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บทที่ 8 
 

บทสรุป 
 

 โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนในโครงการ
ไอทีของภาครัฐ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการไอทีภาครัฐ และสํารวจความพรอม
ดานการติดตามและประเมินผลการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ พรอมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงการ
ติดตามและประเมินผลในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดมีการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ การวิจัยภาคสนาม
โดยการสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณเจาะลึก ตลอดจนการระดมความคิดเห็นดวยการ
สัมมนากลุมยอย 
 

การคัดเลือกโครงการตัวอยางศึกษา  
 เพื่อชวยใหเขาใจสภาพของโครงการไอทีภาครัฐโดยรวม คณะวิจัยไดเลือกโครงการไอทีของ
ภาครัฐจํานวน 10 โครงการเปนกรณีศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกโครงการดังนี้ 

1. เปนโครงการประเภทบริการประชาชน (Front Office)  
2. เปนโครงการที่กระจายตามกระทรวงตางๆและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหโครงการที่เลือกมานั้น

สามารถนํามาเปนตัวแทนของภาครัฐไดดี 
3. เปนโครงการที่มีผลการดําเนินงานมาไมตํ่ากวา 2 ป เพื่อสามารถวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได 
4. เปนโครงการที่สามารถหาขอมูลได 

ดวยหลักเกณฑดังกลาวขางตน การศึกษานี้จึงเลือกโครงการไอทีของภาครัฐจํานวน 10 
โครงการเปนกรณีศึกษา โดยเลือกโครงการที่เปนประเภทบริการประชาชน (Front office) โดยเปน
โครงการที่มาจากกระทรวงตางๆ จํานวน 8 กระทรวง และ 1 รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

• โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

• ระบบอีดีไอในงานศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
• โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
• โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอร กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 
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• โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

• โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
• ระบบบาทเนต ธนาคารแหงประเทศไทย 
• โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา กองสารสนเทศแผนที่

ระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
• โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการศึกษานี้ไดอาศัยหลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก ประการแรก ลักษณะการบริการ

เปนแบบประมวลผลรายการหรือบริการใหขอมูลขาวสาร ประการที่สอง เนนการใหบริการประชาชน
ทั่วไปหรือภาคธุรกิจ ในการแบงโครงการที่เปนกรณีศึกษาออกเปน 4 กลุม ไดแก 

• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 
• กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทัว่ไป 
• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธรุกิจ 
• กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกจิ 

 
วรรณกรรมปริทัศน 

 ในประเทศไทยการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุน ในโครงการไอทีของภาครัฐ
นับเปนเรื่องใหม แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลในตางประเทศไดมีการศึกษาเรื่องนี้มาแลว เชน National 
office for Information Economy (NOIE) ของรัฐบาลออสเตรเลียไดศึกษาสัดสวนของผลตอบแทน
ตอตนทุนในโครงการ E-government (online services) จํานวน 38 โครงการ โดยเสร็จส้ินการศึกษา
ในป 2003 

ในขณะเดียวกัน ในป 2003 หนวยงาน Social Security Administration (SSA) และ 
General Services Administration (GSA) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดนําเอาวิธีการวิเคราะหแบบ 
Value Measuring Methodology ที่เสนอโดย Booz Allen Hamilton มาใชเพื่อเลือกการลงทุน
โครงการไอทีที่มีคุณคาหรือประโยชนมากที่สุดในบรรดาทางเลือกที่มีอยูหลายทางเลือก โดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบโครงการในดานคุณคาหรือประโยชน ความเสี่ยง และตนทุนประกอบกัน 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

 
 

 8 - 3

เนื่องจากวิธีการนี้เปนการวิเคราะหกอนการลงทุนโครงการไอที (ex ante) ขณะเดียวกับการคํานวณ
คุณคาหรือประโยชนจะเปนการคิดคะแนนและมีคะแนนเต็มเทากับ 100 โดยไมมีการคิดเปนตัวเงิน 
คณะวิจัยจึงไมไดใชวิธีนี้สําหรับการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีใน
ภาครัฐ 

