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โครงการวเิคราะหค์วามคุ้มคา่ในการด าเนินงานดา้นรฐับาล
อเิล็กทรอนิกส์ 



ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
Value for money (VFM) of e-Government 

Economy   ประหยัด 

Efficiency   ประสิทธิภาพ 

Effectiveness  ประสิทธิผล 
 
 

The three “E”s และ ๓ ป 
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3 Es of VFM for e-Government 

 Economy คือ ความประหยัด ได้แก่ การลดต้นทุนของ
ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินการตามกิจกรรมให้คุณภาพทีเ่หมาะสม
ตามต้องการ 

 Efficiency คือ ความมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเพิ่มผลิต
ภาพ ซึ่งเป็นการเทียบระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน
การผลิตนั้น 

 Effectiveness คือ ความมีประสิทธิผล ได้แก ่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
Value for money (VFM) of e-Government 
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Inputs Activity Outputs Outcomes 

Economy Efficiency Effectiveness 

3 Es of VFM e-Government 

Objectives 

ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
Value for money (VFM) of e-Government 

ผลประโยชน์ (Benefits) ต้นทุน (Costs) 4 



ผลประโยชน์ของ E-government 

การหาผลประโยชน์และมูลค่าของผลประโยชน์ 

e-Government คือ “การน าบริการของรัฐบาลมาให้ประชาชน 
เอกชน และ หน่วยงานภาครัฐด้วยกันใช้ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรส าหรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งสื่อนิยมมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อีดีไอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น” - 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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Demand side of e-government : จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามความต้องการ 
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 พื้นที่  
 กรุงเทพ 
มหานคร  

 ภาคกลาง   ภาคเหนือ  
 ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

 ภาคใต้  
     ทั่ว

ราชอาณาจักร  

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน 

555,490 1,582,326 1,396,760 2,577,366 1,013,480 7,125,421 

ฮาร์ดแวร์ราคาถูก 146,100 286,739 181,055 376,012 149,556 1,139,461 
ซอฟแวร์ราคาถูก 90,109 107,933 50,466 77,065 75,241 400,814 
อินเทอร์เน็ตราคาถูก 485,632 847,169 594,499 700,516 386,548 3,014,364 
ค่าโทรศัพท์มือถือราคาถูก 641,777 1,895,356 1,524,203 2,494,456 995,334 7,551,126 
อื่นๆ 43,565 205,832 188,093 252,876 87,731 778,096 
ยังไม่ระบุ - 1,639 2,016 10,140 2,336 16,131 
รวม 1,962,673 4,926,992 3,937,092 6,488,429 2,710,226 20,025,412 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2555 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  6 



Demand for e-government : จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามความต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ที่มา: ปรับปรุงจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  7 



Demand side of e-government :  จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
จ าแนกตามกิจกรรมที่ใช้/ไม่ใช้อินเทอรเ์น็ต 

กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
2555 2554 

ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 

รับ-ส่งอีเมล์ 9,254,976 7,377,932 8,030,710 6,742,693 

ค้นหาข้อมูลทั่วไป/สินค้าหรือ
บริการ 

7,306,764 9,326,145 11,554,466 3,218,937 

ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการ
ทางสุขภาพ 

4,356,908 12,276,000 4,577,993 10,195,410 

ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ 5,600,121 11,032,788  5,691,307   9,082,096  

ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/
ท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ 

2,377,248 14,255,661  835,569   13,937,833  

ที่มา: ปรับปรุงจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8 



Demand side of e-government : ความต้องการการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง (G2B และ G2G) 

ต้องการให้มีหน่วยงานกลาง หรือเจ้าภาพในการจัดความพร้อมของระบบ และใน
การแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นต่อภาครัฐและเอกชน โดยให้มีตัวแทน
แต่ละองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
อนุกรรมการร่วมในการด าเนินงานด้วย เพราะแต่ละหน่วยงานต่างทราบปัญหา
ภายในองค์กรของตนเป็นอย่างดี 

การแก้ไขนโยบาย หรือข้อกฎหมายที่เป็นระเบียบข้อบังคับ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์

การพัฒนาบุคลากรในด้าน e-Government เชิงพาณิชย ์เช่น IT บริหารระบบ
ประชาสัมพันธ์ และ ให้ข้อมูลแก่ประชาชน 

9 
ที่มา : โครงการส ารวจสถานการณ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ในกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชนและหน่วยงานอิสระของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

9 



Demand side of e-government :  
ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง (G2C) 

การสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ e-Government เชิงพาณิชย์ในด้าน
ธุรกรรมต่างๆ ผ่านเวปไซด์ และสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบอย่างถูกต้องและกว้างขวาง 

การให้อ านวยความสะดวกในการใช้ระบบแก่ประชาชนในด้านของความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ต้องการให้มีหน่วยงานกลางเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชน ในด้านภาพลักษณ์ของธุรกรรมระบบ e-Government เชิงพาณิชย์ 

การพัฒนารูปแบบการท างานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสร้างมั่นใจในการให้บริการประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ 

 

 

ที่มา : โครงการส ารวจสถานการณ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ในกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชนและหน่วยงานอิสระของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ความต้องการและการสนองตอบ 
 ประมาณ 50% ของผู้ใช ้Internet จะใช้บริการ e-government ด้วย 
 ความต้องการ (Demand) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ในปีหน้า 
 ประมาณ 20% ของประชาชน และ 30% ของธุรกิจใช้ประโยชน์จากบริการ e-government  
 ผู้ใช้ Internet ต้องการเพิ่มบริการ e-government ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 – 75% - การให้ข้อมูลมากขึ้น 
 – 67% - downloadable แบบฟอร์มต่างๆ 
 – 43% - การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 – 21% - การเข้าถึงธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น 
 ความต้องการในอนาคตด้านบริการ e-government services จะเกี่ยวกับสาธารณสุข ภาษี และการบริการ

ของท้องถิ่น 
การปรับปรุงบริการ e-government ที่จ าเป็น ได้แก่ : 
 เว็บไซด์ให้ใช้ได้ง่าย เข้าถึงสะดวก ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย 
 เข้าใจง่าย หาง่าย 
 การหาบริการ ต้องค้นหาได้ง่าย (search capability) และ 
 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

11 
ทีมา : DMR Consulting Company and The National Office for the Information Economy, E-government Benefits Study,  April 2003 



แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ Need Gap Analysis ส าหรับภาพรวมของความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระ  

ท่ีมา : โครงการส ารวจสถานการณ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ ในกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและ
หน่วยงานอิสระของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ Need Gap Analysis ของความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ ความส าเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระ โดยจ าแนก

ตามประเภทหน่วยงานและประเภทกลุ่มการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีมา : โครงการส ารวจสถานการณ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ ในกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและ
หน่วยงานอิสระของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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Index 2012 2010 
Rank 

Change 

UN e-Government Development Index 92 76 -16 

- Telecommunication Infrastructure Index  103 94 -9 

- Online Service Index  67 67 0 

- Human Capital Index  104 66 -38 

e-Participation 48 110 +62 

Supply Side of e-government :  
การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและการจัดอับดับปี 2010 – 2012 
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e-Government Benchmarking 

Source: UN, 2012 15 
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Supply Side of e-government :  
อันดับการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ 

ปี พ.ศ.  
UN Ranking WASEDA U. Ranking 

Global (PR)  ASEAN (PR)  International 
(PR)  

ASEAN 
(PR)  

๒๕๔๖ ๕๖/๑๙๐ (๓๐)  ๕/๑๐ (๕๐)  N/A N/A 
๒๕๔๗ ๕๐/๑๙๑ (๒๖)  ๔/๑๐ (๔๐)  N/A N/A 
๒๕๔๘ ๔๖/๑๙๑ (๒๔)  ๔/๑๐ (๔๐)  N/A N/A 
๒๕๔๙ N/A N/A N/A N/A 
๒๕๕๐ N/A N/A ๑๗/๓๒ (๕๓)  ๓/๗ (๔๓)  
๒๕๕๑ ๖๔/๑๙๒ (๓๓)  ๓/๑๐ (๔๐)  ๒๐/๓๔ (๕๙)  ๓/๗ (๔๓)  
๒๕๕๒ N/A N/A ๒๑/๓๔ (๖๒)  ๒/๗ (๒๙)  
๒๕๕๓ ๗๖/๑๙๑ (๔๐)  ๔/๑๐ (๔๐)  ๒๕/๔๐ (๖๓)  ๓/๗ (๔๓)  

หมายเหตุ PR คือ Percentile Rank 17 



Supply Side of e-government :  
ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
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ผลประโยชน์ของ e-Government 
ภาพรวม:  
การส่งมอบบริการที่ดีขึ้น – 80% ของผู้ใช้ e-government เห็นว่าการปรับปรุงการ

