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บทที่ 6 
 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการไอทขีองภาครัฐ 
 

บทนี้จะนําเสนอหลักเกณฑในการพิจารณาโครงการไอทีวาจะวัดความสําเร็จของโครงการ
จากองคประกอบอะไรบาง ตอจากนั้นจะเปนการวิเคราะหรายโครงการวาแตละโครงการที่เลือก
ศึกษานั้นประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากองคประกอบจากเกณฑที่กําหนด 
ทายที่สุดจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวมวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ 
 

6.1 ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐ : หลักเกณฑการพิจารณา 
อาศัยแนวคิดจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโครงการไอทีภาครัฐ 

คณะวิจัยมีความเห็นวา หลักเกณฑพิจารณาความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐ ควรมี
องคประกอบดังนี้ 

 
1) การบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
โดยทั่วไปแลว การดําเนินโครงการตางๆ จะมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไว

ลวงหนา เมื่อดําเนินโครงการไประยะหนึ่งแลวควรประเมินวาทําไดตามวัตถุประสงคที่วางไวมากนอย
เพียงใด ถาดําเนินการไดตามวัตถุประสงคถือวาประสบความสําเร็จ แตการกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการไอทีภาครัฐสวนใหญ เนนใหผลประโยชนเกิดขึ้นในวงกวางที่ไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม
ไดชัดเจนนัก  หรือไมไดกําหนดเปาหมายไวเปนตัวเลขที่สามารถวัดได ดังนั้นจึงไมสามารถประเมิน
จากวัตถุประสงคไดเต็มที่นักในบางโครงการ โครงการไอทีบางโครงการเมื่อดําเนินการแลวอาจทําได
ไมเต็มที่ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว แตอาจไดประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวเดิม 

 
2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เปนการวัดความคิดเห็นของผูรับบริการวามีความพึงพอใจตอผลลัพธที่ไดจากโครงการมาก

นอยเพียงใด ความพึงพอใจอาจวัดจาก ความถูกตองแมนยํา การไดมาทันเวลา และไดขอมูลตามที่
ตองการหรือไม  หรืออาจวัดจากคุณภาพของบริการ ความสะดวกสบายที่ผูรับบริการไดรับ หรือ
ประสิทธิภาพของงานที่เพิ่มข้ึนจากการใชระบบ หากโครงการไอทีใดไมสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูรับบริการหรือใหความพึงพอใจที่ตํ่า ก็อาจไมถือวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จ 
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3) ระดับของการใชประโยชน 
 ระดับของการใชประโยชนหมายถึงความถี่หรือความบอยของการใชระบบใหเกิดประโยชน 

อาจดูจากปริมาณการประมวลผลรายการ การเขามาคนหา หรือขอขอมูลของผูรับบริการ ระบบใดไม
สามารถใชใหเกิดประโยชนได ถือวาลมเหลว เปนตัววัดความสําเร็จไดสําหรับโครงการที่ให
ผูรับบริการใชดวยความสมัครใจ เชนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร ซึ่ง
ผูรับบริการอาจจะใชหรือไมใชก็ได  แตโครงการที่ผูรับบริการจําเปนตองใชอยางมิอาจหลีกเลี่ยงจะใช
ความถี่ในการใชเปนตัววัดความสําเร็จไมได เพราะผูรับบริการไมมีทางเลือกอื่น แตจําใจตองใชอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมไมควรนําความถี่ในการใชระบบไปวัดความสําเร็จในกรณีเชนนี้ก็ตาม แต
สามารถความที่จากการใชระบบหรือปริมาณการประมวลผลไปประเมินวามีการใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณตางๆ อยางเต็มที่เหมาะสมหรือไมได 

 
4) ความคุมคาทางการเงินของโครงการ 
 โครงการตางๆ มีผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินได และวัดเปนตัวเงินไมได บาง

โครงการสามารถวัดเปนตัวเงินไดอยางชัดเจน สามารถประเมินความคุมคาทางการเงินไดงาย 
โครงการที่มีการใชประโยชนแตคาใชจายในการดําเนินการสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ไดรับ
ถือวาลมเหลว เวนแตมีเหตุผลความจําเปนอื่นใดที่ทําใหตองดําเนินโครงการนั้น ถึงแมวาจะไมคุมคา
ทางการเงินก็ตาม หรืออาจเปนโครงการมีผลประโยชนตอบแทนที่วัดเปนตัวเงินไมไดสูง 
 การที่จะพิจารณาวาโครงการใดประสบความสําเร็จหรือไมนั้น อาจพิจารณาหลาย
องคประกอบขางตนประกอบกัน แตไมจําเปนตองพิจารณาทุกองคประกอบ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค 
เปาหมาย และลักษณะเฉพาะของโครงการเปนสําคัญ เชนบางโครงการรูต้ังแตกอนดําเนินโครงการ
แลววาไมคุมคาทางการเงิน แตจําเปนตองทําดวยเหตุผลอ่ืน จึงไมควรนําความคุมคาทางการเงินมา
เปนตัวตัดสินวาโครงการลมเหลว บางโครงการมีผลตอบแทนที่วัดเปนตัวเงินไมไดเปนจํานวนมาก จึง
ไมควรตัดสินดวยความคุมคาทางการเงินเปนหลัก 

ในการวัดผลสําเร็จของโครงการนั้น แตละโครงการควรมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่ยอมรับไดไวลวงหนากอนดําเนินโครงการหรือกอนที่จะมีการประเมิน 
 

6.2 ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐ : ขอเท็จจริง 
 คณะวิจัยอาศัยแนวคิดขางตนเปนเกณฑในการวิเคราะหความสําเร็จหรือลมเหลวของ
โครงการไอที  แตเนื่องจากวาแตละโครงการไมไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จไว
อยางชัดเจนมาตั้งแตแรก จึงยากที่จะตัดสินไดวาดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายหรือไม อยางไรก็
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ตาม คณะวิจัยมีความเห็นตอความสําเร็จหรือลมเหลวของแตละโครงการโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคของโครงการและปจจัยอื่นประกอบดังนี้ 
  

6.2.1 โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวย
ระบบคอมพิวเตอร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 
• เพื่อปรับปรุงระบบการทะเบียนใหมีความถูกตองและมั่นคง โดยนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาใชในการปฏิบัติงานใหเต็มระบบทั่วทั้งประเทศ พรอมทั้งลดคาใชจาย
ภาครัฐ 

• ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว โดยนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใหบริการประชาชนทางดานทะเบียนและบัตรใหทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ควบคูไปกับการแกไขกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคดวยความโปรงใส 

• ปองกันและปราบปรามการทุจริตทางดานการทะเบียนและบัตร โดยนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชในการตรวจสอบกอนการอนุมัติ ควบคูไปกับการปรับ
กลไกการบริหารงานในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• ปรับระบบฐานขอมูลการทะเบียนและบัตรใหใชประโยชนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
หากพิจารณาจากผลการดําเนินโครงการนี้ พบวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่เจาของโครงการ

ไดวางไว จึงถือไดวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค แตหากพิจารณาวัตถุประสงคที่เจาของ
โครงการไดกําหนดไวแลว จะเห็นวาวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้น เปนวัตถุประสงคที่มองประโยชน
ของผูใหบริการเปนหลัก วัตถุประสงคที่กําหนดไวไมคอยใหความสําคัญที่บริการที่ผูรับบริการจะ
ไดรับนัก ทั้งๆ ที่โครงการนี้ โดยขอเท็จจริงแลวเปนโครงการที่ใหบริการตอประชาชน ภาครัฐ และ
ธุรกิจเอกชน ซึ่งผูรับบริการไดประโยชนและสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการมากพอสมควร 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพอใจในระดับหนึ่งตอโครงการ โดยผูรับบริการสวนใหญ
เห็นวาโครงการนี้สามารถที่จะลดคาใชจายในการเขารับบริการ รวมถึงการชวยใหประหยัดเวลาใน
การเขารับบริการดวย  

อยางไรก็ดี มีผูรับบริการอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอขอคิดเห็นในสวนของบริการที่ควรตอง
ปรับปรุงเพื่อใหบริการที่ครบถวนมากขึ้น เชน 
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• กรมการปกครองควรขยายพืน้ทีก่ารใหบริการของโครงการนี้ใหครอบคลุมพื้นทีท่ั่ว
ประเทศ 

• ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่มากขึ้น เพื่อสามารถใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอเปน
จํานวนมากได 

• ควรอบรมความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหกบัเจาหนาที่เพือ่สามารถใชเทคโนโลยีในการ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

3) โครงการนี้ไมสามารถใชความถี่จากการรับบริการมาประเมินความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของโครงการได เนื่องจากเปนโครงการที่มีลักษณะบังคับใหประชาชนตองเขามาติดตอเพื่อ
รับบริการเปนประจํา 

4) ในดานความคุมคาทางการเงินของโครงการพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 0.94 ซึ่งหมายความวาผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอย
กวาตนทุน  แตสัดสวนนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินได และขอสังเกตอกี
อยางของโครงการนี้ คือ โครงการนี้ยังไมไดใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถใหบริการ
ประชาชนไดเพียง 9 จังหวัดเทานั้น แตในดานการลงทุนของโครงการเปนการลงทุนดานขอมูลจากทั่ว
ประเทศ จึงทําใหโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนที่ไมสูงมาก 

กลาวโดยสรุป โครงการนี้นับเปนโครงการที่ประสบผลสําเร็จระดับหนึ่งทั้งในแงของการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และความคุมคาของโครงการ 
 

6.2.2 ระบบอีดีไอในงานศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการใหบริการระบบอีดีไอดานการคาทั้งภายในและระหวาง
ประเทศใหกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน สงเสริมและพัฒนาการใหบริการระบบอีดี
ไอใหเปนเครื่องมือในการทําธุรกิจการคาอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย รวมถึงการเปน
ศูนยกลางในการใหบริการคําปรึกษา ขอมูลความรู และการใหบริการดานเทคนิคเกี่ยวกับระบบอีดีไอ
ในงานศุลกากรของประเทศไทย 

ถาพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการพบวา โครงการนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากสามารถนําระบบอีดีไอมาใชในงานศุลกากร ซึ่งทําใหหนวยงานสามารถที่จะลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานได  
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2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวาในกลุมผูรับบริการที่พึงพอใจกับบริการของโครงการนี้ ซึ่งไดใหความเห็นไว ดัง
ตัวอยางบางสวนที่แสดงตอไปนี้  

• ระบบอีดีไอมีประโยชนในการลดตนทนุใบขนสินคาได ทําใหการขนสนิคามีความสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ 

• ระบบอีดีไอทําใหธุรกิจคลองตัวมากขึน้เพราะมีประโยชนในหลายๆดาน โดยเฉพาะการ
ประหยัดเวลา และลดขอผิดพลาดเกีย่วกบัขอมูลเอกสารตางๆ 

อยางไรก็ดี มีผูรับบริการอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอขอคิดเห็นในสวนของบริการที่ควรตอง
ปรับปรุงเพื่อใหบริการที่ครบถวนมากขึ้น เชน 

• ระบบ Hardware ของระบบอีดีไอในงานศุลกากรยงัไมสามารถรองรับงานของระบบอีดี
ไอไดทั้งประเทศ สังเกตไดจากจุดบริการทีก่รมศุลกากรสามารถใหบริการแกผูรับบริการ
ไดอยางรวดเรว็ ในขณะที่จดุบริการอื่นๆ เชน จุดใหบริการทีท่าอากาศยานดอนเมอืง ยงั
ไมสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

• ควรมีการ update ขอมูลอยางตอเนื่อง 
• หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกรมศุลกากร เชน กรมสรรพากร  กระทรวงพาณิชย ควร

พัฒนาระบบอดีีไอเพื่อไปใชในงานที่เกีย่วของกับกรมศุลกากร 
• ระบบคอมพิวเตอรของกรมยังไมสมบูรณ เปนเหตุใหเกิดขอขัดของในกรณีที่มีขอมูลไป

รวมกันมากๆในวันหยุดตอเนื่องจนเกิดปญหาระบบ Down 
• กรมศุลกากรควรปรับปรุงระเบียบพิธกีารตางๆ ใหสอดคลองกับระบบอีดีไอ 
• กรมศุลกากรควรกํากับดูแลบริษัทเอกชนที่ผลิต Software ขายเกี่ยวกับระบบอีดีไอใหมี

คุณภาพสามารถรองรับการพัฒนาระบบของกรมได  
• กรมศุลกากรควรมีการอบรบความรูเกีย่วกบัการใชงานดวยคอมพวิเตอรในระบบอีดีไอ

