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บทที่ 7 
 

ความพรอมดานการติดตามและประเมินผลโครงการไอท ี
 

7.1 การติดตามและประเมินผล: แนวคิด 

 การประเมินโครงการ คือ กระบวนการที่ตัดสินวาผลลัพธที่เกิดจากโครงการหนึ่งๆไดบรรลุ
ตามจุดประสงคหรือเปาหมายมากนอยเพียงใด ขณะเดียวกัน การติดตามและประเมินผลสามารถ
สรางขอมูลสารสนเทศที่ชวยใหการดําเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ในการประเมินโครงการไอทีมีประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

1) โครงการไอทีจําเปนตองมีการระบุวัตถุประสงค และวิธีการดําเนินโครงการที่ชัดเจนและ
สามารถประเมินได 

2) หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ จําเปนตองมีระเบียบวิธีปฏิบัติหรือแผนการสําหรับการ
ประเมินผล ในระเบียบปฏิบัติดังกลาวควรประกอบดวย ขอบเขตของการประเมิน
โครงการ ตัวชี้วัดของการประเมินโครงการ และวิธีการเก็บขอมูล ตลอดจนหลักเกณฑ
การวิเคราะหขอมูลดังกลาว 

3) ในการประเมินโครงการผูทําการประเมินควรประกอบดวยหลายฝาย ไดแก หนวยงาน
เจาของโครงการ บุคคลภายนอก และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมควรเปนการประเมินโดย
หนวยงานเจาของโครงการแตเพียงฝายเดียว 

 
7.2 การติดตามและประเมินผล : ขอเท็จจริงและการวิเคราะห 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะวิจัยพบวาโครงการตางๆที่ทําการศึกษาสวนใหญไมมีการ
ติดตามและประเมินความคุมคาของโครงการในรูปตัวเงิน อยางไรก็ดี บางหนวยงานมีการติดตาม
และประเมินผลในรูปแบบอื่น เชน การติดตามและประเมินผลวาสามารถปฏิบัติไดตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวหรือไม ซึ่งเปนการประเมินหลังดําเนินโครงการแลว บางโครงการจัดทําการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการ ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเชนกันนอกจากนี้มีเพียงโครงการเดียวที่พบวามีการ
ทําการประเมินความคุมคาของโครงการกอนเริ่มดําเนินการ ดังนั้นในหัวขอนี้ จะกลาวถึงขอเท็จจริง
ซึ่งเปนตัวอยางของการประเมินโครงการของโครงการไอทีภาครัฐในบางโครงการ และการวิเคราะห
บางประการดังนี้  
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7.2.1) ตัวอยางการติดตามและการประเมินโครงการที่ผานมา : ขอเท็จจริง 

ในการศึกษานี้จะนําเสนอตัวอยางการประเมินโครงการในบางโครงการดังนี้ 
1) การติดตามและประเมินโครงการภายหลังการดําเนินโครงการ 
ตัวอยางที่ 1 : โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียน

และบัตรดวยคอมพิวเตอร กรมการปกครอง 
 ในป 2541 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการประเมินผล
โครงการนี้ในประเด็น (1) ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรที่ใชในโครงการฯ (2) ประสิทธิภาพ
ของระบบการติดตอส่ือสารผานดาวเทียม (3) ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบขอมูล (4) 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และ (5) การใชประโยชนจากระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารงาน เพื่อ
ตรวจสอบวาโครงการฯไดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม โดยมีการรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณระดับลึก และการสังเกตการณภาคสนาม 
 คณะวิจัยดังกลาวไดสรุปวา กรมการปกครองไดดําเนินโครงการจัดทําระบบใหบริการ
ประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร พรอมการจัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อ
การบริหารงานระยะที่ 1 (2539-2540) สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ พรอมทั้ง
เสนอแนะใหกรมการปกครองปรับแผนงานใหโครงการฯมีการ  “ประหยัดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ” สูงสุด และมีความเปนไปไดตามสถานการณเศรษฐกิจของไทย 

ตัวอยางที่ 2 : โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
 ในป 2542 สมคิด พรมจุยและคณะ, ไดประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ระยะทดลอง 5 ป พ.ศ. 2537 – 2542 ในประเด็น (1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยเฉพาะในดานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา และ (2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคของการจัดการดําเนินโครงการสําหรับจุดติดตั้งทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน โดยใชวิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ การจัดประชุมสัมมนาผูบริหาร
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และการสังเกตสถานการณการเรียนการสอนในจุดติดตั้งชุดอุปกรณ
รับสัญญาณดาวเทียมตามโครงการฯ ของ กศน. 
 ในดานสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวอยางขอคนพบที่สําคัญของคณะวิจัยนี้ไดแก (1) รอยละ 
37.8 ของจุดติดตั้งจัดดําเนินการไดดีหรือดีมาก สวนที่เหลืออยูในระดับพอใชหรือตองปรับปรุง (2) 
ครูผูสอนรอยละ 41.00 ใชรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเปนประจํา (3) 
โดยเฉลี่ยมีนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนเขาชมรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาประมาณ 416 คน
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ตอ 1 จุดติดตั้งตอภาคเรียน (4) นักเรียนรอยละ 11 รับชมเปนประจําทุกวัน รอยละ 44 รับชมสัปดาห
ละ 1 คร้ัง เปนตน 
 ในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการดําเนินงานจุดติดตั้ง ไดแก (1) ระบบการ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและอําเภอ (2) 
ระบบบริหารจัดการระบบนิเทศภายในของจุดติดตั้ง (3) คุณภาพรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา (4) 
คุณภาพของสื่อส่ิงพิมพ (5) การสนับสนุน/ความจริงจังของผูบริหารจุดติดตั้ง (6) ความรูและความ
เขาใจของครูเกี่ยวกับการใชรายการโทรทัศนผานดาวเทียม  

