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1. ความเป็นมา 
 
ที่ผ่านมา ส านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรอื สรอ. ได้จดัให้มกีาร

ประเมนิความคุม้ค่าในการด าเนินงานดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 
2556 ตาม Model ทีศู่นยบ์รกิารวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดม้กีารศกึษาโดยวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์ (Benefit) และตน้ทุน (Cost) ทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีม่ต่ีอภาคส่วน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง และใชเ้ป็นต้นแบบส าหรบั สรอ. ในการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และ 2558 อยา่งต่อเนื่อง อนึ่ง การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทีก่ล่าวมา ถอืเป็นการด าเนินการทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรา 37 วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554 ทีก่ าหนดว่า 

 
“เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส านักงานให้มี

ประสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ ์สรา้งความรบัผดิชอบและความเชือ่ถอืแก่สาธารณชนในกจิการของ
ส านักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงาน  
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการและแผนงานทีไ่ดจ้ดัท าไว ้ใหส้ านกังานจดัใหม้กีารประเมนิผล
การด าเนินงานตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด แต่ตอ้งไมน่านกว่าสามปี  

 
การประเมนิผลการด าเนินงานตามวรรคหนึง่ ใหจ้ดัท าโดยสถาบนั หน่วยงาน องคก์รหรอื

คณะบุคคลทีเ่ป็นกลางและมีความเชีย่วชาญในด้านการประเมินผลการด าเนินงานโดยมีการ
คดัเลอืกหรอืแต่งตัง้ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด…” 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สรอ. จึงได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  

คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในการวเิคราะหค์วามคุม้ค่า
ในการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในประเทศไทยหลายโครงการ เป็นทีป่รกึษา
ด าเนินการศกึษาและวเิคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ของ สรอ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยทีป่รกึษาไดน้ ากรอบแนวคดิมาจากผลการศกึษาขององคก์ร/
สถาบนัระดบัสากล อาทิ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 
European Commission, McKinsey & Company, Deloitte และ Accenture เป็นตน้ รวมทัง้ ศกึษา
แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนารัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกส์ อกีทัง้ยงัขยายกรอบการประเมนิผลประโยชน์ทางอ้อมเพิม่เตมิ โดยพจิารณาจาก
การประหยดัเวลาในการท างานของหน่วยงานของรฐั การประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมูลและ  
การเดินทางของประชาชน ซึ่งท าให้การประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาล
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อเิลก็ทรอนิกสข์อง สรอ. ในปี พ.ศ. 2559 นี้ มคีวามครอบคลุมผลประโยชน์ทีห่น่วยงานภาครฐัและ
ผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ของ สรอ. ไดร้บัมากยิง่ขึน้ 

 
ส าหรบัการวเิคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้  ที่ปรึกษาได้วางกรอบการศึกษาวิเคราะห์ครอบคลุม 3 โครงการ  
10 กจิกรรม ภายใตแ้ผนกลยทุธป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี้ 

 
1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัเพ่ือเป็นบริการกลางให้แก่หน่วยงานภาครฐั 

(Government Shared Infrastructure) ประกอบด้วยกิจกรรม 
1.1 การพฒันาเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลูเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั (Government Information 

Network: GIN) 
1.2 การพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั (Government Cloud: G-Cloud) 
1.3 ศูนยป์ระสานงานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศภาครฐั (Government Computer 

Emergency Readiness Team: G-CERT) 
1.4 การใหบ้รกิารซอฟตแ์วรผ์่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Government Software as a Service:  

G-SaaS) 
- การใหบ้รกิารจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ลางเพื่อการสื่อสารในภาครฐั (MailGoThai) 

2. ศนูยร์วมบริการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือประชาชน (Digital Government Service Hub) 
ประกอบด้วยกิจกรรม 
2.1 การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูและระบบงานภาครฐั (e-Government Platform) 
2.2 โครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มลูภาครฐั (Government Information Infrastructure) 
2.3 ศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannel) 

3. การยกระดบัความสามารถและความพร้อมในการขบัเคล่ือนรฐับาลดิจิทลั  
(Digital Government Transformation) ประกอบด้วยกิจกรรม 
3.1 การจดัท าแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Digital Government 

Policy, Guideline and Standards) 
3.2 การยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของบุคลากรเพื่อส่งเสรมิรฐับาลดจิทิลั 

(Digital Government Capability) 
3.3 การพฒันาศูนยน์วตักรรมบรกิารรฐับาลดจิทิลั (Digital Government Innovation Center) 



 

 

 

 7 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

www.ega.or.th 

 

2. กรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรฐับาล
อิเลก็ทรอนิกส ์

 
ส าหรับแนวคิดการด าเนินงานในภาพรวม ที่ปรึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง  

e-Government for Better Government ซึง่จดัท าโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เมื่อปี ค.ศ. 2005 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรณีศกึษาแนวทางการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของโครงการ
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง สรอ. โดยผลประโยชน์ของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ต่ีอหน่วยงานภาครฐั
และประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

  
 ผลประโยชน์ทางตรงในรูปตวัเงิน คอื ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการมี

บรกิารรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถค านวณเป็นตวัเงนิได้ อาท ิงบประมาณที่
หน่วยงานภาครฐัใช้ในการลงทุน รายได้ที่สูงขึ้นของภาครฐั ต้นทุนค่าบรกิารของ
ภาครฐัทีล่ดลง ตน้ทุนค่าพมิพเ์อกสารและการจดัส่งเอกสารทีล่ดลง เป็นตน้ 
 

 ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีไม่อยู่ในรปูตวัเงิน คอื ผลประโยชน์ทีม่ไิดเ้กดิขึน้โดยตรง
จากการมบีรกิารรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์แต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการใช้บรกิาร 
หรือการมีบริการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น 
บรกิารภาครฐัทีม่คีุณภาพมากขึน้ ความปลอดภยัของขอ้มลูทีเ่พิม่สูงขึน้ การบรกิาร
ทีม่กีารตอบสนองไดร้วดเรว็ขึน้ เป็นตน้ 

 
 ผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและการประหยดั คอื ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการ

ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ งผลต่อการประหยัดในด้าน ต่าง ๆ โดย
เปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนการมบีรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิเวลาทีป่ระหยดัได้ 
และทรพัยากรทีป่ระหยดัไดจ้ากการใชบ้รกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  
 

ทัง้นี้ สามารถจ าแนกผลประโยชน์จากการใช้บรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์โดยสรุปได้ดงั
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 จ าแนกผลประโยชน์จากการใช้บริการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์
 

