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 การสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2555             
เปนความรวมมือของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิกส  (องคการมหาชน)   และสํ านักงาน รัฐบาลอิ เล็ กทรอนิกส                  
(องคการมหาชน)  คุมรวมการสํารวจคือ หนวยงานราชการ  หนวยงานอิสระ/
องคการอิสระ หนวยงานในกํากับกระทรวง  และองคการมหาชน ในระดับกรมหรือ
เทียบเทา จํานวน 225 แหง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงสถานภาพการดําเนินการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย  ท้ังดานนโยบาย
และแผนงาน ดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการพัฒนาบุคลากร  
และการดําเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสในภาครัฐ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลอันเปนประโยชนตอการกําหนด
นโยบายและวางแผน สําหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย การสํารวจ
ในคร้ังนี้ยังเปนการสรางความตระหนักใหแกหนวยงานภาครัฐใหทราบถึงแนวนโยบาย  
แนวปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจนี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนและ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ใหกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลอง            
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2552 – 2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย    รวมท้ังวัดความพรอมการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือไปสูการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
(Connected Government)  นอกจากนี้ ยังทําใหทราบถึงความพรอมของหนวยงาน
ภาครัฐในการพัฒนาการดําเนินการ ซ่ึงนําไปสูการใหบริการสูภาคเอกชนและ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป 

คํานํา 
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ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
• หนวยงานที่มีเว็บไซต 100.0% 

• หนวยงานที่มีการใช Social Network 75.3% 

• หนวยงานที่มีโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบเทากอง/
สํานัก 

60.5% 

• หนวยงานที่มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง      
TH e-GIF 

50.0% 

• หนวยงานที่มีการจัดทํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information 
Security Management System 

5.6% 

• หนวยงานที่มีการจัดทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 37.0% 

• หนวยงานทีใ่ชระบบเครือขาย LAN (Local Area Network) 95.7% 
• หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณป 2555 ดาน IT ไมเกนิ 5 ลานบาท 17.9% 

• หนวยงานที่มีนโยบายพัฒนางานบริการเพ่ือใชรวมกับบัตร        
Smart Card 

19.8% 
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สารบญัแผนภูมิ 
หนา 

แผนภูมิ 1 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     
6 

แผนภูมิ 2 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีการจัดทํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 
Information Security Management System 

    
8 

แผนภูมิ 3 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนย         
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
11 

แผนภูมิ 4 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของระบบเครือขาย และประเภท       
หนวยงาน 

  
12 

แผนภูมิ 5 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการประยุกตใชระบบเครือขาย                   
และประเภทหนวยงาน 

  
13 

แผนภูมิ 6 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของการเช่ือมตออินเทอรเน็ต               
และประเภทหนวยงาน 

  
14 

แผนภูมิ 7 
  

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบายพัฒนางานบริการ เพ่ือใช        
รวมกับบัตร Smart Card  

  
18 
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สารบญัตาราง 
หนา 

ตาราง 1 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
และประเภทหนวยงาน 

    
4 

ตาราง 2 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามตามวัตถุประสงคและการใช Social 
Network และประเภทหนวยงาน 

    
5 

ตาราง 3 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
7 

ตาราง 4 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการพัฒนาการใหบริการเว็บไซต 9 

ตาราง 5 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และประเภทหนวยงาน 

  
10 

ตาราง 6 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบายความคุมอินเทอรเน็ต 15 

ตาราง 7 
  

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีระบบบริหารการจัดการภายในองคกร 
(Back Office) การมีแผนพัฒนาระบบ และการเช่ือมโยงกับระบบงานกลาง 

  
17 

ตาราง 8 รอยละของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหนวยงาน จําแนกตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และประกาศตางๆ 
และระดับความรูของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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1. ความเปนมา 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา หนวยงานภาครัฐในประเทศไทยไดมีนโยบาย     
การปฏิรูปการบริหารราชการ โดยการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช                   
หรือท่ีเรียกวา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ               
การดําเนินงานของภาครัฐและปรับปรุงการบริการแกประชาชน   อันจะนําไปสู            
การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge - based Society)   ซ่ึงเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 – 2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย   ซ่ึงในการใหบริการภาครัฐอยางมี
ประสิทธิภาพอยางม่ันคงปลอดภัยนั้น จําเปนตองมีความสอดคลองกับแนวทาง             
ท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว   กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิกส  (องคการมหาชน)   และสํ านักงาน รัฐบาลอิ เล็ กทรอนิกส                   
(องคการมหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว  จึงไดรวมกันดําเนินการ
สํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนคร้ังแรกใน พ.ศ. 2555   
 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื ่อจัดทําขอมูลที ่สะทอนถึงสถานภาพในการดําเนินงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย 

2. เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ 
สําหรับใชในการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนและมาตรการตางๆ 

 
 

บทนํา 
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3. เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ       
ท่ีจําเปนตอการวางแผนการพัฒนา e-Government เพ่ือใหสอดคลองตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) และสอดคลองตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย 