ตัวอยางที่ 3 : โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต กรม
พัฒนาธุรกิจการคา 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดําเนินการจัดจางสถาบันราชภัฎสวนดุสิตเพื่อสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใชประกอบการรายงานตามโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารงานมุงสัมฤทธิ์ (RBMS) ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอรูปแบบ
การใหบริการแบบใหมคิดเปนรอยละ 73.00 (ดังแสดงในตารางที่ 7.1) 
 
 ตารางที่ 7.1 แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการจดทะเบียนรูปแบบใหม 

รายการ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ
ปานกลาง 

ไมคอย
พอใจ 

ไมพอใจ
เลย 

คาเฉลี่ย 
X 

1. การจองชื่อนิติบุคคลทาง
อินเทอรเน็ต 

14.81 31.80 31.80 4.85 0.73 3.66 

2. การชําระคาธรรมเนียมผาน
ธนาคาร 

7.77 35.92 41.02 6.55 0.73 3.47 

3. การเผยแพรความรูและ
ประชาสัมพันธการจดทะเบียน
ทางอินเทอรเน็ต 

12.62 35.19 36.89 7.04 0.97 3.55 

 
 2) การวิเคราะหความคุมคาของโครงการกอนดําเนินโครงการ (Feasibility study) 

ตัวอยาง : โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
 ในป 2543 ฝายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟา การไฟฟานครหลวง ไดวิเคราะหผลตอบแทน
ความคุมคาในการลงทุนของโครงการ GIS/AM/FM ระยะที่ 4 และ  5 โดยพิจารณาความคุมคาของ
โครงการใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหผลประโยชนหรือความคุมคาที่ไมสามารถตีเปนมูลคาได 
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(Intangible Benefit) และ การวิเคราะหผลประโยชนหรือความคุมคาที่สามารถตีเปนมูลคาได 
(Tangible Benefit)ซึ่งใชวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการ และ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return) ในระยะเวลาโครงการ 30 ป 
 ผลการวิเคราะหสรุปไดวา การวิเคราะหผลประโยชนหรือความคุมคาที่สามารถตีเปนมูลคา
ไดของโครงการหากพิจารณาในระยะสั้นการลงทุนอาจจะไมคุมคา หากพิจารณาในระยะยาวตาม
อายุโครงการ (30ป) แลวพบวาโครงการนี้ใหอัตราผลตอบแทนที่แทจริง(Internal Rate of Return : 
IRR) ที่ระดับมากกวา 7% ซึ่งเปนอัตราที่ยอมรับไดในสถานการณขณะนั้น สวนการวิเคราะห
ผลประโยชนหรือความคุมคาที่ไมสามารถตีเปนมูลคาได พบวาโครงการนี้สามารถตอบสนองตอการ
ทํางานใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไดอยางถูกตองแมนยํา และยังชวย
สนับสนุนการทํางานตางๆภายในการไฟฟานครหลวงเปนอันมาก ประกอบกับสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานเรื่องตางๆของหนวยงานภายนอกอีกดวย และที่สําคัญคือ โครงการนี้ชวย
อํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูใชไฟฟาเปนอยางมาก นอกจากนี้
โครงการนี้ยังมีชุดโปรแกรมในเชิงบริหาร ซึ่งสามารถชวยใหผูบริหารทุกระดับสามารถตรวจสอบและ
สอบถามขอมูลไดดวยตนเอง เพื่อนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆไดอยางถูกตองและ
ทันเหตุการณมากขึ้น 
 

7.2.2) ขอสังเกตบางประการตอการติดตามและการประเมินผลโครงการที่ผานมา 
จากการรวบรวมขอมูลโครงการไอทีภาครัฐตางๆ และการสัมมนากลุมยอย คณะวิจัยมี

ขอสังเกตเกี่ยวกับการประเมินโครงการไอทีของภาครัฐดังนี้ 
1) วัตถุประสงคและขอบเขตการประเมินผล 

จากที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวาโครงการไอทีภาครัฐสวนใหญ
ไมไดมีการประเมินความคุมคาของโครงการทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ วัตถุประสงคในการ
ประเมินโครงการไอทีของภาครัฐสวนใหญมักจะประเมินเรื่องประสิทธิภาพของระบบ การใช
ประโยชนจากระบบ และความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับส่ิงที่ 
NOIE (2003) ใหเหตุผลไวคือ โดยหลักการแลวการประเมินความคุมคาของโครงการไอทีภาครัฐเปน
เร่ืองที่ไมสามารถนําหลักการประเมินตนทุนและผลไดของโครงการตามแนวคิดแบบเอกชนมา
ประยุกตไดอยางเต็มรูปแบบเนื่องจากการบริการของภาครัฐมักจะมีผลกระทบในวงกวางตอ
ประชาชนดวย ซึ่งเปนประโยชนที่เกิดขึ้นนอกขอบขายของหนวยงาน ดวยเหตุนี้การประเมินประโยชน
ในรูปตัวเงินจากการลงทุนดานไอทีของภาครัฐจึงควรพิจารณาผลที่เกิดแกสังคมซึ่งก็คือประโยชนที่