กับเจาหนาที่ของกรมศุลกากร 
3) ในดานระดับของการใชประโยชน ทางคณะวิจัยเห็นวาไมใชประเด็นที่จะนํามาวิเคราะห

ความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการนี้ได เนื่องจากบังคับใหการนําเขาหรือสงออกสินคาระหวาง
ประเทศจะตองผานพิธีการศุลกากรโดยใชระบบอีดีไอ 

4) ดานความคุมคาของโครงการพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่สูงถึง 
73.71 เทา แสดงใหเห็นวาโครงการนี้สามารถสรางประโยชนที่ประเมินคาเปนตัวเงินไดมากกวา
ตนทุนมาก 
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กลาวโดยสรุป โครงการนี้นับเปนโครงการที่ประสบผลสําเร็จทั้งในแงของการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และโดยเฉพาะอยางยิ่งความคุมคาทาง
การเงินของโครงการ 

 
6.2.3 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
• เพื่อใหประชาชนทกุกลุมเปาหมายไดรับการศึกษาอยางทั่วถงึในคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกนั 
• เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลอืกรับการศึกษาทีเ่หมาะสมกับความสามารถในการเรยีน

ของตนเองไดอยางอิสระ 
• เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาที่เหมาะสม มีประโยชนตอประชาชน

กลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไป 
ในการพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการพบวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากยังไมสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคในดาน
การทําใหประชาชนในทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการอยางทั่วถึง โดยจะมีเพียงผูรับบริการที่มีจานรับ
สัญญาณดาวเทียมเทานั้นที่จะสามารถรับชมรายการจาก ETV ได และผลจากการออกสํารวจ
ภาคสนามพบวาผูรับบริการสวนใหญเห็นวารายการ ETV มีประโยชนมาก แตไมสามารถรับชมได 
เนื่องจากไมมีจานรับสัญญาณดาวเทียม :ซึ่งเปนขอจํากัดของโครงการที่ขาดงบประมาณสนับสนุน
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพอใจในระดับหนึ่งตอโครงการ โดยผูรับบริการสวนใหญ
เห็นวาโครงการนี้เปนประโยชนตอนักเรียน และสามารถขยายโอกาสทางดานการศึกษาแกประชาชน
ที่อยูหางไกลไดเรียนรูเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามโครงการนี้ควรปรับปรุงในหลายๆ ดานเพื่อใหบริการ
แกประชาชนไดทั่วถึงมากกวานี้ เชน 

• สัญญาณดาวเทียมที่ใชในการสื่อสารของโครงการนี้ยังไมสม่ําเสมอ ทําใหบางครั้ง
โรงเรียนตางๆไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได 

• ในกรณีที่อุปกรณเสีย ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการซอมบํารุง 
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• ควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนใหทันสมัย และควรแจงตารางเวลาการออกอากาศ
ลวงหนาแกโรงเรียนตางๆ เพื่อที่โรงเรียนตางๆสามารถจัดตารางเรียนใหตรงกับ
ตารางเวลาออกอากาศ 

3) ความถี่ของการใชประโยชนจากโครงการนี้ถือวาคอนขางนอย เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญ
เปดใหนักเรียนไดรับชมรายการจาก ETV เพียงประมาณ 2 ชั่วโมงตอสัปดาหเทานั้น เนื่องจากไม
สามารถจัดตารางการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรายการของ ETV ได สาเหตุสวนใหญเกิดจาก
การที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนแจงผังรายการแกโรงเรียนลาชา และเวลาในการออกอากาศก็ยังมี
ความคลาดเคลื่อนจากผังรายการอยู 

นอกจากนี้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนที่เคยไดรับชมรายการจาก ETV พบวา
โครงการนี้มีประโยชนมาก แตไมสามารถรับชมได เนื่องจากไมมีจานรับสัญญาณดาวเทียม 

4) ในดานของความคุมคาของโครงการ พบวาโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
เทากับ  0.55  แตก็ไมไดแสดงใหเห็นวาโครงการนี้ไมมีความคุมคาในการลงทุนแตอยางใด เนื่องจาก
โครงการนี้ยังมีผลประโยชนที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดอยูมาก 
 

6.2.4 โครงการบริการประชาชนดานการเสียภาษีทะเบียนรถประจําป กรมการขนสง
ทางบก กระทรวงคมนาคม 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
• เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
• ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ถาพิจารณาโครงการจากวัตถุประสงคขางตน พบวาโครงการนี้คอนขางประสบความสําเร็จ

เนื่องจากสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดต้ังไวทั้งหมด ทั้งการทําใหการใหบริการแกประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการนี้ โดยเห็นวาโครงการนี้
สามารถทําใหไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และขอมูลมีความถูกตองเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ดี โครงการนี้ควรปรับปรุงในหลายๆ ดานเพื่อใหบริการแกประชาชนไดทั่วถึง
มากกวานี้ เชน 
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• ควรขยายพื้นที่ใหบริการของโครงการนี้สูจังหวัดตางๆในสวนภูมิภาคใหมากขึ้น 
• ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการนี้ใหประชาชนทราบเพิ่มมากขึ้น 
• ควรมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบก 

3) ในดานความถี่ของการใชประโยชนจากโครงการนี้ ไมสามารถที่จะนํามาใชในการ
วิเคราะหความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการไดมากนัก เนื่องจากเปนการบังคับใหประชาชนตองมา
เสียภาษีทะเบียนรถประจําปทุกป แตก็ถือไดวาโครงการนี้มีสวนทําใหประชาชนหันมาเสียภาษี
ทะเบียนรถมากขึ้นเพราะสะดวกกวาระบบเดิมมาก 

4) ในดานความคุมคาของโครงการ พบวาโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ
ถึง 55.99 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนีสู้งเปน 55.99 
เทาของตนทุน เนื่องจากมีการใชบริการจากโครงการนี้เปนจํานวนมาก 

กลาวโดยสรุป โครงการนี้นับเปนโครงการที่ประสบผลสําเร็จระดับหนึ่งทั้งในแงของการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และความคุมคาของโครงการ 
 