ผลประโยชน์ทางตรงในรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีไม่อยูใ่นรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและการประหยดั 

ผลประโยชน์ต่อ
หน่วยงานภาครฐั 

- ภาครฐัมรีายไดจ้ากภาษมีากขึน้ 
- ลดความเสีย่งจากการทุจรติ คอรร์ปัชนั 
- ลดค่าใชจ้่ายการเดนิทางและการลงพืน้ที ่
- ลดตน้ทุนค่าตพีมิพเ์อกสารและการจดัสง่เอกสาร 
- ไดร้บัรายไดเ้พิม่เตมิจากการใชง้านบรกิารหรอืขอ้มลู
ภาครฐัในเชงิพาณชิยม์ากขึน้ 
- ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผ่านบรกิารที่
รวดเรว็ขึน้ 
- ลดตน้ทุนทีเ่กดิจากการมสีถานทีต่ดิต่อหรอืใหบ้รกิาร
ภาครฐั (Physical Presence) 

- การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
- สนบัสนุนการพฒันานโยบายภาครฐั 
- เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลู 
- ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาครฐั 

- การประหยดัเวลา 
- ลดตน้ทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
- การสือ่สารในภาครฐัดว้ยขอ้มลูต่าง ๆ ทีม่คีวาม
แม่นย า ทนัสมยั 
- สามารถบรหิารความเสีย่งไดง้่ายขึน้ 
- การประหยดัทรพัยากร 
- การลดขัน้ตอนการท างาน 

ผลประโยชน์ต่อ
ผูใ้ช้บริการ 

- ราคาการใชบ้รกิารต่าง ๆ ลดลง 
- ลดตน้ทุนในการสง่ขอ้มลูลง 
- ลดตน้ทุนการเดนิทาง 
- ลดตน้ทุนค่าประสานงานช่วยเหลอืต่าง ๆ 
- สรา้งโอกาสในการหารายไดข้องประชาชนและภาคธุรกจิ 

- การตอบสนองทีร่วดเรว็ขึน้ 
- พฒันาคุณภาพและความถูกตอ้งของขอ้มลู 
- พฒันาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
- ไดร้บัความสะดวกสบายในการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 
- การบรกิารทีห่ลากหลายและมทีางเลอืกมากขึน้ 

- ลดระยะเวลาในการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 
- ลดการสง่ขอ้มลูซ ้าซอ้น 
- ลดระยะเวลาเดนิทาง 
- ลดขัน้ตอนการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัภาครฐั 

ทีม่า: E-Government for Better Government, OECD E-Government Studies (2005) 
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นอกจากงานวจิยั ทีน่ ามาอ้างองิไวน้ัน้ ทีป่รกึษายงัไดศ้กึษาแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) 
ของโครงการดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ เพื่อใชป้ระกอบในการพจิารณาผลประโยชน์
ทีเ่กดิขึน้ สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 การแสดงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากกรณีศึกษาต่างประเทศ  

โครงการ/ 
กิจกรรม โดย สรอ. 

ประเทศ Best Practice จากต่างประเทศ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ 

Shared Infrastructure 
GIN Singapore Alliance for corporate excellence (ACE) 

 
ประหยดัตน้ทุนลงไปกว่ารอ้ยละ 30 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการใหแ้ต่ละหน่วยงานลงทุน
พฒันาและดแูลระบบดว้ยตนเอง 

Cloud USA / UK 
/ Australia 

Cloud based mail services; Provision of 4 G-Cloud 
services such as, IaaS, PaaS, SaaS, and Specialized 
Cloud Services 

รฐับาลสามารถประหยดังบประมาณจากการ
มรีะบบ Cloud ไดถ้งึรอ้ยละ 50 

G-CERT USA US-CERT: Established several important collaboration 
groups and programs to foster and facilitate information 
sharing on cybersecurity issues 

ลดความเสีย่งในการถูกจารกรรมขอ้มลู หรอื
เกดิการรัว่ไหลของขอ้มลู  

Shared Service 
e-Saraban South 

Korea 
Postal Distribution Information System (PostNet) ลดค่ากระดาษได ้55 พนัลา้นวอนต่อปี และ

ลดชัว่โมงการท างานของพนกังาน 
MailGoThai Canada Shared Services Canada: Move to one mail system, 

reducing overall number of data centers 
ลดค่าใชจ้่ายในการบรหิาร Account และเพิม่
ความปลอดภยัใหแ้ก่ขอ้มลูของภาครฐั 

e-Government Platform 
Single Sign on Singapore Singpass: One password to access different government 

services. 
ประหยดัเวลาในการจดัการบรหิาร account 
ของแต่ละหน่วยงานภาครฐั 

API Singapore Whole Government API, two API gateways: a private 
one for internal data exchange between government 
agencies, and a public one to manage data APIs 
accessible by the masses, which you can find on 
Data.gov.sg 

สรา้งโอกาสในการเกดิธุรกจิใหม ่ๆ จากการ
เขา้ถงึขอ้มลูภาครฐัของประชาชนทีง่า่ยขึน้ 

Government Information Infrastructure 
Open Data Singapore First-stop portal for access to government data; more 

than 8,000 datasets and 100 apps developed 
ประหยดัเวลาคน้หาขอ้มลูของประชาชน 
และสรา้งโอกาสในการเกดิธุรกจิใหมข่อง
ประชาชนจากขอ้มลูทีภ่าครฐัลงทุนมหาศาล 

GovChannel 
Mobile Apps Hong 

Kong 
Government website provides mobile application 
directory 

ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
แอปพลเิคชนัภาครฐั ประหยดัค่าโฆษณา
แอปพลเิคชนัของภาครฐั 

e-Portal Canada/ 
Singapore/ 

Civil Service/ eCitizen/ Central Citizen and Business 
portal: Citizen can access to all the information and e-
services  

ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มลูของ
ประชาชน และส่งเสรมิประสทิธภิาพในการ
ท างานภาครฐั 
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โครงการ/ 
กิจกรรม โดย สรอ. 

ประเทศ Best Practice จากต่างประเทศ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ 

South 
Korea/ 
Austria 

Kiosk Dubai Dubai Smart Government (DSG) sets up 10 kiosks for 
MyID service that conveniently require a single sign-on 
for the customers to access Dubai government services. 

ประหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
การบรกิารภาครฐั ลดตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน
บุคลากรภาครฐั 

ทีม่า: กรณศีกึษาจากต่างประเทศ 

 
จากการศึกษาแนวปฏบิตัิที่ด ี(Best Practice) ดงักล่าว ที่ปรกึษาได้ก าหนดเป็นกรอบ                  

แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ สรอ . 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นสองประเภทหลกั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทางตรงทีส่ามารถประเมนิเป็น
ตัวเงนิได้ (Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) ซึ่งจะมทีัง้ในส่วนที่
ประเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได้1 ดงัภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 หลกัการวดัผลประโยชน์ (ทางตรงและทางอ้อม)  

จากการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์

 
                                                           
1 ผลประโยชน์ทีไ่มส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิไดจ้ะใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดว้ยขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

1 
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ในส่วนของการประเมนิค่าใชจ้่าย ทีป่รกึษาไดใ้ช้จ านวนเงนิ (งบประมาณ) ที ่สรอ. ใชใ้น
การด าเนินโครงการนัน้ ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้ อม เพื่อน าไป
ประเมนิผลประโยชน์สุทธ ิซึง่หมายถงึ งบประมาณทีป่ระหยดัไปไดจ้ากการทีห่น่วยงานภาครฐัมา
ใชบ้รกิารกลางของ สรอ. (ผลประโยชน์หกัลบดว้ยค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้) 

 
 

3. ผลประโยชน์ (Benefit) ท่ีเกิดขึน้ 
 
ภายหลงัจากทีป่รกึษาไดศ้กึษาขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง สรอ. สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ได้ 
ดงัตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 การแสดงผลการวิเคราะหผ์ลประโยชน์จากบริการของ สรอ.  

โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชน์ทางตรง (บาท) ผลประโยชน์ทางอ้อม (บาท) ผลประโยชน์รวม (บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 บูรณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ส าหรบับริการภาครฐัให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรบั
รฐับาลดิจิทลั (Sharing) 
GIN 987,863,733 241,326,000 1,229,189,733 
G-Cloud  1,379,718,649 50,489,600 1,430,208,249 
G-CERT 49,320,000 58,255,000 107,575,000 
MailGoThai 191,059,688 148,565,074 339,624,762 
G-SaaS 575,076,258 123,117,384 698,193,642 
รวมยุทธศาสตรท่ี์ 1 3,183,038,328 621,753,058 3,804,791,386 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครฐัไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital 
Economy (Delivery) 
e-Government Platform 160,502,921 83,287,622 243,790,543 
Government Information 
Infrastructure 

4,274,813 12,895,382 17,170,194 

GovChannel 169,876,169 17,716,309 187,592,478 
รวมยุทธศาสตรท่ี์ 2  334,653,903 113,899,313 448,553,216 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครฐัและผู้รบับริการมีความพร้อมท่ีจะรองรบัการ
เปล่ียนแปลงในการพฒันารฐับาลดิจิทลั (Transformation) 
Digital Government Policy, 
Guideline and Standards 
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โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชน์ทางตรง (บาท) ผลประโยชน์ทางอ้อม (บาท) ผลประโยชน์รวม (บาท) 
Digital Government 
Capability 

   

Digital Government 
Innovation Center 

   

รวม 3,517,692,231 735,652,371 4,253,344,602 
ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ในการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จะเหน็ได้ว่า การด าเนินงานด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ของ สรอ. ใน 3 กจิกรรมหลกั
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ GIN, G-Cloud และ MailGoThai มี
ผลประโยชน์รวมทัง้สิ้น 2,999,022,744 บาท สูงขึน้กว่าผลประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มจี านวน 2,363,636,630 บาท เหตุผลเนื่องจากมจี านวนหน่วยงานภาครฐัทีม่าใชบ้รกิารกลางของ 
สรอ. มากขึน้ 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประโยชน์จากโครงการทัง้หมดที่ สรอ.ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า กิจกรรมการให้บรกิารของ สรอ. มผีลประโยชน์รวมเกิดขึ้น 
4,253,344,602 บาท เป็น ผลประโยชน์ทางตรง ทัง้สิ้น 3,517,692,231 บาท คิดเป็นร้อยละ 
82.70 ของผลประโยชน์รวม และเป็น ผลประโยชน์ทางอ้อม ทัง้สิน้ 735,652,371 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 17.30 ของผลประโยชน์รวม โดยกจิกรรมทีม่ผีลประโยชน์รวมสงูสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  

 
1) G-Cloud มผีลประโยชน์รวม จ านวน 1,430,208,249 บาท 
2) GIN มผีลประโยชน์รวม จ านวน 1,229,189,733 บาท  
3) G-SaaS มผีลประโยชน์รวม จ านวน 698,193,642 บาท 
 
 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการโดยสรปุ 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการ คอื ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจรงิในปีงบประมาณนัน้ ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

คอื (1) ค่าใชจ้่ายโครงการ (ทางตรง) และ (2) ค่าใชจ้่ายปันส่วน ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายทางอ้อม โดย
ใช้หลกัการประเมนิตามวธิีปันส่วนต้นทุนแบบ ABC (Activity-Based Costing) โดยที่ค่าใช้จ่าย
โครงการจะเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ่ายจรงิ ตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณต่าง ๆ ดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ สรอ.  
โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการ (บาท) ค่าใช้จ่ายปันส่วน (บาท) ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ส าหรบับริการภาครฐัให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รองรบัรฐับาลดิจิทลั (Sharing) 
GIN 917,259,951 70,219,457 987,479,408 
G-Cloud  428,448,714 113,009,737 541,458,451 
G-CERT 6,664,500 18,993,435 25,657,935 
MailGoThai 36,797,307 41,551,026 78,348,333 
G-SaaS 9,072,403 10,245,317 19,317,720 
รวมยุทธศาสตรท่ี์ 1  1,398,242,875 254,018,969 1,652,261,847 
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครฐัไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital 
Economy (Delivery) 
e-Government Platform 4,836,274 29,543,809 34,380,082 
Government Information 
Infrastructure 

2,482,795 3,240,313  5,723,108 

GovChannel 22,374,249 65,379,720  87,753,969 
รวมยุทธศาสตรท่ี์ 2 29,693,317 98,163,842 127,857,160 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งการมีส่วนรว่มและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครฐัและผู้รบับริการมีความพรอ้มท่ีจะรองรบัการ
เปล่ียนแปลงในการพฒันารฐับาลดิจิทลั (Transformation) 
Digital Government Policy, 
Guideline and Standards 

   

Digital Government Capability    
Digital Government 
Innovation Center 

   

รวม 1,427,936,192 352,182,814 1,780,119,007 
ทีม่า: ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

 
 

5. สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์
 
เพื่อให้สามารถเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ สรอ. จดัตัง้ขึ้นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ได้นัน้ ที่ปรึกษาจึงได้พิจารณาการด าเนินงานด้านรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ของ สรอ. ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ GIN, G-Cloud และ MailGoThai พบว่า มี
ความคุม้ค่าในช่วงเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ (Benefit) ทีส่งูกว่า
ค่าใชจ้า่ย (Cost) หรอืงบประมาณที ่สรอ. ไดร้บัและเมือ่ประเมนิจากการใชง้านของหน่วยงานทัง้หมดที่
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ใชบ้รกิาร ท าใหเ้กดิผลประโยชน์สุทธมิลูค่า 1,391,736,553 ลา้นบาท หรอือาจจะกล่าวอกีนัยหนึ่งว่า 
การทีห่น่วยงานภาครฐัมาใช้บริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai จาก สรอ. ก่อให้เกิดการ
ประหยดังบประมาณมากกว่าหน่วยงานด าเนินการเองถงึ 1,391,736,553 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

 
เนื่องจาก ขอบเขตของการศกึษาครัง้นี้ มคีวามครอบคลุมถงึการด าเนินงานตามภารกจิ

ของ สรอ. ทัง้หมด โดยมกีารวเิคราะหก์ารประหยดังบประมาณ (ผลประโยชน์หกัดว้ยค่าใชจ้่าย) ที่
ได้แสดงเหน็ว่า โครงการ/กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 1 บูรณาการโครงสรา้งพื้นฐานด้าน ICT 
ส าหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล (Sharing)  
มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยูท่ี ่2,152,529,539 บาท โดยกจิกรรมการใหบ้รกิาร 

 
1) GIN มคีวามคุม้ค่า จ านวน 241,710,326 บาท 
2) G-Cloud มคีวามคุม้ค่า จ านวน 888,749,798 บาท 
3) G-CERT มคีวามคุม้ค่า จ านวน 81,917,065 บาท 
4) MailGoThai มคีวามคุม้ค่า จ านวน 261,276,429 บาท 
5) G-SaaS มคีวามคุม้ค่า จ านวน 678,875,922 บาท 

 
ในขณะที ่โครงการ/กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัและเพิม่ประสทิธภิาพ โดย

น าบรกิารของภาครฐัไปสู่ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่ Digital Economy (Delivery) มคีวามคุม้ค่ารวม
ในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยูท่ี ่320,696,056 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 

  
1) e-Government Platform มคีวามคุม้ค่า จ านวน 209,410,461 บาท  
2) Government Information Infrastructure มคีวามคุม้ค่า จ านวน 11,447,086 บาท  
3) GovChannel มคีวามคุม้ค่า จ านวน 99,838,509 บาท  

 
โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลประโยชน์สทุธิจากการบริการของ สรอ.  

โครงการ 
ผลประโยชน์  
(บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท/ปี) 

ผลประโยชน์สทุธิ *  
(บาท/ปี) 

ยุทธศาสตรท่ี์  1 บูรณาการโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน ICT ส าหรบับริการภาครฐัให้ครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพ รองรบัรฐับาลดิจิทลั (Sharing) 
GIN 1,229,189,733 987,479,408 241,710,326 
G-Cloud 1,430,208,249 541,458,451 888,749,798 
G-CERT 107,575,000 25,657,935 81,917,065 
MailGoThai 339,624,762 78,348,333 261,276,429 
G-SaaS 698,193,642 19,317,720 678,875,922 

รวมยุทธศาสตรท่ี์ 1 3,804,791,386 1,652,261,847 2,152,529,539 
ยุทธศาสตรท่ี์  2 ยกระดบัและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยน าบริการของภาครฐัไปสู่ประชาขน เพื่อก้าวไปสู่ 
Digital Economy (Delivery) 
e-Government Platform 243,790,543 34,380,082 209,410,461 
Government Information 
Infrastructure 

17,170,194 5,723,108 11,447,086 

GovChannel 187,592,478 87,753,969 99,838,509 
รวมยุทธศาสตรท่ี์ 2 448,553,216 127,857,160 320,696,056 
รวม 4,253,344,602 1,780,119,007 2,473,225,595 

หมายเหตุ:  * ผลประโยชน์สุทธ ิหมายถงึ ผลประโยชน์ (Benefit) หกัดว้ยค่าใชจ้่าย (Cost) 
ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

6. สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยเครื่องมอืทางการเงนิของโครงการต่าง ๆ ที่ปรกึษาได้

เลอืกใชเ้ครือ่งมอื Discounted Cash Flow (DCF) Analysis ซึง่เป็นการค านวณเพื่อแปลงค่ากระแส
เงนิสดของรายรบัและรายจ่ายในอนาคตเป็นมลูค่าปัจจุบนั (Present Value: PV) ดว้ยอตัราคดิลด 
(Discount Rate) โดยมกีารใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

 
 มูลค่าปัจจบุนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) คอื ผลต่างระหว่างมูลค่า

ปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) กับมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนรวม (Present Value of Cost: PVC) ตลอดอายุโครงการ โดยใช้ Discount Rate ที่
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เหมาะสมมาปรบัมลูค่าของกระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลาใหม้าอยู่ที่จุดเดยีวกนั 
ซึง่โดยมากเป็น ณ ปัจจบุนั มสีตูรในการค านวณดงันี้  
 

NPV = PVB – PVC 
 
ทัง้นี้ หาก NPV > 0 แสดงว่ามลูค่าของผลประโยชน์รวมมากกว่ามลูค่าของต้นทุนรวม จงึ
สามารถตีความได้ว่าโครงการคุ้มค่าการลงทุน  หาก NPV = 0 แสดงว่ามูลค่าของ
ผลประโยชน์รวมเท่ากบัมลูค่าของตน้ทุนรวม จงึสามารถตคีวามไดว้่าโครงการเท่าทุน และ 
NPV < 0 แสดงว่ามูลค่าของผลประโยชน์รวมน้อยกว่ามูลค่าของต้นทุนรวม จงึสามารถ
ตคีวามไดว้่าโครงการไมคุ่ม้ทุน 
 

 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio: BCR) คอื มูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) หารดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของต้นทุนรวม 
(Present Value of Cost: PVC) เพื่อใชส้ าหรบัตดัสนิใจว่าโครงการทีล่งทุนนัน้มคีวามคุ้มค่า
ทางเศรษฐกจิหรอืไม ่มสีตูรในการค านวณดงันี้  
 

BCR = PVB / PVC 
 
ทัง้นี้ หาก BCR > 1  แสดงว่ามลูค่าของผลประโยชน์รวมมากกว่ามลูค่าของต้นทุนรวม จงึ
สามารถตีความได้ว่าโครงการคุ้มค่าการลงทุน  หาก BCR = 1 แสดงว่ามูลค่าของ
ผลประโยชน์รวมเท่ากบัมลูค่าของตน้ทุนรวม จงึสามารถตคีวามไดว้่าโครงการเท่าทุน และ 
BCR < 1 แสดงว่ามูลค่าของผลประโยชน์รวมน้อยกว่ามูลค่าของต้นทุนรวม จงึสามารถ
ตคีวามไดว้่าโครงการไมคุ่ม้ทุน 
 

