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คําปรารภ 
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในการใหบริการแกประชาชน ผูประกอบการ และ
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันในรูปแบบ G2C  G2B  และ G2G เพื่อยกระดับ
มาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยให
มีความพรอมเทียบเทาระดับสากล รวมทั้งตองการผลักดันและสนับสนุนใหมี
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ในหนวยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น เพื่อเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธ/การใหบริการแกประชาชน ตลอดจนเปนการลด
คาใชจายในการดําเนินงานของหนวยงาน  

ในการดําเนินการดังกลาวจะตองมีการพัฒนา สงเสริม และปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความพรอมในการใชระบบที่ทันสมัย และการจัดหาบริการที่สมบูรณใหมีความ
ตอเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวน ซ่ึงในการพัฒนา 
สงเสริม และปรับปรุงจําเปนตองทราบสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย 
จัดทําแผน และมาตรการตาง ๆ  

สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดทําการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน พ.ศ. 2551 ขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อตอบสนองการใชขอมูลดังกลาว 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐใน
ระดับกรมหรือเทียบเทา จํานวน 268 หนวยงาน ในชวงเริ่มโครงการไดเชิญผูแทน
จากหนวยงานเขารวมสนทนากลุมยอย ระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพใน
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ปจจุบันของแตละหนวยงาน เพื่อใชประกอบการจัดทําแบบสอบถาม  สําหรับการ
สํารวจใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และสํารวจผานแบบสอบถามออนไลน 
โดยรายงานผลที่สําคัญไดจัดพิมพในรูปแบบฉบับพกพา (Pocket Book) และ
เผยแพรแกผูใชท้ังหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนแจกจายสงใหแก
หนวยงานที่ตอบแบบสอบถาม  และหนวยงานพันธมิตรที่ มีสวนรวมในการ
ดําเนินการสํารวจ 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจที่ไดจะใชในการสนับสนุนขอมูลใหกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับท่ี2 ของประเทศไทย (พศ. 2552-2556) เพื่อการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเกิดศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวสูเวทีโลกได  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอขอบคุณทุกหนวยงานและทุกทานที่เกี่ยวของใน
การใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามอยางครบถวน ทําใหการสํารวจใน
คร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชน
ตอผูใชและผูสนใจทุกทาน  

 
 

(นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร) 
 เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
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คํานํา 
การสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 ได
เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเทาจํานวน 268 
หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระ ผลสํารวจที่สําคัญ พบวา หนวยงานในระดับกรมทุกหนวยงานมี
เว็บไซต (100%) มีศูนยบริการทางโทรศัพท (Call Center) 53.3% ในหนวยงานมีการ
จัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF  28.4% และมีการพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน 21.3%  

นอกจากนั้น ยังพบวา ในปจจุบันเครือขายสื่อสารขอมูลท่ีหนวยงานสวนใหญ
ใชงานมากที่สุด คือ Ethernet LAN สวนระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล 
หนวยงานสวนใหญใช Firewall  

ท้ังนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นวาขอมูลท่ีไดจะสะทอนสถานภาพการ
พัฒนาดานไอซีทีของหนวยงานภาครัฐในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 
ตลอดจนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของการพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใน
ภาครัฐ ตอไป  
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ตัวชี้วดัที่สําคัญ 

• หนวยงานมีเว็บไซต 100.0% 

• หนวยงานมีศูนยบริการทางโทรศัพท 53.3% 

• หนวยงานมีเงินลงทุนและคาใชจายดาน ICT ป 2550 ไมเกิน 5 ลานบาท 25.9% 

• หนวยงานมีการประชาสัมพันธเว็บไซตของหนวยงาน 90.8% 

• หนวยงานมีการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e - GIF 28.4% 

• หนวยงานมีการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน 21.3% 

• หนวยงานมีการใชเว็บไซตเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 11.5% 

• หนวยงานมีการใหบริการขอมูลขาวสารท่ัวไป บนเว็บไซต 100.0% 

• หนวยงานมกีารใหบริการขอมูลขาวสารดานคาใชจาย/อัตราคาบริการ บนเว็บไซต 51.9% 

• หนวยงานมรีะบบบันทกึขอมูลเพือ่โตตอบ ฝากคําถาม หรือ chat room บนเว็บไซต 72.9% 
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บทสรุปผูบริหาร 

การสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 ผลจาก
การสํารวจ สรุปไดดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

• ประเภทหนวยงาน 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยงานในระดับกรม ประกอบดวยหนวยงานราชการจํานวน 145 หนวยงาน 
(คิดเปน 54.1%) รัฐวิสาหกิจจํานวน 55 หนวยงาน (คิดเปน 20.5%) องคการมหาชน
และหนวยงานอิสระ (ประกอบดวยหนวยงานราชการอิสระ, องคการอิสระ/หนวยงาน
ในกํากับกระทรวง, องคการมหาชน) จํานวน 68 หนวยงาน (คิดเปน 25.4%) 
(แผนภูมิ ก) 

 

หนวยงานราชการ 
(145 หนวยงาน) 

รัฐวิสาหกิจ 
(55 หนวยงาน) 

องคการมหาชน 
และหนวยงานอิสระ 

(68 หนวยงาน) 

แผนภูมิ ก รอยละของหนวยงาน  จาํแนกตามประเภทหนวยงาน 

100.0% 
(268 หนวยงาน) 
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• ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุมการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแบงกลุม
บริการเปน 3 ประเภท ไดแก  กลุมหนวยงานที่ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐ
กับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 68.3% กลุมหนวยงานที่เนนใหบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ 21.3% และกลุมหนวยงานที่เนนใหบริการภาครัฐ 10.4% (แผนภูมิ ข) 

การพัฒนาเว็บไซต รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

• การมีเวบ็ไซตในหนวยงาน   

 หนวยงานทั้งหมด 100% มีเว็บไซตในหนวยงาน และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับ
การปรับปรุง หรือพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน สวนใหญ 97.5% ระบุวามีการ
พัฒนาไปแลว  หนวยงานอีก 2.5% ระบุวายังไมไดพัฒนา เมื่อพิจารณาตามประเภท

แผนภูมิ ข รอยละของหนวยงาน  จาํแนกตามประเภทกลุมบรกิาร 
  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เนนใหบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ 
(57 หนวยงาน) ใหบริการผสมผสานระหวาง

ภาครัฐ กับภาคธุรกิจ  
และหรือประชาชน 
(183 หนวยงาน) เนนใหบริการภาครัฐ 

(28 หนวยงาน) 

100.0% 
(268 หนวยงาน) 
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กลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมหนวยงานที่มี
การใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือประชาชน มีการ
พัฒนาเว็บไซตมากที่สุด (98.5%) กลุมหนวยงานที่มีการใหบริการเนนภาครัฐ มี
การพัฒนาเว็บไซตนอยที่สุด (95.1%) 

• วัตถุประสงคหลักการใชเวบ็ไซต  

 วัตถุประสงคหลักของการใชเว็บไซตในหนวยงาน 3 อันดับแรก ผลสํารวจ 
พบวา หนวยงานสวนใหญ มีเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 97.3% รองลงมา
ใชประชาสัมพันธองคกรและการบริการ 96.8% เพิ่มชองทางการบริการ 83.3%  

• รายการทีใ่หบริการผานเว็บไซต 

 รายการบนเว็บไซตท่ีมีใหบริการแกประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) 
การใหบริการขอมูลขาวสารทั่วๆไปของหนวยงาน (100.0%) 2) การใหบริการขอมูล
ขาวสารและสารประโยชนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ (97.6%) 3) การใหบริการ Download 
ขอมูลขาวสาร (91.2%) 4) การใหบริการขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหารและบุคลากร 
(84.0%) 5) การมีบริการระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat room 
(72.9%)   

• การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน 

 จากการสํารวจ การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานในป 2551 
พบวา หนวยงานสวนใหญ 78.7% ยังไมไดพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้นใน
หนวยงาน และมีเพียง 21.3% มีการพัฒนาแลว  
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• การจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF (Thailand 
e-Government Interoperability Framework) 

 การจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF ผลสํารวจในป 
2551 พบวา หนวยงานสวนใหญ 53.9% ยังไมมีการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ   
28.4% มีการจัดทําแลว  และ 17.7% อยูในระหวางการดําเนินการจัดทํา สําหรับความรู
ความเขาใจของหนวยงานเกี่ยวกับการทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ พบวา หนวยงาน
สวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ในระดับปานกลาง (64.6%) และสวนใหญมี
ความพรอมในการจัดทําอยูในระดับปานกลางเชนกัน (61.2%)  
การใชงานเครือขายสื่อสารและสารสนเทศภายในหนวยงาน 

 จากการสํารวจเกี่ยวกับการใชงานเครือขายสื่อสารและสารสนเทศภายใน
หนวยงาน ซ่ึงประกอบดวย เครือขายสื่อสารขอมูล  ระบบปองกันความปลอดภัยของ
ขอมูล  และระบบฐานขอมูล ผลสํารวจ พบวา เครือขายสื่อสารขอมูลท่ีหนวยงาน
สวนใหญใชงานมากที่สุด คือ Ethernet LAN ระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล 
คือ Firewall สวนระบบฐานขอมูลน้ัน หนวยงานสวนใหญใช Microsoft SQL Server 
มากที่สุด  
 หากพิจารณาเปรียบเทียบตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลปรากฎตามแผนภูมิ ค, ฆ และแผนภูมิ ง 
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• เครือขายสื่อสารขอมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ ค รอยละของหนวยงาน  จาํแนกตามการใชงานเครือขาย 
  สื่อสารขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ 

เนนใหบรกิารประชาชน 
และภาคธุรกจิ 

เนนใหบรกิารภาครัฐ ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐ
กับภาคธุรกิจและหรือประชาชน 

Leased Line 

Frame Relay 

ATM 

ADSL 

ISDN 

Metro LAN 

Satellite 

Wireless LAN 

Ethernet LAN 

Fast Ethernet LAN 
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• ระบบปองกันความ ปลอดภัยของขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ฆ รอยละของหนวยงาน  จาํแนกตามการใชงานระบบปองกัน 
  ความปลอดภัยของขอมูลในปจุบัน  ประเภทกลุมบริการ 

เนนใหบรกิารประชาชน 
และภาคธุรกจิ 

เนนใหบรกิารภาครัฐ ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐ
กับภาคธุรกิจและหรือประชาชน 

Firewall  

IDS/IPS  

NAC 

VPN 

CA 

DS 

Smart Card 

Biometric Security 
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• ระบบฐานขอมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ง รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบฐานขอมูล 
ในปจจุบนั  ประเภทกลุมบริการ 

เนนใหบรกิารประชาชน 
และภาคธุรกจิ 

เนนใหบรกิารภาครัฐ ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐ
กับภาคธุรกิจและหรือประชาชน 

Oracle  

DB2  

Microsoft SQL Server  

INFORMIX  

Microsoft Access  

mySQL  
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• ศูนยบริการทางโทรศัพท (Call Center) 

 หนวยงานในภาพรวมประมาณครึ่งหนึ่ง (53.3%) มีศูนยบริการทางโทรศัพท 
(Call Center) เมื่อพิจารณาตามประเภทกลุมบริการ พบวา กลุมหนวยงานที่มีการ
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน มี
ศูนยบริการทางโทรศัพทในหนวยงานมากที่สุด (56.5%) รองลงมาเปนกลุมหนวยงาน
ท่ีเนนใหบริการภาครัฐ (51.1%) และกลุมหนวยงานที่เนนใหบริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจ (44.2%)   
บุคลากรทางดาน ICT ของหนวยงาน 

• จํานวนบคุลากรดาน ICT  

 

 

 

 

 

 

สําหรับบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา 
หนวยงานสวนใหญ (33.8%) มีบุคลากรดาน ICT อยูระหวาง 1 – 5 คน รองลงมาอยู
ระหวาง 6 – 10 คน (21.6%) 11 –20 คน (17.0%) 21 – 50 คน (14.1%) และ
มากกวา 50 คน (13.5%) (แผนภูมิ จ)  

แผนภูมิ จ รอยละของหนวยงาน จําแนกตามจํานวนบคุลากรทางดาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปจจบุัน 

1-5 คน 

6-10 คน
11-20 คน 

100%21-50 คน 

มากกวา 50 คน
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• ความตองการบุคลากรดาน ICT  

 ผลการสํารวจในป 2551 พบวา สวนใหญหนวยงาน 78.6% มีความตองการ
บุคลากร ICT เพิ่ม โดยสวนใหญตองการเพิ่มอยูในชวง 1 – 5 คน มากที่สุด (37.2%) 
เมื่อพิจารณาตามประเภทกลุมบริการ พบวากลุมหนวยงานที่มีการใหบริการ
ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน มีความตองการ
บุคลากรมากที่สุด (80.8%) สวนกลุมหนวยงานที่เนนใหบริการภาครัฐมีความตองการ
บุคลากรนอยที่สุด (67.8%) 
คาใชจายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานในรอบป 2550 

 สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงานในรอบป 2550 น้ัน ผลสํารวจเกี่ยวกับเงินลงทุนและ
คาใชจายดาน ICT ในภาพรวม พบวา หนวยงานสวนใหญ (25.9%) ใชเงินลงทุน
ในรอบป 2550 ไมเกิน 5 ลานบาท รองลงมาลงทุนอยูระหวาง 10 ลาน - 25 ลานบาท 
(17.9%) ระหวาง 25 ลาน - 50 ลานบาท (17.3%) เปนตน  
ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนสงเสริมและพฒันาการใชรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส  
และพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 

 มีหนวยงาน 31.7% ท่ีแสดงความคิดเห็นตอการจัดทําแผนสงเสริมและ
พัฒนาการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ควรมีองคกร
กลางในการใหความรูพัฒนาบุคลากรดาน  ICT (14.4%) ควรสนับสนุน
งบประมาณ โครงสราง อัตรากําลังบุคลากร และดาน IT อยางตอเนื่อง (11.8%) 
กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบงานของหนวยงานตางๆใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน (11.5%)  เปนตน  
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7. สรุปผลการวิเคราะหเชิงลึก 
7.1 บทสรุปสาํหรับความสําเร็จในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

และพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  
 สรุปในภาพโดยรวม 

ผลการประเมินความสําเร็จ และความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จโดยรวมในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ ไดวา 
ระดับความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลาง คือ 3.17 จากคะแนนเต็ม 5 ท้ังนี้ สรุปโดย
เรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ ไดดังนี้       

ลําดับความสําคัญของปจจัยตอความสําเร็จโดยรวม 

(1) ความพรอมของระบบและบุคคลากรดานสารสนเทศ 
(2) การสรางมาตรฐานในการเชื่อมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล 
(3) การสรางความรูความเขาใจและแผนการประชาสัมพันธ 
(4) ความรูความเขาใจกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ ICT 
(5) ระบบการชําระคาบริการที่หลากหลายและระบบความปลอดภัย 
(6) การออกแบบ การใหขอมูลขาวสารตางๆ และการปรับปรุง Website อยางสม่ําเสมอ 
(7) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
(8) การบริการที่หลากหลายผาน Website 

 

สรุปตามประเภทหนวยงาน 
กลุมหนวยงานราชการ ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลาง 
คือ 3.24 จากคะแนนเต็ม 5  
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กลุมรัฐวิสาหกิจผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลาง 
คือ 3.10 จากคะแนนเต็ม 5  

กลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ ผลการประเมินความสําเร็จใน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับความสําเร็จอยู
ในเกณฑปานกลาง คือ 3.06 จากคะแนนเต็ม 5  
 สรุปตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

กลุมบริการเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ ผลการประเมิน
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับ
ความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลาง คือ 3.04 จากคะแนนเต็ม 5  
 กลุมบริการเนนใหบริการภาครัฐ ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับความสําเร็จอยูในเกณฑ
ปานกลาง คือ 3.25 จากคะแนนเต็ม 5  

กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาค
ประชาชน ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ระดับความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลาง คือ 3.19 จากคะแนนเต็ม 5  

7.2 บทสรุป เพิ่ ม เติมจากการศึ กษาแบบเชิ ง คุณภาพ  และ
ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะตอภาครัฐ นําเสนอตามลักษณะการ
ใหบริการออกเปน 3 ประเภท ไดแก การบริการภาครัฐสูภาคเอกชน (G2C) การ
บริการภาครัฐสูภาคธุรกิจ (G2B) และการบริการภาครัฐสูภาครัฐ (G2G) สรุปไดดังนี้ 
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ปจจยัที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ 
G2C G2B G2G 

• สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหกับประชาชนในดาน
ขอมูลขาวสารตางๆ 

• เพิ่มศักยภาพในการใหบริการ 
เปดโอกาสใหภาคประชาชน
มีสวนรวมในการลงทะเบยีน 
ทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานภาครัฐ 

• สรางสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานภาครัฐและประชาชน 

• การพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด และการสงเสริม
สนับสนุนในการลงทุน ของ
ผูประกอบการโดยมหีนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของในการ
ใหบริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเปนผูสนับสนนุ 

• มีหลายชองทางในการใหบริการ
ภาคธุรกิจในการทําธุรกรรม 

• พัฒนาการบริหาร จัดการ
ทีมงานและบุคคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญดาน IT 

• การพัฒนาในการใหบริการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางองคกร 

• ความรูดานกฎหมาย และ
แหลงเงินทนุ 

• พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐาน
ในดาน IT ใหกับหนวยงาน
ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 
G2C G2B G2G 

• การใหบริการที่ปรึกษาและ
ขอมูลตางๆ ในการใชระบบ 

• การใหบริการการทําธุรกรรม
ตางๆ ผานระบบออนไลน 

• สงเสริมใหมีนโยบายและ
มาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย 

• การจัดใหมีการสงเสริม
คุมครองและ บริการขอมูล
ขาวสารที่เกีย่วกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแก
ผูประกอบการ 

• การใหบริการที่ปรึกษาและ
ขอกฎหมาย 

• มีการเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารและธุรกรรมตางๆ 
ระหวางองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

• มีการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานภาครัฐ 

• มีการพัฒนาในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• การใหบริการที่ปรึกษาและ
ขอกฎหมาย 
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อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ 117 

แผนภูมิ 21 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) ของ
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนน
ใหบริการภาครัฐ 120 

แผนภูมิ 22 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 123 

แผนภูมิ 23 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple RegressionAnalysis) ของ
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 126 
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สารบัญตาราง  