6.2.5 โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา กระทรวงพาณิชย 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการประชาชนในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึง
บริการดานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการเขารับบริการของ
กรมพัฒนาธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการ พบวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง กลาวคือสามารถการบรรลุถึงวัตถุประสงคของโครงการได เนื่องจากชวยใหประชาชนลด
คาใชจายในการติดตองานกับกรมฯได ซึ่งสวนนี้ไดสะทอนออกมาในรูปของการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนไดดีข้ึน และ การไดรับความนิยมใชบริการที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แมจะ
ดําเนินงานมาเพียงสองปเศษเทานั้น 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวาในกลุมผูรับบริการที่พึงพอใจกับบริการของกรมพัฒนาฯ ไดใหความเห็นไว ดัง
ตัวอยางบางสวนที่แสดงตอไปนี้ 

• การบริการทางอินเทอรเน็ต  ถือวาเปนบริการที่ดี  สะดวกและประหยัดเวลาในการตดิตอ
และขอรับบริการโดยตรงที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนแตละแหง อีกทั้งยังชวยใหการ
คนหาขอมูลทางดานเอกสารไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเปนขอมูลที่ทันสมัย ดังนั้นกรม
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พัฒนาธุรกิจการคาควรพัฒนาบริการแบบในลักษณะตอเนื่องใหครบทุกดานอยางยั่งยืน 
ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีอยางมากสําหรับประเทศ 

• ในดานบริการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตนั้นอํานวยความสะดวกใหกับผูติดตอ
ขอรับบริการอยางมาก เพราะสามารถตรวจสอบขอมูลกอนวาชื่อที่ตองการมีผูจด
ทะเบียนแลวหรือไม จึงไมตองเสียเวลาแกไขชื่ออีก และสามารถเตรียมเอกสารลวงหนา
ไดอยางถูกตอง เมื่อไปติดตอที่สํานักงานจดทะเบียนก็สามารถดําเนินการไดทันทีทําให
สะดวกมากขึ้น   

 อยางไรก็ดี มผูีรับบริการอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอขอคิดเหน็ในสวนของบริการที่ควรตอง
ปรับปรุงเพื่อใหบริการที่ครบถวนมากขึ้น เชน 

• ปญหาหลักสวนใหญมาจากเจาหนาที่ที่สํานักงานจดทะเบียนทํางานไมสอดคลองกับ
ระบบใหม ทําใหผูรับบริการเสียเวลารอคอยมาก  

• กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรใหบริการที่สามารถตรวจคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูถือหุน
และหรือกรรมการเพิ่มข้ึน เชน บัญชีรายชื่อผูถือหุน  และขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนและหรือ
กรรมการเปนกรรมการบริษัทฯหนึ่งแลว ยังเปนกรรมการบริษัทฯ อ่ืนอีกหรือไม  รวมทั้ง
สามารถตรวจคนรายชื่อของกรรมการในแตละชวงเวลาของบริษัทตางๆไดดวย 

• ควรใหมีการบริการจดทะเบียน online ไดทั่วประเทศเพราะในปจจุบันสามารถใหบริการ
ดานการจองชื่อไดเพียงอยางเดียว เมื่อจองชื่อแลวก็ตองดําเนินการตามรูปแบบเดิมซึ่ง
ตองใชเวลามาก จึงทําใหเกิดความลาชาและมีคาใชจายมากขึ้น 

• การเขาถึงขอมูลคอนขางยุงยาก เพราะ link ไมชัดเจน  และระบบคอมพิวเตอรของกรม
ลมบอยทําใหไมสามารถติดตอระบบได 

• ขาดการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และมีขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูล เชน ในกรณีที่
เลขทะเบียนการคาซ้ํากับผูอ่ืน เมื่อตรวจสอบไปยังพาณิชยจังหวัด พบวา เกิดจาก
ขอผิดพลาดของผูบันทึกขอมูล  หรือบางบริษัทที่เพิ่มทุนแลวแตยังไมมีการ update 
ขอมูล อาจกอใหเกิดความเสียหายทางธุรกิจได กลาวคือ หากผูรวมลงทุนในธุรกิจนั้นทํา
การตรวจสอบขอมูลเพื่อตัดสินใจรวมลงทุน เมื่อพิจารณาจากทุนจดทะเบียนซึ่งเกิดจาก
ความผิดพลาดของศูนยขอมูลที่ไมทําการ update อาจทําใหผูรวมลงทุนตัดสินใจไมรวม
ลงทุนได ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอผูประกอบการเปนอันมาก 

3) ในดานความถี่ของการใชประโยชนของโครงการก็พบวา โครงการนี้สามารถทําใหประชาชน
หันมาใชบริการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอรเน็ตมากและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
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4) จากการศึกษานี้พบวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการนี้ในป 2545 เทากบั 14.74 
กลาวคือ ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้สูงเปน 14.74 เทาของตนทุน  ดังที่ได
อภิปรายแลวในสวนการวิเคราะหโครงการ ซึ่งถือไดวาบรรลุถึงวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ
ประชาชนไดรับประโยชนอยางมากจากบริการ 
 

6.2.6 โครงการใชระบบคอมพวิเตอรในสํานักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

1) โครงการนีม้ีวัตถุประสงค ดังนี ้
• เพื่อพัฒนาระบบงานการบริการประชาชนในดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ 
• เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินใหมีมาตรฐาน มีความถูกตองเปนปจจุบันสามารถ

เชื่อมโยงและใชประโยชนไดอยางหลากหลาย และมปีระสิทธิภาพ 
• เพื่อชวยสนับสนุนการจัดทําสถิติ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บเงิน

รายไดของสํานักงานที่ดินใหสามารถนําขอมูลตางๆมาใชในการบริหารงาน และการ
วางแผนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการพิจารณาโครงการนี้จากวัตถุประสงคที่ต้ังไว พบวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง โดยสามารถทําใหการใหบริการประชาชนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วขึ้น จากการมี
ระบบขอมูลที่ดิน 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา โครงการนี้สามารถทําใหผูรับบริการไดรับความพอใจมากขึ้นจากการที่
สามารถรับบริการไดสะดวกรวดเร็วขึ้นกวาเดิมมาก และขอมูลมีความถูกตองเพิ่มมากขึ้นดวย 
อยางไรก็ตามโครงการนี้ควรปรับปรุงในหลายๆ ดานเพื่อใหบริการแกประชาชนที่ครบถวนมากขึ้น 
เชน การเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใหบริการประชาชนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และ
ควรอบรมความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 