4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการพัฒนา e-Government ของประเทศไทยใหมี
ความพรอมเทียบเทาระดับสากล  และกาวไปสูการเปน Connected Government 
 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการสํารวจ  
1. ใชในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

2. ใชในการวางแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) และกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย 
 

4. ขอบขายและคุมรวม 
หนวยงานที่อยูในคุมรวม ไดแก หนวยงานที่เทียบเทาระดับกรมข้ึนไป 

จํานวน 225 หนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานราชการ จํานวน 171 หนวยงาน  
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน (ประกอบดวยหนวยงานอิสระ/องคการอิสระ, 

หนวยงานในกํากับกระทรวง, องคการมหาชน) จํานวน 54 หนวยงาน (ไมรวม
รัฐวิสาหกิจ)  
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1.1 ประเภทหนวยงาน 
การสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2555       

ไดสํารวจจากหนวยงานภาครัฐระดับกรมข้ึนไป  ซ่ึงหนวยงานท่ีอยูในคุมรวม 
ประกอบดวย หนวยงานราชการ  จํานวน 171 หนวยงาน  ไดรับแบบตอบรับจํานวน 
129 แบบ (รอยละ 75.4) หนวยงานอิสระและองคการมหาชน (ประกอบดวย
หนวยงานอิสระ/องคการอิสระ, หนวยงานในกํากับกระทรวง, องคการมหาชน)  
จํานวน 54 หนวยงาน ไดรับแบบตอบรับจํานวน 33 แบบ (รอยละ 61.1)  

1.2 การมีเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ตของหนวยงาน 
ใน เ ร่ืองการมี เว็บ ไซต ในหนวยงาน พบว า  หน วยงานราชการ            

หนวยงานอิสระและองคการมหาชน  มีเว็บไซตทุกหนวยงาน 
เ ม่ือพิจารณาถึงการมีเว็บไซตบนเค รือขายอินเทอร เน็ต พบว า        

หนวยงานมีการเชื่อมตอ URL/Banner กับเว็บไซตกระทรวง/ตนสังกัด รอยละ 82.6             
หนวยงานมีการทํา RSS กับเว็บไซตกระทรวง/ตนสังกัด  รอยละ 21.7  และมี            
การเชื่อมตอ URL/Banner กับเว็บไซต National e-Portal รอยละ 24.2  (ตาราง 1) 

 
 
 
 
 
 

  สรุปผลการสาํรวจ 

1. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
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ตาราง 1 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต
และประเภทหนวยงาน 

การมีเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวม 
ประเภทหนวยงาน 

หนวยงานราชการ 
หนวยงานอิสระ  

และองคการมหาชน 
รวม 100.0 100.0 100.0 

ไมมีเว็บไซต - - - 

มีเว็บไซต 100.0 100.0 100.0 
1. การเช่ือมตอ URL/Banner กับ

เว็บไซตกระทรวง/ตนสังกัด 
100.0 100.0 100.0 

• มีการเชื่อมตอ 82.6 87.5 63.6 

• ไมมีการเชื่อมตอ 17.4 12.5 36.4 
2. การทํา RSS 1/ กับเว็บไซตกระทรวง/ 

ตนสังกัด 
100.0 100.0 100.0 

• มีการเชื่อมตอ 21.7 23.4 15.2 

• ไมมีการเชื่อมตอ 78.3 76.6 84.8 
3. การเช่ือมตอ URL/Banner กับ

เว็บไซต National e-Portal 
(http://www.egov.go.th) 

100.0 100.0 100.0 

• มีการเชื่อมตอ 24.2 27.3 15.2 

• ไมมีการเชื่อมตอ 75.8 72.7 84.8 

หมายเหตุ :    1/  RSS (Really Simple Syndication) เปนหน่ึงในประเภทของ Web Feed ซึ่งมีรูปแบบเปน XML เพ่ือดึง
ขอมูลจากเว็บไซตท่ีตองการโดยอัตโนมัต ิ  
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1.3 การใช Social Network 
หนวยงานสวนใหญใช Social Network รอยละ 75.3  ซ่ึงวัตถุประสงค

หลักของการใช พบวา หนวยงานสวนใหญใชเพ่ือประชาสัมพันธงาน/กิจกรรมของ
หนวยงาน รอยละ 91.8   รองลงมา ใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับประชาชน
แบบ 2 ทาง รอยละ 69.7  และเปนชองทางสําหรับการใหบริการ รอยละ 36.9     
(ตาราง 2) 

 

ตาราง 2  รอยละของหนวยงาน จําแนกตามวัตถุประสงคและการใช Social 
Network และประเภทหนวยงาน 

วัตถุประสงคและการใช Social Network 1/ รวม 
ประเภทของหนวยงาน 

หนวยงานราชการ 
หนวยงานอิสระ       

และองคการมหาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ไมมีการใช Social Network 24.7 26.4 18.2 