 
วิธีการศึกษา 

การวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีในการศึกษาครั้งนี้ ดาน
ตนทุนจะแบงเปน คาใชจายในการลงทุน (Investment cost) และคาใชจายในการดําเนินงาน 
(Operating cost) ขอมูลดานตนทุนจะเปนขอมูลที่หนวยงานเจาของโครงการไอทีรวบรวมใหตาม
แนวทางที่คณะวิจัยวางไว 
 ในดานผลตอบแทนหรือผลประโยชนนั้น จะแบงเปนผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผู
ใหบริการ (Agency benefits) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ (Consumer benefits) และ
ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม (Benefit to society) การจัดแบงผลประโยชนนี้เปนการดัดแปลง
มาจากการศึกษาของ NOIE (2003)ของรัฐบาลออสเตรเลีย สําหรับการวิเคราะหผลประโยชนนั้นได
อาศัยขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลัก 
 ในการวิเคราะหสัดสวนดังกลาว คณะวิจัยไดเลือกวิธีการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวาง
โดยใชขอมูลป 2545 เนื่องจากการวิเคราะหเปนการวิเคราะหโครงการที่เกิดขึ้นแลว (Ex post) และ
โครงการไอทีภาครัฐไมไดมีขอมูลหรือการประเมินผลตอบแทนของโครงการไอทีที่ไดเกิดขึ้นในอดีต 
เชน ผลตอบแทนของโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวย
ระบบคอมพิวเตอรในชวงป 2539 – 2544 ที่เกิดแกประชาชนผูรับบริการไมไดมีการออกแบบสํารวจ
เก็บขอมูลไว ขณะเดียวกันโครงการไอทีของภาครัฐจํานวนมากไมสามารถกําหนดไดวามีชวงอายุขัย
ของโครงการกี่ป จึงไมสามารถวิเคราะหแบบตลอดชวงอายุขัยของโครงการ (Life cycle) ได 
 

ขอสมมติที่สําคัญของการศึกษา 
 โครงการศึกษานี้ มีขอสมมติที่สําคัญ ดังนี้ 

1) ในการคิดคาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร เมนเฟรม และระบบคอมพิวเตอร 
คณะวิจัยใชหลักเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาหลักเกณฑเดียวกันสําหรับทุกโครงการเพื่อใหมีความคง
เสนคงวา ดังนี้ 
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• ในกรณีที่การลงทุนนั้นไดมีการใชงานจนถึงป 2545 ไมเกิน 5 ป (ลงทุนในชวงป 
พ.ศ. 2541 – 2545) กําหนดใหคิดอัตราคาเสื่อมราคา 5 ป ฉะนั้นตนทุนของการ
ลงทุนนี้จะตกแกป 2545 รอยละ 20 ของคาใชจายในการลงทุน 

• เนื่องจากโครงการไอทีของภาครัฐจํานวนมากไดใชเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม และ
ระบบคอมพิวเตอรเกิน 5 ป จงึไดกําหนดหลักเกณฑที่ 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 

 2) การศึกษานี้แบงผลประโยชนเปนสามประเภท ไดแก ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผู
ใหบริการ ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม ขณะเดียวกัน
การศึกษานี้เนนที่จะวัดผลประโยชนใหอยูในรูปของตัวเงิน และสวนใหญอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม  
 

ขอจํากัดที่สําคัญของการศึกษา 
 โครงการศึกษานี้ มีขอจํากัดที่สําคัญ ดังนี้ 
 1) คณะวิจัยไดเลือกวิธีการวิเคราะหแบบขอมูลภาคตัดขวางโดยใชขอมูลป 2545 ดวย
เหตุผลที่กลาวมาขางตน แตอยางไรก็ตาม วิธีการศึกษานี้ก็มีความจํากัดบางประการ เชน ไมสามารถ
พิจารณาผลประโยชนของโครงการไอทีที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต เปนตน 
 2) เนื่องจากการศึกษานี้มุงหวังจะวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอ
ทีภาครัฐโดยรวม และตองการใหการศึกษานี้มีลักษณะคงเสนคงวา จึงไดใชวิธีการศึกษาแบบ
เดียวกันสําหรับทุกโครงการ แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่เปนกรณีศึกษามีลักษณะหลากหลาย 
ซึ่งอาจตองการวิธีการวิเคราะหเจาะจงสําหรับโครงการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางกันไป 
 3) โครงการศึกษานี้ไมใชโครงการประเมินหรือการตรวจสอบการทํางานของโครงการไอที
โดยตรง เนื่องจากคณะวิจัยไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบเอกสารหรือขอมูลที่หนวยงานเปนผูจัดหาให 
คณะวิจัยจึงไมสามารถรับรองความถูกตองของขอมูลดานตนทุนทั้งหมดได 
 ขณะเดียวกัน คณะวิจัยพบวา บางหนวยงานมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานตนทุนที่ไมเปน
ระบบ และ/หรือไมครบถวน บางหนวยงานไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลประโยชนที่