ส่งมอบบริการให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
ลดต้นทุนของผู้รับบริการลง – 45% ของผู้ใช้ e-government เห็นว่าการใช้บริการ 

e-government ช่วยลดค่าใช้จ่ายของตน 
ส่งผลประโยชน์ต่อสังคม – 86% ของผู้ใช้ e-government เห็นว่ามีผลประโยชน์

โดยรวมเป็นอย่างมาก (36%) และปานกลาง (50%) 
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ e-government : 
 • 80% – การค้นหาข้อมูลของรัฐง่ายมากขึ้น 
 • 75% – ปรับปรุงคุณภาพบริการ; 
 • 75% – ท าให้สามารถไปใช้งานของตนได้ 
 • 68% – การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐดีขึ้น 
 • 52% – ช่วยเพิ่มโอกาสเชิงธุรกิจและการท างาน 
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ผลประโยชน์ของ e-Government (ต่อ) 

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน :  
ประโยชน์เป็นเงินที่คาดว่าจะได้รับ จากการลดต้นทุนด้านต่างๆ ได้แก่ 
– 67% - การปรับปรุงกระบวนการ 
– 64% - ลดต้นทุนการให้บริการ – ประชาสัมพันธ์ – เอกสาร -

บุคลากร 
– 17% - การประสานระหว่างหน่วยงาน 
     Return on Investment 
คาดว่า ผลตอบแทนทางการเงินจะคุ้มค่า 
ผลประโยชน์ที่เกิดต่อผู้ใช้บริการ e-government คาดว่าจะสูงขึ้นใน

อัตราเร่ง 
20 
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ความก้าวหน้าในการพัฒนา e-Government จะกระตุ้นการใช้บริการ 

การที่รัฐใช้ e-government มุ่งบริการประชาชน (citizen-
centricity) จะท าให้เกิดขยายตัวของความต้องการ การใช้ และ
ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนและหน่วยธุรกิจจะใช้บริการ e-government เพิ่มขึ้น 
เมื่อมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์รวมออนไลน์ของรัฐบาลที่บูรณา
การให้สามารถร่วมประสานกันได้ (whole-of-government) 

การปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค 
การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
การเพิ่มความสามารถของการบริการออนไลน์ 
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องค์ประกอบของผลประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกิดจาก e-government 
ประเด็น ผลประโยชน์ ตัวชี้วัดรัฐบาลออนไลน์ เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า ปรับปรุงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ 

คุณค่าที่มีต่อ
หน่วยงาน 

ต้นทุน ต้นทุนลด อัตราผลประโยชน์ การออม-ต้นทุน ผลกระทบ 
ประสิทธิภาพ + รายได้ที่เพิ่มขึ้น – 

ต้นทุนการพัฒนา 
ต่อต้นทุน 
(Benefits/costs) 

เศรษฐกิจสุทธิ 
รายได้ 

คุณค่าทาง
การเงินต่อ
ผู้รับบริการ 

ต้นทุน ต้นทุนที่ประหยัดได ้
+ รายได้เพิ่ม-ต้นทุน
การด าเนินการ 

ผลประโยชน์สุทธิ 
ต่อต้นทุน (User 
benefits/user costs) 

((รายได้ที่เกิดขึ้น – 
ต้นทุนของผู้บริโภค) x 
(1-อัตราภาษีเฉลี่ย)) - 
ต้นทุนของหน่วยงาน 

ผลกระทบ
เศรษฐกิจสุทธิ ประสิทธิภาพ 

รายได ้

คุณค่าทาง
เศรษฐกิจสังคม 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
เพิ่มขึ้น 

รายได้ของผู้บริโภค  
– ต้นทุนพัฒนาของ
ผู้บริโภค 

ผลประโยชน์สุทธิของ
รัฐบาล (รายรับ -
รายจ่าย) 

((รายได้ที่เกิดขึ้น – 
ต้นทุนของผู้ใช้) x (1-
อัตราภาษีเฉลี่ย)) -
ผลประโยชน์สุทธิของ
รัฐบาล 

ผลกระทบ
เศรษฐกิจสุทธิ 

การเข้าถึงบริการของรัฐ
เพิ่มขึ้น 
ค่าใช้จ่ายของรัฐลดลง 

สังคม 
คุณค่าทาง
สังคม 

ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน 
สาธารณสุข การศึกษา
เพิ่มขึ้น 

  
  

การเข้าถึง x ผลกระทบ 
  

ทุนทางสังคมที่ได้สร้าง
ขึ้น 
  

ผลกระทบ
เศรษฐกิจสุทธิ 

รัฐบาล
บูรณา
การ 

คุณค่าทางธรร
มาภิบาล 

ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และรัฐบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