หนา 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของหนวยงาน  จําแนกตามประเภทหนวยงาน  3 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของหนวยงาน  จําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3 
ตาราง 3 ตัวอยางหนวยงาน  จําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประเภทหนวยงาน    5 
ตาราง 4 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการมีเว็บไซต  ประเภทกลุมบริการ 6 
ตาราง 5 รอยละของหนวยงานที่มีการพัฒนาเว็บไซต  จําแนกตามลักษณะการ

พัฒนาเว็บไซต  ประเภทกลุมบริการ 7 
ตาราง 6 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการใชเว็บไซตของ

หนวยงาน  ประเภทกลุมบริการ 9 
ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบนเว็บไซต  ประเภท

กลุมบริการ 12 
ตาราง 8 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซต  

ประเภทกลุมบริการ 18 
ตาราง 9 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการประชาสัมพันธเว็บไซตของหนวยงาน  

ประเภทกลุมบริการ  20 
ตาราง 10 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

หนวยงาน  ประเภทกลุมบริการ 24 
ตาราง 11 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามรูปแบบการชําระเงินจากการสั่งซื้อหรือ

ใหบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประเภทกลุมบริการ 26 
ตาราง 12 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของการ

ประยุกตระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชในหนวยงาน ประเภทกลุมบริการ 28 

ตาราง 13 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ ตาม 31 
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แนวทาง TH e-GIF ประเภทกลุมบริการ 
สารบัญตาราง (ตอ)  

หนา 
ตาราง 14 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามปญหาอุปสรรคในการจัดทํามาตรฐานขอมูล

ภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF 32 
ตาราง 15 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูลในปจจุบัน  

ประเภทกลุมบริการ 34 
ตาราง 16 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล

ในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ 39 
ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัยของขอมูลใน

ปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ  44 
ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความปลอดภัย

ของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา  ประเภทกลุมบริการ 51 
ตาราง 19 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบฐานขอมูลในปจจุบัน  

ประเภทกลุมบริการ 57 
ตาราง 20 รอยละของหนวยงานที่ใชฐานขอมูล  จําแนกตามเวอรชั่นของฐานขอมูลที่ใชงาน

ในปจจุบัน       59 
ตาราง 21 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานฐานขอมูลในอีก 3 ป

ขางหนา ประเภทกลุมบริการ 62 
ตาราง 22 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการมีศูนยบริการทางโทรศัพทของหนวยงาน  

(Call Center)  ประเภทกลุมบริการ  65 
ตาราง 23 รอยละของหนวยงาน   จําแนกตามจํานวนบุคลากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ  67 
ตาราง 24 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประเภทกลุมบริการ 68 
ตาราง 25 รอยละบุคลากรที่ตองการเพิ่ม  จําแนกตามตําแหนงงานที่ตองการ  ประเภท

กลุมบริการ 70 
ตาราง 26 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามเงินลงทุนและคาใชจายดาน ICT ในภาพรวม  71 
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ประเภทกลุมบริการ 
    สารบัญตาราง (ตอ)   

หนา 
ตาราง 27 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับการพัฒนาระบบ ICT 

ตองบประมาณรวมทั้งหมดในป 2550  ประเภทกลุมบริการ 73 
ตาราง 28 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับการดูแลระบบตอเงิน

ลงทุนและคาใชจายทั้งหมดดาน ICT  ประเภทกลุมบริการ 75 
ตาราง 29 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บไซต

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอเงินลงทุนและคาใชจาย
ทั้งหมดดาน ICT  ประเภทกลุมบริการ 77 

ตาราง 30 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามขอเสนอแนะ 79 
ตาราง 31 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความสําคัญและความสําเร็จในการ

พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 82 

ตาราง 32 สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระ โดยจําแนกตามประเภทหนวยงานและประเภทกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 86 

ตาราง 33 สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย
(FACTOR ANALYSIS) โดยวิธี PCA และวิธีหมุนแกนแบบ VARIMAX 89 

ตาราง 34 สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์สูงสุดดวยวิธีการ
วิเคราะหปจจัย (FACTOR ANALYSIS) โดยวิธี PCA และวิธีหมุนแกนแบบ VARIMAX 90 

ตาราง 35 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) โดย
จําแนกตามประเภทหนวยงานและประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 154 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

บทนํา 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การใชเครือขายและ
สารสนเทศภายในหนวยงาน  บุคลากรทางดาน ICT  คาใชจายการพัฒนาระบบ 
ICT ของหนวยงาน การพัฒนาเว็บไซต  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดทํา
มาตรฐานขอมูลภาครัฐ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอจํากัดดานตาง ๆ ปญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงาน  

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 23 
เมษายน – 31 พฤษภาคม 2551 วิธีสํารวจขอมูลใชวิธีสํารวจทางอินเทอรเน็ตโดย
แบบออนไลนและสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังหนวยงานที่อยูในคุมรวม 
(หนวยงานภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเทา ประกอบดวยหนวยงานราชการ 
หนวยงานราชการอิสระรัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ/องคการอิสระ/หนวยงานใน
กํากับกระทรวง และองคการมหาชน) จํานวนทั้งสิ้น 268 หนวยงาน แตเนื่องจาก
ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 196 หนวยงาน จึงจําเปนตองมีการประมาณ
คาตามวิธีสถิติ เพื่อใหขอมูลที่นําเสนอเปนคาประมาณของประชากรทุกแหงที่อยู
ในคุมรวม 

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในคร้ังนี้ จะนําไปใชในการจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ใหกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับใชในการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวกับการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอไป  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ตอนที ่1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

การสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 ไดสํารวจ
จากหนวยงานในระดับกรม ประกอบดวยหนวยงานราชการจํานวน 145 หนวยงาน 
(คิดเปน 54.1%) รัฐวิสาหกิจจํานวน 55 หนวยงาน (คิดเปน 20.5%) องคการมหาชน
และหนวยงานอิสระ (ประกอบดวยหนวยงานราชการอิสระ, องคการอสิระ/หนวยงานใน
กํากับกระทรวง, องคการมหาชน) จํานวน 68 หนวยงาน (คิดเปน 25.4%) (ตาราง 1) 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของหนวยงาน  จําแนกตามประเภทหนวยงาน  

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
 รวม 268 100.0 

หนวยงานราชการ 145 54.1 
รัฐวิสาหกิจ 55 20.5 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ   68 25.4 

 กลุมการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ได
แบงกลุมบริการเปน 3 ประเภท ไดแก กลุมหนวยงานที่ใหบริการผสมผสาน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 68.3% กลุมหนวยงานที่เนน
ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 21.3% และกลุมหนวยงานที่เนนใหบริการภาครัฐ 
10.4% (ตาราง 2) 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของหนวยงาน  จําแนกตามประเภทกลุมบริการ 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ประเภทกลุมบริการ จํานวน รอยละ 
รวม 268 100.0 
เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 57 21.3 
เนนใหบริการภาครัฐ 28 10.4 
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 183 68.3 
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 หากพิจาณาว าหน วยงานแตละประ เภท  มีการใหบ ริการรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในลักษณะใด ผลสํารวจ พบวา จาก
หนวยงานราชการ จํานวน 145 หนวยงาน ตัวอยางหนวยงานที่มีการทําธุรกรรม
เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ ไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กรมทางหลวง 
เปนตน ตัวอยางหนวยงานที่มีการทําธุรกรรมเนนใหบริการภาครัฐ ไดแก สํานัก
งบประมาณ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน สวนตัวอยางหนวยงานที่มีการทํา
ธุรกรรมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 
ไดแก กรมศุลกากร  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนตน  
 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 หนวยงาน ตัวอยางหนวยงานที่มีการทําธุรกรรมเนน
ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน ตัวอยางหนวยงานที่มีการทําธุรกรรม
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน ไดแก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนตน  
 องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ จํานวน 68 หนวยงาน  ตัวอยาง
หนวยงานที่ มีการทําธุรกรรมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ ไดแก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน ตัวอยาง
หนวยงานที่มีการทําธุรกรรมเนนใหบริการภาครัฐ ไดแก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนตน สวนตัวอยางหนวยงานที่มีการทํา
ธุรกรรมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 
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ตาราง 3 ตัวอยางหนวยงาน จําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาล 
 อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภทหนวยงาน 

ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หนวยงาน
(268 

หนวยงาน) 

เนนใหบริการประชาชน
และภาคธุรกจิ  
(G2C & G2B)  
(57 หนวยงาน) 

เนนใหบรกิารภาครัฐ 
(G2G)  

(28 หนวยงาน) 

ผสมผสานระหวางภาครฐั
กบัภาคธุรกจิและหรือภาค
ประชาชน (G2G,G2B,G2C) 

(183 หนวยงาน) 

 
หนวยงาน
ราชการ 

(145 
หนวยงาน) 

ตัวอยางหนวยงาน 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

• สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

• กรมทางหลวง 

ตัวอยางหนวยงาน 
• สํานักงบประมาณ 
• กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• กองทัพอากาศ 
• กองบัญชาก ารทหารสูงสุด 

ตัวอยางหนวยงาน 
• กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ 

• กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 

• สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

• กรมศุลกากร 

รัฐวสิาหกิจ
(55 หนวยงาน) 

ตัวอยางหนวยงาน 
• ธนาคารพฒันาวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย 

• การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย 

• บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 

-ไมม-ี ตัวอยางหนวยงาน 
• บริษัท อสมท จาํกัด 

(มหาชน) 
• บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด 
• บริษัท กสท โทรคมนาคม 
• บริษัท ทโีอที จาํกัด 

(มหาชน) 
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

องคการ
มหาชนและ
หนวยงาน
อิสระ 

(68 หนวยงาน) 

ตัวอยางหนวยงาน 
• สํานักงานกองทนุสนบัสนนุ

การวจิัย 
• สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ
• สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ
ประกอบธรุกิจประกันภัย 

• สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตรยิ 

ตัวอยางหนวยงาน 
• สํานักงานเลขาธิการครุุสภา 
• สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 

• สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ

ตัวอยางหนวยงาน 
• สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
• ศูนยพัฒนาความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษ 
• สํานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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1.2 การพัฒนาเว็บไซต รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 1.2.1 การพัฒนาเว็บไซต 
 1.2.1.1 การมีเว็บไซตในหนวยงาน   
  ผลการสํารวจในเร่ืองของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานนั้น เมื่อสอบถามถึงการมีเว็บไซตในหนวยงาน พบวา 
หนวยงานทั้งหมด 100% มีเว็บไซตในหนวยงาน และมีการพัฒนาเว็บไซตแลว 97.5% 
ยังไมไดพัฒนาอีก 2.5% (ตาราง 4)   
ตาราง 4 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการมีเว็บไซตในหนวยงาน 
  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

การมีเว็บไซต รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกจิ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมี - - - - 
มีเว็บไซต  การพัฒนาเว็บ 100.0 100.0 100.0 100.0 
• ไมมีการพัฒนา 2.5 4.4 4.9 1.5 
• มีการพัฒนา   97.5 95.6 95.1 98.5 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  มีการพัฒนา
เว็บไซต 95.6% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ มีการพัฒนาเว็บไซต 95.1% 
  กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน มีการพัฒนาเว็บไซตมากกวากลุมอื่น ๆ คือ 98.5% 
 เมื่อสอบถามหนวยงานที่ไดมีการพัฒนาเว็บไซตไปแลวนั้น วามี
ลักษณะการพัฒนาเว็บไซตอยางไร หนวยงานสวนใหญ ระบุวา มีทีมในหนวยงาน
พัฒนาเองประมาณ 71% รองลงมาจางบริษัทอื่นพัฒนาใหประมาณ 58% และใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาประมาณ 38% (ตาราง 5)   
ตาราง 5 รอยละของหนวยงานที่มีการพัฒนาเว็บไซต จําแนกตามลักษณะ 
 การพัฒนาเว็บไซต  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทการใหบริการ 

ลักษณะการพัฒนา
เว็บไซต1/ รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกจิ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 38.3 28.7 30.1 42.7 
มีทีมพฒันาเอง 71.3 70.6 62.9 72.8 
จางบริษัทอื่นพัฒนาให 58.5 45.6 41.9 65.2 

 หมายเหตุ : 1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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  ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  สวนใหญ มีทีม
พัฒนาเว็บไซตเอง 70.6% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ สวนใหญ มีทีมพัฒนาเว็บไซตเอง 62.9% 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน พัฒนาเว็บไซตเอง 72.8% 

1.2.1.2 วัตถุประสงคหลักการใชเว็บไซต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับวัตถุประสงคหลักของการใชเว็บไซตในหนวยงาน 3 
อันดับแรก ผลสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญ มีเว็บไซตเพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสาร 97.3% รองลงมาใชประชาสัมพันธองคกรและการบริการ 96.8% เพิ่มชอง
ทางการบริการ 83.3% (แผนภูมิ 1)   

หมายเหตุ : 1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

แผนภูมิ 1 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการ 
  ใชเว็บไซตของหน 3 อันดับแรก1/ 

การใหบริการขอมูลขาวสาร 

ประชาสมัพันธองคกรและ 
การบริการ 

เพิ่มชองทางการบริการ 83.3% 

96.8% 

97.3% 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ถูกลบ: วยงาน
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในดานการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในหนวยงาน ผลสํารวจ พบวา หนวยงานโดยรวมมีการใชเว็บไซตเพื่อพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานเพียง 11.5% เทานั้น (ตาราง 6)  
ตาราง 6 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการใช 
  เว็บไซตของหนวยงาน  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

วัตถุประสงคหลักในการใช
เว็บไซต1/ รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกจิ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

• การใหบริการขอมูลขาวสาร 97.3 97.9 100.0 96.8 
• ประชาสัมพันธองคกรและ 
        การบริการ 96.8 95.4 100.0 96.7 
• เพิ่มชองทางการบริการ 83.3 71.5 77.5 87.9 
• อํานวยความสะดวกใหกับ 

   ผูรับบริการ 81.3 66.8 72.7 87.2 
• สรางภาพลักษณองคกร 79.5 69.0 86.0 81.8 
• ลดตนทนุการบริหารจดัการ 43.3 34.8 44.7 45.8 
• ตามกระแสนิยมและความ 
       ทนัสมยั 30.2 16.1 30.1 34.7 
• เพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 11.5 18.9 - 11.0 

 
 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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  ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  วัตถุประสงค
หลักการใชเว็บไซต 3 อันดับแรก 1) ใหบริการขอมูลขาวสาร 97.9% 2) ประชาสัมพันธ
องคกรและการบริการ 95.4% 3) เพิ่มชองทางการบริการ 71.5% สวนวัตถุประสงคเพื่อ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานประมาณ 19% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ วัตถุประสงคหลักการใชเว็บไซต 3 
อันดับแรก 1) ใหบริการขอมูลขาวสาร 100.0%  2) ประชาสัมพันธองคกรและการ
บริการ 100.0% 3) สรางภาพลักษณองคกร 86.0% สวนวัตถุประสงคเพื่อพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน ผลสํารวจ พบวา ไมมีหนวยงานใดที่มีการใชเว็บเพื่อ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานเลย  
  กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน วัตถุประสงคหลักการใชเว็บไซต 3 อันดับแรก 1) ใหบริการ
ขอมูลขาวสาร 96.8% 2) ประชาสัมพันธองคกรและการบริการ 96.7% 3) เพิ่มชอง
ทางการบริการ 87.9% สวนวัตถุประสงคเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน 11.0% 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

1.2.1.3 การใหบริการผานเว็บไซต   
• รายการที่ใหบริการผานเว็บไซต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใหบริการในเรื่องตาง ๆ ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
ผลสํารวจ พบวา รายการบนเว็บไซตที่มีใหบริการแกประชาชนมากที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ 1) การใหบริการขอมูลขาวสารทั่วๆไปของหนวยงาน 2) การใหบริการ
ขอมูลขาวสารและสารประโยชนอื่นๆ ที่เก่ียวของ 3) การใหบริการ Download ขอมูล
ขาวสาร 4) การใหบริการขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหารและบุคลากร 5) การมี
บริการระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat room (แผนภูมิ 2)   
 หากพิจารณารายการที่ แสดงถึ งการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานนั้น ผลสํารวจ พบวา หนวยงานโดยรวมมีระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกอื่นและบันทึกขอมูลการทําธุรกรรมบน
เว็บไซต 24.0% มีระบบบริการโอนเงิน หรือตัดบัญชีผานธนาคาร หรือบัตรเครดิต
บนเว็บไซต 7.0% (ตาราง 7)  
 

แผนภูมิ 2 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบน 
 เว็บไซตมากที่สุด 5 รายการแรก 

ใหขอมูลขาวสารของหนวยงานทั่ว ๆ ไป 

มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 

ใหขอมูลขาวสารและสารประโยชนน ๆ 

มีระบบบนัทกึขอมูลเพือ่โตตอบ ฝากคําถาม  
หรือ Chat room 

100.0% 

97.6% 

91.2% 

84.0% 

72.9% 

ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหาร 
และบุคลากร 

ถูกลบ: อ่ื

ถูกลบ:  
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สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบนเว็บไซต 
 ประเภทกลุมบริการ 

การใหบริการ รายการบนเว็บไซต รวม 
มี ไมมี 

ภาพรวม 
• ใหขอมูลขาวสารหนวยงานทั่วๆ ไป 100.0 100.0 - 
• ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหาร
และบุคลากร 100.0 84.0 16.0 

• ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและ
อัตราคาบริการตางๆ 

 
100.0 51.9 48.1 

• ใหขอมูลขาวสารและสารประโยชน
อื่นๆ ที่เกีย่วของ 

 
100.0 97.6 2.4 

• มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 100.0 91.2 8.8 
• มีระบบบนัทกึขอมูล เพื่อโตตอบ 
ฝากคําถาม หรือ Chat room 100.0 72.9 27.1 

• มีระบบบนัทกึขอมูลเพื่อการสมัคร
สมาชิก ลงทะเบียน 

 
100.0 51.6 48.4 

• มีระบบบนัทกึขอมูล สําหรับการนัด
หมาย 100.0 18.7 81.3 

• มีระบบบริการโอนเงนิ หรือ ตัดบัญชี
ผานธนาคาร หรือบัตรเครดิต 

 
100.0 7.0 93.0 

• มีระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมตอกบั
หนวยงานภายนอกอื่นและบันทกึ
ขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกัน 100.0 24.0 76.0 

 



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

13 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบนเว็บไซต 
 ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใหบริการ รายการบนเว็บไซต รวม 
มี ไมมี 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
• ใหขอมูลขาวสารหนวยงานทั่วๆ ไป 100.0 100.0 - 
• ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหาร
และบุคลากร 100.0 79.2 20.8 

• ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและ
อัตราคาบริการตางๆ 100.0 58.1 41.9 