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

 
 

 8 - 5

หนวยงานไดรับจากโครงการไอที และบางหนวยงานไมมีขอมูลจํานวนผูรับบริการ ความจํากัดดาน
ขอมูลเหลานี้เปนขอจํากัดที่สําคัญมาก 
 4) เนื่องจากการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐคร้ังนี้ คณะวิจัย
ทําการศึกษาโครงการไอทีภาครัฐทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งเปนโครงการไอทีขนาดใหญและมีลักษณะ
แตกตางกันทั้ง 10 โครงการ ขณะเดียวกัน โครงการศึกษานี้มีระยะเวลาในการศึกษาและงบประมาณ
ที่จํากัด จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จํากัด เชน ในการสํารวจขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถาม 
จํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บตัวอยางอาจมีไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

ดวยเหตุผลขางตน การคํานวณผลประโยชนที่เกิดกับหนวยงานและผลประโยชนที่เกิดแก
ผูรับบริการอาจไมสมบูรณ 
 

ผลการศึกษารายกลุม 

ในการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไอทีภาครัฐจํานวน 10 
โครงการ มีผลการศึกษาสําหรับ 4 กลุม ดังนี้ 

• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป 

โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมเทากับ 3.73 สัดสวนนี้สูงกวาสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป (ซึ่งมีคาเทากับ 
0.61) แตอยางไรก็ตาม สัดสวนนี้มีคานอยกวากลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ (ทั้งประเภทแบบ
ประมวลผลรายการ และประเภทที่ใหบริการขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ) 

ในกลุมนี้ โครงการเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปดวยระบบคอมพิวเตอรมีสัดสวนผลตอบแทน
ที่สูงเทากับ 55.99 เนื่องจากโครงการนี้อํานวยความสะดวกใหประชาชนในเรื่องการเสียภาษีรถยนต 
ซึ่งกฎหมายบังคับใหเจาของรถยนตตองเสียภาษีรถยนตทุกป ทําใหจํานวนผูใชบริการในแตละปมี
จํานวนมาก โดยในป 2545 มีรถยนตที่ตองเสียภาษีประจําปจํานวน 14.54 ลานคัน 

แตอยางไรก็ตาม ในกลุมนี้ โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน
และบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการไมสูงนัก โดยมีคาเทากบั 
0.94 ทั้งนี้เนื่องจากการบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรยังไม
สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกจังหวัด ขณะเดียวกันการใหบริการขอมูลดานทะเบียนราษฎรแก
หนวยงานอื่นๆ ยังไมไดมีการคิดคาบริการหรือประเมินเปนตัวเงิน จึงทําใหโครงการนี้มีสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนมีคาไมสูงนัก 
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ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม สวนใหญ
ผูรับบริการและผูใหบริการตางมีความเห็นตรงกันวา โครงการกลุมนี้เปนประโยชนตอประชาชนมาก 
เชน ผูรับบริการและผูใหบริการกวารอยละ 80 เห็นวา โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชน
ดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรเปนประโยชนมากตอประชาชนโดยทั่วไป 

• กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกประชาชนทัว่ไป 
โครงการกลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมเทากับ 0.61 นับเปนกลุมที่มีสัดสวน

ผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมนอยสุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีสัดสวน

ผลตอบแทนเทากับ 0.55 และโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟามี
สัดสวนผลตอบแทนเทากับ 0.61 แตอยางไรก็ตาม โครงการกลุมนี้มีผลประโยชนที่ไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเงินคอนขางมาก เชน การชวยทําใหระดับความรูของประชาชนเพิ่มข้ึน 

ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที่ เกิดแกสังคมโดยรวม ทั้ง
ผูรับบริการและผูใหบริการสวนใหญมีความเห็นวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมชวย
ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึนมาก ขณะเดียวกันก็เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปดวย 

สวนโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา ผูรับบริการและผู
ใหบริการสวนใหญเห็นวาเปนโครงการที่เปนประโยชนมากทั้งตอประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ 

• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการที่ใหบริการภาคธรุกิจ 

กลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมคอนขางสูง โดยมีคาเทากับ 11.33 และเมื่อ
พิจารณารายโครงการ พบวา โครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงมี 2 โครงการ ไดแก (ก) 
โครงการระบบอีดีไอในงานศุลกากร โครงการนี้มีตนทุนคอนขางต่ํา ขณะเดียวกันจํานวนใบขนสินคา
ที่ผานระบบอีดีไอในแตละปมีจํานวนมาก จึงมีผลตอบแทนที่สูง ทําใหมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทนุ
ของโครงการที่สูง (ข) โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต โครงการนี้มีตนทุน
คอนขางต่ําเชนกัน ขณะเดียวกันผูรับบริการประเมินผลประโยชนที่ตนไดรับคอนขางสูงเมื่อเทียบกับ
โครงการอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูรับบริการเปนภาคธุรกิจที่มีตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity 
cost) ของเวลาคอนขางสูง 

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

จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถามในประเด็นผลประโยชนที ่เกิดแกสังคมโดยรวม 
ผูรับบริการจากโครงการกลุมนี้สวนใหญเห็นวา โครงการกลุมนี้เปนโครงการที่เปนประโยชนตอ
ภาคธุรกิจมาก โดยสามารถลดคาใชจายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ แตในดานผู
ใหบริการมีความเห็นที่แตกตางกันบาง เชน ผูใหบริการของระบบบาทเนตเห็นวา โครงการของตน
มีประโยชนตอการสรางธรรมาภิบาลแกหนวยงานมาก ในขณะที่ผู ใหบริการของโครงการจด
ทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตกวารอยละ 60 เห็นวา โครงการของตนมี
ประโยชนตอประชาชนมาก 

• กลุมโครงการดานขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกภาคธุรกจิ 

กลุมนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายกลุมคอนขางสูง โดยมีคาเทากับ 6.58 เมื่อพิจารณา
รายโครงการ โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตมีสัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนที่สูง โดยมีคาเทากับ 14.74 ทั้งนี้เนื่องจากผูรับบริการซึ่งเปนภาคธุรกิจประเมินผลประโยชนที่ตน
ไดรับจากการบริการขอมูลธุรกิจคอนขางสูง ขณะเดียวกันก็มีจํานวนการตรวจคนขอมูลมากพอสมควร 
ซึ่งอาจเปนเพราะวาภาคธุรกิจมีตนทุนคาเสียโอกาสของเวลาคอนขางสูง 

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

ผูรับบริการสวนใหญเห็นวา โครงการกลุมนี้มีประโยชนตอภาคธุรกิจมาก 
โดยภาพรวม การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอการลงทุนของโครงการไอทีภาครัฐมี

ขอสังเกต ดังนี้ 

• กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการ (ซึ่งรวมทั้งที่ใหบริการประชาชนทั่วไปและภาค
ธุรกิจ) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 4.47 ซึ่งสูงกวา สัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนของกลุมโครงการบริการดานขอมูลขาวสาร (ซึ่งรวมทั้งที่ใหบริการประชาชน
ทั่วไปและภาคธุรกิจ) ที่มีคาเทากับ 0.87  
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กลุมโครงการแบบประมวลผลรายการมีบางโครงการที่เปนการอํานวยความ
สะดวกในเรื่องที่กฎหมายบังคับใหประชาชนหรือภาคธุรกิจตองดําเนินเปนประจํา เชน 
การเสียภาษีทะเบียนรถประจําปโดยกรมการขนสงทางบก และการออกใบขนสินคาเขา
และสินคาออกโดยกรมศุลกากร เปนตน ซึ่งมักจะมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่สูง 

ขณะเดียวกัน โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน โครงการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน มักจะมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนไมสูง 
เนื่องจากเปนโครงการที่เนนสรางประโยชนแกสังคมโดยรวม ซึ่งยากที่จะประเมินเปนตัว
เงินได 