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

  

 7 - 5

ประชาชนไดรับจากบริการที่ดีข้ึนนั้นๆดวย ดังนั้นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจาก
บริการของหนวยงาน (ที่นําไอทีมาใช) จึงเปนแนวทางหนึ่งที่หนวยงานนํามาใชเพื่อพิจารณาวา
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม  

แนวทางการประเมินเชนนี้มีการประยุกตใชในโครงการประเภท E-government ใน
ตางประเทศเชนกัน ดังที่รายงานไวในบทความชื่อ “ROI Lessons Learned for E-Commerce or E-
Government Projects”1 ที่เสนอแนวคิดวา โครงการไอทีของภาครัฐหลายโครงการไมไดสนใจแค
เพียงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอยางเดียว เนื่องจากการที่ภาครัฐนําไอทีมาใหแก
ประชาชนจะกอใหเกิดผลประโยชนที่ประเมินคาไมไดจํานวนมาก ซึ่งบทความนี้พบวารัฐบาลของเขา
อาศัยวิธีการที่ไมใชวิธีการทางเศรษฐศาสตรมาตัดสินใจในการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ โดยปจจยัที่
มีการพิจารณาเปนพิเศษคือดานการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพการใหบริการแกประชาชนและ
ความจําเปนที่จะตองกาวตามเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความคุมคาของการลงทุนกอน
การดําเนินโครงการ(Feasibility study) ก็เปนสิ่งที่หนวยงานยังคงตองทําอยู และ ควรจะมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการลงทุนดวย เชน การลงทุนนั้นสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน
เพิ่มข้ึนไดเทาไร หรือ ชวยใหประชาชนประหยัดเวลาและคาเดินทางมาเพื่อรับบริการไดเทาไรเปนตน2 
ซึ่งหากสามารถทําการประเมินประโยชนเหลานี้ออกมาเปนตัวเงินไดก็จะมีสวนชวยใหหนวยงาน
สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหความคุมคาหลังจากที่โครงการเริ่มดําเนินการไปแลวได นับเปนการ
ตรวจสอบและยืนยันผลการศึกษาที่ไดทํากอนการลงทุน  
 2) การจัดเก็บขอมูล 

 เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไมไดมีการบังคับใหประเมินหรือวิเคราะหโครงการไอทีในประเด็น
ความคุมคาของการลงทุนดานไอทีจึงไมไดมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับการประเมินความคุมคาของ
โครงการ 
 ในดานความพรอมขอมูลดานตนทุน การศึกษานี้พบวาโครงการไอทีของภาครัฐบางโครงการ
ไมไดมีการรวบรวมขอมูลตนทุนอยางเปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลดานการดําเนินงาน(Operating 
cost) เชน ตนทุนดานแรงงานไอที สําหรับขอมูลดานตนทุนการลงทุนพบวาหลายโครงการมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลไวเนื่องจากเปนการของบประมาณ อยางไรก็ดี หลายหนวยงานไมไดมีการแยกแยะ
ตนทุนการลงทุนอยางชัดเจนและไมไดแบงแยกการลงทุนตามชวงเวลาของการใชจายจริงซึ่งจะมีผล
                                                 
1 สามารถ Download บทความนี้ไดที่ http://www.ec3.org/Downloads/2002/roi_paper.pdf  
2 การประเมินนี้อาจอยูในรูปการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการก็ได เชนตัวอยางที่ 3: โครงการจดทะเบียน
และบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่กลาวถึงขางตน 
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ทําใหการประเมินโครงการมีความถูกตองมากขึ้น สําหรับดานผลตอบแทน โครงการไอทีภาครัฐบาง
โครงการไมไดเก็บสถิติเกี่ยวกับผูรับบริการซึ่งจํานวนผู รับบริการนี้จะมีผลตอการติดตามและ
ประเมินผลของโครงการได ดังนั้นบางโครงการที่ไมมีสถิติของผูใชบริการ การประเมินผลประโยชนใน
สวนของผูใชบริการจึงไมสามารถประเมินได 
 3) การกาํหนดระเบียบปฏิบัติ 

 เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไมมีวาระ(agenda)ที่จะประเมินหรือวิเคราะหโครงการไอทีใน
ประเด็นความคุมคาของการลงทุนดานไอที จึงไมไดมีการกําหนดวิธีการประเมินระเบียบปฏิบัติใน
การประเมินที่เกี่ยวกับความคุมคาของการลงทุนดานไอที 

 
7.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล: ขอเสนอแนะ 

คณะวิจัยมีขอเสนอแนะตอแนวทางการติดตามและประเมินผลในโครงการไอทีของภาครัฐ 
ดังตอไปนี้ 