• ใหขอมูลขาวสารและสารประโยชน
อื่นๆ ที่เกีย่วของ 

 
100.0 88.6 11.4 

• มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 100.0 81.9 18.1 
• มีระบบบนัทกึขอมูล เพื่อโตตอบ 
ฝากคําถาม หรือ Chat room 100.0 73.3 26.7 

• มีระบบบนัทกึขอมูลเพื่อการสมัคร
สมาชิก ลงทะเบียน 

 
100.0 41.0 59.0 

• มีระบบบนัทกึขอมูล สําหรับการนัด
หมาย 100.0 14.3 85.7 

• มีระบบบริการโอนเงนิ หรือ ตัดบัญชี
ผานธนาคาร หรือบัตรเครดิต 100.0 11.8 88.2 

• มีระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมตอกบั
หนวยงานภายนอกอื่นและบันทกึ
ขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกัน 100.0 18.9 81.1 
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ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบนเว็บไซต 
 ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใหบริการ รายการบนเว็บไซต รวม 
มี ไมมี 

เนนใหบริการภาครัฐ 
• ใหขอมูลขาวสารหนวยงานทั่วๆ ไป 100.0 100.0 - 
• ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหาร
และบุคลากร 100.0 86.6 13.4 

• ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและ
อัตราคาบริการตางๆ 100.0 30.7 69.3 

• ใหขอมูลขาวสารและสารประโยชน
อื่นๆ ที่เกีย่วของ 100.0 100.0 - 

• มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 100.0 88.1 11.9 
• มีระบบบนัทกึขอมูล เพื่อโตตอบ 
ฝากคําถาม หรือ Chat room 100.0 73.3 26.7 

• มีระบบบนัทกึขอมูลเพื่อการสมัคร
สมาชิก ลงทะเบียน 100.0 44.7 55.3 

• มีระบบบนัทกึขอมูล สําหรับการนัด
หมาย 100.0 33.4 66.6 

• มีระบบบริการโอนเงนิ หรือ ตัดบัญชี
ผานธนาคาร หรือบัตรเครดิต 100.0 - 100.0 

• มีระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมตอกบั
หนวยงานภายนอกอื่นและบันทกึ
ขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกัน 100.0 19.4 80.6 
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ตาราง 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามรายการที่มีใหบริการบนเว็บไซต 
 ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใหบริการ รายการบนเว็บไซต รวม 
มี ไมมี 

ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 
• ใหขอมูลขาวสารหนวยงานทั่วๆ ไป 100.0 100.0 - 
• ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหาร
และบุคลากร 

 
100.0 85.2 14.8 

• ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและ
อัตราคาบริการตางๆ 

 
100.0 53.2 46.8 

• ใหขอมูลขาวสารและสารประโยชน
อื่นๆ ที่เกีย่วของ 

 
100.0 100.0 - 

• มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 100.0 94.6 5.4 
• มีระบบบนัทกึขอมูล เพื่อโตตอบ 
ฝากคําถาม หรือ Chat room 

 
100.0 72.7 27.3 

• มีระบบบนัทกึขอมูลเพื่อการสมัคร
สมาชิก ลงทะเบียน 

 
100.0 55.9 44.1 

• มีระบบบนัทกึขอมูล สําหรับการนัด
หมาย 100.0 17.8 82.2 

• มีระบบบริการโอนเงนิ หรือ ตัดบัญชี
ผานธนาคาร หรือบัตรเครดิต 

 
100.0 6.6 93.4 

• มีระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมตอกบั
หนวยงานภายนอกอื่นและบันทกึ
ขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกัน 100.0 26.4 73.6 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  รายการบน
เว็บไซตที่มีใหบริการแกประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) การใหบริการ
ขอมูลขาวสารทั่ว ๆ ไปของหนวยงาน 100.0% 2) การใหบริการขอมูลขาวสารและ
สารประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 88.6% 3) การใหบริการ Download ขอมูลขาวสาร 
81.9% 4) การใหบริการขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหารและบุคลากร 79.2% 5) 
การมีบริการระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ chat room 73.3%   
 รายการบนเว็บไซตที่แสดงถึงการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       
ผลสํารวจ พบวา กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ มีระบบสารสนเทศที่
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกอื่นและบันทึกขอมูลการทําธุรกรรมบนเว็บไซต  
18.9 % และระบบบริการโอนเงิน หรือตัดบัญชีผานธนาคาร หรือบัตรเครดิตบนเว็บไซต 
11.8% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ รายการบนเว็บไซตที่มีใหบริการแก
ประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ1) การใหบริการขอมูลขาวสารทั่ว ๆ ไปของ
หนวยงาน 100.0% 2) การใหบริการขอมูลขาวสารและสารประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
100.0% 3) การใหบริการ Download ขอมูลขาวสาร 88.1% 4) การใหบริการขอมูล
ขาวสารประวัติของผูบริหารและบุคลากร 86.6% 5) การมีบริการระบบบันทึกขอมูล
เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ chat room 73.3%   
 รายการบนเว็บไซตที่แสดงถึงการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส         
ผลสํารวจ พบวา กลุมเนนใหบริการภาครัฐ มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับ
หนวยงานภายนอกอื่นและบันทึกขอมูลการทําธุรกรรมบนเว็บไซต 19.4 % และ
ระบบบริการโอนเงิน หรือตัดบัญชีผานธนาคาร หรือบัตรเครดิตบนเว็บไซต ไมมี
การใหบริการในกลุมนี้  
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 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน รายการบนเว็บไซตที่มีใหบริการแกประชาชนมากที่สุด 5 
อันดับแรก คือ 1) การใหบริการขอมูลขาวสารทั่วๆ ไปของหนวยงาน 100.0% 
2) การใหบริการขอมูลขาวสารและสารประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 100.0% 3) 
การใหบริการ Download ขอมูลขาวสาร 94.6% 4) การใหบริการขอมูลขาวสารประวัติ
ของผูบริหารและบุคลากร 85.2% 5) การมีบริการระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบ ฝาก
คําถาม หรือ chat room 72.7%   
 รายการบนเว็บไซตที่แสดงถึงการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส        
ผลสํารวจ พบวา กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือ
ภาคประชาชน มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกอื่นและบันทึก
ขอมูลการทําธุรกรรมบนเว็บไซต  26.4 % และระบบบริการโอนเงิน หรือตัดบัญชี
ผานธนาคาร หรือบัตรเครดิตบนเว็บไซต 6.6% 

• ระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

รอยละ 

ระยะเวลา 1.0 4.6 

26.8 
19.3 

48.3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

นอยกวา 1 ป 1-2 ป 3-5 ป 6-7 ป มากกวา 7 ป 

แผนภูมิ 3 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามระยะเวลาการใหบริการผาน 
  เว็บไซต 
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 สวนระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซตของหนวยงาน ผลสํารวจ 
พบวา หนวยงานสวนใหญมีการพัฒนามากกวา 7 ป (48.3%) รองลงมา 3-5 ป (26.8%) 
6-7 ป (19.3%) 1-2 ป (4.6%) และนอยกวา 1 ป (1.0%) (แผนภูมิ 3)  
ตาราง 8 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามระยะเวลาการใหบริการผาน 
 เว็บไซต  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ผานเว็บไซต รวม 

เนนใหบรกิาร
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน

ระหวางภาครฐั
กบัภาคธุรกจิ 
และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• นอยกวา 1 ป 1.0 - - 1.5 
• 1 - 2 ป 4.6 2.1 9.1 4.7 
• 3 - 5 ป 26.8 32.7 27.9 24.7 
• 6 - 7 ป 19.3 16.4 13.4 21.2 
• มากกวา 7 ป 48.3 48.8 49.6 47.9 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ระยะเวลาการ
ใหบริการผานเว็บไซตสวนใหญมากกวา 7 ป (48.8%) 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซต   
สวนใหญมากกวา 7 ป (49.6%) 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน ระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซตสวนใหญมากกวา 7 ป 
(47.9%) (ตาราง 8) 
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1.2.1.4 การประชาสัมพันธเว็บไซต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการสํารวจในป 2551 พบวา หนวยงานสวนใหญถึง 
90.8% มีการประชาสัมพันธเว็บไซต มีหนวยงานเพียง 9.2% เทานั้นที่ไมไดมีการ
ประชาสัมพันธ (แผนภูมิ 4) 
 วิธีการที่หนวยงานใชประชาสัมพันธ เว็บไซตนั้น  ใชวิธี
ออฟไลน (88.9%) มากกวาออนไลน (75.0%) และ 64.0% ที่ใชทั้งวิธีออนไลนและ
ออฟไลนในการประชาสัมพันธเว็บไซตของหนวยงาน 
 สําหรับชองทางการประชาสัมพันธโดยวิธีออนไลน นั้น 
หนวยงานสวนใหญใชวิธีการโฆษณาผานแบนเนอร 42.4% รองลงมาใชระบบแจง
ขาวสาร e-Newsletter 38.9% โฆษณาทาง Search Engine Marketing 18.5% 
เปนตน สวนวิธีออฟไลน นั้น หนวยงานสวนใหญใชวิธีแผนพับ/โบรชัวร 76.4% รองลงมา
ใชส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ 63.1% ส่ือวิทยุ โทรทัศน 44.7% เปนตน 
(ตาราง 9) 
 

แผนภูมิ 4 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการประชาสัมพันธเว็บไซต 
  ของหนวยงาน 

มีการประชาสัมพันธ 
90.8% 

ไมมีการประชาสัมพันธ 

9.2% 
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ตาราง 9 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการประชาสัมพันธเว็บไซต 
  ของหนวยงาน  ประเภทกลุมบริการ  

ประเภทกลุมบริการ 

การประชาสัมพันธเว็บไซต รวม 

เนนใหบรกิาร
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง

ภาครัฐกบัภาค
ธุรกิจ และ
หรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มีการประชาสัมพันธ 1/  โดยวิธี 90.8 86.4 90.9 92.2 
ใชวิธีออนไลน 1/   75.0 62.6 89.3 76.5 

• โฆษณาผานแบนเนอร ตามเว็บไซตตางๆ  42.4 33.4 50.8 43.7 
• ระบบการแจงขาวสาร/ประชาสัมพันธ  

(e-Newsletter/events) 38.9 34.0 43.2 39.7 
• โฆษณาทาง Search Engine Marketing 18.5 13.2 23.1 19.4 
• โฆษณาทางอีเมล (E-Mail Marketing) 15.2 10.7 15.4 16.5 
• โฆษณาผานเว็บบอรด ตามเว็บไซตตางๆ  13.5 10.3 10.7 14.9 
• การตลาดผานนายหนาหรือตัวแทน 
ประชาสัมพันธ (Affiliate Marketing) 3.3 - - 4.7 

• โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 
Mobile  Marketing) 0.5 - - 0.7 

• อื่นๆ 7.9 - 10.7 9.8 
ใชวิธีออฟไลน 1/   88.9 94.7 84.0 88.0 

• แผนพับ/โบรชัวร 76.4 86.8 69.3 74.4 
• ส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ 63.1 65.4 68.6 61.6 
• ส่ือวิทยุ โทรทัศน 44.7 46.9 35.4 45.5 
• ปาย โปสเตอร Billboard 40.1 43.0 34.5 40.2 
• อื่นๆ 14.7 18.9 4.7 15.0 
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 64.0 57.3 73.3 64.5 

ไมมีการประชาสัมพันธ 9.2 13.6 9.1 7.8 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุ ม เน นให บ ริการประชาชนและภาคธุ ร กิ จ  มี การ
ประชาสัมพันธเว็บไซตประมาณ 86% ใชวิธีออฟไลน (94.7%) มากกวาวิธีออนไลน 
(62.6%) ใชทั้งออนไลนและออฟไลน มีประมาณ 57% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ มีการประชาสัมพันธเว็บไซตประมาณ 
91% ใชวิธีออนไลน (89.3%) มากกวาวิธีออฟไลน (84.0%) ใชทั้งออนไลนและ
ออฟไลน มีประมาณ 73% 
  กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน มีการประชาสัมพันธเว็บไซตประมาณ 92% ใชวิธีออฟไลน 
(88.0%) มากกวาวิธีออนไลน (76.5%) ใชทั้งออนไลนและออฟไลนมีประมาณ 64% 

1.2.2 การพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
1.2.2.1 ลักษณะการใหบริการหรือการทําธุรกรรมของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 5 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามลักษณะการใหบริการ/ 
  การทําธรุกรรม  ประเภทหนวยงาน 

รวม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ

รอยละ 

21.3% 
10.4% 

68.3% 

ประเภท 
หนวยงาน 

17.2% 
12.4% 

70.5% 

32.7% 

67.3% 

20.6% 
14.7% 

64.7% 

บริการประชาชน 
และภาคธุรกจิ 

บริการภาครฐั บริการผสมผสานระหวางภาครัฐกบั 
ภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน 
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   ผลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ในป 
2551 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะการใหบริการหรือการทําธุรกรรมของหนวยงานนั้น 
พบวา หนวยงานโดยรวม สวนใหญมีการทําธุรกรรมหรือมีการใหบริการแบบ
ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชนถึง 68.3% 
รองลงมาเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 21.3% และเนนใหบริการภาครัฐ
เพียง 10.4% 
 เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงาน ในหนวยงานราชการ 
สวนใหญเนนใหบริการแบบผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือ
ประชาชน ประมาณ 70% รัฐวิสาหกิจ สวนใหญเนนใหบริการแบบผสมผสานระหวาง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือประชาชน ประมาณ 67% และหนวยงานอิสระ สวนใหญ
เนนใหบริการแบบผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือประชาชน 
ประมาณ 65.0% (แผนภูมิ 5)  

1.2.2.2 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภูมิ 6 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
        ในหนวยงาน 

ยังไมมีการพัฒนาพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส 

78.7% 

มีการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

21.3% 



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

23 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 จากการสํารวจ  การพัฒนาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ใน
หนวยงานในป 2551 พบวา หนวยงานสวนใหญ 78.7% ยังไมไดพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสขึ้นในหนวยงาน  และมีหนวยงาน 21.3% ที่มีการพัฒนาแลว  โดยสวนใหญ
จะพัฒนามาแลว 3 – 5 ป (7.8%) (แผนภูมิ 6) 
 ประเภทกลุ มบริการ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานใน
กลุมนี้สวนใหญ 60.3% ยังไมไดพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น และมี
39.7% ที่มีการพัฒนาแลว โดยสวนใหญจะพัฒนามาแลว 3 – 5 ป (11.8%) 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ  หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 
93.0% ยังไมไดพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น  และมีเพียง 7.0% ที่มีการ
พัฒนาแลว โดยหนวยงานทั้งหมดระบุวาพัฒนามาแลว 1 – 2 ป (7.0%) 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 82.2% ยังไมไดพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น  และมีหนวยงาน 17.8% ที่มีการพัฒนาแลว โดยสวนใหญ
จะพัฒนามาแลว 3 – 5 ป (7.7%) (ตาราง 10) 
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ตาราง 10 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 ในหนวยงาน  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รวม 

เนนใหบรกิาร
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง

ภาครัฐกบัภาค
ธุรกิจ และ
หรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ยังไมมีการพัฒนา 78.7 60.3 93.0 82.2 
มีการพัฒนา  ในระยะเวลา 21.3 39.7 7.0 17.8 
• นอยกวา 1 ป 4.5 7.1 - 4.4 
• 1 - 2 ป 4.1 9.0 7.0 2.1 
• 3 - 5 ป 7.8 11.8 - 7.7 
• 6 - 7 ป 3.0 9.5 - 1.5 
• มากกวา 7 ป 1.9 2.3 - 2.1 

  

 สําหรับหนวยงานที่ ระบุวามีการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการของหนวยงานนั้น เมื่อสอบถามถึงรูปแบบการ
ชําระเงินจากการสั่งซื้อสินคา หรือใหบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หนวยงาน
โดยรวม สวนใหญใชวิธีการชําระเงินแบบออฟไลน (95.3%) มากกวาวิธีออนไลน 
(52.3%) สวนหนวยงานที่ใชทั้งสองวิธีมีประมาณ 48%  
  การชําระเงินโดยวิธีออฟไลน สวนใหญใชวิธีชําระเงินกับ
พนักงานโดยตรง (79.2%) รองลงมาโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (71.4%) โอนเงิน
ทางไปรษณีย (27.1%) เปนตน สวนวิธีออนไลนนั้น การชําระเงินสวนใหญใชวิธีชําระเงิน
ผานระบบ e-Banking (28.3%) ผานบัตรเครดิต (24.1%) ชําระเงินผานผูใหบริการ Paysbuy, 
Thai e-Pay, PayPal (16.3%) เปนตน  
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 ประเภทกลุ มบริการ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานใน
กลุมนี้สวนใหญใชวิธีการชําระเงินจากการสั่งซื้อสินคา หรือใหบริการผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแบบออฟไลน (88.2%) มากกวาวิธีออนไลน (47.3%) สวนหนวยงานที่
ใชทั้งสองวิธีมีประมาณ 35%  
 การชําระเงินโดยวิธีออฟไลน สวนใหญใชวิธีชําระเงินกับพนักงาน
โดยตรง (64.5%) รองลงมาโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (58.4%) เปนตน สวนวิธี
ออนไลนนั้น การชําระเงินสวนใหญใชวิธีชําระเงินผานระบบ e-Banking (30.1%) 
ผานบัตรเครดิต (17.6%) ชําระเงินผานผูใหบริการ Paysbuy, Thai e-Pay, PayPal 
(11.8%) เปนตน 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ หนวยงานในกลุมนี้ 100% ใชวิธีการ
ชําระเงินจากการสั่งซื้อสินคา หรือใหบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งแบบ
ออฟไลนและออนไลน  
 การชําระเงินโดยวิธีออฟไลน ใชวิธีชําระเงินกับพนักงานโดยตรง  
(100.0%) โอนเงินผานบัญชีธนาคาร (100.0%) เปนตน สวนวิธีออนไลนนั้น การ
ชําระเงินใชวิธีชําระเงินผานบัตรเครดิตเพียงวิธีเดียว (100.0%)  
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญใชวิธีการชําระเงินจากการสั่งซื้อ
สินคา หรือใหบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิธีออฟไลน (100.0%) มากกวาวิธี
ออนไลน (52.9%) สวนหนวยงานที่ใชทั้งสองวิธีมีประมาณ 53%  
 การชําระเงินโดยวิธีออฟไลน สวนใหญใชวิธีชําระเงินกับพนักงาน
โดยตรง (88.2%) รองลงมาโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (78.7%) เปนตน สวนวิธี
ออนไลนนั้น การชําระเงินสวนใหญใชวิธีชําระเงินผานระบบ e-Banking (28.9%) 
ผานบัตรเครดิต (24.0%) ชําระเงินผานผูใหบริการ Paysbuy, Thai e-Pay, PayPal 
(20.4%) เปนตน (ตาราง 11) 
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ตาราง 11 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามรูปแบบการชําระเงินจากการสั่งซื้อ 
 หรือใหบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมใหบริการ 