  การเข้าถึง x ผลกระทบ     
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Supply Side of e-government :  
e-Government Maturity Model-Thailand 

Smart  

Government  
• Sustainability 

• Crossing boundaries 

• Innovation 

 

Thailand 
2011 

EGA founded 

2013 

Open Government 

Remark: Modified from Gartner Model by EGA  
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Transition to a citizen-centric model 
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ความต้องการ E-government 
ปี พ.ศ.  2556      2557      2558      2559 

ร้อยละของ
ประชาชน 

32% 
37% 

57% 

100% 
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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลประโยชน์กับองคป์ระกอบของการส่งมอบบรกิาร 

26 
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ที่มา : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). รายงานการศึกษาและการยกระดับ United Nations e-
Government Readiness Ranking 2012 

ผลประโยชน์ของ E-government 
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การเข้าถึงและผลกระทบของโครงการ e-government 

ดัชนีของการเข้าถึงโครงการ e-governm
ent 

ดัชนีของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ e-government 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยส าคัญท่ีให้ผลต่อ
ประชาชนจ านวนมาก 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยส าคัญท่ีให้ผลต่อ
ประชาชนจ านวนน้อย 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมน้อย
ที่ให้ผลต่อประชาชนจ านวนน้อย 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
น้อยที่ให้ผลต่อประชาชนจ านวนมาก 

Cloud 
infrastructure 

consolidation (e.g. 
data center 

consolidation) 

e-procurement) 
Common and 
interoperable 
GIS platform 

Online e-
transaction/e-
permit/license/

certificate 

Online 
Cloud e-
Saraban 

Cloud 
horizontal 
applicatio
n (e.g. e-

mail) Google-
like 

calendar 
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ประมาณมูลค่าผลประโยชน์ ในรูปของตัวเงิน 

1. ต้นทุนที่คาดว่าจะลดลงได้ 67 % จากมีการปรับปรุงกระบวนงาน 

2. ต้นทุนที่คาดว่าจะลดลงได้ 64 % จากการบริการในรูปแบบ e-Government 
โดยตรง เช่น ค่าโฆษณา เอกสารตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

3. ต้นทุนที่คาดว่าจะลดลงได้ 17 % จากการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
ให้บริการ 

4. ต้นทุนลดลง จากการติดต่อสื่อสารกับประชาชนและหน่วยธุรกิจ แต่ละครั้ง 
ด้วยช่องทางออนไลน์ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น อีเมล์ 
การรับส่งเอกสาร/ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งลดเวลาลงได้อย่างมาก 
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ผลได้ที่คาดว่าจะได้รับ ในภาพรวม (ล้านบาท) 

ประเภทกลุ่มบริการ   
เน้นให้บริการ 

ประชาชน และ
ภาคธุรกิจ 

เน้นให้บริการ 
ภาครัฐ 

ให้บริการผสมผสาน 
ระหว่าง ภาครัฐกับภาค
ธุรกิจและภาคประชาชน 

รวม 

1 ลดค่าใช้จ่ายการปรับปรุงกระบวนงาน          40.20               70.35  23.45     134.00  

2 
ลดค่าใช้จ่ายการบริการในรูปแบบ e-
Government           38.40               67.20               22.40      128.00  

3 
ลดค่าใช้จ่ายจากการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น          10.20               17.85            5.95        34.00  

4 
ลดค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทาง
ออนไลน์           9.00               15.75                 5.25        30.00  

5 ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน           10.20               17.85                 5.95        34.00  

6 อื่นๆ        10.20               17.85                 5.95         34.00  
       118.20             206.85               68.95       394.00  

30 
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การหาต้นทุน 

Capital costs 

Operating costs 

Development costs 

Operational costs 

Maintenance costs 

จากรูปแบบ: 

จากพฤติกรรม: จากเวลา: 

จากหน้าที่งาน: 

Fixed costs 

Variable costs 

Recurring costs 

Non-recurring costs 

การหาต้นทุนมีอยู่หลายวิธี ได้แก่: 
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ค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เงินลงทุนและค่า
ใช้จ่ายในภาพรวม  

(ล้านบาท) 