7.3.1) วัตถุประสงคของการประเมินผล 

แมวาโครงการไอทีของภาครัฐไดมีการประเมินโครงการโครงการอยูจํานวนหนึ่ง แตวา
วัตถุประสงคของการประเมินมักไมไดรวมเอาประเด็นความคุมคาของการลงทุนของโครงการไอที ทํา
ใหภาครัฐขาดขอมูลสําหรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของการลงทุนดานไอทีใหเหมาะสม 

คณะวิจัยเห็นวา ในการประเมินโครงการไอทีของภาครัฐ สมควรใหมีการรวมประเด็นความ
คุมคาในการลงทุนของโครงการไวในวัตถุประสงคของการประเมิน กอนการดําเนินโครงการควรมีการ
วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ซึ่งวิธีการเหลานี้ไดมีการกลาวถึงแลวใน
บทที่สอง การประเมินโครงการกอนเริ่มดําเนินการจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถเลือกลงทุนใน
โครงการที่เหมาะสมไดจากทางเลือกอื่นๆที่เปนไปได และหลังจากที่ไดเร่ิมดําเนินการไปแลวระยะ
หนึ่ง ก็ควรมีการติดตามและประเมินความคุมคาของโครงการโดยเก็บขอมูลเพิ่มเติมทั้งในดานตนทุน
และผลประโยชนวาเปนไปตามที่ไดทําการศึกษาไวหรือไม 

7.3.2) ระเบียบวิธีการประเมินความคุมคาของโครงการ 

คณะวิจัยเห็นวา ภาครัฐควรมีการกําหนดระเบียบวิธีการประเมินความคุมคาของโครงการไอ
ทีใหเปนระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการสรางดัชนีเพื่อวัดความคุมคาของโครงการ โดยมีรายละเอียดที่
สามารถนําไปปฏิบัติได ดังตัวอยางตอไปนี้ 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

  

 7 - 7

1) National Institute of Health (NIH) ของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดหลักปฏิบัติในการ
วิเคราะหผลตอบแทนและตนทุนของโครงการไอทีสําหรับหนวยงานของตนในบทความ “Cost-
Benefit Analysis Guide for NIH IT Projects” โดยมีหลักการเหมือนกับการวิเคราะหโครงการแบบ
การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis: CBA) หลักการที่บทความนี้เสนอคือกอน
จะเลือกลงทุนในโครงการใดๆ หนวยงานภาครัฐควรจะมีทางเลือกอยางนอยสามทางแลววิเคราะห 
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แตส่ิงที่บทความนี้เสนอเพิ่มเติมคือการประเมินผลประโยชนที่ตีคา
เปนตัวเงินไดยาก (Intangible benefits) ใหอยูในรูปของคะแนนเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนของ
โครงการและนํามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกวาโครงการใดเหมาะสมที่สุด3  

2) General Services Administration (2003) ไดแนะนําหนวยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให
ใชวิธีการ Value Measuring Methodology (VMM) สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือก 
(alternatives) ของโครงการไอทีกอนที่จะตัดสินใจลงทุนโครงการไอทีของหนวยงานภาครัฐ วิธีนี้จะมี
การเปรียบเทียบโครงการไอทีในสามดาน ไดแก คุณคาหรือประโยชน (Value/Benefits) ตนทุน 
(Cost) และความเสี่ยง (Risk) ในการประเมินคุณคาหรือประโยชนนั้น จะคํานึงถึงประโยชนตอ
ผูใชบริการ ตอสังคม ตอหนวยงานรัฐในทางการเงิน ประโยชนในดานการดําเนินงาน และประโยชน
ในเชิงกลยุทธและการเมือง การคํานวณคุณคาหรือประโยชนนั้น วิธีนี้จะไมคํานวณเปนตัวเงิน แตจะ
คิดเปนคะแนน โดยมีคะแนนเต็มเทากับ 100 

อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นําเสนอวิธีการประเมินสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
ของโครงการการลงทุนดานไอทีภาครัฐซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการประเมินโครงการไอทีของ
ภาครัฐภายหลังที่โครงการไอทีไดดําเนินการแลว ดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานตองระบุวัตถุประสงคของการลงทุนโครงการไอทีใหชัดเจน (เชนทําเพื่อลดเวลา
การใหบริการประชาชน ทําเพื่อลดจํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ เพื่อลดคาใชจายประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เพื่อเพิ่มความถูกตองของการประมวลผลขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เปนตน) 

2. หนวยงานควรมีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทํางานในระบบเดิมโดยละเอียด 
(เพื่อที่จะสามารถนํามาเปรียบเทียบไดวาโครงการไอทีจะชวยลดขั้นตอนใดไดบาง ซึ่งเปนขอมูลที่
จําเปนตองใชในการประเมินผลประโยชนของโครงการตอไป) และ ควรมีการเตรียมเอกสารของ
ระบบงานในปจจุบันดวยเพื่อที่จะเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาประเมินผลสําหรับโครงการลงทุนใน
อนาคตตอไป ตัวอยางการเปรียบเทียบระบบการทํางานโดยระบบกอนใชไอทีและหลังนําไอทีมา

                                                 
3 ในรายละเอียดกรุณาดู http://wwwoirm.nih.gov/itmra/cbaguide.html  



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

  