รูปแบบการชําระเงิน1/ รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกบั
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

ใชวิธีออฟไลน 1/  วิธีชําระเงิน 95.3 88.2 100.0 100.0 
• ชําระกับพนกังานโดยตรง 79.2 64.5 100.0 88.2 
• โอนเงินผานบัญชธีนาคาร 71.4 58.4 100.0 78.7 
• โอนเงินทางไปรษณีย 27.1 17.6 100.0 29.3 
• ผานตัวกลางการเงิน เชน เคานเตอร
เซอรวิส  Western Union  เปนตน 11.4 5.8 - 16.1 

• อื่นๆ 9.1 5.3 - 12.2 
ใชวิธีออนไลน 1/   วิธีชาํระเงิน 52.3 47.3 100.0 52.9 
• ชําระเงินผานระบบ E-banking  
     (รวม Internet anking,ATM,Telephone   
      Baniking) 

28.3 30.1 - 28.9 

• ชําระเงินผานบัตรเครดิต                  
(Payment Gateway) 

24.1 17.6 100.0 24.0 

• ชําระเงินผานผูใหบริการ เชน 
Paysbuy,Thai e-Pay,PayPal  เปนตน 

16.3 11.8 - 20.4 

• ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment  
เชน M-Pay, True Money เปนตน 

9.2 - - 16.1 

• ชําระทาง EDI 7.0 5.8 - 8.3 
• อื่นๆ 4.4 - - 7.8 
ใชทั้งออฟไลนและออนไลน 47.6 35.5 100.0 52.9 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.2.2.3 ระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 เมื่อสอบถามหนวยงานถึงความเปนไปไดหรือความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงาน นั้น หนวยงานโดยรวม 
ระบุวา ระบบสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต สําหรับใหขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน มีการนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.67) 
รองลงมาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธการใหบริการ (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
สวนระบบสารสนเทศอื่น ๆ ปรากฎตามตาราง 12 
 ประเภทกลุ มบริการ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  คะแนนเฉลี่ย
ความเปนไปไดหรือความเหมาะสมของระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใช
ในหนวยงาน 2 ลําดับแรก ไดแก ระบบสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต สําหรับ
ใหขอมูลขาวสารของหนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
การใหบริการ (คะแนนเฉลี่ย 4.23)   
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ คะแนนเฉลี่ยความเปนไปไดหรือ 
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 2 ลําดับแรก 
ไดแก ระบบสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต สําหรับใหขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.48) ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่เชื่อมตอกับหนวยงาน
อื่น ๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.24)  
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน คะแนนเฉลี่ยความเปนไปไดหรือความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 2 ลําดับแรก ไดแก ระบบ
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สารสนเทศที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต สําหรับใหขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
(คะแนนเฉลี่ย 4.80) ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธการใหบริการ (คะแนนเฉลี่ย 4.48)  
ตาราง 12 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม 
 ของการประยุกตระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 และพาณชิยอิเล็กทรอนิกสมาใชในหนวยงาน ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

ระบบสารสนเทศ รวม 

เนนใหบริการ
ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

เนนใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 
และหรือภาค
ประชาชน 

• พัฒนา Website สําหรับใหขอมูล 
ขาวสารของหนวยงาน 4.67 4.35 4.48 4.80 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธการใหบริการ 4.39 4.23 4.20 4.48 

• ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ี
เชื่อมตอกับหนวยงานอื่น ๆ 4.12 3.86 4.24 4.19 

• ระบบที่ตอบคําถามและระบบให
คําปรึกษา online 3.81 3.56 4.13 3.84 

• ระบบลงทะเบียนผูใชบริการ 3.79 3.60 3.76 3.85 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
จัดซื้อจัดจาง (ไมรวม e-Auction) 3.69 3.61 3.99 3.67 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
ติดตอกลับของผูใช 3.68 3.66 3.70 3.68 

• ระบบนัดหมายติดตอท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 3.48 3.19 4.02 3.48 

• ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Logistic 3.03 2.96 3.45 3.00 
• ระบบบริการโอนเงิน หรือตัดบัญชี 
ผานบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต 2.75 2.96 2.89 2.67 

 หมายเหตุ : คะแนนมากที่สุด = 5  และ คะแนนนอยที่สุด = 1 
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• การจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง           
TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงาน เปนสวนที่สําคัญ
สวนหนึ่งตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
หนวยงาน  สําหรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ ตามแนวทาง TH e-GIF เปน
ระบบที่ใชเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางระบบสารสนเทศที่มี
ความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการรวมและเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกันได  

มี อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

ไมมี

การจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐในหนวยงาน 

ความรูความเขาใจ ความพรอมในการจัดทํา

มาก ปานกลาง นอย ไมมี มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

28.4 
17.7

53.9

12.6 

64.6 

21.7 

1.1 
17.2

61.2

20.6

1.0 

แผนภูมิ 7 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการจัดทํามาตรฐานขอมูล 
  ภาครัฐ ตามแนวทาง TH e-GIF 
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 จากการสอบถามเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ 
ตามแนวทาง TH e-GIF ผลสํารวจในป 2551 พบวา หนวยงานสวนใหญ 53.9% 
ยังไมไดจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ มีการจัดทําแลว 28.4% อยูในระหวางการ
ดําเนินการ 17.7% 
 สําหรับความรูความเขาใจของหนวยงานในการจัดทํา
มาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF ผลสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญ
มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ในระดับปานกลาง (64.6%) และสวนใหญมีความ
พรอมในการจัดทําอยูในระดับปานกลางเชนกัน (61.2%) (แผนภูมิ 7)  

 ประเภทกลุ มบริการ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานใน   
กลุมนี้ 60.4% ยังไมไดจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ มีการจัดทําแลว 27.8% อยูใน
ระหวางการดําเนินการ 11.8% 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ หนวยงานในกลุมนี้ 53.8% ยังไมได
จัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ มีการจัดทําแลว 27.4% อยูในระหวางการดําเนินการ 
18.8% 
 กลุมผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือ
ประชาชน หนวยงานในกลุมนี้ 51.8% ยังไมไดจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ มีการ
จัดทําแลว 28.8% อยูในระหวางการดําเนินการ 19.4% (ตาราง 13) 
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ตาราง 13 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการจัดทํามาตรฐานขอมูล 
  ภาครัฐ ตามแนวทาง TH e-GIF ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 
การจัดทํามาตรฐานขอมูล

ภาครัฐตามแนวทาง  
TH e-GIF 

รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 
และหรือภาค
ประชาชน 

การจัดทํามาตรฐานขอมูล 
ตามแนวทาง TH e-GIF  100.0 100.0 100.0 100.0 
มีการจัดทํา 28.4 27.8 27.4 28.8 
อยูระหวางดําเนนิการ 17.7 11.8 18.8 19.4 
ไมมีการจัดทํา 53.9 60.4 53.8 51.8 

ความรูความเขาใจการจัดทํา
มาตรฐานขอมูล 1/ 100.0 100.0 100.0 100.0 
มาก 12.6 12.1 21.0 11.5 
ปานกลาง 64.6 76.0 59.3 62.5 
นอย 21.7 11.9 19.7 24.5 
ไมมีความรูความเขาใจ 1.1 - - 1.5 

ความพรอมในการจัดทํา
มาตรฐานขอมูล 1/ 100.0 100.0 100.0 100.0 
มาก 17.2 18.2 21.0 16.3 
ปานกลาง 61.2 63.9 69.8 59.2 
นอย 20.6 17.9 9.2 23.0 
ไมมีความพรอม 1.0 - - 1.5 

 หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะหนวยงานที่มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐแลวหรืออยูระหวางการ 
 ดําเนินการ 
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   ปญหาอุปสรรคในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ ตาม
แนวทาง TH e-GIF ที่หนวยงานประสบนั้น หนวยงาน 55.5% ที่แสดงความคิดเห็น 
ดังนี้ ขาดบุคลากรทํางานดานการพัฒนา e-government และ e-commerce  
23.8% รองลงมา ขาดทักษะความรูความเขาใจในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ  
20.5% หนวยงานขาดมาตรฐานในการจัดเก็บหรือแลกเปลี่ยนขอมูล/มีหลากหลาย
มาตรฐาน 18.4% สวนปญหาอุปสรรคอื่นๆ ปรากฎดังตาราง 14  
ตาราง 14 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามปญหาอุปสรรคในการจัดทํา 
 มาตรฐานขอมูลภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF 

ปญหาอุปสรรคในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ  รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น1/   ระบุปญหา ดังนี ้ 55.5 
• ขาดบุคลากรทํางานดานการพัฒนา e-government และ e-commerce 23.8 
• ขาดทักษะ ความรูความเขาใจในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ 20.5 
• หนวยงานขาดมาตรฐานในการจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนขอมูล/มีหลากหลายมาตรฐาน 18.4 
• นโยบายแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางการทํางานของภาครัฐยังไมชัดเจน 7.8 
• ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 6.5 
• อุปกรณรองรับระบบงานสารสนเทศในองคกรไมเพียงพอ/ขาดความพรอมดาน SW/HW   4.0 
• มีเทคโนโลยีหลากหลาย/ TH-eGIF ตั้งอยูบนพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีมี Learning  
      Curve สูง/ ระบบในหนวยงานสวนใหญเปนแบบ Client Server 3.1 
• ไมม่ันใจในความปลอดภัยของขอมูล  2.9 
• การประสานงานและการประชาสัมพันธไมเพียงพอ 2.4 
• ไมมีหนวยงานกลางในการจัดทํามาตรฐานขอมูล 2.0 
• อื่นๆ เชน ความจําเปนในการใชงานรวมกันระหวางภาครัฐมีนอย, ระบบที่ใชยัง 
      ไมไดรับการยอมรับ  1.0 
ไมแสดงความคิดเหน็ 44.5 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.3 การใชเครือขายสื่อสารและสารสนเทศภายในหนวยงาน (Network 
Infrastructure and Information Infrastructure) 

1.3.1 เครือขายสื่อสารขอมูล 
1.3.1.1 การใชงานในปจจุบัน 
ภาพรวม 

การใชงานเครือขายส่ือสารขอมูลโดยรวม พบวา หนวยงาน
สวนใหญใชเครือขายแบบ Ethernet LAN (81.5%) รองลงมา Wireless LAN 
(77.3%) Leased Line (66.7%) Fast Ethernet LAN (64.3%)  ADSL (46.1%)  
Metro LAN  (34.5%) Frame Relay (27.4%) ISDN (25.2%) Satellite (21.0%)  
และ ATM (13.0%)   

 สําหรับความเร็วสูงสุดเฉลี่ยของเครือขายที่ใชงานในปจจุบัน 
เปนดังนี้ เครือขาย Leased Line มีความเร็วเฉลี่ย 120.98 Mbps, เครือขาย 
Frame Relay มีความเร็วเฉล่ีย 13.18 Mbps, ATM มีความเร็วเฉล่ีย 132.34 
Mbps, ADSL มีความเร็วเฉล่ีย 65.51 Mbps, ISDN มีความเร็วเฉล่ีย 9.68 Mbps 
Metro LAN มีความเร็วเฉล่ีย 179.77 Mbps และ Satellite มีความเร็วเฉลี่ย 50.92 
Mbps (ตาราง 15) 

 นอกจากนี้ มีหนวยงาน 21.3% ที่ระบุถึงเครือขายส่ือสารอ่ืน ๆ 
ที่มีเพิ่มเติมในหนวยงานนอกเหนือจากเครือขายขางตน (ในจํานวนนี้มีหนวยงาน 
17.9% ระบุวามีการใชงานในเครือขาย MPLS, GIGABIT ETHERNET LAN, 
VPN, IP-VPN, GIN, UNINET, CAT-IP-VPN, GIGABIT-WAN, MOD, IP-STAR, 
VPDN, GITS และ WIMAX  สวนหนวยงานอีก 3.4% ระบุวามีเครือขาย WIMAX 
และ MPLS ในหนวยงานแตไมไดมีการใชงาน) 
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ตาราง 15 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการใชงานเครือขายสื่อสาร 
 ขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ    

การใชงานในปจจุบัน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม 

มีใชงาน ไมมีใชงาน 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ใช (Mbps) 

ภาพรวม 
1. Leased line 100.0 66.7 33.3 120.98 
2. Frame Relay 100.0 27.4 72.6 13.18 
3. ATM 100.0 13.0 87.0 132.34 
4. ADSL 100.0 46.1 53.9 65.51 
5. ISDN 100.0 25.2 74.8 9.68 
6. Metro LAN 100.0 34.5 65.5 179.77 
7. Satellite 100.0 21.0 79.0 50.92 
8. Wireless LAN 100.0 77.3 22.7  
9. Ethernet LAN 100.0 81.5 18.5  
10. Fast Ethernet LAN 100.0 64.3 35.7  

 
ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  เครือขาย 
Wireless LAN มีการใชงานมากที่สุด (82.7%) เครือขาย ATM มีการใชงานนอย
ที่สุด (9.5%)  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ  เครือขาย Leased line มีการใช
งานมากที่สุด (81.8%) เครือขาย ATM มีการใชงานนอยที่สุด (4.9%)  

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน เครือขาย Ethernet LAN มีการใชงานมากที่สุด (84.8%) 
เครือขาย ATM มีการใชงานนอยที่สุด (15.3%) (ตาราง 15 ตอ) 
ตาราง 15 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการใชงานเครือขายสื่อสาร 
 ขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใชงานในปจจุบัน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม 

มีใชงาน ไมมีใชงาน 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ใช (Mbps) 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 

1. Leased line 100.0 62.3 37.7 46.06 
2. Frame Relay 100.0 36.4 63.6 9.88 
3. ATM 100.0 9.5 90.5 40.75 
4. ADSL 100.0 48.1 51.9 188.28 
5. ISDN 100.0 18.3 81.7 8.84 
6. Metro LAN 100.0 22.9 77.1 83.31 
7. Satellite 100.0 18.9 81.1 33.91 
8. Wireless LAN 100.0 82.7 17.3  
9. Ethernet LAN 100.0 78.6 21.4  
10. Fast Ethernet LAN 100.0 70.4 29.6  

 
 
 
 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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ตาราง 15 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการใชงานเครือขายสื่อสาร 
 ขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใชงานในปจจุบัน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล 

รวม 
มีใชงาน ไมมีใชงาน 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ใช (Mbps) 

เนนใหบริการภาครัฐ 

1. Leased line 100.0 81.8 18.2 796.93 

2. Frame Relay 100.0 18.8 81.2 33.65 

3. ATM 100.0 4.9 95.1 155.00 

4. ADSL 100.0 53.2 46.8 2.48 

5. ISDN 100.0 27.9 72.1 0.55 

6. Metro LAN 100.0 28.5 71.5 27.15 

7. Satellite 100.0 14.6 85.4 44.00 

8. Wireless LAN 100.0 68.4 31.6  

9. Ethernet LAN 100.0 66.6 33.4  

10. Fast Ethernet LAN 100.0 51.1 48.9  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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ตาราง 15 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการใชงานเครือขายสื่อสาร 
 ขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใชงานในปจจุบัน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม 

มีใชงาน ไมมีใชงาน 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ใช (Mbps) 

ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 

1. Leased line 100.0 65.8 34.2 22.09 
2. Frame Relay 100.0 26.0 74.0 12.32 
3. ATM 100.0 15.3 84.7 149.13 
4. ADSL 100.0 44.3 55.7 35.48 
5. ISDN 100.0 27.0 73.0 11.34 
6. Metro LAN 100.0 39.0 61.0 214.93 
7. Satellite 100.0 22.7 77.3 56.06 
8. Wireless LAN 100.0 77.1 22.9  
9. Ethernet LAN 100.0 84.8 15.2  
10. Fast Ethernet  LAN 100.0 64.4 35.6  

 

  เมื่อเปรียบเทียบเครือขายสื่อสารขอมูลที่มีการใชงานมากที่สุด 
ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปได
ดังนี้ กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีการใชงานมากในเครือขาย Leased Line, ADSL 
และ ISDN กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ มีการใชงานมากในเครือขาย 
Frame Relay, Wireless LAN และ Fast Ethernet LAN กลุมใหบริการผสมผสาน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน มีการใชงานมากในเครือขาย 
ATM, Metro LAN, Satellite และ Ethernet LAN   

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคํานวณความเร็วเฉล่ีย 
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1.3.1.2 ความตองการใชงานใน 3 ปขางหนา 
 ภาพรวม 

ความตองการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูลในอีก  3 ป 
ขางหนา ผลสํารวจในครั้งนี้ พบวา หนวยงานโดยรวม สวนใหญตองการใชงาน
เครือขายส่ือสาร Wireless LAN มากที่สุด (73.8%) รองลงมา Fast Ethernet LAN 
(64.2%) Leased Line (63.4%) Ethernet LAN (62.8%) Metro LAN (42.2%)  
ADSL (39.7%) Frame Relay (23.4%) ISDN (21.0%) Satellite (15.1%) และ ATM (9.7%) 

สําหรับความเร็วสูงสุดเฉล่ียของเครือขายที่ตองการใชงานใน
อีก 3 ปขางหนา เปนดังนี้ เครือขาย Leased Line ความเร็วเฉล่ียที่ตองการคือ 
1,237.25 Mbps, เครือขาย Frame Relay ความเร็วเฉลี่ยที่ตองการ 569.77 Mbps   
เครือขาย ATM ความเร็วเฉลี่ยที่ตองการ 801.70 Mbps, เครือขาย ADSL 
ความเร็วเฉลี่ยที่ตองการ 326.76 Mbps, เครือขาย ISDN ความเร็วเฉล่ียที่ตองการ 
782.41 Mbps, เครือขาย Metro LAN ความเร็วเฉลี่ยที่ตองการ 2,002.23 Mbps 
และเครือขาย Satellite ความเร็วเฉล่ียที่ตองการ 790.24 Mbps (ตาราง 16)   