มีการใช Social Network วัตถุประสงคเพ่ือ 2/ 75.3 73.6 81.8 

1. ประชาสัมพันธงาน/กิจกรรมของ
หนวยงาน 

91.8 90.5 96.3 

2. เปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับ
ประชาชนแบบ 2 ทาง 

69.7 68.4 74.1 

3. เปนชองทางสําหรับการใหบริการ 36.9 35.8 40.7 

4. อ่ืน ๆ  10.7 11.6 7.4 

หมายเหต ุ:   1/ หมายถึง Facebook , Twitter, Youtube เปนตน 
                          2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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2.1 การวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการสํารวจเกี่ยวกับการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีการวางโครงสรางศูนยเทคโ
เทียบเทากอง/สํานัก มีรอยละ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบเทากอง

 

 
 

 

2.2 การมีนโยบาย/แผนงาน
การมีนโยบาย

ในดานตางๆ ของหนวยงาน พบวา หนวยงานมีนโยบาย
ดานการบริหารจัดการภัยคุกคามจากระบบเครือขาย และ
สารสนเทศของบุคลากรมากท่ีสุด 
ดานการบริหารจัดการควา
ดานมาตรฐานตางๆ รอยละ 

 

2. นโยบายและแผนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

  แผนภูมิ 1 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 

การวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการสํารวจเกี่ยวกับการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีการวางโครงสรางศูนยเทคโ
มีรอยละ 60.5  และหนวยงานท่ีไมไดมีการวางโครงสรางศูนย

สารสนเทศเทียบเทากอง/สํานัก มีรอยละ 39.5 (แผนภูมิ

แผนงาน/แนวปฏิบัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีนโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบั ติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในดานตางๆ ของหนวยงาน พบวา หนวยงานมีนโยบาย/แผนงาน
ดานการบริหารจัดการภัยคุกคามจากระบบเครือขาย และการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรมากท่ีสุด เทากันคือ รอยละ 93.
ดานการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 
ดานมาตรฐานตางๆ รอยละ 77.8 (ตาราง 3) 

นโยบายและแผนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

เทียบเทา
กอง/สํานัก

60.5%

ไมเทียบเทา
กอง/สํานัก

39.5%

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยี

จากการสํารวจเกี่ยวกับการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ในหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหนวยงานท่ีไมไดมีการวางโครงสรางศูนย
แผนภูมิ 1) 

แนวปฏิบัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวปฏิบั ติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ            

แผนงาน/แนวปฏิบัติ         
ใชระบบเทคโนโลยี
.2  รองลงมาคือ                    

สารสนเทศ รอยละ 80.3  และ              

นโยบายและแผนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการวางโครงสรางศูนยเทคโนโลยี
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ตาราง 3 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ รวม 
การมีนโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ 

มี ไมมี ไมระบุ 

1. ดานการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

100.0 80.3 18.5 1.2 

2. ดานการบริหารจัดการจุดออนในระบบสารสนเทศ 100.0 62.3 35.2 2.5 

3. ดานการบริหารจัดการภัยคุกคามจากระบบเครือขาย 100.0 93.2 4.9 1.9 

4. ดานการบริหารจัดการภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ 100.0 67.9 29.0 3.1 

5. ดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 100.0 93.2 5.6 1.2 

6. ดานมาตรฐานตาง ๆ  100.0 77.8 19.1 3.1 
 

 

2.3 การจัดทํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security 
Management System 

ผลการสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญไมมีการจัดทํามาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 Information Security Management System แตมีการนํา
แนวทางมาปฏิบัติใชมากท่ีสุด รอยละ 56.2   รองลงมาคือ ไมมีการจัดทํามาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 Information Security Management System รอยละ 33.3   
และมีการจัดทํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management 
System เพียงรอยละ 5.6 (แผนภูมิ 2) 
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ตาราง 4 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการพัฒนาการใหบริการเว็บไซต 

ระดับการพัฒนาการใหบริการ รวม 
มีการพัฒนาการใหบริการ 

มี ไมมี ไมระบุ 

1. การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีความถูกตอง มีคุณคาตอ  
การใชงานและทันสมัยสูประชาชน 

100.0 98.2 0.6 1.2 

2. การสรางปฏิสัมพันธกับประชาชน เพ่ิมการติดตอ แสดงความคิดเห็น
และฝากขอความ ปญหา ขอสงสัย ขอรองเรียนตาง ๆ ผานทางเว็บไซต 

100.0 98.2 0.6 1.2 

3. การดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานทางหนาเว็บไซตของ
หนวยงานไดโดยสมบูรณ เสมือนกับติดตอกับสวนราชการตามปกติ 

100.0 66.7 32.1 1.2 

4. การใหบริการผานระบบแบบมีหนาตางเดียว (Single window)  
ซ่ึงประชาชนสามารถติดตอไดท่ีคลิกเดียวเพ่ือรับบริการท่ีหลากหลาย
ผานหนาเว็บไซต 

100.0 22.9 75.9 1.2 

5. การเรียนรูพฤติกรรมของประชาชนท่ีมาใชบริการ โดยท่ีประชาชน
สามารถเลือกรูปแบบขอมูลหรือบริการท่ีตองการ (Personalized          
e-Services) 

100.0 9.9 88.9 1.2 

 

 