 7 - 8

ประยุกตใชที่ละเอียดคือโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา: กอง
สารสนเทศแผนที่ระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง (ในบทที่ 4) ที่สามารถแจกแจงผลของการใชไอที
ตอหนวยงานตางๆของการไฟฟานครหลวงไดอยางถี่ถวนและครอบคลุมมาก 

3. เตรียมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการลงทุนที่เกี่ยวของของโครงการโดยละเอียด ซึ่งหากเปนไป
ไดควรใชมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตางๆ พรอมทั้งแยกใหชัดเจนวารายจายประเภทใด 
เชนตนทุนคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหม คาเครื่องคอมพิวเตอร คาโปรแกรม คาอุปกรณตางๆ 
คาแรงงานของหนวยงาน คาวัสดุส้ินเปลือง เปนตน 

4. ประเมินตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อคิดใหเปนตนทุนที่เกิดในปที่จะทําการศึกษา (กรุณาดู
เกณฑการคิดคาเสื่อมราคาที่การศึกษานี้เสนอในบทที่สาม) 

5. ประเมินผลประโยชนทั้งที่ประเมินเปนตัวเงินไดและที่ประเมินคาเปนตัวเงินไดยากโดย
แบงประโยชนออกเปนสามสวนคือประโยชนตอหนวยงาน (Agency benefit) ประโยชนแกประชาชน
ผูใชบริการ (Consumer financial benefit) และ ประโยชนตอสังคมโดยรวม (Benefit to the 
society) 

 5.1 ประโยชนตอหนวยงาน อยูในรูปของตนทุนที่หนวยงานสามารถประหยัดได 
(หรือเลี่ยงได) จากการนําไอทีมาประยุกตใช การคํานวณนี้จะอาศัยขอมูลฐานจากขอ 2 คือเปนการ
เทียบระบบการทํางานแบบเกาและใหมวามีความแตกตางทางดานการใชทรัพยากรของหนวยงาน
อยางไร และ ในปริมาณเทาไร ตอการใหบริการชนิดหนึ่งๆแกประชาชน (หรือตอหนวยงาน) หนึ่งครั้ง 
จากนั้นนําปริมาณงานนั้นในปที่ทําการศึกษาคูณกับคาความแตกตางที่คิดไดก็จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานจากการใหบริการประเภทนั้น ทําเชนนี้กับบริการทุกประเภทจะไดผลรวมของประโยชนตอ
หนวยงานทั้งหมด  

 5.2 ประโยชนตอประชาชนผูใชบริการ หนวยงานควรจะใหหนวยงานภายนอกทํา
การประเมินแทนเพื่อความโปรงใส ประโยชนนี้จะอยูในรูปมูลคาตัวเงินของคาใชจายที่ประชาชน
สามารถประหยัดไดจากบริการที่สะดวกขึ้น หรือ รวดเร็วขึ้น ซึ่งเปนผลจากการนําไอทีมาใชใหบริการ 
และ ควรใหผูรับบริการทําการประเมินเองเนื่องจากเปนผูที่ใชบริการโดยตรง ทั้งนี้ประชาชนจะตอง
ไดรับคําอธิบายถึงสิ่งที่จะประเมิน เชนความแตกตางของบริการในระบบเกาและระบบใหมดวย 
อยางไรก็ดีตามแนวการศึกษานี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบการใหบริการของหนวยงานควรมีสวน
รวมในการกําหนดชวงของมูลคาที่เปนตัวเงินที่ประชาชนสามารถประหยัดได จากนั้นนําคาที่ไดนั้น
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มาหาคาเฉลี่ยของผลประโยชนของกลุมตัวอยางเพื่อนํามาคูณกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นในปที่ศึกษาก็
จะไดประโยชนที่ตกแกประชาชนที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได และ นําไปรวมกับขอ 5.1 

 5.3 ประโยชนที่ตกแกสังคมโดยรวมมักจะอยูในรูปของสิ่งที่ประเมินคาเปนตัวเงิน
ไมได ดังนั้นจึงควรที่จะทําการประเมินจากทั้งหนวยงานและจากผูใชบริการ อยางไรก็ดีเจาหนาที่ของ
หนวยงานควรจะระดมสมองเพื่อพิจารณาวาการลงทุนดานไอทีจะกอใหเกิดประโยชนที่ตีคาเปนตัว
เงินไดยากประเภทใดบาง ตัวอยางเชน ความรวดเร็วของการใชขอมูลเพื่อใหบริการ เพื่อการตัดสินใจ
ทางดานการบริหาร ความถูกตองและความปลอดภัย (Security) ของขอมูลที่ดีขึ้น การใชขอมูล
รวมกันกับหนวยงานอื่น ฯลฯ4  

6.  คํานวณหาสัดสวนของตนทุนและผลประโยชนของโครงการโดยการนําคาที่ไดจากขอ 5.1 
และ 5.2  หารดวยคาจากขอ 4  

7. นอกจากการประเมินสัดสวนผลประโยชนตอตนทุน หนวยงานควรนําเสนอประโยชนที่ไม
สามารถประเมินคาเปนตัวเงินดวยเพื่อนํามาประกอบการพิจารณา เนื่องจากมีความเปนไปไดที่บาง
โครงการจะมีประโยชนประเภทนี้มาก 