3) ในดานระดับของการใชประโยชน ทางคณะวิจัยเห็นวาโครงการนี้ไมสามารถใชเปน
เกณฑในการวิเคราะหความสําเร็จของโครงการได แมวาจะไมไดเปนการบังคับใหประชาชนมาใช
บริการ เนื่องจากการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินจะเปนธุรกรรมที่ข้ึนอยูกับโอกาสเทานั้น ไมใชวาเมื่อ
ใหบริการไดดีข้ึน แลวจะมีการทําธุรกรรมที่ดินมากขึ้น 

4) ในดานของความคุมคาของโครงการนั้น พบวาโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทนุ
เทากับ 4.07 กลาวคือ ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้สูงเปน 4.07 เทาของ
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ตนทุน แสดงใหเห็นวาโครงการนี้สามารถสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นแกโครงการไดสูงกวาตนทุน
คอนขางมาก 

 
6.2.7 ระบบบาทเนต ธนาคารแหงประเทศไทย 

1) ระบบบาทเนตถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินรายใหญ และเพื่อเพิ่มการ
บริการโอนตราสารหนี้ภาครัฐ ในลักษณะที่การสงมอบตราสารหนี้เกิดขึ้นพรอมกับการชําระราคา  
รวมถึงลดตนทุนของสถาบันการเงินในการนําเขาขอมูล รวมทั้งมีการวางระบบที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล และความตองการใชงานของผูใชบริการ 

เมื่อพิจารณาโครงการนี้จากวัตถุประสงคของโครงการพบวา โครงการนี้ประสบความสําเร็จ
ในการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวไดระดับหนึ่ง แตในดานของระบบที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ พบวามีผูรับบริการบางรายตองการใหแบบฟอรมมีการปรับปรุงใหงายกวานี้ 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา ระบบบาทเนตชวยลดความเสี่ยงในการโอนเงินเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
ผูรับบริการสวนใหญตองการใหธนาคารแหงประเทศไทยขยายเวลาในการดําเนินงานของระบบบาท
เนตมากขึ้น อยางนอยที่สุดใหเทากับเวลาปดทํางานของธนาคารพาณิชยทั่วไป เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการใชบริการจากระบบบาทเนตมากขึ้น และสวนใหญตองการใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับ
คาธรรมเนียมในการรับบริการใหลดลง เนื่องจากเห็นวาอัตราคาธรรมเนียมที่ทางธนาคารแหง
ประเทศไทยเรียกเก็บในปจจุบันอยูในระดับสูง จนทําใหมีผูรับบริการจํานวนหนึ่งเห็นวาระบบบาท
เนตไมไดกอใหเกิดประโยชนที่เปนตัวเงินเลย 

3) ในดานความถี่ของการใชประโยชนจากโครงการ พบวาไมสามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการไดมากนัก เนื่องจากเปนการบังคับใหการโอนเงินราย
ใหญ และการโอนตราสารหนี้ตองผานระบบบาทเนตเทานั้น 

4) ในดานความคุมคาของการลงทุนพบวา สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 0.67 
ซึ่งแสดงวาผลประโยชนของโครงการที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินเปนตัวเงินไดมีคานอยกวาตนทุน
ที่เกิดขึ้นในป 2545 สาเหตุที่ผลตอบแทนยังต่ําอยูเนื่องจากอยูในชวงของการเพิ่มเร่ิมโครงการ 
ปริมาณการใชงานยังไมเติบโตเต็มที่ แตไดลงทุนรองเพื่อรองรับปริมาณรายการที่จะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต  อยางไรก็ตาม โครงการนี้ยังมีผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไดรับแตไมสามารถประเมินเปนตัวเงิน 
ไดแก 
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• สรางความเปนมาตรฐานใหกับระบบชําระเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น   
• ระบบบาทเนตชวยลดความเสี่ยงของระบบการชําระเงินของประเทศในภาพรวม 
• เปนการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ รวมถึง

การเชื่อมโยงกับระบบการชําระเงินของตางประเทศในอนาคต 
 ผลประโยชนที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดเหลานี้ ถือเปนสิ่งจําเปนตอระบบการชาํระ
เงินของประเทศ สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่คํานวณไดจากงานวิจัยนี้ไมไดอธิบายถึงความ
ลมเหลวของโครงการ ระบบบาทเนตถือไดวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยที่สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงคในการวางระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และการสรางกลไกปองกันความเสี่ยง
จากการโอนเงินรายใหญ และการชําระราคาตราสารหนี้ 
  
 6.2.8 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา กองสารสนเทศ
แผนที่ระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

1) โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสะดวก ความถูกตองในการนําขอมูลที่ไดจากแผนที่ระบบใหมนี้ไปใชในการ
วางแผนและออกแบบกอสราง บํารุงรักษา จนสามารถจําหนายกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการนี้ไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆเพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีการจัดเก็บในฐานขอมูลไป
ใชงานที่เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆใหมากที่สุด 

ถาพิจารณาจากวัตถุประสงคขางตน พบวาโครงการนี้ประสบความสาํเร็จในระดับหนึ่ง เนือ่งจาก
สามารถบรรลถุึงวัตถปุระสงคของโครงการที่ต้ังไว คือ การนําขอมูลสารสนเทศเชงิภูมศิาสตรไปใชเพื่อการ
วางแผนไดดีข้ึน และขอมูลตางๆ สามารถนาํไปใชรวมกนักับหนวยงานอืน่ได เชน กรุงเทพมหานคร การ
ประปานครหลวง องคการโทรศัพทเปนตน อยางไรก็ดี ประเด็นเหลานีไ้มอาจตีคาออกมาเปนตัวเงินได 
ดังที่ไดนาํเสนอแลวในสวนที ่4.8   

2) การประยุกตใชแผนที่ GIS เพื่อใหบริการประชาชนนั้นก็สามารถอํานวยความสะดวกได คือ
ประชาชนไมตองวาดแผนที่ เอง และสามารถได รับการติดตั้งทันทีในวันเดียว ผลการวิจัยดวย
แบบสอบถามในตารางที่ 4.8.12 พบวาบริการนี้เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปในระดับปานกลางถึง
มากเปนสวนใหญ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็นจากผูรับบริการ พบวาในกลุม
ผูรับบริการที่พึงพอใจกับบริการของการไฟฟานครหลวง ไดใหความเห็นไว ดังตัวอยางบางสวนที่แสดง
ตอไปนี้ 
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• เปนบริการที่ชวยทําใหประชาชนได รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเมื่อมาติดตอ                             
เพื่อแกไขระบบไฟฟา แมไมสามารถจําเลขหมอไฟฟาของตนเองได ถาสามารถระบุ
บานเลขที่ หรือถนนที่ต้ังของบาน การไฟฟานครหลวงก็สามารถดําเนินการหาที่ต้ังของ
บานจากระบบแผนที่และดําเนินการแกไขใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ดี มีผูรับบริการอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอขอคิดเห็นในสวนของบริการที่ควรตอง
ปรับปรุงเพื่อใหบริการที่ครบถวนมากขึ้น เชน 