 อตัราผลตอบแทนภายใน หรืออตัราผลตอบแทนของการลงทุน (Internal Rate of 
Return: IRR) เป็นอัตราส่วนลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นศูนย์ ส าหรับ
โครงการโดยทัว่ไป หากค่า IRR ที่ค านวณได้มคี่ามากกว่าต้นทุนของเงนิทุนจะถือว่า
โครงการนัน้มคีวามเป็นไปไดท้างการเงนิ ทัง้นี้เกณฑ ์IRR ทีก่ าหนดใชว้เิคราะหโ์ครงการ
ภาครฐั โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะอยู่ที่ 
รอ้ยละ 8 
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อย่างไรกต็าม การประเมนิความคุม้ค่าของโครงการอาจมคี่า IRR ไดม้ากกว่า 1 ค่า และ
ในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะก าหนดค่า IRR ที่เหมาะสมของโครงการ เพราะ IRR จะเป็น
วธิกีารประเมนิทีน่่าเชื่อถอืเมือ่ (1) โครงการมกีระแสเงนิสดตามแบบปฏบิตัทิัว่ไป กล่าวคอื กระแส
เงนิสดในปีแรก หรอืเงนิลงทุนแรกเริม่มมีูลค่าตดิลบ และกระแสเงนิสดในปีต่อๆ มามคี่าเป็นบวก 
และ (2) ไม่ได้ใช้ IRR เพื่อเปรยีบเทยีบโครงการ/กิจกรรมลงทุนที่เป็น Mutually Exclusive หรอื
การลงทุน/กจิกรรมทีก่ระแสเงนิสดของโครงการ/กจิกรรมหนึ่งถูกกระทบจากการลงทุนในโครงการ/
กจิกรรมอื่น ๆ ดงันัน้ เนื่องจากกระแสเงนิสดของโครงการของ สรอ. ไม่ได้เป็นตามแบบปฏิบตัิ
ทัว่ไป กล่าวคอื มกีระแสเงนิสดสุทธใินปีแรกเป็นบวก ท าใหค้่า IRR ทีค่ านวณไดม้คี่าสูงมากและ
ไม่เหมาะสม ดงันัน้ ในการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงนินี้จงึใช้เฉพาะหลกัการ NPV และ BCR 
เท่านัน้ 

 
ในการวเิคราะห์การประหยดังบประมาณข้างต้น ที่ปรกึษาน าผลลพัธ์ของผลประโยชน์

และค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ประมาณค่าผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีพยากรณ์แบบ Linear Time 
Series และมสีมมตฐิาน คอื (1) ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายมกีารเตบิโตที่ประมาณการรอ้ยละ 10 
ต่อปี และ (2) อตัราส่วนลด (Discount Rate) เท่ากบัรอ้ยละ 82 
 

สรุปผลการประมาณค่าผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์สุทธิ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถงึงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละกจิกรรมไดด้งัแสดงในตารางที ่6 

 

                                                           
2 อตัราส่วนลดอา้งองิจากช่วงของอตัราส่วนลดทีใ่ชใ้นโครงการรฐับาลของประเทศก าลงัพฒันาจากการศกึษาของ Asian 

Development Bank (2007)  
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ตารางท่ี 6 สรปุประมาณการความคุ้มค่าของการพฒันารฐับาลอิเลก็ทรอนิกสข์องส านักงานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564  

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

I. ผลประโยชน์               

ยทุธศาสตรท่ี์ 1: Sharing               
  GIN  1,229,189,733 1,352,108,707 1,487,319,577 1,636,051,535 1,799,656,689 1,979,622,358 9,483,948,599 

  G-Cloud  1,430,208,249 1,573,229,074 1,730,551,981 1,903,607,179 2,093,967,897 2,303,364,687 11,034,929,068 
  G-CERT  107,575,000 118,332,500 130,165,750 143,182,325 157,500,558 173,250,613 830,006,746 

  MailGoThai  339,624,762 373,587,238 410,945,961 452,040,558 497,244,613 546,969,075 2,620,412,206 

  G-SaaS 698,193,642 768,013,006 844,814,307 929,295,738 1,022,225,311 1,124,447,843 5,386,989,847 

  รวม 3,804,791,386 4,185,270,525 4,603,797,577 5,064,177,335 5,570,595,068 6,127,654,575 29,356,286,466 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2: Delivery               
  e-Government Platform  243,790,543 268,169,598 294,986,557 324,485,213 356,933,734 392,627,108 1,880,992,754 

  Government 
Information 
Infrastructure  

17,170,194 18,887,214 20,775,935 22,853,529 25,138,881 27,652,770 132,478,523 

  GovChannel  187,592,478 206,351,726 226,986,899 249,685,589 274,654,148 302,119,562 1,447,390,402 
  รวม 448,553,216 493,408,538 542,749,391 597,024,330 656,726,763 722,399,440 3,460,861,679 

รวมผลประโยชน์ทัง้ส้ิน 4,253,344,602 4,678,679,062 5,146,546,968 5,661,201,665 6,227,321,832 6,850,054,015 32,817,148,145 
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รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

II. ค่าใช้จ่าย        

ยทุธศาสตรท่ี์ 1: Sharing               

  GIN  987,479,408 1,086,227,348 1,194,850,083 1,314,335,092 1,445,768,601 1,590,345,461 7,619,005,993 

  G-Cloud  541,458,451 595,604,296 655,164,725 720,681,198 792,749,317 872,024,249 4,177,682,236 

  G-CERT  25,657,935 28,223,729 31,046,102 34,150,712 37,565,783 41,322,361 197,966,622 

  MailGoThai  78,348,333 86,183,166 94,801,483 104,281,631 114,709,794 126,180,774 604,505,182 

  G-SaaS 19,317,720 21,249,492 23,374,441 25,711,885 28,283,074 31,111,381 149,047,994 

  รวม 1,652,261,847 1,817,488,031 1,999,236,834 2,199,160,518 2,419,076,569 2,660,984,226 12,748,208,026 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2: Delivery               

  e-Government Platform  34,380,082 37,818,091 41,599,900 45,759,890 50,335,878 55,369,466 265,263,307 

  Government 
Information 
Infrastructure  

5,723,108 6,295,419 6,924,961 7,617,457 8,379,203 9,217,123 44,157,270 

  GovChannel  87,753,969 96,529,366 106,182,303 116,800,533 128,480,586 141,328,645 677,075,403 