2.5 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 
ในเ ร่ืองการทําธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสของหนวยงาน พบวา 

หนวยงานราชการ  และหนวยงานอิสระและองคการมหาชน มีการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสใกลเคียงกันคือ รอยละ 39.5 และ 39.4 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตามประเภทของหนวยงาน พบวา หนวยงานราชการ          
มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประเภท e-Reporting & e-Filing มากท่ีสุด     
รอยละ 68.6 รองลงมาคือ e-Certificate รอยละ 23.5 และ e-Payment รอยละ11.8   
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ส ว นหน ว ย ง านอิ ส ร ะและอ งค ก า รมหาชน มี ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร รม                      
ทางอิเล็กทรอนิกสประเภท e-Reporting & e-Filing เชนเดียวกันคือ รอยละ 69.2  
แตรองลงมาคือ  ประเภท e-Trading and Service   และ e-Payment   เทากันคือ        
รอยละ 23.1   (ตาราง 5) 
 

ตาราง 5  รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทการทาํธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
และประเภทหนวยงาน 

การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 1/ 
ประเภทของหนวยงาน 

หนวยงานราชการ หนวยงานอิสระ         
และองคการมหาชน 

1. ไมมีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 34.1 48.5 
2. มีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  ประเภท 2/ 39.5 39.4 

1) e-Certificate 23.5 7.7 

2) e-Trading and Service 7.8 23.1 

3) e-Payment 11.8 23.1 

4) e-Medical Record 3.9 - 

5) e-Reporting & e-Filing 68.6 69.2 

6) อ่ืนๆ 15.7 7.7 

3. ไมระบุ 26.4 12.1 

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 2/ การแบงประเภทการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

1)   e-Certificate หรือการรับรองสิทธ์ิเปนการรับรองหรืออนุญาตใหใชสิทธ์ิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
รูปแบบตางๆ เชน ใบอนุญาต ใบรับรอง การข้ึนทะเบียน เปนตน 

2) e-Trading and Service หรือการซื้อขายสินคาหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการตกลงแลกเปลี่ยน
สินคาหรือบริการหรือท้ังสองอยางในเชิงพาณิชย 

3) e-Payment หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนการโอนสิทธ์ิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธ์ิ   
การถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการท่ีเปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือบางสวน 

4) e-Medical Record หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในสถานพยาบาล ในท่ีน้ีอาจจะรวมถึงเอกสารเวชระเบียน
ผูปวย ท้ังแฟมท่ีถูกจัดเก็บโดยวิธีการถายภาพลงใน Microfilm หรือ Scan ภาพลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร เชน CD  Tape  Hard disk  หรืออ่ืนๆ เปนประโยชนตอการใหบริการรักษาอยางตอเน่ือง 

5) e-Reporting & e-Filing หรือการรับสงและจัดเก็บหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบหนังสือราชการ
ทางออนไลนจะชวยใหผูใชสามารถเรียกใชและอัพโหลดไฟลเหลาน้ันผานอินเทอรเน็ตได และ                  
e-Reporting หรือการจัดทํารายงานและเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูใชสามารถดาวนโหลด
ไดทางออนไลน 
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3.2 ระบบเครือขายท่ีใชในหนวยงาน
ระบบ เค รือ ข า ย ท่ี

โดยหนวยงานราชการใช รอยละ 
รอยละ 97.0  รองลงมาคือ ระบบ 
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน
ราชการใช รอยละ 62.0  
(แผนภูมิ 4) 

 

 
 

   หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
- WAN (Wide Area Network)

ไดท่ัวโลก 
- LAN (Local Area Network)

เครือขายท่ีมีอยูภายในหองเดียวกันหรือบริเวณอาคารเดียวกัน
- WLAN (Wireless Local

IEEE802.11 ท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร
ในการสื่อสารกัน  การสื่อสาร
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานอุปกรณกระจายสัญญาณ 
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WAN
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  แผนภูม ิ4  รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของระบบเครือขาย 
ประเภทหนวยงาน

 

รอยละ 

 
 

ระบบเครือขายท่ีใชในหนวยงาน 
ระบบ เค รือ ข า ย ท่ี ใ ช ใ นหน ว ย ง านส วน ใหญ  คื อ  ร ะบบ  

รอยละ 95.3  สวนหนวยงานอิสระและองคการมหาชน
รองลงมาคือ ระบบ WLAN หนวยงานราชการใช
และองคการมหาชนใช รอยละ 81.8   และระบบ 

0  หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

 

คําตอบ 
Network) เปนระบบเครือขายขนาดใหญกวา LAN สามารถติดตอไปยังเครือขายภายนอก

LAN (Local Area Network) เปนระบบเครือขายทองถ่ิน ซึ่งโดยปกติหมายถึงกลุมของสวนตางๆ ของ
มีอยูภายในหองเดียวกันหรือบริเวณอาคารเดียวกัน 

WLAN (Wireless Local Area Network ) เปนเทคโนโลยีสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอรมาตรฐาน 
ท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนเครือขายภายในพ้ืนท่ีแบบไรสายโดยใชคลื่นความถ่ีวิทยุ