แตอยางไรก็ตาม โครงการไอทีที่บริการดานขอมูลขาวสารแกภาคธุรกิจ เชน 
โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตที่บริการใหขอมูลการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทอันเปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ จะ
เปนโครงการที่มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนคอนขางสูง 

• กลุมโครงการที่ใหบริการภาคธุรกิจ (ทั้งที่เปนแบบประมวลผลรายการและการบริการ
ดานขอมูลขาวสาร) มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 10.64 ซึ่งสูงกวาสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของกลุมโครงการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป (ทั้งที่เปนแบบ
ประมวลผลรายการและการบริการดานขอมูลขาวสาร) ที่มีคาเทากับ 2.82 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากภาคธุรกิจมีตนทุนคาเสียโอกาสของเวลาคอนขางสูง ขณะเดียวกันภาค
ธุรกิจมีทักษะหรือความคุนเคยกับไอทีมากกวาประชาชนทั่วไป จึงสามารถใชประโยชน
จากโครงการไอทีไดดีกวา 

 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว 

 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการไอทีภาครัฐ 
คณะวิจัยไดวิเคราะหวาโครงการไอทีประสบความสําเร็จหรือไม โดยอาศัยหลักเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 

• การบรรลุตามวัตถุประสงคทีต้ั่งไว 
• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
• ระดับของการใชประโยชน 
• ความคุมคาของโครงการ 
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คณะวิจัยพบวาโครงการไอททีั้ง 10 โครงการประสบความสาํเร็จในระดับหนึง่ และพบวา
ปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จของโครงการไอทีภาครัฐ มีดังนี ้

• การสนับสนุนจากผูบริหารอยางตอเนื่อง 
• บุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีและมีการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง 
• ความซับซอนและความเสีย่งของโครงการ 
• การฝกอบรมเจาหนาที ่
• การแกไขกฎระเบียบใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม 
• การประชาสมัพันธโครงการใหผูใชบริการทราบ 
• การติดตามการเติบโตของอุปสงคตอบริการของผูรับบริการ 
• เทคโนโลยีที่ใชในโครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานของโครงการ 
• การมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
• ทัศนคติของเจาหนาที่ตอการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
• งบประมาณในการสนับสนนุโครงการ 
• โครงสรางพื้นฐานที่ดีและเพยีงพอ 
• การติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง 

  
 การประเมินผลที่ผานมา 
 คณะวิจัยพบวา ในการประเมินโครงการไอทีของภาครัฐที่ผานมา สวนใหญมักไมไดมีการ
ประเมินความคุมคาของโครงการทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ แตไดมีการประเมินโครงการไอ
ทีในประเด็นอื่นๆ เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ เนื่องจากหนวยงานภาครัฐไมมีวาระ (agenda) 
ที่จะประเมินโครงการไอทีในประเด็นความคุมคาของการลงทุนดานไอที จึงไมไดมีการกําหนด
ระเบียบวิธีการประเมินความคุมคาของการลงทุนที่เปนแบบแผน และไมไดมีการจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบใหเพียงพอสําหรับการประเมินดังกลาว 
 คณะวิจัยจึงเสนอใหมีการประเมินโครงการไอทีภาครัฐในประเด็นความคุมคาของการลงทุน
ทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดระเบียบวิธีการประเมินที่เปน
แบบแผน มีรายละเอียดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการวางระบบการจัดเก็บขอมูลทั้งดาน
ตนทุนและผลประโยชนของโครงการไอทีใหเพียงพอสําหรับการประเมินความคุมคาของการลงทุน
ดานไอที  
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 ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะตอการศึกษาวิจัยในอนาคต 

• การนําผลการศึกษานี้ไปใชประกอบการวิจัยนั้น คณะวิจัยเห็นวาวิธีการศึกษาที่ใช
ในการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนี้ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่ดัดแปลงมา
จากวิธีการศึกษาของออสเตรเลีย (NOIE, 2003) เปนวิธีการที่เขาใจงาย หนวยงาน
ตางๆสามารถนําไปดัดแปลงใชไดคอนขางงาย แตอยางไรก็ตาม การนําตัวเลข
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่คํานวณไดไปใชอางอิงตอจึงควรพิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยตระหนักถึงขอจํากัดและขอสมมติตางๆที่กลาวไวดวย 