  รวม 127,857,160 140,642,876 154,707,163 170,177,880 187,195,668 205,915,234 986,495,980 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน 1,780,119,006 1,958,130,907 2,153,943,998 2,369,338,397 2,606,272,237 2,866,899,461 13,734,704,006 
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รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

III. ผลประโยชน์สทุธิ               

ยทุธศาสตรท่ี์ 1: Sharing               

  GIN  241,710,326 265,881,358 292,469,494 321,716,443 353,888,088 389,276,897 1,864,942,606 

  G-Cloud  888,749,798 977,624,778 1,075,387,256 1,182,925,982 1,301,218,580 1,431,340,438 6,857,246,832 

  G-CERT  81,917,065 90,108,771 99,119,648 109,031,613 119,934,775 131,928,252 632,040,124 

  MailGoThai  261,276,429 287,404,071 316,144,479 347,758,926 382,534,819 420,788,301 2,015,907,025 

  G-SaaS 678,875,922 746,763,514 821,439,866 903,583,852 993,942,238 1,093,336,461 5,237,941,854 

  รวม 2,152,529,540 2,367,782,493 2,604,560,743 2,865,016,817 3,151,518,499 3,466,670,349 16,608,078,440 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2: Delivery               

  e-Government Platform  209,410,461 230,351,507 253,386,658 278,725,324 306,597,856 337,257,642 1,615,729,447 
  Government 
Information 
Infrastructure  

11,447,086 12,591,795 13,850,974 15,236,072 16,759,679 18,435,647 88,321,252 

  GovChannel  99,838,509 109,822,360 120,804,596 132,885,056 146,173,561 160,790,917 770,314,999 

  รวม 320,696,056 352,765,662 388,042,228 426,846,451 469,531,096 516,484,206 2,474,365,699 

รวมผลประโยชน์สทุธิ 2,473,255,596 2,720,548,155 2,992,602,971 3,291,863,268 3,621,049,595 3,983,154,554 19,082,444,139 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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การพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ของ สรอ. โดยรวมผ่านเกณฑค์วามคุ้มค่าทางการเงนิ 
คอื ม ีNPV > 0 และ BCR > 1 โดยโครงการจดัว่ามคีวามคุ้มค่าทางการเงนิที่ค่อนข้างสูง คอืม ี
NPV เท่ากบั 15,543,561,173 บาท ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 และ BCR เท่ากบั 
2.39 เท่า ซึง่ผลสรปุแสดงในตารางที ่7 

 
ตารางท่ี 7 สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโดยวิธีทางการเงิน  

เครือ่งมือ ผล 
Present Value of Benefit (PVB) 26,731,132,867 บาท 
Present Value of Cost (PVC) 11,187,571,694 บาท 
Net Present Value (NPV) 15,543,561,173 บาท 
Benefit-Cost Ratio (BCR) 2.39 เท่า 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

7. สรปุผลประโยชน์ในการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตวัเงินได้ 

 
นอกจากการวเิคราะห์ผลประโยชน์ที่สามารถประเมนิค่าเป็นตวัเงนิได้ตามที่แสดงไป

ขา้งต้นแลว้นัน้ ทีป่รกึษายงัอนุมานใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานด้าน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง สรอ. โดยเฉพาะอย่างยิง่ การด าเนินงานในยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งการมี
ส่วนร่วมและส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัและผูร้บับรกิารมคีวามพรอ้มทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Transformation) โดยจะชี้ให้เหน็ผลประโยชน์ของการให้บรกิารของ 
สรอ. ทีม่ต่ีอประเทศในภาพรวมไดล้ะเอยีดถีถ่ว้นมากขึน้ รายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
 ส่งเสริมความโปร่งใสและการจ ากดัการทุจริต (Transparency and Corruption) 

 
งานศกึษาของ Universite de Fribourg Suisse (2011) กล่าวว่า ประเดน็ความโปร่งใส

เป็นเป้าหมายหนึ่งของ การพฒันารฐับาลดจิทิลั ซึง่ก่อใหเ้กดิความเชื่อใจ (Trust) ระหว่างภาครฐั
และประชาชน อันน าไปสู่การทุจรติที่ลดลงได้ เช่น ประเทศอาร์เจนตินาได้จดัท าเว็บไซต์ชื่อ 
“CRISTAL” เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การควบคุมการทุจรติและนโยบายประเทศ 
ภายหลงัจากการจดัท าเวบ็ไซต์ดงักล่าว พบว่า ระดบัความโปร่งใสเพิม่สูงขึน้ นอกจากนี้ ยงัท าให้
ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการก ากบัดูแลภาครฐัมากขึน้ดว้ย ส่งผลใหส้ามารถลดความเสีย่งในการ
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เกดิทุจรติคอรร์ปัชนัในหน่วยงานภาครฐัลง ทัง้นี้  ส าหรบัประเทศไทย ปัจจุบนักรมบญัชกีลางได้
ร่ ว ม กับ  ส ร อ .  ใ น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ยภ าค รั ฐ ผ่ า น ร ะ บบภ าษี ไ ป ไ ห น 
(https://govspending.data.go.th/) รวมทัง้ ตอบสนองนโยบายรฐับาลโดยร่วมมอืกับส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการจดัท าศูนยร์วมขอ้มลูเพื่อตดิต่อราชการ (https://info.go.th/) ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกฯ และคู่มอืส าหรบัประชาชน ซึ่งช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ท าให้ประชาชนมีช่องทางการติดต่อ
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและรอ้งเรยีนได ้หากพบปัญหาจากการเขา้รบับรกิารจากภาครฐั ท าใหเ้พิม่
ความโปรง่ใสใหแ้ก่ประเทศเพิม่ขึน้เช่นกนั  

 
 สร้างโอกาสในการพฒันาและสร้างสรรคน์วตักรรมหรือธรุกิจประเภทใหม่ 

 
ปรมิาณขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัมจี านวนมหาศาล โดยขอ้มลูถูกสรา้งขึน้ทุก ๆ วนิาท ี