การสื่อสาร แบบ WLAN มีท้ังแบบเช่ือมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรดวยกัน
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานอุปกรณกระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต) 

LAN WLAN อ่ืนๆ

95.3

76.7

6.2

97.0

81.8

9.1

หนวยงานราชการ หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของระบบเครือขาย 
หนวยงาน 

ส วน ใหญ  คื อ  ร ะบบ  LAN                    
สวนหนวยงานอิสระและองคการมหาชนใช 

หนวยงานราชการใช รอยละ 76.7  
และระบบ WAN หนวยงาน

และองคการมหาชนใช รอยละ 72.7  

 

สามารถติดตอไปยังเครือขายภายนอก

เปนระบบเครือขายทองถ่ิน ซึ่งโดยปกติหมายถึงกลุมของสวนตางๆ ของ 

เปนเทคโนโลยีสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอรมาตรฐาน 
ขาดวยกันเปนเครือขายภายในพ้ืนท่ีแบบไรสายโดยใชคลื่นความถ่ีวิทยุ   

มีท้ังแบบเช่ือมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรดวยกัน และเช่ือมตอ

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของระบบเครือขาย 1/ และ

ระบบเครือขาย 



 

3.3 การประยุกตใชระบบเครือขาย
การประยุกตใชระบบเครือขาย

Internet โดยหนวยงานราชการใช
มหาชนใช รอยละ 97.0 
รอยละ 82.9  หนวยงานอิสระ
Extranet หนวยงานราชการใช
รอยละ 12.1  (แผนภูมิ 5) 

 

 

 

 หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
- Internet เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาด
- Intranet เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีใชภายในองคกร
- Extranet เปนระบบเครือขายซ่ึงเชื่อมเครือขายภายในองคกรเขากับระบบคอมพิวเตอรท่ีอยู

ภายนอกองคกร 
- EDI เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการรับสงเอกสารธุรกิจระหวางหนวยงานต้ังแต 

ข้ึนไปท่ีมีมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับรวมกัน โดยผานเครือขายสื่อสาร
 

    แผนภูมิ 5 รอยละของหนวยงาน จําแนกตาม
และประเภทหนวยงาน
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รอยละ 

สํานักงานส

การประยุกตใชระบบเครือขาย 
การประยุกตใชระบบเครือขายท่ีใชในหนวยงานสวนใหญ คือ การใช

โดยหนวยงานราชการใช รอยละ 96.1 สวนหนวยงานอิสระและองคการ
0  รองลงมาคือ การใช Intranet หนวยงานราชการใช

หนวยงานอิสระและองคการมหาชนใช รอยละ 
หนวยงานราชการใช รอยละ 11.6  หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

 

คําตอบ 
เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีใชภายในองคกร 
เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีใชภายในองคกร 

ระบบเครือขายซ่ึงเชื่อมเครือขายภายในองคกรเขากับระบบคอมพิวเตอรท่ีอยู

การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการรับสงเอกสารธุรกิจระหวางหนวยงานต้ังแต 
ข้ึนไปท่ีมีมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับรวมกัน โดยผานเครือขายสื่อสาร 

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการประยุกตใชระบบเครือขาย
และประเภทหนวยงาน 

Intranet Extranet EDI อ่ืนๆ

82.9

11.6
5.4 7.0

90.9

12.1
3.0

หนวยงานราชการ หนวยงานอิสระและองคการมหาชน
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ท่ีใชในหนวยงานสวนใหญ คือ การใช 
สวนหนวยงานอิสระและองคการ

หนวยงานราชการใช       
รอยละ 90.9  และการใช 

และองคการมหาชนใช 

 
 

ระบบเครือขายซ่ึงเชื่อมเครือขายภายในองคกรเขากับระบบคอมพิวเตอรท่ีอยู

การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการรับสงเอกสารธุรกิจระหวางหนวยงานต้ังแต 2 หนวยงาน

ระบบเครือขาย 1/    

อ่ืนๆ

3.0

หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

การประยุกต
ระบบเครือขาย 



14 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

3.4 ประเภทของการเช่ือมตออินเทอรเน็ต
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชในหนวยงานสวนใหญ คือ 

Leased Line โดยหนวยงานราชการใช
องคการมหาชนใช รอยละ 
รอยละ 62.8  หนวยงานอิสระและองคการมหาชนใช
หนวยงานราชการใช  รอยละ 
รอยละ 27.3  (แผนภูมิ 6) 

 
 

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
- ADSL เปนเทคโนโลยีโมเด็มแบบใหม

ใหกลายเปนเสนทางเขาถึงมัลติมีเดียและการส่ือสารขอมูลดวยความเร็วสูงได
- Leased Line เปนเครือขายสวนบุคคล

เสียง และขอมูล ระหวางสถานท่ี
การละเมิดขอมูล และยังสามารถเลือกใชความเร็วในการรับ

- Fiber Optic สายสัญญาณของระบบเครือขายอีกชนิดหน่ึง
เปนกิโลเมตร และมีการสูญเสียของสัญญาณนอยมาก
แกวนําแสง" 