• ควรมีการโฆษณาตามสื่อตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชนเขาใจระบบและการ
ใหบริการของการไฟฟานครหลวงเพิ่มมากขึ้น 

• ในกรณีที่ผูรับบริการประกอบธุรกิจบานจัดสรร จะตองมาติดตอขอไฟฟาบอยครั้ง การ
ไฟฟาควรมีการบันทึกจํานวนครั้งหรือมีเอกสารเฉพาะสําหรับผูมาติดตอขอไฟใหมเปน
จํานวนมาก เพื่อเจาหนาที่จะไดไมเสียเวลาในการดูเอกสารซ้ํากันหลายๆชุด ซึ่งจะทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น  

3) ในดานความถี่ของการใชประโยชนจากโครงการ ทางคณะวิจัยเห็นวาไมใชเกณฑที่จะนํามา
วิเคราะหความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการนี้ได เนื่องจากการขอรับบริการจะขึ้นกับโอกาสของผูรับบริการ 
มากกวาการเขารับบริการเนื่องจากไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น 

4) ในดานความคุมคาในการลงทุนพบวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการนี้ในป 
2545 มีคาประมาณ 0.61 คือ ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวา
ตนทุน ดังที่ไดอภิปรายแลวในสวนการวิเคราะห การที่สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคานอยนี้ไมได
สะทอนวาโครงการนี้ไมมีความคุมทุน เนื่องจากขอจํากัดของการศึกษานี้ที่ไมสามารถประเมิน
ประโยชนเชิงประสิทธิผล (Effectiveness benefits) หรือ ประโยชนที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก 
(Intangible benefits) ออกมาได เชน ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกผูรับบริการ นอกจาก
จะไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งดานการขอใชไฟฟา และ การแกไขปญหาไฟฟาขัดของ ยัง
ไดประโยชนที่ประเมินคาไดยากในดานตางๆ 

6.2.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

1) โครงการนีม้ีวัตถุประสงค ดังนี ้
• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
• เพื่อใชเปนพื้นฐานในการจัดทําระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล 
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• เพื่อชวยในการจัดทําสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน การวางแผนของโรงพยาบาล 
ถาพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการ พบวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 

โดยที่สามารถทําใหการบริการประชาชนเปนไปไดอยางสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น และสามารถเก็บ
ขอมูล สถิติตางๆ มาใชในการวางแผนงานตางๆ ของโรงพยาบาลไดดีข้ึนดวย 

2) ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถามความเห็น
จากผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอโครงการระดับหนึ่ง โดยเห็นวาไดรับประโยชน
จากการไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายได อยางไรก็ดี มี
ผูรับบริการอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอขอคิดเห็นในสวนของบริการที่ควรตองปรับปรุงเพื่อใหบริการที่
ครบถวนมากขึ้น เชน ควรมีการ update ขอมูลอยางตอเนื่อง และมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ดวย  

3) ในดานความถี่ของการใชประโยชนจากโครงการ ทางคณะวิจัยเห็นวาไมใชเกณฑที่จะ
นํามาวิเคราะหความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการนี้ได เนื่องจากการขอรับบริการจะขึ้นกับโอกาสของ
ผูรับบริการ มากกวาการเขารับบริการเนื่องจากไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น 

4) ในดานความคุมคาของโครงการ พบวาโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคา
เทากับ 4.32 ซึ่งแสดงวาผลประโยชนของโครงการที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินเปนตัวเงินไดมีคา
มากกวาตนทุนที่เกิดขึ้น แตในการวิเคราะหโครงการนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผู
ใหบริการ เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอในการวิเคราะห และมีผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไดรับแตไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเงิน ไดแก 

• ชวยในการปรับปรุงระบบการจัดการดานเวชระเบียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันสงผล
ตอประสิทธิภาพในการจัดการงานดานสาธารณสุขแกประชาชน 

• ชวยในการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชในการวางแผนงานทางดานสาธารณสุข 
• สามารถตรวจสอบสินคาคงคลัง เชน การตรวจสอบจํานวนยาคงเหลือในคลังยา ได

อยางรวดเร็ว และแมนยํามากยิ่งขึ้น 
• ลดขอผิดพลาดในการทํางาน 

 

6.2.10 โครงการฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน (ASEAN Supporting 
Industry Database : ASID) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง
อุตสาหกรรม 

1) โครงการนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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• เพื่อใชประโยชนจากฐานขอมูลในการประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนใน
ประเทศอาเซียน 

• เพื่อกําหนดกลยุทธการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
• เพื่อเปนประโยชนแกภาคเอกชนในการติดตอธุรกิจและการรวมทุน 
ถาพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการพบวา โครงการนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง

ในการที่หนวยงานสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูล ASID ในการประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรม
สนับสนุนในประเทศอาเซียน และการกําหนดกลยุทธการสนับสนุนอุตสาหกรรม รวมถึงการทําให
ธุรกิจตางๆ สรางโอกาสในการขยายตัวไดมากขึ้นดวย 

2) ทางดานของความพึงพอใจของผูรับบริการ  จากการวิจัยดวยแบบสอบถามเพื่อถาม
ความเห็นจากผูรับบริการ พบวา โครงการนี้สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการไดระดับหนึ่งเพราะ
สามารถเขาถึงขอมูลและรายละเอียดของแตละบริษัทไดโดยงาย จึงชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางมาติดตอกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนโดยตรง อยางไรก็ตาม
ผูรับบริการสวนหนึ่งเห็นวาควรที่จะมีการประชาสัมพันธโครงการใหมากกวาที่เปนอยูเดิม และควรมี
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหสามารถ
รองรับปริมาณการใชบริการเปนจํานวนมาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่ระบบไมหยุดชะงัก 

