรวม 
  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 ขั้นที่สองจะเปนการคิด
สัดสวนรายกลุมจากยอดรวมของผลตอบแทนและยอดรวมของตนทุนที่กลาวขางตน  

 