ประเภทกลุ่มบริการ (ล้านบาท) 
รวม 

(ล้านบาท) 
เน้นให้บริการ 
ประชาชนและ

ภาคธุรกิจ 
เน้นให้บริการภาครัฐ 

ให้บริการผสมผสาน
ระหว่าง ภาครัฐกับภาค
ธุรกิจและภาคประชาชน 

<5                 60                105                  35                   200  
>5-10                 53                  75                  30                   158  
>10-25                 70                175                  35             280  
>25-50               188                300                  75                  563  
>50-100               225                600                225  1,050  
>100-250               525                350                175  1,050  
>250-500                 -                 750                375  1,125  

>500-1,000                 -              1,500                  -   1,500  
>1,000-2,500            1,750                  -              1,750  3,500  

รวม            2,810             3,750             2,665  9,425  
จ านวนหน่วยงาน 57  28      183 268  

32 ท่ีมา :ปรับจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานผลท่ีส าคัญ ส ารวจสถานภาพการพัฒนารฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์และพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พ.ศ. 
2551 



การวิเคราะหท์างการเงิน (Financial Analysis) 
การเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนตามระยะเวลาว่า คุ้ม
ทุนหรือไม่ อาศัยตัวชี้วัดทางการเงิน ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ Net Present Value (NPV) 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน หรือ Benefit/Cost Ratio (BCR) 

อัตราผลตอบแทนภายใน หรือ Internal Rate of Return (IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน หรือ Payback Period (PBP) 

การวิเคราะห์ความออ่นไหว หรือ Sensitivity Analysis 
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ผลประโยชน์จากบริการของ สรอ. พิจารณาได้ดังนี้ 

• องค์ประกอบของศูนย์ IT 

• โครงสร้างค่าใช้จ่าย 

• ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ประโยชน์ของการเป็น e-Government 
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องค์ประกอบศูนย์ IT 

ศูนย์ IT 

ค่าสูญเสีย
โอกาส 

ค่าใช้จ่ายของ
ระบบ 

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 

ค่าบริหารจัดการ 
เงินเดือน   

ค่า MA 

ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าน้ า 
   - ค่าไฟ 
   - ค่าเช่าเครื่องสื่อสาร 

S/W 

Network 

DC/DR 

Computer Room 

H/W – Server Storages Printer 

Accessories 

System S/W 

Data base 

Application S/W 

Tools 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ทางตรง =     33% ของมูลค่าลงทุน 
  เหตุผล  - ลดการลงทุนซับซ้อน 
       - Utilization 
  - ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมบางส่วน 

ประโยชน์ทางอ้อม 
 - การบูรณาการ (Integration) One–Stop Service 
 - เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน - Standard 

          - Security  
          - day-to-day  Operation 
  - เพิ่มโอกาส 

 - ความพึงพอใจการรับบริการจากภาครัฐ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

งบประมาณ ประเทศ ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

สรอ. หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 
ให้บริการ ให้บริการ 

Internal 
- ตอบสนองภารกิจ - ประหยัด 

- การบูรณาการ 

- ความมั่นคงของระบบ 

- ความสะดวก 

- ความพึงพอใจ 

- การเข้าถึงบริการ 
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ท าไมเป็น E-GOV 
การสื่อสารและการท ากิจกรรมหรือการท าธุรกรรม GA Digital 

 

 

Internet B B 

G G 

-Internet 
- Globalize  
- Technology - Open 
                    - Capacity 
  - Speed 
  - ราคา 

Standard Security Service 
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e-Administration of Thailand 

National Electronic Registration System 

BANGKOK :- 

Districts 

PATAYA 

REGION :- 

Districts 

LOCAL :- 

Municipals 

Ministry of Interior 

Citizen  
Data 

Ministry of Finance 

Ministry of Transport 

Ministry of Foreign 

Affairs 

Ministry of Commerce 

Citizen 
Services 

Royal Thai Police  

e-Revenue 
e-Customs 

e-Excise 

e-Car Tax 
Renewal 

e-Driver ‘s 
License 

e-Starting 
Business 

e-Passport 

e-Immigration 

e-Government of Thailand 

PMOC, MOC, DOC & POC 
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ค าถาม 

โครงการ e-Government 
ในหน่วยงานของท่าน 
“คุ้มค่า” หรือ “คุ้มทุน” 
หรือไม่  ..... เท่าไร ...... 

สรอ. สามารถช่วย
หน่วยงานของท่านได้
อย่างไร 

– ลดต้นทุนของงานของ
ท่าน 

– เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่
หน่วยงานของท่าน 

– อื่นๆ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท/์โทรสาร 0-2218-7239;  มือถือ 08-1000-2511 
E-mail: wdamrong@chula.ac.th, kpornmanee@gmail.com 
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