3) ในดานของความถี่ในการใชประโยชนจากฐานขอมูลพบวา มีผูสนใจเขารับบริการ
ฐานขอมูลคอนขางมาก แตยังมีธุรกิจบางกลุมที่ไมไดเขามาปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลใหทันสมัย 
ทําใหขอมูลบางสวนเปนขอมูลที่เกา และลาสมัย จึงใชประโยชนไดนอยลง 

4) ดานความคุมคาของโครงการนั้น พบวาโครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
เทากับ 1.24 ซึ่งแสดงวาผลประโยชนของโครงการที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินเปนตัวเงินไดมีคา
มากกวาตนทุนที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามโครงการนี้ยังมีผลประโยชนในสวนอื่น ที่ไมสามารถประเมิน
คาเปนตัวเงินได โดยเฉพาะผลกระทบตอเนื่องจากการหาตลาดใหมของธุรกิจตางๆ ที่ใชระบบ
ฐานขอมูล ASID ซึ่งธุรกิจเหลานี้นอกจากจะไดประโยชนจากการขยายตลาดแลว ยังสามารถที่จะ
เพิ่มอัตราการจางงานได เนื่องจากความตองการแรงงานที่มากขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดวย 

6.3 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการไอที 

 ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการไอทีนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ จากการ
สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการตางๆ และการสัมภาษณกลุมยอย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
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หรือความลมเหลวของแตละโครงการคลายคลึงกัน จึงขอนําเสนอในภาพรวม สวนโครงการใดมี
ปจจัยใดที่มีผลกระทบเปนพิเศษก็จะกลาวถึงโครงการนั้นไวในปจจัยนั้นๆ  ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการมีดังนี้ 
 

1) การสนับสนุนจากผูบริหารอยางตอเนื่อง  
การที่ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสดูและอยางจริงจัง มีสวนเปนอยางมากที่จะทําให

โครงการประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารจะตองเปนผูใหการสนับสนุนทั้งในแงงบประมาณ 
การจัดกําลังคน การจัดองคกร และเขามาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับโครงการตางๆ  ผูใหสัมภาษณมักใหความสําคัญกับการสนับสนุนจากผูบริหารเปน
อันดับตนๆ แทบจะทุกโครงการ  ตัวอยางเชนโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดาน
ทะเบียนและบัตรดวยคอมพิวเตอรเปนโครงการหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ โครงการนี้ไดรับการ
สนับสนุนทางดานงบประมาณอยางตอเนื่องตั้งแตป 2525 เปนตนมา 

แตอยางไรก็ตาม โครงการที่มีการเปลี่ยนผูบริหารหรือนโยบายบอย จะทําใหการดําเนินงาน
ขาดความตอเนื่อง มีโอกาสที่จะลมเหลวคอนขางมาก 

 
2) บุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีและมีการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง  
การที่องคการมีผูมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนตอ

ความสําเร็จของโครงการ แตสวนราชการมักประสบปญหาขาดผูมีความรูดานนี้เนื่องจากภาคเอกชน
ใหคาตอบแทนที่สูงกวา อีกทั้งสวนราชการบางแหงมีการหมุนเวียนโยกยายขาราชการเปนประจํา ทํา
ใหขาดผูชํานาญที่ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมอยูเสมอ ทําใหการ
พัฒนาโครงการไดไมเร็วเทาที่ควร สวนราชการหลายแหงแกปญหานี้โดยการจางบุคคลภายนอก 
(outsource) เขามาดําเนินการใหในขั้นตอนตางๆ เชนการวางแผน  การพัฒนาซอฟตแวร จนถึงการ
ดูแลรักษาระบบ (maintenance) การวาจางบุคคลภายนอกนี้มีทั้งลักษณะใชบริการเปนครั้งคราว
เมื่อจําเปน และจางใหมาทํางานประจําในสวนราชการ 

 
3) ความซับซอนและความเสี่ยงของโครงการ 
โครงการที่มีความซับซอนของงานสูงมีความเสี่ยงสูงที่จะลมเหลว โครงการแบบนี้จําเปนตอง

ใชผูมีความสามารถทางเทคนิคสูง และตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดีจึงจะลดความเสี่ยงลงได 
นอกจากนี้โครงการอาจลมเหลวเนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆ เชน การนําใชเทคโนโลยีข้ันสูงหรือ
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เทคโนโลยีใหมที่ยังไมคุนเคยมาใช การตอตานจากพนักงานผูเสียประโยชนอาจจงใจทําใหระบบ
ลมเหลวได หรือแมกระทั่งผูที่ไมอยากเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอาจเปนตัวหนวงโครงการใหลาชาได 

 
4) การฝกอบรมเจาหนาที่  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีผูที่มีความรูดานไอที หรือแมระดับเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติก็จําเปนตองมีความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานและมีทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่อยางตอเนื่องเพื่อปรับความรูและ
ตองมีการอบรมพนักงานใหมทดแทนพนักงานที่โอนยายหรือลาออกไป 

 
5) การแกไขกฎระเบียบใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม  
การใหบริการบางอยางจําเปนตองแกกฎระเบียบหรือกฎหมายไมใหขัดกับวิธีปฏิบัติ หรือ

ปรับปรุงคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจูงใจใหประชาชนใชบริการ และในบางกรณีจําเปนตองแกไข
ระเบียบเพื่อไมใหเกิดชองโหวหรือเปนขออางในการไมปฏิบัติหรือไมใชบริการ เชนโครงการระบบ EDI 
ในงานศุลกากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีทํางานเปนอยางมาก ซึ่งจําเปนตองแกไขระเบียบใหสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติใหมเพื่อใหปฏิบัติงานไดงายขึ้น และเพื่อไมใหมีการนํากฎระเบียบมาอางในการหนวง
เหนี่ยวการปฏิบัติงาน 
 

6) การประชาสัมพันธโครงการ 
การประชาสัมพันธโครงการใหผูใชบริการทราบวาสามารถใชบริการไดที่ใดและมีประโยชน

อยางไร มีผลตอปริมาณผูใชบริการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่ใหบริการทาง
อินเทอรเน็ต เชนโครงการฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID ของ BOI และโครงการ
จดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ โครงการจัดทํา
ระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาเปนตน หากไมประชาสัมพันธใหเพียงพอแลว จะมีผู
เขามาใชบริการนอย จนทําใหระบบไมคุมคาทางการเงิน หรือใชประโยชนไมเต็มที่ได 