 อนึ่ง คณะวิจัยไดเสนอแบบคํานวณตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ซึ่งไดแสดงไวใน
ตารางที่ 7.2 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 หนวยงานอาจทําการประเมินตามแนวทางการประเมินแบบ Qualitative rating system ของ NIH ได 
8 อยางไรก็ดี ในกรณีที่จะตัดสินวาโครงการใดควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ รัฐบาลสมควรพิจารณาจากการทํา
ประเมินความคุมคาของการลงทุนของโครงการกอน ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
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ตารางที่ 7.2 แบบคํานวณตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 
1) แบบคํานวณตนทนุโครงการ 

หมวด ชื่อขอมูล ปที่
จัดหา 

มูลคา 
(บาท) 

สัดสวนการใช
งานของโครงการ

ที่ประเมิน 
(บาท) 

คิดเปนมูลคาของเฉพาะ
ปที่ประเมิน(คิดคาเสื่อม
และ allocated cost แลว) 

(บาท) 

คําอธิบาย 

1. ตนทนุในการลงทุน  (Investment Cost )      
1.1 คาคอมพิวเตอร อุปกรณ และซอฟตแวรระบบ     หากจัดหาโดยไมไดแยกมูลคาของแตละรายการ ใหกรอก

ยอดรวมลงในแตละหมวด 
 1.1.1  Main Database Server      
 1.1.2 Internet Server      
 1.1.3 Mail Server     ดูคําอธิบายวิธีคิดคาเสื่อมราคา และ allocated cost ใน

หมายเหตุประกอบ 
 1.1.4 Database Web Sever      
 1.1.5 Personal computer      
 1.1.6 Printer      
 1.1.7 Microsoft office      
 1.1.8 Computer Notebook      
 1.1.9 Switching      
 1.1.10 Hub      
 1.1.11 Scanner      
 1.1.12 Modem      
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หมวด ชื่อขอมูล ปที่
จัดหา 

มูลคา 
(บาท) 

สัดสวนการใช
งานของโครงการ

ที่ประเมิน 
(บาท) 

คิดเปนมูลคาของเฉพาะ
ปที่ประเมิน(คิดคาเสื่อม
และ allocated cost แลว) 

(บาท) 

คําอธิบาย 

 1.1.13 Remote Access Server      
 1.1.14 Security (Fire Wall)      
 1.1.15 Network Management Software      
 1.1.16 Operating system      
 อื่นๆ 1 (ระบุ)      
 อื่นๆ 2 (ระบุ)      

1.2 รายจายเพื่อการพัฒนา software      
 1.2.1 รายจายเพื่อการจัดหาหรือการพัฒนาระบบงาน (application 

software) 
     

1.3 คาใชจายในการจัดเตรียมขอมูล      
 1.3.1 คาถายโอนขอมูล      
 1.3.2 รายจายเพื่อบันทึกขอมูล      
       

2. ตนทนุในการดาํเนินงาน (Operating Cost ) (กรอกเฉพาะปที่ประเมิน)     
2.1 ตนทุนแรงงาน ( Labor Cost )      
2.2 คาเชา/คาใชบริการ      

 2.2.1 คาเชาวงจรสื่อสาร( leased line)      
 2.2.2 คาใชบริการอินเทอรเน็ต      
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หมวด ชื่อขอมูล ปที่
จัดหา 

มูลคา 
(บาท) 

สัดสวนการใช
งานของโครงการ

ที่ประเมิน 
(บาท) 

คิดเปนมูลคาของเฉพาะ
ปที่ประเมิน(คิดคาเสื่อม
และ allocated cost แลว) 

(บาท) 

คําอธิบาย 

 2.2.3 คาโทรศัพทตอเขาเครือขาย      
 2.2.4 คาใชบริการขอมูล สารสนเทศตางๆ      
 2.2.5 คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร      

2.3 คาฝกอบรม (Training )      
2.4 คาบํารุงรักษา      

 2.4.1 คาบํารุงรักษาแบบเหมาจาย      
 2.4.2 คาซอมแบบจายรายครั้ง      

2.5 คาวัสดุสิ้นเปลือง      
 2.5.1 คากระดาษ      
 2.5.2 หมึกพิมพ  ริบบอน      
 2.5.3 สื่อบันทึกขอมูล      
       

รวมตนทุน  (Cost)      

หมายเหตุ ดูคําอธิบายประกอบในเอกสารประกอบ 
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2) แบบคํานวณผลประโยชนของโครงการ 
 2.1) แบบคํานวณผลประโยชนของโครงการที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินได สําหรับผลประโยชนตอหนวยงาน (Agency Benefits) 

ผลประโยชนทีส่ามารถประเมินคาเปนตัวเงินได 
ผลประโยชนที่เกดิขึ้น ณ ปที่ประเมิน 

(ประเมินคาเปนตัวเงิน : บาท) คําอธิบาย 

1. การลดคาใชจายหรือการประหยัดตนทุน  เปนการประหยัดตนทุนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหดีขึ้น 

 1.1 ลดคาใชจายดานบุคลากรและแรงงาน   
 1.2 ลดคาใชจายดานการติดตอสื่อสาร   
 1.3 ลดคาใชจายคาเดินทางและที่พักในการเดินทางเพื่อประชุมหรือติดตอประสานงาน   
 1.4 ลดคาใชจายดานตนทุนในการใหบริการ (วัสดุสิ้นเปลือง)   
 1.5 ประหยัดเวลา (ลดขั้นตอนในการทํางาน)   
 1.6 การลดคาใชจายหรือการประหยัดตนทุนอื่นๆ (โปรดระบุ)   
    