- Frame Relay เปนการออกแบบส่ือสารโทรคมนาคมสําหรับประสิทธิภาพตนทุนการสงผานสําหรับการจราจรเป
ระหวางเครือขายพ้ืนท่ีทองถิ่น

- Wireless System เปนเทคโนโลยีท่ีใชในการสงภาพ
คล่ืนวิทยุหรืออาจใชคล่ืน
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รอยละ 

 แผนภูมิ 6 รอยละของหนวยงาน จําแนกตาม
และประเภทหนวยงาน

 

 
 

การเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชในหนวยงานสวนใหญ คือ 

โดยหนวยงานราชการใช รอยละ 64.3  สวนหนวยงานอิสระและ
รอยละ 60.6   รองลงมาคือ Fiber Optic หนวยงานราชการใช

หนวยงานอิสระและองคการมหาชนใช รอยละ 54
รอยละ 48.1  หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

 

คําตอบ 
เปนเทคโนโลยีโมเด็มแบบใหม ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงคูสายโทรศัพทท่ีเปนแบบสายคูตีเกลียวท่ีมีอยูเดิม

ใหกลายเปนเสนทางเขาถึงมัลติมีเดียและการส่ือสารขอมูลดวยความเร็วสูงได 
เปนเครือขายสวนบุคคล ใชสําหรับการติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีใยแกวนําแสง

ระหวางสถานท่ี 2 แหง  สามารถติดตอถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และยังสามารถเลือกใชความเร็วในการรับ-สงไดตามความตองการ 
สายสัญญาณของระบบเครือขายอีกชนิดหน่ึง ท่ีมีความสามารถในการรับ

และมีการสูญเสียของสัญญาณนอยมาก  เม่ือเทียบกับสายแลนท่ัวๆ ไป เรียกเปนภาษาไทยวา

เปนการออกแบบส่ือสารโทรคมนาคมสําหรับประสิทธิภาพตนทุนการสงผานสําหรับการจราจรเป
ระหวางเครือขายพ้ืนท่ีทองถิ่น (local area network) และระหวางจุดปลายในเครือขายพ้ืนท่ีกวาง

เปนเทคโนโลยีท่ีใชในการสงภาพ เสียง และขอมูล จากอีกท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยไมใชสายไฟ
คล่ืนวิทยุหรืออาจใชคล่ืน Infrared เปนตัวกลางในการส่ือสาร 

Leased Line Fiber Optic Frame Relay Wireless 
System

อ่ืนๆ

62.8

7.8

41.4

13.2

60.6
54.5

6.1

39.4

หนวยงานราชการ หนวยงานอิสระและองคการมหาชน

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
และประเภทหนวยงาน 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชในหนวยงานสวนใหญ คือ ประเภท 
สวนหนวยงานอิสระและ

หนวยงานราชการใช 
54.5  และ ADSL 

หนวยงานอิสระและองคการมหาชนใช                

 
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงคูสายโทรศัพทท่ีเปนแบบสายคูตีเกลียวท่ีมีอยูเดิม            

ใชสําหรับการติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีใยแกวนําแสง รับ-สงสัญญาณ ภาพ 
รวดเร็ว แมนยํา และปลอดภัยจาก            

ท่ีมีความสามารถในการรับ-สงสัญญาณไดไกลๆ              
เรียกเปนภาษาไทยวา "เสนใย

เปนการออกแบบส่ือสารโทรคมนาคมสําหรับประสิทธิภาพตนทุนการสงผานสําหรับการจราจรเปนชวง
และระหวางจุดปลายในเครือขายพ้ืนท่ีกวาง   

จากอีกท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยไมใชสายไฟ แตใช

อ่ืนๆ

2 12.1

การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต 

ประเภทของการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 1/    
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3.5 นโยบายควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ต 
การควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ต พบวา หนวยงานสวนใหญมีนโยบาย

ควบคุมการใชงาน Website มากท่ีสุด รอยละ 82.7   รองลงมาคือ การใชงาน P2P 
รอยละ 78.4   และการใชงาน FTP รอยละ 66.1 (ตาราง 6) 

 

ตาราง 6 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบายควบคุมอินเทอรเน็ต 

นโยบายควบคุมอินเทอรเน็ต รวม 
การมีนโยบาย 

มี ไมมี ไมระบุ 

1. การใชงาน Website เชน ไมอนุญาตใหมีการเขาถึงเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม 100.0 82.7 14.2 3.1 

2. การใชงาน e-Mail เชน ไมอนุญาตใหใช Mail Client  
(เชน MS Outlook) ในการสงเมลผานเครือขายภายนอกหนวยงาน 

100.0 38.3 58.0 3.7 

3. การใชงาน FTP เชน ไมอนุญาตให Download ไฟลจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตได หรือมีการจํากัดความเร็วในการ Download 