เ ม่ือสอบถามถึงเครือขายส่ือสารอื่นๆ  ที่ตองการใชงาน 
นอกเหนือจากเครือขายขางตน ผลสํารวจมีหนวยงาน 19.4% ที่ระบุความตองการ/
ไมตองการเครือขายอื่น ๆ เพิ่มเติม (ในจํานวนนี้มีหนาวยงาน 16.8% ระบุเครือขายที่
ตองการใชงาน คือ เครือขาย MPLS, WIMAX, GIGABIT ETHERNET LAN, VPN, 
GIN, UNINET, VPDN, MOD, CAT-IP-VPN, GIGABIT-WAN และ IP- VPN สวนเครือขาย
ที่ไมตองการใชแลวมีหนวยงาน 1.9% ที่ระบุไดแก เครือขาย IP-STAR, IP-VPN, 
MPLS, GIGABIT ETHERNET LAN และ GITS นอกจากนี้มีหนวยงานอีก 0.7% 
ที่ยังไมแนใจวาจะใชเครือขาย GIGABIT ETHERNET LAN และ GIN อีกหรือไม
ใน 3 ปขางหนา) 
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ตาราง 16 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานเครือขาย 
 ส่ือสารขอมูลในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ 

ความตองการใชงาน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม ตองการ ไม

ตองการ 
ไมระบุ 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ตองการ 
(Mbps) 

ภาพรวม 

1. Leased line 100.0 63.4 24.8 11.8 1,237.25 

2. Frame Relay 100.0 23.4 59.5 17.1 569.77 

3. ATM 100.0 9.7 72.6 17.7 801.70 

4. ADSL 100.0 39.7 41.4 18.9 326.76 

5. ISDN 100.0 21.0 61.4 17.6 782.41 

6. Metro LAN 100.0 42.2 40.5 17.3 2,002.23 

7. Satellite 100.0 15.1 65.2 19.7 790.24 

8. Wireless LAN 100.0 73.8 13.7 12.5  
9. Ethernet LAN 100.0 62.8 22.7 14.5  
10. Fast Ethernet LAN 100.0 64.2 20.5 15.3  

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  เครือขาย 
Wireless LAN และ Fast Ethernet LAN มีความตองการใชงานใกลเคียงกัน 
(59.2% และ 58.2%) เครือขาย ATM และ Satellite มีความตองการใชงานนอยที่สุด
ในสัดสวนที่เทากัน (9.4%)  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ เครือขาย Leased line มีความ
ตองการใชงานในอีก 3 ปขางหนามากที่สุด (72.6%) และเครือขาย ATM มีความ
ตองการใชงานนอยที่สุด (11.9%)  
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน เครือขาย Wireless LAN มีความตองการใชงานมากที่สุด 
(80.2%) เครือขาย ATM มีความตองการใชงานนอยที่สุด (9.4%) (ตาราง 16 ตอ)   
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ตาราง 16 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานเครือขาย 
 ส่ือสารขอมูลในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล 

รวม ตองการ ไม
ตองการ 

ไมระบุ 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ตองการ
(Mbps) 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 

1. Leased line 100.0 57.2 28.7 14.1 145.57 

2. Frame Relay 100.0 29.3 52.4 18.3 92.88 

3. ATM 100.0 9.4 77.0 13.6 404.19 

4. ADSL 100.0 41.2 38.2 20.6 212.20 

5. ISDN 100.0 11.6 72.5 15.9 2.36 

6. Metro LAN 100.0 32.2 51.7 16.1 1,059.95 

7. Satellite 100.0 9.4 72.3 18.3 2.76 

8. Wireless LAN 100.0 59.2 19.6 21.2  

9. Ethernet LAN 100.0 52.6 33.1 14.3  

10. Fast Ethernet LAN 100.0 58.2 20.4 21.4  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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ตาราง 16 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานเครือขาย 
 ส่ือสารขอมูลในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม ตองการ ไม

ตองการ 
ไมระบุ 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ตองการ
(Mbps) 

เนนใหบริการภาครัฐ 

1. Leased line 100.0 72.6 27.4 - 7,170.49 

2. Frame Relay 100.0 30.1 51.0 18.9 1,982.76 

3. ATM 100.0 11.9 59.6 28.5 4,185.49 

4. ADSL 100.0 38.7 32.8 28.5 1,297.05 

5. ISDN 100.0 28.5 57.5 14.0 1,918.39 

6. Metro LAN 100.0 36.5 39.9 23.6 1,633.81 

7. Satellite 100.0 14.6 61.7 23.7 3,416.33 

8. Wireless LAN 100.0 62.3 28.5 9.2  

9. Ethernet LAN 100.0 51.6 35.0 13.4  

10. Fast Ethernet LAN 100.0 53.2 37.7 9.1  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคาํนวณความเร็วเฉลี่ย 
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ตาราง 16 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานเครือขาย 
 ส่ือสารขอมูลในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน กลุมเครือขาย
ส่ือสารขอมูล รวม ตองการ ไม

ตองการ 
ไมระบุ 

ความเร็ว
สูงสุดเฉล่ีย 
ที่ตองการ
(Mbps) 

ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 
1. Leased line 100.0 64.0 23.1 12.9 493.35 
2. Frame Relay 100.0 20.5 63.0 16.5 459.83 
3. ATM 100.0 9.4 73.3 17.3 259.50 
4. ADSL 100.0 39.4 43.7 16.9 215.96 
5. ISDN 100.0 22.7 58.5 18.8 685.48 
6. Metro LAN 100.0 46.3 37.1 16.6 2,253.74 
7. Satellite 100.0 16.9 63.6 19.5 575.24 
8. Wireless LAN 100.0 80.2 9.5 10.3  
9. Ethernet LAN 100.0 67.7 17.6 14.7  
10. Fast Ethernet  LAN 100.0 67.8 17.9 14.3  

   

  เมื่อเปรียบเทียบเครือขายสื่อสารขอมูลที่มีความตองการใชงาน
มากที่สุดในอีก 3 ปขางหนา ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดดังนี้ กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีความตองการใช
งานมากในเครือขาย Leased Line, Frame Relay, ATM และ ISDN กลุมเนน
ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ มีความตองการใชงานมากในเครือขาย ADSL 
กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน มี
ความตองการใชงานมากในเครือขาย Metro LAN, Satellite, Wireless LAN, 
Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN 

หมายเหตุ : Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคํานวณความเร็วเฉล่ีย 
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 1.3.2 ระบบปองกันความปลอดภัย  
 1.3.2.1 การใชงานในปจจุบัน 
 ภาพรวม 

• ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
 ผลสํารวจเกี่ยวกับการใชงานระบบความปลอดภัยของขอมูล 

และเครือขายสื่อสารในปจจุบัน พบวา หนวยงานสวนใหญใช Firewall (93.7%) 
รองลงมา IDS/IPS (57.8%), VPN (48.9%) และ NAC (25.2%) (ตาราง 17)   

 นอกจากนี้  เมื่อสอบถามถึงระบบความปองกันความ
ปลอดภัยอื่น ๆ  ที่หนวยงานใชเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบขางตน  พบวา 
มีหนวยงาน 5.6% ที่ระบุวามีระบบปองกันความปลอดภัยอื่น ๆ ในหนวยงาน 
(ในจํานวนนี้มีหนวยงาน 4.5% ระบุวามีการใชงานใน ระบบ Anti-Virus, Band 
Width Management, Wireless Gateway, Mail Gateway, Anti-Virus 
Centralize, Anti-Virus Gateway, SSL-VPN, Web Gateway  สวนหนวยงานอีก 
1.1% ระบุวามีระบบ Band Width Management ในหนวยงานแตไมไดใช)  
ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัย 
 ของขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ  

การใชงานปจจุบัน ระบบความปลอดภัย รวม 
มีการใชงาน ไมมีการใชงาน 

ภาพรวม 
ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
1. Firewall 100.0 93.7 6.3 
2. IDS/IPS  

(Intrusion Detection stem) 100.0 57.8 42.2 
3. NAC (Network  Access Control) 100.0 25.2 74.8 
4. VPN (Virtual Private Network) 100.0 48.9 51.1 
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• ระบบความปองกันความปลอดภัยทีกํ่าหนดตวับุคคล
และควบคุมความปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 

สําหรับระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและ
ควบคุมความปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร ผลสํารวจ พบวา หนวยงานสวนใหญ
ใช DS (42.8%) รองลงมา Biometric Security (31.6%), Smart Card (17.5%) 
และ CA (17.3%) (ตาราง 17 ตอ)   

สวนระบบความปองกันความปลอดภัยอื่น ๆ ที่หนวยงานใช
เพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบขางตน พบวามีหนวยงาน 4.1% ที่ระบุวามีระบบ
ปองกันความปลอดภัยอื่น ๆ ในหนวยงาน (ในจํานวนนี้มีหนวยงาน 3.0% ระบุวามี
การใชงานในระบบสแกนลายนิ้วมือ, Proximity Card, ระบบลายมืออิเล็กทรอนิกส 
(PKI), Token Key, One Time Password และ Centralize Log Management    
สวนหนวยงานอีก 1.1% ระบุวามีระบบ Barcode ในหนวยงานแตไมไดใชงาน)  
ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัย 
 ของขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ)  

การใชงานปจจุบัน ระบบความปลอดภัย รวม 
มีการใชงาน ไมมีการใชงาน 

ภาพรวม 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 17.3 82.7 
2. DS (Directory Service) 100.0 42.8 57.2 
3. Smart Card  100.0 17.5 82.5 
4. Biometric Security 100.0 31.6 68.4 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ระบบความ
ปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร ประเภท Firewall  มีการใชงานใน
หนวยงานมากที่สุด (91.2%) ประเภท NAC มีการใชงานนอยที่สุด (15.4%) สวน
ระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของ
เครือขายสื่อสาร ประเภท DS มีการใชงานมากที่สุด (41.5%)  ประเภท Smart 
Card มีการใชงานนอยที่สุด (8.8%) 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ระบบความปลอดภัยของขอมูล 
และเครือขายสื่อสาร ประเภท Firewall  มีการใชงานมากที่สุด (100.0%) ประเภท 
NAC มีการใชงานนอยที่สุด (32.8%) สวนระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนด
ตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร ประเภท DS มีการใช
งานมากที่สุด (37.7%)  ประเภท Smart Card มีการใชงานนอยที่สุด (15.6%) 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
ประเภท Firewall มีการใชงาน มากที่สุด (93.5%) ประเภท NAC มีการใชงานนอย
ที่สุด (27.1%) สวนระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุม
ความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร ประเภท DS มีการใชงานมากที่สุด (43.9%) 
ประเภท CA มีการใชงานนอยที่สุด (18.9%) (ตาราง 17 ตอ) 
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ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัย 
 ของขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ)   

การใชงานปจจุบัน ระบบความปลอดภัย รวม 
มีการใชงาน ไมมีการใชงาน 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 

ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 

1. Firewall 100.0 91.2 8.8 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 57.2 42.8 
3. NAC (Network  Access Control) 100.0 15.4 84.6 
4. VPN (Virtual Private Network) 100.0 41.3 58.7 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 11.4 88.6 

2. DS (Directory Service) 100.0 41.5 58.5 

3. Smart Card  100.0 8.8 91.2 

4. Biometric Security 100.0 30.1 69.9 
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ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัย 
 ของขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ)   

การใชงานปจจุบัน ระบบความปลอดภัย รวม 
มีการใชงาน ไมมีการใชงาน 

เนนใหบริการภาครัฐ 

ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 

1. Firewall 100.0 100.0 - 
2. IDS/IPS 
(Intrusion Detection stem) 100.0 65.6 34.4 
3. NAC (Network  Access Control) 100.0 32.8 67.2 
4. VPN (Virtual Private Network) 100.0 48.0 52.0 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 18.8 81.2 
2. DS (Directory Service) 100.0 37.7 62.3 
3. Smart Card  100.0 15.6 84.4 
4. Biometric Security 100.0 27.9 72.1 
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ตาราง 17 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบความปลอดภัย 
 ของขอมูลในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ)   

การใชงานปจจุบัน ระบบความปลอดภัย รวม 
มีการใชงาน ไมมีการใชงาน 

ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 

ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 

1. Firewall 100.0 93.5 6.5 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 56.8 43.2 
3. NAC (Network  Access Control) 100.0 27.1 72.9 
4. VPN (Virtual Private Network) 100.0 51.4 48.6 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 18.9 81.1 
2. DS (Directory Service) 100.0 43.9 56.1 
3. Smart Card  100.0 20.6 79.4 
4. Biometric Security 100.0 32.6 67.4 

 
  เมื่อเปรียบเทียบระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลที่มีการใช
งานมากที่ สุด  ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สรุปไดดังนี้ ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายส่ือสาร 
กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีการใชงานมากในประเภท Firewall, IDS/IPS และ NAC 
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กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน มีการ
ใชงานมากในประเภท VPN 
  สวนระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุม
ความปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ และหรือประชาชนเพียงกลุมเดียวเทานั้นที่มีการใชงานมากในประเภท 
CA, DS, Smart Card และ Biometric Security  

1.3.2.2 ความตองการใชงานใน 3 ปขางหนา 
 ภาพรวม 

• ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
    สําหรับความตองการใชงานระบบความปลอดภัยของขอมูล 
และเครือขายสื่อสารใน 3 ปขางหนา ผลการสํารวจในป 2551 พบวา หนวยงานใน
ภาพรวม ตองการใชระบบความปลอดภัยมากขึ้น โดย IDS/IPS และ Firewall เปน
ระบบที่มีความตองการมากที่สุดในสัดสวนใกลเคียงกัน (ประมาณ 85.0%) 
(ตาราง 18) 

 นอกจากนี้  เมื่อสอบถามถึงระบบความปองกันความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ที่หนวยงานตองการใชงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบขางตน 
พบวามีหนวยงาน 5.2 % ระบุถึงระบบที่ตองการใชงานในอีก 3 ปขางหนา ไดแก 
ระบบ Anti-Virus, Band Width Management, Wireless Gateway, Mail 
Gateway, Anti-Virus Centralize, Anti-Virus Gateway, SSL-VPN และ Web 
Gateway  
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ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความ 
 ปลอดภัยของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา  ประเภทกลุมบริการ 

ความตองการใชงาน   ระบบความ
ปลอดภัย รวม 

ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 
ภาพรวม 

ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
1. Firewall 100.0 85.1 0.5 14.4 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 85.2 2.4 12.4 
3. NAC  
(Network  Access Control) 100.0 83.8 6.0 10.2 
4. VPN  
(Virtual Private Network) 100.0 80.3 7.3 12.4 

• ระบบความปองกันความปลอดภัยทีกํ่าหนดตวับุคคล
และควบคุมความปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 

 ความตองการใชงานระบบความปองกันความปลอดภัยที่
กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร ในอีก 3 ปขางหนา 
ผลการสํารวจ พบวา หนวยงานในภาพรวม ตองการใช CA มากที่สุด (86.5%) 
(ตาราง 18 ตอ) 

 เมื่อสอบถามถึงระบบความปองกันความปลอดภัยอื่น ๆ ที่
หนวยงานตองการใชงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบขางตน พบวามีหนวยงาน 
4.1% ระบุถึงระบบที่ตองการใชงานในอีก 3 ปขางหนา คือ ระบบสแกนลายนิ้วมือ, 
Proximity Card, ระบบลายมืออิเล็กทรอนิกส (PKI), Token Key, One Time 
Password, Centralize Log Management  และ Barcode 
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ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความ 
 ปลอดภัยของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน   ระบบความ
ปลอดภัย รวม 

ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 
ภาพรวม 

ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 86.5 3.4 10.1 
2. DS (Directory Service) 100.0 84.4 6.0 9.6 
3. Smart Card  100.0 68.1 18.1 13.8 
4. Biometric Security 100.0 67.2 19.6 13.2 

 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ระบบความ
ปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร ประเภท IDS/IPS มีความตองการใชงาน
ในอีก 3 ปขางหนามากที่สุด (81.8%) ประเภท Firewall มีความตองการใชงาน
นอยที่สุด (76.9%) ระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุม
ความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร ประเภท DS มีความตองการใชงานมากที่สุด 
(81.9%) ประเภท Biometric Security มีความตองการใชงานนอยที่สุด (46.2%) 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ระบบความปลอดภัยของขอมูลและ
เครือขายสื่อสาร ประเภท Firewall และ IDS/IPS มีความตองการใชงานเทากัน 
(86.0%) ประเภท NAC มีความตองการใชนอยที่สุด (72.7%) ระบบปองกันความ
ปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร 
ประเภท CA มีความตองการใชงานมากที่สุด (90.9%) ประเภท Biometric Security      
มีความตองการใชงานนอยที่สุด (68.4%) 
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 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร
ประเภท Firewall มีความตองการใชงานมากที่สุด (87.5%) ประเภท VPN มีความ
ตองการใชนอยที่สุด (80.2%) ระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและ
ควบคุมความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร ประเภท CA มีความตองการใชงาน
มากที่สุด (87.9%) ประเภท Smart Card มีความตองการใชงานนอยที่สุด (67.2%) 
(ตาราง 18 ตอ) 
ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความ 
 ปลอดภัยของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน   ระบบความ
ปลอดภัย 

รวม 
ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
1. Firewall 100.0 76.9 - 23.1 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 81.8 6.5 11.7 
3. NAC  
(Network  Access Control) 100.0 80.6 7.9 11.5 
4. VPN 
(Virtual Private Network) 100.0 79.7 13.3 7.0 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 80.0 6.5 13.5 
2. DS (Directory Service) 100.0 81.9 6.8 11.3 
3. Smart Card  100.0 64.4 24.4 11.2 
4. Biometric Security 100.0 46.2 42.4 11.4 
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ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความ 
 ปลอดภัยของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน   ระบบความ
ปลอดภัย 

รวม 
ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 

เนนใหบริการภาครัฐ 
ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
1. Firewall 100.0 86.0 - 14.0 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 86.0 - 14.0 
3. NAC 
(Network  Access Control) 100.0 72.7 17.6 9.7 
4. VPN 
(Virtual Private Network) 100.0 81.8 4.3 13.9 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 90.9 - 9.1 
2. DS (Directory Service) 100.0 90.3 4.9 4.8 
3. Smart Card  100.0 81.2 4.9 13.9 
4. Biometric Security 100.0 68.4 21.9 9.7 
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ตาราง 18 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามความตองการใชงานระบบความ 
 ปลอดภัยของขอมูลในอีก 3 ป ขางหนา ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน   ระบบความ
ปลอดภัย รวม 

ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 
ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 
1. Firewall 100.0 87.5 0.7 11.8 
2. IDS/IPS  
(Intrusion Detection stem) 100.0 86.1 1.4 12.5 
3. NAC 
(Network  Access Control) 100.0 86.5 3.6 9.9 
4. VPN 
(Virtual Private Network) 100.0 80.2 5.8 14.0 
ระบบปองกันความปลอดภยัที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความ
ปลอดภัยของเครือขายสื่อสาร 
1. CA (Certificate Authority) 100.0 87.9 3.0 9.1 
2. DS (Directory Service) 100.0 84.2 5.9 9.9 
3. Smart Card  100.0 67.2 18.2 14.6 
4. Biometric Security 100.0 73.6 12.1 14.3 