2. รายรับที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ   
 2.1 มีรายไดจากการใหบริการรูปแบบตางๆ   
 2.2 รายไดอื่นๆ (โปรดระบุ)    
    

3. ประโยชนอื่นๆ ที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได (โปรดระบุ)   
    

รวมผลประโยชนที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Benefit 1)   
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2.2) แบบคํานวณผลประโยชนของโครงการที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินได สําหรับผลประโยชนตอผูรับบริการ (Consumer Benefits) 
ผลประโยชนทีส่ามารถประเมินคาเปนตัวเงินได ผลประโยชนที่เกดิขึ้น ณ ปที่ประเมิน 

(ประเมินคาเปนตัวเงิน : บาท) 
คําอธิบาย 

1. การลดคาใชจายหรือการประหยัดตนทุนในการรับบริการตอคน/ครั้ง (หรือตอคน/ป) (Bi)  โดยการประเมินดวยแบบสอบถาม 
2. จํานวนผูรับบริการ/ป (n)   

รวมผลประโยชนที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (n Bi = Benefit 2)   

 
2.3) แบบคํานวณผลประโยชนของโครงการที่ยากจะประเมินคาเปนตัวเงิน (ซึ่งไมไดประเมินเปนตัวเงิน) 

(ใหระบุระดับความสําคัญของผลประโยชนแตละรายการ ดังนี้ 0 = ไมมีประโยชนเลย 1 = มีประโยชนนอย 2 = มีประโยชนปานกลาง 3 = มีประโยชนมาก และ 4 = มี
ประโยชนมากที่สุด) 

ผูรับประโยชน ผลประโยชนที่ยากจะประเมินคาเปนตัวเงิน 
(คําบรรยาย) ผลประโยชนที่เกดิแกหนวยงาน ผลประโยชนที่เกดิแกผูรับบริการ ผลประโยชนที่เกดิแกสังคมโดยรวม 

หมายเหตุ 

ตัวอยางผลประโยชนที่ยากจะประเมินคาเปนตัวเงิน เชน     
- ความพึงพอใจในการใชบริการ     

- โอกาสทางธุรกิจในการสรางรายได     

- เพิ่มความถูกตองในการดําเนินงาน     

- ทําใหเกิดธรรมาภิบาลภายในหนวยงาน     

- ผลประโยชนอื่นๆ (โปรดระบุ)     
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3) การคํานวณหาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits-Costs ratio) 

  สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน = 1 2Benefit Benefit
Cost
+  

   
  โดย  Benefit 1 คือ ผลประโยชนตอหนวยงานโดยรวมที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดของโครงการในปที่ประเมิน  
   Benefit 2 คือ ผลประโยชนตอผูรับบริการโดยรวมที่สามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดของโครงการในปที่ประเมิน  
   Cost คือ  ตนทุนโดยรวมของโครงการในปที่ประเมนิ 
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คําอธิบายแบบคํานวณตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 
 

1) วิธีคิดคาเสื่อมราคา 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณและซอฟตแวรมีอายุ

การใชงานหลายป (เชน 5 ป) ฉะนั้นตนทุนการลงทุนอุปกรณเหลานี้ซึ่งเปนการใชจายเพียงครั้งเดียว 
จําเปนตองคิดคํานวณคาเสื่อมราคาเปนรายปตลอดอายุของการใชงานเพื่อใหสะดวกตอการคํานวณ 
การคํานวณคาเสื่อมราคาใหใชวิธี Straight-line depreciation ซึ่งคิดคาเสื่อมราคาเฉลี่ยเทากันทุกป 
โดยการนําตนทุนการลงทุนหารดวยจํานวนอายุของการใชงาน (เชน 5 ป) ของสินทรัพยประเภทนั้นๆ 

 2) การแบงภาระตนทุน (Allocated cost)  
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรหรือคาบริการอินเทอรเน็ตมีการใชงาน

รวมกันหลายโครงการหรือหลายหนวยงาน จึงควรมีการแบงภาระตนทุนใหแกโครงการที่ประเมินใน
สัดสวนที่สอดคลองกับสัดสวนของการใชงานจริง 

3) ในการประเมินผลประโยชนตอหนวยงาน (Agency Benefits) จําเปนตองรวบรวมขอมูล
อยางละเอียด โดยการระดมสมองจากผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

4) ในการประเมินผลประโยชนตอผูรับบริการ (Consumer Benefits) ในขอ 2.2 นั้น ใหใชวิธี
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการ 

5) การประเมินผลประโยชนขอที่ 2.3 ที่เปนการประเมินผลประโยชนประเภทที่ยากจะ
ประเมินเปนตัวเงิน ใหระบุระดับความสําคัญเปน 0 = ไมมีประโยชนเลย 1 = มีประโยชนนอย 2 = มี
ประโยชนปานกลาง 3 = มีประโยชนมาก และ 4 = มีประโยชนมากที่สุด  