 
7) การติดตามการเติบโตของอุปสงคตอบริการของผูรับบริการ  
เมื่อมีการใชประโยชนจากโครงการแลว ควรมีการตรวจวัดปริมาณการใชงานของระบบหรือ

มีการพยากรณอัตราการเติบโตของปริมาณการใชระบบ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงหรือ upgrade ระบบใหทัน
ตอความตองการใชระบบที่เพิ่มข้ึน เพื่อไมใหเกิดความลาชาหรือติดขัดในการใชงานซึ่งจะทําใหลด
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ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการลง หรือในกรณีที่ปรับระบบไมทันอาจทําใหระบบลมบอยหรือไม
สามารถใหบริการเปนปรกติได 
 

8) เทคโนโลยีที่สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานเจาของโครงการควรเลือกเทคโนโลยีที่สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ

โครงการและมีสมรรถนะเพียงพอหรือพอเหมาะกับปริมาณการใชงานเพื่อความคุมคาของการลงทุน 
การเลือกใชเทคโนโลยีหรือสมรรถนะของเครื่องมือหรืออุปกรณที่ตํ่าเกินไป จะทําใหระบบทํางานไมได
ตามที่คาดหวังไว ตองเสียเวลาและงบประมาณในการปรับปรุงระบบ แตถาเลือกเทคโนโลยีหรือ
สมรรถนะที่สูงเกินไป ทําใหตองลงทุนสูงกวาที่ควร ใชประโยชนไมคุมคา นอกจากตองลงทุนในครั้ง
แรกสูงแลว ยังตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามากตามไปดวย 

 
9) การมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

ในการพัฒนาระบบของโครงการไอทีภาครัฐ ฝายตางๆของหนวยงานทั้งผูปฏิบัติการและ
ผูรับบริการควรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบรวมกัน ในชวงของการพัฒนาระบบหากผูใชมีโอกาสมี
สวนรวมในการออกแบบ และแสดงความคิดเห็นดวยจะมีสวนชวยใหการพัฒนาระบบหรือใหบริการ
ที่ตรงตอความตองการของผูใชดีข้ึน ลดปญหาในการปรับเปลี่ยนแกไขระบบในภายหลัง เมื่อมีการนํา
ระบบไปใชแลวการรับฟงความคิดเห็นของผูใชเพื่อนํามาปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิด
ความพึงพอใจแกผูใชและผูปฏิบัติ นอกจากนี้การมีสวนรวมของผูใชยังชวยสรางทัศนะคติที่ดีตอ
โครงการ ลดแรงเสียดทานลงได ชวยใหโครงการมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงายขึ้น 
 

10) ทัศนคติของเจาหนาที่ตอการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
ทัศนคติของเจาหนาที่ตอการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานมีผลตอความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐอยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่โครงการภาครัฐสวนใหญยังมี
ความรูสึกกลัวการใชคอมพิวเตอร และบางสวนยังปฏิเสธเทคโนโลยี สงผลใหการนําเทคโนโลยีไปใช
ในการทํางานกอใหเกิดประสิทธิภาพนอย การเห็นประโยชนของโครงการที่เปนรูปธรรมมีสวนชวยให
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

11) งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 
โครงการไอทีภาครัฐในหลายหนวยงานตองหยุดพัฒนาหรือส้ินสุดการดําเนินการ เพราะขาด

งบประมาณที่ใชสนับสนุนโครงการอยางเพียงพอและตอเนื่อง สงผลใหโครงการไมประสบ
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ความสําเร็จ โครงการดานไอทีมักมีปญหาที่คาดไมถึงเกิดขึ้นไดเสมอ การแกปญหาที่เกิดขึ้นมัก
จําเปนตองใชงบประมาณอีกจํานวนหนึ่งเพิ่มเติม ซึ่งหากขาดงบประมาณสวนนี้จะไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคได การบริหารโครงการไอ
ทีจึงควรมีการเตรียมงบสํารองไวสําหรับแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นดวย โครงการของรัฐมักประสบปญหา
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ตอเนื่อง เชนโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินของ
กรมที่ดิน ไดรับงบประมาณในการพัฒนาและติดตั้งระบบในครั้งแรก แตไมมีงบประมาณที่จะขยาย
งานไปติดตั้งเพิ่มเติมในจุดอื่น และขาดงบประมาณในการปรับปรุงระบบ ทําใหการใชระบบไม
กระจายออกไปเทาที่ควร สําหรับสวนราชการทองถิ่นที่สามารถจัดเก็บรายไดและจัดสรรงบประมาณ
เองไดมีการพัฒนาระบบงานขึ้นใชเองแตแตกตางไปจากระบบของกรมที่ดิน ทําใหแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันไดยาก  สวนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้น 
ขาดงบประมาณในการขยายจุดรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งยังมีผูตองการอีกมากแตไมสามารถ
สนับสนุนงบประมาณได นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมและเครื่องรับโทรทัศนอีกดวย 
 

12) โครงสรางพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ 

โครงสรางพื้นฐานทางดานไอทีโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสื่อสาร และขายงานมีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบริการของภาครัฐที่ใหกับประชาชน ภาคเอกชน หรือ
ใหบริการแกภาครัฐดวยกันเองจําเปนตองอาศัยโครงสรางพื้นฐานขายงาน หากคุณภาพของ
โครงสรางพื้นฐานไมดีเชนความเร็วไมเพียงพอ ระบบไมมั่นคงมีการหยุดชะงักของบริการบอยๆ ทําให
ใชประโยชนของโครงการไดไมเต็มที่และเกิดความเบื่อหนายตอผูรับบริการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
สงผลใหผูรับบริการไมพึงพอใจและไมเชื่อถือในบริการ 

 
13) การติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง 

โครงการที่เร่ิมดําเนินการแลวควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึง
ทัศนคติ ความรับรูของผูรับบริการวามีโครงการอยู ผูรับบริการเห็นประโยชน และมีความพึงพอใจ
หรือไม เพื่อนํามาปรับปรุงระบบและบริการใหสอดคลองกับความตองการและสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการ  หากผูรับบริการยังไมรับรู หรือรูนอยวามีบริการก็ควรเรงประชาสัมพันธใหรับรู
อยางกวางขวางขึ้น หากผูใชบริการไมพอใจในบริการก็ควรปรับปรุงระบบ 