• ในการศึกษาครั้งนี้มีการเลือกโครงการไอทีภาครัฐเปนกรณีศึกษาเพียง 10 โครงการ 
และเลือกเฉพาะโครงการประเภทบริการประชาชน (Front Office) ฉะนั้น ในอนาคต
หากมีโครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ ควรมีการเลือก
กรณีศึกษาจํานวนมากขึ้น และ/หรืออาจรวมทั้งโครงการไอทีประเภท Back Office 

• ในการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและ
งบประมาณ ทําใหจํานวนตัวอยาง (หรือจํานวนแบบสอบถาม) และพื้นที่ที่เก็บ
ขอมูลอาจมีไมเพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ในการศึกษาครั้งตอไป 
ควรมีการเพิ่มจํานวนตัวอยางและพื้นที่ที่เก็บขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นเพื่อใหเปน
ตัวแทนที่ดีของประชากร 

 2) ขอเสนอตอการติดตามและประเมินผลโครงการไอทีของภาครัฐมีดังตอไปนี้ 
 เพื่อใหภาครัฐสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนแกประชาชนและ
ประเทศชาติสูงสุด และ/หรือเพื่อใหการลงทุนดานไอทีของภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะวิจัยใครขอเสนอแนะตอผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย หัวหนาโครงการไอทีภาครัฐ และผูที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

• ควรมีการประเมินโครงการไอทีภาครัฐในประเด็นความคุมคาของการลงทุนทั้งกอน
และหลังการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดระเบียบวิธีการ
ประเมินที่เปนแบบแผนและมีรายละเอียดที่สามารถนําไปปฏิบัติได ดังตัวอยางของ 
National Institute of Health (NIH) และ General Services Administration 
(GSA) ของสหรัฐอเมริกา และอาจตองมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะ
ของโครงการ 

• ในการตัดสินใจลงทุนโครงการไอทีของภาครัฐ ภาครัฐควรกําหนดใหมีการวิเคราะห
โครงการแบบ Feasibility study ซึ่งอาจใชวิธี Value Measuring Methodology 
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ของ General Services Administration หรือ Cost-Benefit analysis แบบอื่นๆ 
โดยมีการเสนอทางเลือก (ประมาณ 3 ทางเลือก) เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ให
ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด 

• ในกรณีที่ตองการประเมินโครงการไอทีตามแนวการวิจัยนี้ มีกระบวนการโดยรวม 
ดังตอไปนี้ ควรระบุวัตถุประสงคของการลงทุนโครงการไอทีใหชัดเจน ซึ่งหนวยงาน
ตองเตรียมเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทํางานในระบบเดิมและระบบปจจุบัน (ที่ใช
ไอที) โดยละเอียดเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาประเมินผล นอกจากนี้ควร
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการลงทุนที่เกี่ยวของของโครงการเพื่อประเมินตนทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแลวคิดใหเปนตนทุนที่เกิดในปที่จะทําการศึกษา (กรุณาดูเกณฑ
การคิดคาเสื่อมราคาที่การศึกษานี้เสนอในบทที่สาม) และประเมินผลประโยชนทั้งที่
ประเมินเปนตัวเงินไดและที่ประเมินคาเปนตัวเงินไดยากโดยแบงประโยชนออกเปน
สามสวนคือประโยชนตอหนวยงาน (Agency benefit) ประโยชนแกประชาชน
ผูใชบริการ (Consumer financial benefit) และ ประโยชนตอสังคมโดยรวม 
(Benefit to the society) 
  สําหรับการวิเคราะหโครงการไอทีเพื่อคํานวณหา สัดสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (Benefit-cost ratio) ของโครงการไอทีนั้น คณะวิจัยไดเสนอแบบคํานวณ
ตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ซึ่งไดแสดงไวในบทที่ 7 (ตารางที่ 7.2) 
หนวยงานผู รับผิดชอบโครงการไอทีสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณของโครงการตนเองได 
  ในขณะเดียวกัน หนวยงานเจาของโครงการไอทีควรมีการวางระบบการ
จัดเกบ็ขอมูลดานตนทุนและขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนของโครงการไอทีใหเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหดังที่กลาวไวในขางตน 

• การประเมินโครงการ ควรมีทั้งการประเมินโดยหนวยงานเจาของโครงการ และการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกรวมกัน 

 
 
  
 