ท าใหข้นาดของขอ้มลูมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูได้จ านวน
มาก ประกอบกบัแนวโน้มการเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐัทีสู่งขึน้ เพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและสรา้ง
โอกาสในการพฒันานวตักรรมและประสทิธิภาพในการท างานของประเทศ ดงันัน้ การพฒันา
เทคโนโลยดีิจทิลัที่ส าคญัอย่าง Big Data และ Open Data จะท าให้เกิดแหล่งทรพัยากรใหม่ที่
สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิได้ อาท ิต้นทุนหน่วยสุดทา้ยทีล่ดลง (Marginal Cost) ก าไร
ที่เพิม่ขึน้ (Profit) รายได้ที่เตบิโตสูงขึน้ (Revenue Growth) มูลค่าของธุรกจิที่สูงขึน้ (Enterprise 
Value) ภาพลกัษณ์การด าเนินงานของภาครฐัทีด่ขี ึน้ (Brand Image) และโอกาสทางเศรษฐกจิจาก
ธุรกจิรปูแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะเพิม่ขึน้ (Business Opportunity) เป็นต้น รวมทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิรูปแบบ
ทางธุรกจิใหม ่ๆ (New Business Models) เกดิการจา้งงานและมลีกูคา้ประเภทใหม ่ๆ มากขึน้ 

 
 สร้างพลงัและการมีส่วนร่วมของสงัคมและท้องถ่ิน 

 
งานศึกษาของ Subhash Bhatnagar (2003) พบว่า การน าดจิทิลัภาครฐัไปปรบัใช้ใน

ชนบท สามารถส่งผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกจิและสงัคมได ้กล่าวคอื ท าใหก้ารเขา้ถงึพื้นที่ห่างไกล
ของรฐับาลมตี้นทุนทีถู่กลง และสามารถส่งเสรมิใหภ้าคประชาสงัคม (NGOs) และประชาชนระดบั
รากหญ้ามกีระบวนการสร้างสงัคม (Community Building Process) ได้ดขีึ้น โดยปัจจุบนั การมี
โครงการประกวดผลงานการพฒันานวตักรรมโมบายแอปพลเิคชนัภาครฐั (MEGA: Mobile Enterprise             
e-Government Award) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักพฒันาโมบายแอปพลเิคชนั เกิดความตื่นตวัใน
การผลติและพฒันาแอปพลเิคชนัทีม่คีุณภาพตรงตามความต้องการของภาครฐัและภาคประชาชน 
ซึ่งการพฒันารฐับาลดจิทิลัสามารถส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคสงัคมได้ อาท ิประชาชนมคีวามรู้

https://govspending.data.go.th/
https://info.go.th/
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ความสามารถและความเข้าใจในบทบาทของภาครฐัมากยิง่ขึ้น ลดความเหลื่อมล ้าด้านข้อมูล
ขา่วสาร และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ 

 
 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการ 

 
การมรีฐับาลดจิทิลัก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่พิม่ขึน้ ในแง่ของระยะเวลา

การด าเนินการ จ านวนขัน้ตอนและหน่วยงานผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อ
ภาครฐัน าระบบดจิทิลัมาใช ้กระบวนการทัง้หมดจะกลายเป็นระบบอตัโนมัต ิและลดระยะเวลาและ
ขัน้ตอนในการด าเนินการลง ดงัตัวอย่างบรกิารภาครฐัที่มีระยะเวลาการด าเนินการลดลงใน  
ตารางที ่8 

 
ตารางท่ี 8 แสดงตวัอย่างบริการภาครฐัท่ีมีระยะเวลาการด าเนินการลดลง 

กรณีศึกษาประเทศ
ตวัอยา่ง 

รปูแบบบริการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ 
ก่อนมีระบบฯ 

ระยะเวลาท่ีใช้ 
หลงัมีระบบฯ 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 
(บราซลิ) 

ลงทะเบยีนเอกสารจ านวน 29 เอกสาร 2-3 วนั 20-30 นาท ี

ระบบภาษอีอนไลน์ 
(ชลิ)ี 

กรอกภาษอีอนไลน์ 25 วนั 12 ชัว่โมง 

ระบบภาษอีอนไลน์ 
(สงิคโปร)์ 

การประเมนิภาษอีอนไลน์ 12-18 เดอืน 3-5 เดอืน 

ทีม่า: Doing Business Report, World Bank 

 
 สร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท่ีสงูขึ้นจากการลงทุนของภาครฐั 

 
การลงทุนของภาครฐั โดยเฉพาะการลงทุนทีม่มีลูค่าสงูจะสามารถก่อใหเ้กดิกจิกรรมและ

รายได้ในภาคเศรษฐกิจเป็นตัวเงินที่มากกว่ามูลค่าที่รฐัจ่ายไป จากผลทวีคูณของการใช้จ่าย
ภาครัฐ3 (Fiscal Multiplier) อ้างอิงจาก ณัฐกานต์ วรสง่าศิลป์ (2551) ได้ศึกษาทิศทางของ
ผลกระทบและค่าตัวคูณของตัวแปรภายใน (Coefficient) ต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) โดยก าหนดให้ตวัแปรภายใน ได้แก่ ตวัแปรด้านการคลงั คอื 
(1) รายจ่ายประจ า (2) เงนิโอนรายจ่ายประจ า (3) รายจ่ายลงทุน (4) เงนิโอนรายจ่ายลงทุน และ

                                                           
3 ผลทวคีณูของการใชจ้่ายภาครฐั หมายถงึ อตัราสว่นการเพิม่ขึน้ของ GDP หากมกีารใชจ้่ายภาครฐัเพิม่ขึน้ 1 หน่วย  
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ตวัแปรอื่นในระบบเศรษฐกจิ คอื (1) GDP (2) การบรโิภคเอกชน และ (3) การลงทุนภาคเอกชน 
โดยเลอืกขอ้มลูในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2550 ซึง่ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่า รายจา่ยลงทุนภาครฐั
สามารถท าให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื่องจากภาคเอกชนได้ (Crowding In Effect) และมีตัวคูณทาง
เศรษฐกิจมากกว่า 1 จงึสรุปได้ว่า ภาครฐัควรจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้าง
พื้นฐานกลาง เพื่อให้มสีภาวะแวดล้อมทางด้านดจิทิลัที่เหมาะสมต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลัใน
ประเทศต่อไป 

 
 เพ่ิมประสิทธิภาพและความตระหนักด้านการรกัษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั

ของข้อมลู 
 
การใหบ้รกิารศูนยป์ระสานงานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศภาครฐั (G-CERT) ส่งผล