 
  เมื่อเปรียบเทียบระบบปองกันความปลอดภัยที่ตองการใชงาน
มากที่สุดในอีก 3 ปขางหนา ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สรุปไดดังนี้ สําหรับระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขาย
ส่ือสาร กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาค
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ประชาชน มีความตองการใชงานมากในประเภท Firewall, IDS/IPS และ NAC 
กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีความตองการใชงานมากในประเภท VPN  
  สวนระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุม
ความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีความตองการใช
งานมากในประเภท CA, DS และ Smart card กลุมใหบริการผสมผสานระหวาง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชนมีความตองการใชงานมากในประเภท 
Biometric Security  

1.3.3 ฐานขอมูล 
1.3.1.1 การใชงานในปจจุบัน  

 ภาพรวม 
 ผลสํารวจในป 2551 เรื่องระบบฐานขอมูลที่มีใชอยูปจจุบันใน

หนวยงาน พบวาหนวยงานสวนใหญใช MS SQL Server (76.4%) รองลงมา MySQL 
(71.2%)  MS Access (64.1%)  Oracle (64.0%)  DB 2 (13.5%) และ INFORMIX (5.6%) 
(ตาราง 19) 

สวนระบบฐานขอ มูลอื่ น  ๆ  ที่ หน วยงานระบุ เพิ่ ม เติม
นอกเหนือจากระบบขางตน พบวามีหนวยงาน 11.9% ที่ระบุวามีระบบฐานขอมูล
อื่น ๆ ในหนวยงาน (ในจํานวนนี้มีหนวยงาน 10.4% ระบุมีการใชงานในฐานขอมูล 
Sybase, Postgre SQL, Foxpro, MS SQL Express, COGNOS, Fir Bird, 
Essbase, Dataflex, และ Pervasive สวนหนวยงานอีก 1.5% ระบุวามีฐานขอมูล 
Postgre SQL และ SAP ในหนวยงานแตไมไดใชงาน)  
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ตาราง 19 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบฐานขอมูล 
ในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ 

การใชงานในปจจุบัน ฐานขอมูล รวม 
มี ไมมี เลิกใช ไมระบุ 

ภาพรวม 
1. Oracle 100.0 64.0 24.9 2.0 9.1 
2. DB2 100.0 13.5 62.9 3.1 20.5 
3. MS SQL Server 100.0 76.4 17.7 0.5 5.4 
4. INFORMIX 100.0 5.6 65.9 4.0 24.6 
5. MS Access 100.0 64.1 15.1 4.8 16.0 
6. MySQL 100.0 71.2 17.6 2.0 9.2 

 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ระบบฐานขอมูล 
Oracle มีการใชงานในปจจุบันมากที่สุด (74.0%) สวน INFORMIX มีการใชงาน
นอยที่สุด (7.1%)  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ระบบฐานขอมูล MySQL มีการใช
งานในปจจุบันมากที่สุด (81.8%) เปนที่นาสังเกตุวาฐานขอมูล INFORMIX ใน
กลุมเนนใหบริการภาครัฐไมระบุวามีการใชงานเลย 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน ระบบฐานขอมูล MS SQL Server มีการใชงานในปจจุบัน
มากที่สุด (78.5%) INFORMIX มีการใชงานนอยที่สุด (6.0%) (ตาราง 19 ตอ) 
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ตาราง 19 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามการใชงานระบบฐานขอมูล 
 ในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

การใชงานในปจจุบัน ฐานขอมูล รวม 
มี ไมมี เลิกใช ไมระบุ 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
1. Oracle 100.0 74.0 21.5 - 4.5 
2. DB2 100.0 11.7 58.1 4.8 25.4 
3. MS SQL Server 100.0 70.4 20.3 2.4 6.9 
4. INFORMIX 100.0 7.1 65.1 4.5 23.3 
5. MS Access 100.0 49.6 22.8 9.1 18.5 
6. MySQL 100.0 56.9 31.3 - 11.8 

เนนใหบริการภาครัฐ 
1. Oracle 100.0 76.9 9.1 - 14.0 
2. DB2 100.0 14.6 57.5 - 27.9 
3. MS SQL Server 100.0 74.1 16.1 - 9.8 
4. INFORMIX 100.0 - 52.6 - 47.4 
5. MS Access  100.0 76.9 4.3 4.3 14.5 
6. MySQL 100.0 81.8 4.9 4.3 9.0 
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 

1. Oracle 100.0 58.9 28.5 3.0 9.6 
2. DB2 100.0 13.9 65.3 3.0 17.8 
3. MS SQL Server 100.0 78.5 17.2 - 4.3 
4. INFORMIX 100.0 6.0 68.2 4.4 21.4 
5. MS Access  100.0 66.6 14.4 3.6 15.4 
6. MySQL 100.0 74.0 15.4 2.2 8.4 
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1.3.1.2 เวอรช่ันที่ใชงานในปจจุบัน 
 เม่ือสอบถามถึงเวอรช่ันลาสุดของระบบฐานขอมูลที่หนวยงาน
ใชงานอยูในปจจุบัน ผลการสํารวจเปนดังนี้ 1) ฐานขอมูล Oracle สวนใหญหนวยงาน
ใชเวอรช่ัน 10 (29.2%), 2) DB2 สวนใหญใชเวอรช่ัน 7 (6.1%), 3) Microsoft SQL 
Server สวนใหญใชเวอรช่ัน 2000 (27.5%), INFORMIX สวนใหญใชเวอรช่ัน 7 
(2.5%), 5) Microsoft Access สวนใหญใชเวอรช่ัน 2003 (31.8%), 6) MySQL สวนใหญ
ใชเวอรช่ัน 5 (30.7%) (ตาราง 20) 
ตาราง 20 รอยละของหนวยงานที่ใชฐานขอมูล  จําแนกตามเวอรช่ันของ 
 ฐานขอมูลที่ใชงานในปจจุบัน       

ฐานขอมูล รอยละ 
ORACLE  เวอรช่ัน 64.0 

• 10  29.2 
• 9 18.5 
• 8 7.7 
• 7 2.0 
• 6 1.0 
• อื่น ๆ เชน 4, standard 1.0 
• ไมระบุเวอรช่ัน 4.6 

DB2   เวอรช่ัน 13.5 
• 7 6.1 
• 8 1.9 
• อื่น ๆ เชน DB 400 1.5 
• ไมระบุเวอรช่ัน 4.0 
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ตาราง 20 รอยละของหนวยงานที่ใชฐานขอมูล  จําแนกตามเวอรช่ันของ 
 ฐานขอมูลที่ใชงานในปจจุบัน (ตอ)       

ฐานขอมูล รวม 
Microsoft SQL Server  เวอรช่ัน 76.4 

• 2000 27.5 
• 2005 26.6 
• 2003 9.9 
• อื่น ๆ เชน 2006, 4, 7, 8, 9 5.0 
• ไมระบุเวอรช่ัน 7.4 

INFORMIX   เวอรช่ัน 5.6 
• 7 2.5 
• อื่น ๆ เชน 2, 3 1.5 
• ไมระบุเวอรช่ัน 1.6 

Microsoft Access  เวอรช่ัน 64.1 
• 2003 31.8 
• 2007 9.0 
• 2000 8.7 
• XP 2.4 
• อื่น ๆ 1997, 2002, 7 3.2 
• ไมระบุเวอรช่ัน 8.9 

MySQL  เวอรช่ัน 71.2 
• 5 30.7 
• 4 18.9 
• 3 3.7 
• อื่น ๆ เชน 6, 2, 2000, 2003 3.5 
• ไมระบุเวอรช่ัน 14.4 
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1.3.1.3 ความตองการใชงานใน 3 ปขางหนา   

 ภาพรวม 

สําหรับระบบฐานขอมูลที่หนวยงานตองการใชงานในอนาคต 
ผลการสํารวจ พบวาฐานขอมูล MS SQL Server เปนฐานขอมูลที่หนวยงานตองการใช
มากที่สุด (65.0%) รองลงมา คือ MySQL (63.2%) Oracle (61.5%)  Microsoft Access 
(53.9%) DB2 (14.2%) และ INFORMIX (7.2%) (ตาราง 21) 

เมื่อสอบถามถึงระบบฐานขอมูลอื่น ๆ ที่หนวยงานตองการใช
เพิ่มเติมในอีก 3 ปขางหนานอกเหนือจากฐานขอมูลขางตน พบวามีหนวยงาน 
11.9% ที่ระบุถึงฐานขอมูลที่ตองการ/ไมตองการ (ในจํานวนนี้มีหนวยงาน 7.1% 
ระบุฐานขอมูลที่ตองการใชงาน ไดแก ฐานขอมูล Postgre SQL, Sybase, SAP, 
COGNOS และ Pervasive สวนหนวยงานอีก 2.6% ระบุถึงฐานขอมูลที่ไมตองการใชงาน 
คือ ฐานขอมูล Sybase, MS SQL Express, Foxpro และ Dataflex นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานอีก 2.2% ที่ไมแนใจวายังคงตองการใชงานฐานขอมูล Fir Bird, Foxpro, 
Sybase และ Essbase อีกหรือไมใน 3 ปขางหนา)   
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ตาราง 21 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานฐานขอมูล 
 ในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ 

ความตองการใชงาน   ฐานขอมูล รวม 
ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 

ภาพรวม 
1. Oracle 100.0 61.5 13.1 25.4 
2. DB2 100.0 14.2 48.3 37.5 
3. MS SQL Server 100.0 65.0 12.3 22.7 
4. INFORMIX 100.0 7.2 54.9 37.9 
5. Microsoft Access 100.0 53.9 15.1 31.0 
6. MySQL 100.0 63.2 10.5 26.3 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ระบบฐานขอมูล 
Oracle มีความตองการใชงานมากที่สุด (64.7%) INFORMIX มีความตองการใช
งานนอยที่สุด (2.4%)  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ระบบฐานขอมูล Oracle มีความ
ตองการใชงานมากที่สุด (72.1%) สําหรับฐานขอมูล INFORMIX เปนที่นาสังเกตุ
วาในปจจุบันในกลุมนี้ไมไดมีการใชงานในระบบนี้เลย แตเมื่อถามถึงความ
ตองการใชงานใน 3 ปขางหนา มีหนวยงานถึง 4.9% ที่ระบุวาตองการใช 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน ระบบฐานขอมูล MS SQL Server มีความตองการใชงานใน
ปจจุบันมากที่สุด (66.3%) INFORMIX มีความตองการใชงานนอยที่สุด (9.0%) 
(ตาราง 21 ตอ) 
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ตาราง 21 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการใชงานฐานขอมูล 
 ในอีก 3 ปขางหนา  ประเภทกลุมบริการ (ตอ) 

ความตองการใชงาน   ฐานขอมูล รวม 
ตองการ ไมตองการ ไมระบุ 

เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
1. Oracle 100.0 64.7 14.8 20.5 
2. DB2 100.0 14.0 53.9 32.1 
3. MS SQL Server 100.0 58.4 16.2 25.4 
4. INFORMIX 100.0 2.4 63.2 34.4 
5. Microsoft Access 100.0 40.3 29.8 29.9 
6. MySQL 100.0 54.4 20.1 25.5 

เนนใหบริการภาครัฐ 
1. Oracle 100.0 72.1 4.3 23.6 
2. DB2 100.0 23.7 42.9 33.4 
3. MS SQL Server 100.0 69.9 7.0 23.1 
4. INFORMIX 100.0 4.9 56.9 38.2 
5. Microsoft Access 100.0 63.5 13.4 23.1 
6. MySQL 100.0 63.5 13.4 23.1 
ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 

1. Oracle 100.0 58.8 14.0 27.2 
2. DB2 100.0 12.9 47.4 39.7 
3. MS SQL Server 100.0 66.3 11.8 21.9 
4. INFORMIX 100.0 9.0 52.0 39.0 
5. Microsoft Access 100.0 56.6 10.8 32.6 
6. MySQL 100.0 65.9 7.0 27.1 
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  เมื่อเปรียบเทียบระบบฐานขอมูลที่หนวยงานตองการใชงานมาก
ที่สุดในอีก 3 ปขางหนา ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดดังนี้ กลุมเนนใหบริการภาครัฐมีความตองการใช
งานมากในระบบฐานขอมูล Oracle, DB2, MS SQL Server และ Microsoft Access 
กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน มี
ความตองการใชงานมากในฐานขอมูล INFORMIX และ MySQL    

1.3.2 ศูนยบริการทางโทรศัพท (Call Center) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการสํารวจในป 2551 พบวา หนวยงานในภาพรวมประมาณครึ่งหนึ่ง 
(53.3%) มีศูนยบริการทางโทรศัพท (Call Center) โดยลักษณะการจัดการศูนยบริการฯ 
นั้น สวนใหญ หนวยงานมีวิธีการจัดการโดยมีทีม Call Center เอง (36.7%) ที่เหลือ
จางบริษัทอื่นในการใหบริการ (16.6%) (แผนภูมิ 8) 

 

มีศูนยบริการ 
53.3% 

ไมมี
ศูนยบริการ 

46.7% 

แผนภูมิ 8 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีศูนยบริการทาง 
 โทรศัพทของหนวยงาน (Call Center) 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  พบวามี
ศูนยบริการทางโทรศัพท 44.2% แตสวนใหญไมมีศูนยบริการทางโทรศัพท 55.8%  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ พบวา สวนใหญ มีศูนยบริการทาง
โทรศัพท 51.1% ไมมีศูนยบริการทางโทรศพัท 48.9% 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน พบวา สวนใหญ มีศูนยบริการทางโทรศัพท 56.5% ไมมีศูนยบริการ
ทางโทรศัพท 43.5% โดยในกลุมนี้ หนวยงานที่มีศูนยบริการฯ ในหนวยงานนั้น 
สวนใหญมีทีม Call Center เอง ถึง 41.5% จางบริษัทอื่นบริการใหเพียง 15% 
เทานั้น (ตาราง 22) 
ตาราง 22 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามการมีศูนยบริการทาง
 โทรศัพทของหนวยงาน (Call Center)  ประเภทกลุมบริการ  

ประเภทกลุมบริการ 

การมีศูนยบริการทาง
โทรศัพท (Call Center) รวม 

เนนใหบรกิาร
ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

เนนใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน

ระหวางภาครัฐ
กบัภาคธุรกจิ 
และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมี 46.7 55.8 48.9 43.5 
มี   วิธีการจัดการ 53.3 44.2 51.1 56.5 
• มีทีม Call Center เอง 36.7 21.3 37.1 41.5 
• จางบริษทัอืน่บริการให 16.6 22.8 14.0 15.0 
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1.4 บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลสํารวจ เรื่อง บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ภาพรวม พบวา บุคลากรทางดาน ICT ของหนวยงานสวนใหญ อยูระหวาง 1 – 5 คน 
(33.8%) รองลงมาอยูระหวาง 6 – 10 คน (21.6%) 11 –20 คน (17.0%) 21 – 50 คน 
(14.1%) และมากกวา 50 คน (13.5%) (แผนภูมิ 9)  

 

 

 

 

แผนภูมิ 9 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามจํานวนบุคลากรทางดาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปจจุบัน 

1-5 คน

100%

6-10 คน
11-20 คน 

21-50 คน

มากกวา 50 คน 
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ตาราง 23 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามจํานวนบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปจจุบัน  ประเภทกลุมบริการ  

ประเภทกลุมบริการ 

จํานวนบุคลากรทางดาน 
ICT ในปจจุบัน รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• 1 - 5 คน 33.8 34.9 30.1 34.1 
• 6 - 10 คน 21.6 23.0 27.4 20.3 
• 11 - 20 คน 17.0 13.8 18.8 17.8 
• 21 - 50 คน 14.1 16.5 4.9 14.8 
• มากกวา 50 คน 13.5 11.8 18.8 13.0 

 
 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานสวนใหญมี
บุคลากรทางดาน ICT อยูระหวาง 1 – 5 คน (34.9%) 
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ หนวยงานสวนใหญมีบุคลากรทางดาน 
ICT อยูระหวาง 1 – 5 คน (30.1%) 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือ
ภาคประชาชน หนวยงานสวนใหญมีบุคลากรทางดาน ICT อยูระหวาง 1 – 5 คน 
(34.1%) (ตาราง 23) 
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 ความตองการบุคลากรทางดาน ICT ผลการสํารวจในป 2551 พบวาสวนใหญ
หนวยงานถึง 78.6% มีความตองการบุคลากรเพิ่ม โดยสวนใหญตองการเพิ่มอยู
ในชวง 1 – 5 คน มากที่สุด (37.2%) (ตาราง 24)   
ตาราง 24 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามความตองการบุคลากรทางดาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

ความตองการบุคลากร
ทางดาน ICT รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมีความตองการ 21.4 23.3 32.2 19.2 
มีความตองการเพิ่ม จํานวน 78.6 76.7 67.8 80.8 
• 1 - 5 คน 37.2 42.4 21.1 38.0 
• 6 - 10 คน 18.3 16.6 9.7 20.2 
• 11 - 20 คน 12.7 11.0 18.2 12.4 
• 21 - 50 คน 8.4 6.7 9.1 8.8 
• มากกวา 50 คน 2.0 - 9.7 1.4 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  ความตองการบุคลากร
ทางดาน ICT หนวยงานสวนใหญ (42.4%) ตองการเพิ่มระหวาง 1 – 5 คน  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ ความตองการบุคลากรทางดาน ICT 
หนวยงานสวนใหญ (21.1%) ตองการเพิ่มระหวาง 1 – 5 คน  
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือ
ภาคประชาชน ความตองการบุคลากรทางดาน ICT หนวยงานสวนใหญ (38.0%) 
ตองการเพิ่มระหวาง 1 – 5 คน  

 ตําแหนงบุคลากรทางดาน ICT ที่ตองการ ผลสํารวจในป 2551 พบวา 
หนวยงานสวนใหญ ตองการโปรแกรมเมอรเพิ่มมากที่สุด คือ 12.7% รองลงมาเปน
ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 10.7% และนักวิเคราะหระบบ 8.2% สวนตําแหนง
อื่น ๆ ปรากฎดังตาราง 25  
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ตาราง 25 รอยละบุคลากรท่ีตองการเพิ่ม  จําแนกตามตําแหนงงานที่ตองการ  
 ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

ตําแหนงงานที่ตองการ รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกบั
ภาคธุรกจิ 

และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 8.0 43.7 48.3 
• ผูจัดการระบบ 4.4 0.2 1.9 2.3 
• นักวิเคราะหระบบ 8.2 1.0 3.9 3.3 
• ผูชียวชาญดานซอฟตแวรประยุกต 6.6 0.6 3.6 2.4 
• ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรมัลติมีเดีย 3.9 0.1 1.9 1.9 
• ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารขอมูล 5.3 0.5 2.0 2.8 
• ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอท ี 6.3 0.5 2.0 3.8 
• ผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพของ 3.8 0.3 1.8 1.7 
• วิศวกรซอฟตแวร 6.4 0.3 3.4 2.7 
• โปรแกรมเมอร 12.7 1.8 4.4 6.5 
• เว็บมาสเตอร 5.0 0.5 1.9 2.6 
• ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร 6.5 0.5 2.1 3.9 
• ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 10.7 0.6 6.8 3.3 
• ผูจัดการดาน Logistics 0.3 - 0.2 0.1 
• เจาหนาที่ดาน Logistics 0.4 - 0.2 0.2 
• ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.7 0.1 0.2 0.4 
• ผูเชี่ยวชาญดานแคดแคม 0.2 - 0.1 0.1 
• ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล 7.1 0.6 3.7 2.8 
• เจาหนาที่ฝกอบรมคอมพวิเตอร 4.3 0.2 3.4 0.7 
• ผูจัดการดานการตลาดและการประชาสมัพันธ 0.2 - 0.1 0.1 
• เจาหนาทีด่านการตลาดและการประชาสัมพันธ 0.3 0.1 0.1 0.1 
• อื่น ๆ  6.7 0.1 - 6.6 
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1.5 คาใชจายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานในรอบป 2550 

1.5.1 เงินลงทุนและคาใชจายดาน ICT ในภาพรวม 
 สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของหนวยงานในรอบป 2550 นั้น ผลสํารวจเกี่ยวกับเงินลงทุนและ
คาใชจายดาน ICT ในภาพรวม พบวา หนวยงานสวนใหญใชเงินลงทุนในรอบป 2550 
ไมเกิน 5 ลานบาท (25.9%) รองลงมาลงทุนอยูระหวาง 10 ลาน - 25 ลานบาท 
(17.9%) ระหวาง 25 ลาน - 50 ลานบาท (17.3%) เปนตน (ตาราง 26) 
ตาราง 26 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามเงินลงทุนและคาใชจายดาน  
 ICT ในภาพรวม  ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

เงินลงทุนและคาใชจาย 
ในภาพรวม (บาท) รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกบั
ภาคธุรกิจ 

และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• ไมเกนิ 5 ลาน 25.9 26.5 24.7 25.8 
• มากกวา 5 ลาน - 10 ลาน 14.8 14.7 23.1 13.5 
• มากกวา 10 ลาน - 25 ลาน 17.9 21.6 18.8 16.7 
• มากกวา 25 ลาน - 50 ลาน 17.3 14.0 18.8 18.1 
• มากกวา 50 ลาน - 100 ลาน 7.0 11.4 4.9 6.0 
• มากกวา 100 ลาน - 250 ลาน 5.5 - 4.9 7.3 
• มากกวา 250 ลาน - 500 ลาน 2.0 - 4.8 2.1 
• มากกวา 500 ลาน - 1,000 ลาน 4.9 4.8 - 5.7 
• มากกวา 1,000 ลาน - 2,500 ลาน 1.0 2.3 - 0.8 
• ไมตอบ 3.7 4.7 - 4.0 
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 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ หนวยงานใน
กลุมนี้ใชเงินลงทุนและคาใชจายดาน ICT สวนใหญไมเกิน 5 ลานบาท (26.5%) 
รองลงมาลงทุนอยูระหวาง 10 ลาน - 25 ลานบาท (21.6%) ระหวาง 5 ลาน - 10 
ลานบาท (14.7%) เปนตน  
 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ หนวยงานในกลุมนี้ใชเงินลงทุนและ
คาใชจายดาน ICT สวนใหญไมเกิน 5 ลานบาท (24.7%) รองลงมาลงทุนอยูระหวาง 
5 ลาน - 10 ลานบาท (23.1%) ลงทุนระหวาง 10 ลาน - 25 ลานบาท และ 25 ลาน – 
50 ลานบาท ในสัดสวนที่เทากัน (18.8%) เปนตน 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้ใชเงินลงทุนและคาใชจายดาน ICT สวนใหญ
ไมเกิน 5 ลานบาท (25.8%) รองลงมาลงทุนอยูระหวาง 25 ลาน – 50 ลานบาท (18.1%) 
ลงทุนระหวาง 10 ลาน - 25 ลานบาท (16.7%) เปนตน 

1.5.2 คาใชจายสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

 ผลสํารวจเกี่ยวกับสัดสวนคาใชจายสําหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตองบประมาณรวมทั้งหมดของหนวยงานในรอบ
ป 2550 พบวา หนวยงานสวนใหญ (65.8%) มีสัดสวนคาใชจายดานการพัฒนาระบบ 
ICT นอยกวาเทากับ รอยละ 5 รองลงมาอยูระหวางรอยละ 5.01–รอยละ 10.00 มี 
14.8% เปนตน (ตาราง 27) 
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ตาราง 27 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับ                   
 การพัฒนาระบบ ICT ตองบประมาณรวมทั้งหมดในป 2550 
 ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 

สัดสวนคาใชจายสําหรับ 
การพัฒนาระบบ ICT ตอ
งบประมาณรวมทั้งหมด 

รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกบั
ภาคธุรกิจ 
และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• นอยกวาเทากับรอยละ 5 65.8 58.7 78.3 66.0 
• รอยละ 5.01 - รอยละ 10.00 14.8 16.3 11.9 14.8 
• รอยละ 10.01 - รอยละ 15.00 2.3 2.4 - 2.6 
• รอยละ 15.01 – รอยละ 20.00 4.0 6.8 4.9 3.0 
• รอยละ 20.01 – รอยละ 25.00 0.5 - - 0.7 
• มากกวารอยละ 25.0 7.0 6.7 4.9 7.5 
• ไมตอบ 5.6 9.1 - 5.4 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
  กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานในกลุม
นี้สวนใหญ 58.7% มีสัดสวนคาใชจายสําหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารตองบประมาณรวมทั้งหมดของหนวยงานในรอบป 2550 นอยกวา
เทากับรอยละ 5 รองลงมามีสัดสวนคาใชจายอยูระหวางรอยละ 5.01 – รอยละ 
10.00 มี 16.3% เปนตน 
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 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 78.3 % 
มีสัดสวนคาใชจายสําหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอ
งบประมาณรวมทั้งหมดของหนวยงานในรอบป 2550 นอยกวาเทากับรอยละ 5 
รองลงมามีสัดสวนคาใชจายอยูระหวางรอยละ 5.01 - รอยละ 10.00 มี 11.9% 
เปนตน 

 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 66.0 % มีสัดสวนคาใชจาย
สําหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอตองบประมาณรวม
ทั้งหมดของหนวยงานในรอบป 2550 นอยกวาเทากับรอยละ 5 รองลงมามีสัดสวน
คาใชจายอยูระหวางรอยละ 5.01 - รอยละ 10.00 มี 14.8% เปนตน 

1.5.3 คาใชจายสําหรับการดูแลระบบ (System Maintenance) 

  ผลสํารวจเกี่ยวกับสัดสวนคาใชจายสําหรับการดูแลระบบตอคาใชจาย
ดาน ICT ทั้งหมด พบวา หนวยงานสวนใหญ (26.7%) มีสัดสวนคาใชจายดานนี้
นอยกวาเทากับรอยละ 5 รองลงมามีหนวยงาน 20.7% ที่มีสัดสวนคาใชจายมากกวา
รอยละ 25 (ตาราง 28) 
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ตาราง 28 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับการ 
 ดูแลระบบตอเงินลงทุนและคาใชจายทั้งหมดดาน ICT ประเภท 
 กลุมบริการ 

ประเภทกลุมใหบริการ 

สัดสวนคาใชจายสําหรับการ
ดูแลระบบตอเงินลงทุนและ
คาใชจายทั้งหมดดาน ICT  

รวม 

เนน
ใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง
ภาครัฐกบั
ภาคธุรกิจ 
และหรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• นอยกวาเทากับรอยละ 5 26.7 15.7 43.1 27.6 
• รอยละ 5.01 - รอยละ 10.00 16.0 20.4 4.3 16.5 
• รอยละ 10.01 - รอยละ 15.00 4.8 2.3 14.0 4.2 
• รอยละ 15.01 – รอยละ 20.00 10.7 8.9 16.1 10.4 
• รอยละ 20.01 – รอยละ 25.00 3.0 4.8 4.3 2.2 
• มากกวารอยละ 25.0 20.7 29.2 14.0 19.1 
• ไมตอบ 18.1 18.7 4.2 20.0 

 
 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานใน
กลุมนี้สวนใหญ (29.2%) มีสัดสวนคาใชจายสําหรับการดูแลระบบตอคาใชจาย
ดาน ICT ทั้งหมดมากกวารอยละ 25 รองลงมามีหนวยงาน 20.4% ที่มีสัดสวน
คาใชจายดานนี้อยูระหวางรอยละ 5.01 - รอยละ 10.00   
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 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ  หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 
(43.1%) มีสัดสวนคาใชจายสําหรับการดูแลระบบตอคาใชจายดาน ICT ทั้งหมด 
นอยกวาเทากับรอยละ 5 รองลงมามีหนวยงาน 16.1% ที่มีสัดสวนคาใชจายดานนี้
อยูระหวางรอยละ 15.01 – รอยละ 20.00 

 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ (27.6%) มีสัดสวนคาใชจาย
สําหรับการดูแลระบบตอคาใชจายดาน ICT ทั้งหมด นอยกวาเทากับรอยละ 5 
รองลงมามีหนวยงาน 19.1% ที่มีสัดสวนคาใชจายดานนี้มากกวารอยละ 25 

1.5.4 คาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บไซต รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 

 ผลสํารวจเกี่ยวกับสัดสวนคาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บไซต รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ตอ
คาใชจายดาน ICT ทั้งหมด พบวา หนวยงานสวนใหญ (39.8%) มีสัดสวนคาใชจาย
ดานนี้นอยกวาเทากับรอยละ 5 (ตาราง 29) 
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ตาราง 29 รอยละของหนวยงาน  จําแนกตามสัดสวนคาใชจายสําหรับการ 
  พัฒนาเว็บไซตรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  ตอเงินลงทุนและคาใชจายทั้งหมดดาน ICT ประเภทกลุมบริการ 

ประเภทกลุมบริการ 
สัดสวนคาใชจายสําหรับ 

การพัฒนาเว็บไซตฯ ตอเงิน
ลงทุนและคาใชจายทั้งหมด

ดาน ICT 

รวม 

เนนใหบริการ
ประชาชน
และภาค
ธุรกิจ 

เนน
ใหบริการ
ภาครัฐ 

ใหบริการ
ผสมผสาน
ระหวาง

ภาครัฐกบัภาค
ธุรกิจ และ
หรือภาค
ประชาชน 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
• นอยกวาเทากับรอยละ 5 39.8 41.1 55.3 37.0 
• รอยละ 5.01 - รอยละ 10.00 6.8 6.9 4.9 7.0 
• รอยละ 10.01 - รอยละ 15.00 2.0 2.4 - 2.2 
• รอยละ 15.01 – รอยละ 20.00 4.9 6.5 4.9 4.4 
• รอยละ 20.01 – รอยละ 25.00 2.2 2.4 4.3 1.9 
• มากกวารอยละ 25.0 6.8 2.3 - 9.2 
• ไมตอบ 37.5 38.4 30.6 38.3 

 ประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 กลุมเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ  หนวยงานใน
กลุมนี้สวนใหญ (41.1%) มีสัดสวนคาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บไซต รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ตอ
คาใชจายดาน ICT ทั้งหมด นอยกวาเทากับรอยละ 5   
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 กลุมเนนใหบริการภาครัฐ  หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ 
(55.3%) มีสัดสวนคาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บไซต รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-
Government) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ตอคาใชจายดาน ICT 
ทั้งหมด นอยกวาเทากับรอยละ 5 
 กลุมใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน หนวยงานในกลุมนี้สวนใหญ (37.0%) มีสัดสวนคาใชจาย
สําหรับการพัฒนาเว็บไซตรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ตอคาใชจายดาน ICT ทั้งหมด นอยกวาเทากับ
รอยละ 5 
1.6 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการใชรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส  และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีหนวยงาน 31.7% ที่แสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ ควรมีองคกรกลางในการใหความรูพัฒนาบุคลากรดาน ICT 14.4% 
ควรสนับสนุนงบประมาณ โครงสราง อัตรากําลังบุคลากร และดาน IT อยาง
ตอเนื่อง 11.8% กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบงานของหนวยงานตางๆใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน 11.5%  กําหนดขอบเขตและนโยบายจัดทําแผนครอบคลุมกับ
ภารกิจหนวยงานและมีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 6.5% เปนตน 
(ตาราง 30) 
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ตาราง 30 รอยละของหนวยงาน จําแนกตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคดิเห็น1/  มขีอเสนอแนะดังน้ี  31.7 
• ควรมีองคกรกลางในการใหความรูพัฒนาบุคลากรดาน ICT 14.4 
• ควรสนับสนนุงบประมาณ โครงสราง อัตรากําลังบุคลากร และดาน IT   
      อยางตอเนือ่ง 11.8 
• กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปใน 
      แนวทางเดียวกัน  11.5 
• ควรกําหนดขอบเขตและนโยบายจัดทําแผนครอบคลุมกับภารกิจ 
      หนวยงาน และมรีะบบตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ   6.5 
• สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย/ถูกตองของ 
      ขอมูล/ระบบยืนยันตัวบุคคล 3.8 
• ควรจัดทําแผนระยะยาว 3 ป และระยะสัน้ 1 ป 3.5 
• ประชาสัมพันธโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
      ใหมากขึน้/อํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน 2.9 
• มีศูนยกลางรวบรวมมาตรฐานขอมูลทีใ่ชแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงาน 2.0 
• รัฐควรจัด IT Infrastructure ใหเพยีงพอ และเพิ่มความเร็วของเครอืขาย   
      ในปจจุบัน 2.4 
ไมแสดงความคิดเห็น 68.3 

 
 
 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ผลการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จใน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะตอ
กลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ โดยการ
ใช Need Gap Analysis, Factor Analysis และ Regression Analysis โดยผล
การวิเคราะหประกอบดวยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.7.1 สรุปโดยภาพรวมความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการสํารวจโดยรวม 

 จากตาราง 31 พบวาคะแนนเฉลี่ยของความสําคัญในภาพรวมเทากับ 
4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงอยูในระดับที่สําคัญมาก โดยปจจัยที่กลุมหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระใหความสําคัญมาก 5 
อันดับแรก คือ (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล (K) ความปลอดภัย
ในระบบการชําระเงิน (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
(1) ความเชื่อม่ันและความสําเร็จของผูรับบริการ และ (J) งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญอยูที่ 4.71, 4.65, 4.63, 4.62, 
และ 4.51 ตามลําดับ 
 สําหรับปจจัยที่มีคาเฉล่ียความสําเร็จ 5 อันดับแรก คือ (H) ปรับปรุงขอมูล
ใน Website อยางสม่ําเสมอ (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website (2) การ
ออกแบบ Website (1) ความเชื่อม่ันและความสําเร็จของผูรับบริการ และ (5) ความรู
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ความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จอยูที่ 
3.76, 3.72, 3.65, 3.58, และ 3.40 ตามลําดับ 
 สําหรับ 5 อันดับที่มีคาเฉล่ียความสําเร็จนอยที่สุด คือ (K) ความปลอดภัย
ในระบบการชําระเงิน (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
(J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน (F) ความเปนมาตรฐานของระบบ
ฐานขอมูล และ (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยนขอมูล
กับองคกรภายนอก โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จอยูที่ 2.08, 2.11, 3.01, 3.01, 
และ 3.01 ตามลําดับ 
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ตาราง 31 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความสําคัญและ 
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 

คะแนนเฉล่ีย (โดยรวม) ปจจัย ความสาํคญั ความสาํเร็จ 
รวม 4.26 3.09 
(1) ความเชื่อมัน่ และความสําเรจ็ของผูรับบริการ 4.62 3.58 
(2) การออกแบบ Website 3.72 3.65 
(3) ความสามารถและความสําเร็จของทีมงานดานสารสนเทศ 4.49 3.39 
(4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 4.34 3.72 
(5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 4.11 3.40 
(6) แผนการประชาสัมพันธทีเ่ขาถึงผูรับบริการ 3.95 3.06 
(7) การบริการทีห่ลากหลายผาน Website  3.89 3.06 
(8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการทีห่ลากหลาย 3.70 2.11 
(9) ความพรอมของระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 4.63 3.12 
(A) ประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 4.47 3.57 
(B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT 4.06 2.86 
(C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่ 

เกี่ยวของกับการจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4.15 2.72 

(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 4.71 3.36 
(E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและ 

แลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก 4.46 3.01 
(F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมลู 3.99 3.01 
(G) ความมีประสทิธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 

และการเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 4.18 2.89 
(H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 4.34 3.76 
(I) จํานวนบุคลากรและทมีงานดานสารสนเทศ 4.13 2.46 
(J) งบประมาณที่ไดรบัการอนุมตัิและสนับสนนุ 4.51 3.01 
(K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 4.65 2.08 

 

หมายเหตุ : คะแนนมากที่สุด = 5  และ คะแนนนอยที่สุด = 1 
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 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
 จุดเดน คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จมากกวาคะแนน
เฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จ และ ดานปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ย
ของความสําคัญมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําคัญ 
(ในรายงานฉบับนี้เรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก” ทั้งนี้เพื่อให
เขาใจงายและสาระสําคัญยังครบถวน) 
 จุดดอย คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จนอยกวาคะแนน
เฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จ แต  ดานปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสําคัญมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําคัญ 
(ในรายงานฉบับนี้เรียกวา “ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง)”) 

รักษาไว คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จมากกวาคะแนน
เฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จ แต  ดานปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําคัญ 
(ในรายงานฉบับนี้เรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง”) 

สําคัญระดับรอง คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จนอยกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จและ ดานปจจัยที่มีคะแนน
เฉลี่ยของความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัย
ความสําคัญ(ในรายงานฉบับนี้เรียกวา “ปจจัยที่ควรปรับปรุง”) 
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 เมื่อนําผลการประเมินของกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชนและหนวยงานอิสระ มาวิเคราะหดวย Need Gap Aalysis สําหรับภาพรวม
ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จโดยรวมในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดวาความสําเร็จของ
ผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุม
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ   มีดังนี้ 
 ปจจัยที่เปนจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)  6 ปจจัย
ไดแก  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 