สําหรับการประเมินผลประโยชนที่ยากจะประเมินเปนตัวเงินตอหนวยงานอาจทําโดยการ
ระดมสมองผูที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานนั้นๆ แลวระบุระดับความสําคัญของประโยชนในแตละ
รายการ หรืออาจทําโดยการสงแบบสอบถามเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการประเมินแลวนําผลที่
ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณหาคาเฉลี่ย  

สําหรับการประเมินผลประโยชนที่ยากจะประเมินเปนตัวเงินตอผูรับบริการสามารถใช
แบบสอบถามถามความคิดเห็นผูรับบริการแลวนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยของประโยชนแตละรายการ 
 

7.3.3) ระบบการจัดเก็บขอมูล และ ผูประเมิน 

นอกจากการกําหนดวัตถุประสงคและระเบียบวิธีการประเมินความคุมคาของโครงการดาน
ไอทีของภาครัฐแลว คณะวิจัยเห็นวาควรมีการวางระบบการจัดเก็บขอมูลทั้งดานตนทุนและ
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ผลประโยชนของโครงการไอทีภาครัฐใหเพียงพอตอการประเมินความคุมคาของการลงทุน ขอมูลที่
ควรจัดอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานคือขอมูลดานตนทุนและการประเมินผล
ประโยชนที่เปนตัวเงินตอหนวยงาน และ ในสวนนี้หนวยงานควรจะเปนผูประเมินดวยตวัเองเนือ่งจาก
มีความเขาใจและเชี่ยวชาญในระบบการทํางานมากที่ สุดและควรประเมินทุกป ในขณะที่
ผลประโยชนที่ตกแกประชาชนควรจะใหหนวยงานภายนอกทําการประเมินเพื่อใหการประเมินมี
ความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ แตการมีสวนรวมของหนวยงานสามารถชวยใหการประเมินเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานได สําหรับความถี่การประเมินสามารถทําไดตามที่แตละหนวยงานเห็นวา
เหมาะสม  

7.3.4 การเปรียบเทียบโครงการ (Benchmarking) 

ตัวเปรียบเทียบ (Benchmark) หมายถึง มาตรฐาน, ตัวอยางหรือส่ิงใดก็ตามที่สามารถใช
เปนจุดอางอิงเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานหรือผลลัพธบางอยางที่ทําการเปรียบเทียบภายใต
เงื่อนไขอยางเดียวกัน ดังนั้นในมุมมองของการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนจะหมายถึงการ
เปรียบเทียบโครงการตางๆ ภายใตวิธีการและเงื่อนไขที่เหมือนกัน เชน ลักษณะของโครงการ การเก็บ
ขอมูล รูปแบบการวิเคราะห สภาพแวดลอมของโครงการ เปนตน โดยจะมีการกําหนดปจจัยหรือ
เงื่อนไขที่ตางกันของแตละโครงการเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห  

การเปรียบเทียบความคุมคาจากการลงทุนโดยพิจารณาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนตาม
แนวการศึกษานี้อาจไมสามารถนํามาใชตัดสินใจวาโครงการใดคุมคากวา หรือ โครงการประเภทใด
ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสาเหตุหลักสองประการ ประการที่หนึ่งโครงการแตละ
โครงการที่ศึกษานี้ก็มีความหลากหลายในดานลักษณะการดําเนินการ และ กลุมเปาหมาย ดังนั้น
การจะนําคาที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกันจึงอาจจะไมไดผลตามที่มุงหวังนัก กระนั้นก็ดี คณะวิจัย
เชื่อวาการศึกษานี้ไดใหมุมมองใหมในการพิจารณาความคุมคาของโครงการลงทุนดานไอทีของ
ภาครัฐ และ หากนําวิธีการเดียวกันนี้ไปประเมินโครงการลงทุนดานไอทีของหนวยงานอื่นก็อาจจะทํา
ใหเปรียบเทียบไดวาโครงการลักษณะใดนาจะไดรับการสงเสริมมากกวา และประการที่สอง คือ 
สัดสวนที่ประเมินคาออกมานั้นยังไมไดนับรวมถึงผลประโยชนที่ตกแกสังคมโดยรวม ซึ่งประโยชน
เหลานี้อาจจะมีลักษณะหลากหลาย อันจะทําใหโครงการที่แมจะมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนต่ํา
ไดรับการสนับสนุนเชิงงบประมาณไดเชนกัน8 

แมวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่ไดจากการวิเคราะหนี้ไมสามารถนําไปเปนตัว
เปรียบเทียบ (Benchmark) ระหวางโครงการตางๆโดยตรงเนื่องจากมีขอจํากัดของการวิเคราะห
หลายประการโดยเฉพาะปญหาดานขอมูลและความหลากหลายของโครงการ แตวิธีการวิเคราะห
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และผลการวิเคราะหเหลานี้จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหความคุมคาของโครงการไอทีข้ันตอไปใน
อนาคต เนื่องจากประเทศชาติมีทรัพยากรที่จํากัด ฉะนั้นการลงทุนดานไอทีของภาครัฐควรมีการ
วิเคราะหความคุมคาของการลงทุน ซึ่งจะชวยใหภาครัฐสามารถเลือกลงทุนในโครงการไอทีที่ให
ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด และ/หรือเพื่อใหการใชทรัพยากรของประเทศชาติ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 