100.0 66.1 30.2 3.7 

4. การใชงาน P2P เชน ไมอนุญาตใหใชงาน Bittorrent 100.0 78.4 17.9 3.7 

5. การใชงาน Streaming เชน ไมอนุญาตใหดูหนัง หรือฟงเพลงออนไลน 100.0 38.9 57.4 3.7 

6. การใชงาน Conference เชน ไมอนุญาตใหสงขอความภาพและเสียงผาน
โปรแกรมตางๆ เชน Face Time 

100.0 32.7 63.6 3.7 

7. การ Post ขอความลงเว็บบอรดตางๆ 100.0 41.4 54.9 3.7 
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3.6 ระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 

ผลสํารวจเร่ืองการมีระบบบริหารการจัดการภายในองคกร (Back Office) 
พบวา ระบบบริหารการจัดการภายในองคกรท่ีหนวยงานมีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ  

1) ระบบงานสารบรรณและเลขานุการ รอยละ 80.9  
2) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รอยละ 75.3  
3) ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี รอยละ 64.8  
4) ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ รอยละ 57.4  
5) ระบบงานจัดซ้ือพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รอยละ 53.1 

  ในเร่ืองการมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในองคกร 
(Back Office) พบวา หนวยงานมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบสารบรรณและเลขานุการ  
มากท่ีสุด รอยละ 73.7  รองลงมาคือ ระบบระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ  
รอยละ 72.7 ระบบงานจัดซ้ือพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รอยละ 59.7  
ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 56.8  และระบบงานบริหาร
งบประมาณ การเงิน และบัญชี รอยละ 55.8 

สํ าห รับการ เชื่ อม โยงระบบบริหารการ จัดการภาย ในองค ก ร                   
(Back Office) ท่ีหนวยงานมีอยูกับระบบงานกลาง พบวา หนวยงานสวนใหญมีระบบ
บริหารการจัดการภายในองคกร แตสวนใหญไมมีการเชื่อมโยงกับระบบกลาง            
(ตาราง 7)  
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ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีระบบบริหารการจัดการภายใน  
องคกร (Back Office) การมีแผนพัฒนาระบบ  และการเชื่อมโยงกับ
ระบบงานกลาง 

ระบบการบริหาร
จัดการภายใน

องคกร 

การมีระบบ 
แผนท่ีจะ          

พัฒนาระบบ 
การเชื่อมโยงกับระบบงานกลาง 
มีการเชื่อมโยง 1/ ไมมีการ

เชื่อมโยง มี ไมมี ไมระบ ุ มี ไมมี DPIS GFMIS 
e-

Budgeting GSMS e-
GProcurement IHRS 

1. ระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

75.3 17.9 6.8 41.4 58.6 48.4 26.2 9.8 4.9 11.5 4.1 43.4 

2. ระบบงาน
นโยบาย แผนงาน 
โครงการ 

57.4 34.0 8.6 
 

72.7 27.3 8.6 17.2 14.0 2.2 3.2 1.1 75.3 

3. ระบบงานบริหาร
งบประมาณ การเงิน
และบัญช ี

64.8 26.5 8.6 55.8 44.2 6.7 42.9 12.4 1.9 5.7 1.0 55.2 

4. ระบบงานสาร
บรรณและ
เลขานุการ 

80.9 11.7 7.4 73.7 26.3 3.8 3.8 2.3 - 0.8 - 93.9 

5. ระบบงานจัดซ้ือ
พัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

53.1 38.3 8.6 59.7 40.3 4.7 10.5 2.3 1.2 16.3 - 80.2 

6. ระบบงานนิติการ 14.8 77.2 8.0 29.6 70.4 4.2 4.2 - - - 4.2 95.8 
7. ระบบงาน
ประชาสัมพันธ 

48.8 43.2 8.0 28.6 71.4 3.8 5.1 3.8 1.3 1.3 - 94.9 

8. ระบบงานวิเทศ
สัมพันธ 

12.3 78.4 9.3 19.7 80.3 5.0 5.0 - - - - 95.0 

9. ระบบงาน
ตรวจสอบภายใน 

21.0 69.8 9.3 31.0 69.0 8.8 20.6 5.9 2.9 8.8 8.8 76.5 

10. ระบบงาน
ผูตรวจราชการ 

9.9 79.6 10.5 8.5 91.5 6.3 6.3 - - - 6.3 93.8 

11. ระบบงาน
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

45.1 45.7 9.3 56.8 43.2 9.6 12.3 6.8 4.1 6.8 1.4 87.7 

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
- DPIS (Departmental Personnel Information System) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
- GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส 
- e-Budgeting (Electronic Budgeting) ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส 
- GSMS (Government Strategic Management System) ระบบการบริหารยุทธศาสตรขององคการภาครัฐ 
- e-GProcurement (Thai Government Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
- IHRS (Internal Auditor Human Resources System) ระบบฐานขอมูลบุคลากรดานการตรวจสอบภายใน 
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3.7 นโยบายพัฒนางานบริการ
จากการสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญไมมี

เพ่ือใชรวมกับบัตร Smart
งานบริการ เพ่ือใชรวมกับบัตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิ 7 รอยละของ
เพ่ือใชรวมกับบัตร

 
 