ใหเ้กดิความตระหนักดา้นการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศภาครฐัมากยิง่ขึน้ โดยการเฝ้าระวงั
การโจมตทีางเครอืข่าย การสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลงั จะช่วยใหห้น่วยงานภาครฐัไดร้บัความปลอดภยั 
จากการโจมตเีครอืข่ายในรปูแบบต่าง ๆ ไดท้นัท่วงท ีโดยระบบ G-CERT จะสามารถช่วยพฒันา
กระบวนการจดัการกับภัยคุกคามเครือข่ายตามกระบวนการต่าง ๆ อาทิ ระบบตรวจจบัภัย 
(Detect) ระบบวิเคราะห์ (Analyze) ระบบการแจ้งเตือนภยั (Notify) ระบบการบรหิารจดัการภัย 
(Manage) และระบบการแชรข์อ้มลูความรูภ้ยัต่าง ๆ (Share) เป็นต้น จากผลการวางระบบดงักล่าว 
ท าให้หน่วยงานภาครฐัมมีาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานเดยีว ซึง่ช่วยยกระดบั
การท างานของหน่วยงานภาครฐัเหล่านี้มากขึน้  

 
 พฒันาการบรูณาการการท างานของรฐั 

 
ภายหลังจากมีรฐับาลดิจิทัล พบว่า ปฏิสัมพันธ์ ( Interactions) ระหว่างรฐับาล และ

บุคคลภายนอก อาทิ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชน เพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาของ  
Andersen (2003 – 2009) พบว่า ภายหลงัมกีารปรบัใช้ดิจทิลัภาครฐัแล้ว ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง 
แต่ละภาคส่วน มกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 
 ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั-ภาครฐั (G2G) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 71  
 ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั-ภาคประชาชน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 85  
 ความรว่มมอืระหว่างภาคประชาชนดว้ยกนัเอง เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 100 
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การบูรณาการการท างานของภาครฐัด้วยการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั นอกจากจะช่วยลด
ความซ ้าซ้อนในการท างานของหน่วยงานภาครฐัแล้ว ยงัก่อให้เกดิการประหยดังบประมาณของ
ประเทศไดม้ากขึน้จากการใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างบรูณาการร่วมกนั ทัง้ในส่วนโครงสรา้งพื้นฐาน
และขอ้มลู 

 
 ยกระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานของภาครฐั  

 
ในปัจจุบนั มโีครงการน าร่องโดยน าเทคโนโลยรีฐับาลดิจทิลัมาใช้ เช่น Big Data ใน

โครงการสรา้งต้นแบบการจดัการขอ้มลูมหาศาล ระหว่าง สรอ. กบัศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์
และคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิหรอื NECTEC และกรมทางหลวง โดยน า Big Data ไปใชป้ระโยชน์ท า
ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละรายงานสภาพการจราจร Online ผ่านแอปพลเิคชนัแบบ Real-time หรอื
เสมอืนจรงิให้กบัประชาชนได ้อกีทัง้ขอ้มลูการจราจรแบบภาพเคลื่อนไหวที่มกีารวเิคราะห์ขอ้มูล
สมยัใหมแ่บบ Analytics ท าใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึหลากหลายมติไิดม้ากขึน้  

 
อย่างไรก็ตาม ยงัมปีระเด็นความท้าทายเรื่องของมาตรฐานการจดัเก็บข้อมูลเพื่อการ

เชื่อมโยงฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล อาทิ Data Cleansing, Converting และ 
Analytics ทีภ่าครฐัจ าเป็นตอ้งพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
 ส่งเสริมการด าเนินงานของรฐับาลให้มีความยัง่ยืนมากย่ิงขึ้น 

 
จากงานวิจยัของ UN พบว่า เทคโนโลยดีิจทิลัที่มบีทบาทส าคญั มผีลต่อการพฒันา

ประเทศเพื่อมุง่สู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจนถงึปี พ.ศ. 2573 (ปี 2030) ตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีส าคัญที่หน่วยงาน
ภาครัฐมีความจ าเป็นต้องใช้งานบริการ เช่น G-Cloud, e-CMS และการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Data.go.th เป็นตน้ นอกจากส่งเสรมิประสทิธภิาพการท างานภาครฐัแล้ว ยงัส่งเสรมิความยัง่ยนืใน
การพฒันาประเทศอกีดว้ย 

 
นอกจากนี้ การให้บรกิารของ สรอ. ยงัมสี่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิง่แวดล้อมได้ เช่น  

ลดปริมาณการใช้กระดาษ จากบริการ info.go.th หรือ SMS as a Service เป็นต้น ซึ่งจาก 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใ น สรอ. โดยบริการ info.go.th  
เพียงบรกิารเดียว บรกิารดงักล่าวสามารถสร้างผลประโยชน์จากการประหยดักระดาษได้ถึง 
4,153,025.70 บาท 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 
การพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง สรอ. ท าใหภ้าครฐัสามารถประหยดังบประมาณใน

การด าเนินการดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสล์งไดถ้งึ 2,473 ลา้นบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีความคุ้มค่ าทางการเงินในระดับสูง โดยมี  NPV เท่ากับ  15,543,561,173 บาท ในช่วง 
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 และ BCR เท่ากบั 2.39 เท่า อย่างไรกต็าม สรอ. สามารถเพิม่
ความคุม้ค่าใหม้ากขึน้ในปีต่อไปไดโ้ดย   
 

 การเพ่ิมความตระหนักถึง (Awareness) ของบริการของ สรอ. – บุคลากร สรอ.  
ทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานกลางของรฐั และผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการ
ให้บรกิารของ สรอ. จะต้องท าหน้าที่ให้ความรู ้และอบรมวธิกีารใช้งานที่ถูกต้องใหแ้ก่
หน่วยงานรฐัที่ใชบ้รกิาร เพื่อใหต้ระหนักถึงขอ้ด ีและความจ าเป็นในการใช้งานบรกิาร
ของ สรอ. ซึ่งจะช่วยเพิ่มความตระหนักของการบริการของ สรอ. ให้เพิ่มขึ้นได้ 
นอกจากนี้ สรอ. จะต้องพจิารณาการประชาสมัพันธ์บรกิารภาครฐัผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพิม่เตมิ โดยเฉพาะช่องทาง Social Media ทีส่ามารถเขา้ถงึประชาชนจ านวนมากได ้ 
 

 การเพ่ิมอตัราการใช้ (Take-Up Rate) บริการของสรอ. – สรอ.อาจพจิารณาผลกัดนั
การบรกิารทีส่ าคญัทีห่น่วยงานรฐัจ าเป็นตอ้งใชง้าน ใหใ้ชง้านบนโครงสรา้งพืน้ฐานกลาง
ที่ให้บรกิารโดย สรอ. อาทิ GIN, G-Cloud, MailGoThai เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม Take Up 
Rate ของการบริการแต่ละประเภทให้มากขึ้น นอกจากนี้ สรอ. จะต้องมรีะบบการ 
Monitoring Feedback ของการใช้บรกิารด้วย เพื่อปรบัปรุงการบรกิารที่มอียู่เดิมให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหม้ากขึน้ 

 
 