นโยบายพัฒนางานบริการ เพ่ือใชรวมกับบัตร Smart Card
จากการสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญไมมีนโยบายพัฒนางานบริการ 

Smart Card รอยละ 74.7 สวนหนวยงานท่ีมีนโยบายพัฒนา
งานบริการ เพ่ือใชรวมกับบัตร Smart Card มีเพียงรอยละ 19.8 (แผนภูมิ 

มีนโยบาย
19.8%

ไมมีนโยบาย
74.7% ไมระบุ 5.5%

รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบายพัฒนางานบริการ   
เพ่ือใชรวมกับบัตร Smart Card  

Card (บัตรประชาชน) 
นโยบายพัฒนางานบริการ 

สวนหนวยงานท่ีมีนโยบายพัฒนา      
แผนภูมิ 7)  

 

หนวยงาน จําแนกตามการมีนโยบายพัฒนางานบริการ   
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สําหรับความคิดเห็นของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
หนวยงานเกี่ ยวกับพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญั ติ  และประกาศตางๆ                 
พบวา  พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และประกาศตางๆ ที่ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของหนวยงานทราบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

1) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 รอยละ 93.2 

 

2) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร                   
เ ร่ืองหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู ใหบริการ                 
พ.ศ. 2550 รอยละ 92.0  

 

3) ประกาศคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิกส เ ร่ื อ ง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 รอยละ 88.3 

ในเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเกี่ยวกับ
ระดับความรูของเจาหนาท่ีในหนวยงาน พบวา ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สวนใหญ เห็นวาเจ าหนา ท่ีในหนวยงานมีความรู เกี่ ยวกับพระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ และประกาศตางๆ อยูในระดับปานกลาง (ตาราง 8) 
 

 

 

 

 

 

 

4. ความคิดเหน็เก่ียวกับพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และประกาศตาง  ๆ
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ตาราง 8  รอยละของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหนวยงาน 
จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ 
และประกาศตางๆ และระดับความรูของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

พรก. พรบ. และประกาศตางๆ 
ความคิดเห็น ระดับความรูของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

ทราบ ไมทราบ ไมระบ ุ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

87.0 6.8 6.2 13.8 44.7 31.6 9.9 - 

2. พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

93.2 0.6 6.2 3.3 16.4 52.0 23.0 5.3 

3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเรือ่งหลักเกณฑการเก็บรกัษาขอมลู
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบรกิาร        
พ.ศ. 2550 

92.0 1.9 6.2 5.9 22.4 44.1 25.0 2.6 

4. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเรื่องแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

88.3 5.6 6.2 12.5 32.2 40.1 11.8 3.3 

5. พระราชกฤษฎีกาการกําหนดวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

80.2 13.6 6.2 20.4 34.9 34.9 9.9 - 

6. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

79.6 14.2 6.2 22.4 34.2 34.9 7.9 0.7 

7. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเรื่องแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

83.3 10.5 6.2 15.8 35.5 38.8 8.6 1.3 

8. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิง่พิมพออก 
พ.ศ. 2555 

50.6 43.2 6.2 46.7 25.7 21.7 5.9 - 

9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนวยงานรบัรองสิ่งพิมพ
ออก พ.ศ. 2555 

51.2 42.6 6.2 46.1 28.3 19.7 5.9 - 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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• คุมรวม 
หนวยงานท่ีอยูในคุมรวม ไดแก หนวยงานท่ีเทียบเทาระดับกรมข้ึนไป จํานวน 

225 หนวยงาน (ไมรวมรัฐวิสาหกิจ)  
  

ประเภทหนวยงาน จํานวนหนวยงาน
ท้ังหมด 

จํานวนหนวยงานท่ีสง
แบบกลับคืน 

รวม 225 162 
• หนวยงานราชการ 171 129 

• หนวยงานอิสระ/องคการอิสระ 18 11 

• หนวยงานในกํากับกระทรวง 10 3 

• องคการมหาชน 26 19 

• วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใชแบบสํารวจ

ออนไลนทางอินเทอรเน็ต ไปยังหนวยงานท่ีอยูในคุมรวมทุกแหง จํานวนท้ังสิ้น 225 
แหง 

• การนําเสนอผล 
นําเสนอผลภาพรวม ในรูปของรอยละ 

 

 

 

วิธีการสํารวจ 
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• วิธีการประมาณผล 
 การประมาณคา กําหนดให 

  i = 1, 2, 3, …, n  (หนวยงานตัวอยาง) 

  สูตรการประมาณอัตรารอยละของหนวยงานท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา x คือ 

 %100
n
1  ˆ

1
×= ∑

=

n

i
ixP   

เม่ือ       ix  คือ คาของลักษณะท่ีตองการศึกษา x ของหนวยงานตัวอยาง i  

โดยที่ 1=ix   ถาหนวยตัวอยางที่ i มีลักษณะที่ตองการศึกษา 

0=ix   ถาหนวยตัวอยางที่ i ไมมีลักษณะที่ตองการศกึษา 

 n  คือ จํานวนหนวยงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังสิ้น 
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