แผนภูมิ 10 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
  ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จโดยรวมใน 
  การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
  และหนวยงานอิสระ 
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 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง)               
2 ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  4 ปจจัยไดแก  
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 8 ปจจัย 
ไดแก  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
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  (G) ความมีประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
ตาราง 32  สรุปผลการวิเคราะห NEED GAP ANALYSIS ของความสําคัญ 
  ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล 

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุม 
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงาน 
อิสระ โดยจําแนกตามประเภทหนวยงานและประเภทกลุมบริการ 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: 
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 เมื่อนําผลการประเมินตนเองของกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ ดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis พอ
สรุปผลการประเมินไดวา ผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระของไทยมีความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ 3.17 จากคะแนนเต็ม 5  
 ปจจัยที่อยูในกลุมปจจัยเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
มี 6 ปจจัยไดแก ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ ความสามารถและ
ความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง 
Website ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาขอมูล ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ สําหรับปจจัยที่อยูในกลุม
รักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) มี 2 ปจจัย ไดแก การออกแบบ 
Website และความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ สําหรับปจจัยที่
อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง) ที่มีความสําคัญมีอยู 6 ปจจัยไดแก ความ
พรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ ความเปนมาตรฐานในการ
เชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก   ความปลอดภัยในระบบ
การชําระเงิน และงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน สําหรับปจจัยที่
เหลือ อีก 8 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) ไดแก 
แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ การบริการที่หลากหลายผาน Website 
ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย ความรูความเขาใจใน
กฎหมายเกี่ยวของกับ ICT ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความเปนมาตรฐาน
ของระบบฐานขอมูล ความมีประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก และจํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
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 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนเองโดยวิธี Need Gap Analysis จะให
ภาพของปจจัยที่เปน จุดออน จุดแข็ง แตในการศึกษาครั้งนี้ ไมตองการใหเพียงแต
ปจ จัยที่ เปนจุดออน  จุดแข็ งแกของรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระเทานั้น แตยังตองการใหขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและใหระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประกอบการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ  ทั้งนี้ เพื่อจะเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฎิบัติ 
 จากวัตถุประสงคการใหขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและใหระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประกอบการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ การวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) จะเปนเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหดังกลาว แต
เนื่องจากมีปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จในพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีมากถึง 20 ปจจัยซึ่งจะทําใหการ
ตีความและการทําความเขาใจทําไดยุงยาก ดังนั้นจะทําการจัดกลุมปจจัยทั้ง 20 
ปจจัย เปนหมวดปจจัยใหมขึ้นมากอน เพื่อใหสอดคลองกับความหมายของปจจัย 
งายตอความเขาใจและสะดวกตอการนําไปใชในการวิเคราหถดถอยเชิงเสน ซ่ึงใน
ขั้นตอนนี้การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) จะถูกนํามาใชเพื่อจัดหมวดปจจัย
ใหมดังกลาว กอนที่จะนําไปวิเคราะหถดถอยเชิงเสนในลําดับตอมา 
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 ผลการจัดหมวดปจจัยใหมโดยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) 

ผลการสํ า รวจป จ จัยที่ มี อิทธิพลตอความสํ า เ ร็ จของรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ เพื่อเปนประโยชนในการ
นําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
ตาราง 33 สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการวิเคราะห 
 ปจจัย (FACTOR ANALYSIS) โดยวิธี PCA และวิธีหมุนแกน 
 แบบ VARIMAX 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : - PCA คือวิธีการจัดกลุมปจจัย (Factoring) แบบ Principle Components  
 Analysis ซ่ึงเปนหนึ่งวิธีการที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย โดยใชวิธีการหมุน 
 แกนแบบ Varimax 

- Varimax คือวิธีที่นิยมท่ีสุดในการจัดกลุมปจจัย (Factoring) สามารถแยกกลุม 
ปจจัย (Factor) โดยการหาคาความแปรปรวนที่มากที่สุด (Maximizing variance)  

 ของตัวแปร ในแตละกลุมปจจัย (Factor) 
 ผลจากการวิเคราะหพบวาจํานวนหมวดปจจัยใหมที่เหมาะสมอยูที่  8 
หมวดปจจัยใหม รายละเอียดดังแสดงในตาราง 34 
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ตาราง 34 สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ 
 สูงสุดดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (FACTOR ANALYSIS) โดยวิธี  
 PCA และวิธีหมุนแกนแบบ VARIMAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการวิเคราะหจะไดหมวดปจจัยใหม 8 หมวดดังนี ้
 (1) ความพรอมของระบบและบุคคลากรดานสารสนเทศ 
 ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของ
ทีมงานดานสารสนเทศ (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (A) 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
และ (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 (2) การสรางมาตรฐานในการเชื่อมตอและมาตรฐานในการ
จัดเก็บขอมูล 
 ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอ
ระบบและแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก (F) ความเปนมาตรฐานของระบบ
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ฐานขอมูล (G) ความมีประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมโยง
กับองคกรภายนอก 
  (3) การสรางความรูความเขาใจและแผนการประชาสัมพันธ 
 ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (1) ความเช่ือม่ัน และความพรอมของ
ผูรับบริการ (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ และ (6) 
แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (4) ความรูความเขาใจกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT 
 ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (B) ความรูความเขาใจในกฎหมาย
เก่ียวของกับ ICT และ (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (5) ระบบการชําระคาบริการท่ีหลากหลายและระบบความปลอดภัย 
 ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (8) ชองทางบริการและระบบการชําระ
คาบริการที่หลากหลาย และ (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (6) การออกแบบ การใหขอมูลขาวสารตางๆ และการปรับปรุง
Website อยางสม่ําเสมอ 
 ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (2) การออกแบบ Website (4) การให
ขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website และ (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยาง
สมํ่าเสมอ 
 (7) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
 ประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
 (8) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 ประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (7) การบริการที่หลากหลายผาน 
Website 
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 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จ โดยรวมในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชนและหนวยงานอิสระโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) 
 ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จโดยรวมใน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอ
กลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ  เพื่อเปน
ประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
 

แผนภูมิ 11 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression  
 Analysis) สําหรับภาพรวมของความสําเร็จโดยรวมในการ 
 พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
 และหนวยงานอิสระ 
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  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 11 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่ มีตอความสําเ ร็จโดยรวมในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ (ในภาพรวม) พบวา 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.471 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.426 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G)ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.404 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
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 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย

และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.363 และระดับความสําคัญมาก) 
ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT  
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.308 และระดับความสําคัญ
มาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวด
ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.226 
และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษา
ไว และกลุมจุดเดน 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน (คาเบตา 0.198 และระดับความสําคัญในเกณฑปาน
กลาง) ซ่ึงอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
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 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.134 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยู
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 

1.7.2 สรุปโดยภาพรวมความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามประเภทหนวยงาน 3 กลุม 
 1.7.2.1 กลุมหนวยงานราชการ 

ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อนําผลการประเมินของกลุมหนวยงานราชการดวยการวิเคราะห 
Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

แผนภูมิ 12 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
  ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
  พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  สําหรับกลุมหนวยงานราชการ 
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สรุปไดวาความสําเร็จของผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการมีดังนี้ 
 ปจจัยที่เปนจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)6 ปจจัย
ไดแก  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 
 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 2 
ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  4 ปจจัย ไดแก  
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 8 ปจจัย  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
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 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอย
เชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
 ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุม
หนวยงานราชการ เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง 
สรุปไดดังนี้ 
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หมายเหตุ : “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
  
 
 
  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาแผนภูมิ 13 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกรสําหรับกลุมหนวยงานราชการ พบวา 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.494 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน

แผนภูมิ 13 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression  
 Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 และ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ 
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หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
  (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
  (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.407 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
  (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
  (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.364 และระดับความสําคัญมาก) 
ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT  
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.330 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
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  (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.312 และระดับความสําคัญ
มาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวด
ปจจัยที่สําคญัรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
  (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
  (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ งบประมาณที่ไดรับการอนมุตัิ
และสนับสนุน (คาเบตา 0.263 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงอยูใน
กลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
  (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.215 
และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษา
ไว และกลุมจุดเดน  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.138 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยู
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
  (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
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  1.7.2.2 กลุมรัฐวิสาหกิจ 
         ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมรัฐวิสาหกิจดวยการวิเคราะห Need Gap 
Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จใน
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดวาความสําเร็จ
ของผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุม
รัฐวิสาหกิจมีดังนี้ 
 ปจจัยที่เปนจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 6 ปจจัย  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

แผนภูมิ 14 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
  ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
  พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
  สําหรับกลุมรัฐวิสาหกิจ 
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 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 4 
ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) 3 ปจจัยไดแก  
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 7 ปจจัย 
ไดแก  
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
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 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน 
(Multiple Regression Analysis) 
  ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุม
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปได
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
 
 
  

แผนภูมิ 15 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
  Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
  และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมรัฐวิสาหกิจ 
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 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 15 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกร สําหรับกลุมรัฐวิสาหกิจ พบวา 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.530 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.410 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษาไว และกลุมจุดเดน 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.315 และระดับความสําคัญมาก) 
ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT  
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล(คาเบตา 0.313 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
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 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.293 และระดับความสําคัญ
คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.201 
และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษา
ไว และกลุมจุดเดน  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน (คาเบตา 0.121 และระดับความสําคัญในเกณฑปาน
กลาง) ซ่ึงอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
  (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
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1.7.2.3 กลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
  ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อนําผลการประเมินของกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
ดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พอสรุปไดวาความสําเร็จของผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระมีดังนี้ 
 ปจจัยที่เปนจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 7 ปจจัย
ไดแก  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 

แผนภูมิ 16 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
 ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
 พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 สําหรับกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

107 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 3 
ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  4 ปจจัยไดแก  
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก    
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 6 ปจจัย  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกับ ICT 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
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 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระโดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
  ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมองคการ
มหาชนและหนวยงานอิสระ เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทาง
ปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
  
  

แผนภูมิ 17 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมองคการมหาชน 
 และหนวยงานอิสระ 
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 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
  เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 17 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกรสําหรับกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
พบวา 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.427 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.396 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล(คาเบตา 0.386 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ ความรูความเขาใจกฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ ICT (คาเบตา 0.269 และระดับความสําคัญ
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คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.201 และระดับความสําคัญ
คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
และสนับสนุน (คาเบตา 0.193 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยู
ในกลุมจุดเดน  
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.168 
และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุม
รักษาไว และกลุมจุดเดน 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.142 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยู
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
  (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
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1.7.3 สรุปโดยภาพรวมความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 กลุม 
 1.7.3.1 กลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
            ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เมื่อนําผลการประเมินของกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจดวยการวิเคราะห 
Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปได

แผนภูมิ 18 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สาํหรับภาพรวม 
 ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
 พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย 
 อิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
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วาความสําเร็จของผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจมีดังนี้ 
 ปจจัยที่เปนจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 4 ปจจัย
ไดแก  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 5 ปจจัย
ไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) 5 ปจจัย ไดแก  
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
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 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 6 ปจจัย 
ไดแก  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจโดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
  ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปได
ดังนี้ 
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หมายเหตุ : “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
  
  
  
 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
  เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 19 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกร สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณชิยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ พบวา 

แผนภูมิ 19 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression  
Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาล 

   อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการ 
   ประชาชนและภาคธุรกิจ 
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 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.401 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.377 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.373 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
  (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.308 
และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษาไว  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT(คาเบตา 0.286 และระดับความสําคัญ
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คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควร
ปรับปรุง) ไดแก  
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT  
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.282 และระดับความสําคัญ
คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน (คาเบตา 0.176 และระดับความสําคัญในเกณฑปาน
กลาง) ซ่ึงอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.144 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยูใน
กลุมรักษาไว 
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1.7.3.2 กลุ มบริ การรั ฐบาลอิ เ ล็กทรอนิ กส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ 

ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis 
สําหรับภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดวาความสําเร็จของ
ผูประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐมีดังนี้ 

 

แผนภูมิ 20 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
   ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
   พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
   สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย 
   อิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการภาครัฐ 



118 รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส               
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

  ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 4 ปจจัย  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 
 (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 3 
ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) 6 ปจจัยไดแก  
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  7 ปจจัย  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
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 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการภาครัฐ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน 
(Multiple Regression Analysis) 
 ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ เพื่อเปน
ประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
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หมายเหตุ : “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 (แสดงเฉพาะกลุมปจจัยและตัวแปรยอยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ) 
  
 

 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

  เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 21 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกร สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ พบวา 

แผนภูมิ 21 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาล 
 อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเนนใหบริการ 
 ภาครัฐ 
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  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.501 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.450 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 
  (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
  (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
  (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.446 และระดับความสําคัญ
มาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวด
ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
  (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
  (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
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 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.418 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.339 และระดับความสําคัญมาก) 
ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
  (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT  
  (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
และสนับสนุน (คาเบตา 0.217 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงอยูใน
กลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 1.7.3.3 กลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ/หรือ ภาคประชาชน 
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 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อนําผลการประเมินของกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานระหวางภาครัฐ กับภาคธุรกิจ และหรือภาค
ประชาชนดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พอสรุปไดวาความสําเร็จของผูประกอบการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานระหวางภาครัฐ กับภาคธุรกิจ และหรือภาค
ประชาชนมีดังนี้ 

แผนภูมิ 22 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม 
   ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
   พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
   สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย 
   อิเล็กทรอนิกสท่ีผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ      
   และหรือภาคประชาชน 
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  ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 6 ปจจัย
ไดแก  
 (1) ความเชื่อม่ัน และความพรอมของผูรับบริการ 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทมีงานดานสารสนเทศ 
 (4) การใหขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Website 
  (A) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
  (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล 
  (H) ปรับปรุงขอมูลใน Website อยางสม่ําเสมอ 
 ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 2 
ปจจัยไดแก  
 (2) การออกแบบ Website 
 (5) ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศของผูรับบริการ 
 ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) 4 ปจจัยไดแก  
 (9) ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก 
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนนุ 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 8 ปจจัย 
ไดแก  
 (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
 (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย 
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 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT 
 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
  (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีผสมผสานระหวางภาครัฐ กับภาคธุรกิจ และ/หรือภาค
ประชาชน โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) 
  ในสวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใช
ในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
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หมายเหตุ : “***” ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

 
 
  
 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
  เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 23 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขององคกรสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ

แผนภูมิ 23 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression    
Analysis) ของความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

    และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมบริการรัฐบาล 
 อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีผสมผสานระหวาง 
 ภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน 
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานระหวางภาครัฐ กับภาคธุรกิจ และหรือภาค
ประชาชน พบวา 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบและ
บุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.477 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 
 (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางมาตรฐานในการ
เช่ือมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.435 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับองคกรภายนอก  
 (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล  
 (G) ความมีประสิทธภิาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การสรางความรูความเขาใจ
และแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.409 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
  (6) แผนการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ 
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.401 และระดับความสําคัญมาก) 
ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 
 (B) ความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวของกบั ICT  
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 (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.298 และระดับความสําคัญ
คอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก 
 (K) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
  (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่หลากหลาย  
  หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ การออกแบบ การใหขอมูล
ขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 0.272 
และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูในกลุมรักษา
ไว และกลุมจุดเดน  
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน (คาเบตา 0.198 และระดับความสําคัญในเกณฑปาน
กลาง) ซ่ึงอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  
 (J) งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการท่ีหลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.141 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงอยู
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  
 (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website 
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ตอนที ่2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโครงการการศึกษาเพื่อทําขอเสนอแนะการจัดทํา

นโยบายและแผนในเรื่องของการสงเสริม และพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Government and e-Commerce) โดยศึกษาทั้ง
ดาน G2C G2B และ G2G ในมุมมองของผูบริหาร โดยมีรายละเอียดไดดังนี้ 
2.1 ลักษณะรูปแบบการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

การศึกษานี้ไดแบงลักษณะการใหบริการออกเปน 2 ประเภท คือ การบริการ
ภาครัฐสูเอกชน (G2C) และภาครัฐสูภาคธุรกิจ และภาครัฐสูภาครัฐ (G2B และ 
G2G) ซ่ึงเปนการแบงประเภทโดยใชลักษณะของผูรับบริการเปนหลัก โดยผู
ใหบริการคือภาครัฐ และผูรับบริการมีทั้งที่เปนภาคประชาชน (G2C) ภาคธุรกิจ 
(G2B) และภาครัฐ (G2G) 
 นอกเหนือจากการแบงลักษณะการบริการตามผูรับบริการดังที่กลาวแลว
ขางตนนั้น ยังสามารถแบงประเภทของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสได โดยใชลักษณะของการใหบริการเปนเกณฑ ดังน ี้  
 2.1.1 การใหบริการเพื่อเนนการใหขอมูลขาวสาร  

 การใหบริการเพื่อเนนการใหขอมูลขาวสารซึ่งมักจะเปนการใหบริการ
แบบ One-way communication1 นั้น โดยใช Website เปนชองทางสําหรับผูที่
เกี่ยวของสามารถคนควาหาขอมูลที่ตองการได ตัวอยางเชน  
 
 

                                                 
1 One-way communication การสือ่สารทีผู่รับไมสามารถโตตอบกับผูสงในสือ่กลางเดียวกนัได ผูสงเปนฝายสง
ขาวสารเพียงอยางเดียว 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปดใหมีการลงทะเบียนในโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยผูสมัครสามารถ Download2 รายละเอียด
และระเบียบการศึกษาทางไกลที่ทางกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดเตรียมไว  
 สํานักงานสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูด
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเขามารวมลงทุน ทางสํานักงานไดเปดใหบริการ
ขอมูล บริการหลังการขาย และการใหคําปรึกษาในดานการลงทุนผานทาง 
Website  
  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไดจัดทํา Website โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนในการใชบริการแกประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
เชน รายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการไปประกอบอาชีพในตางประเทศ เปนตน 
  กรมสรรพากร มีบริการใหขอมูลขาวสารผานทาง Website และมี
แบบฟอรมในการขอหรือรองเรียนในเรื่องตางๆ เปนตน 
 2.1.2 การใหบริการแบบ Interactive3 

 การใหบริการแบบ Interactive หมายถึงการใหบริการที่ผูรับบริการ
สามารถทําธุรกรรมตางๆ กับภาครัฐไดโดยผานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีลักษณะการใหบริการเปนแบบ Interactive สามารถ
แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ  

1) เพื่อธุรกรรมทางการเงิน  
   หมายถึง  การบริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่อํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน
ผานระบบ Online ผานคอมพิวเตอรได ตัวอยางเชน  

                                                 
2 Download คือ การคัดลอกโปรแกรมจาก server มาไวในเครื่องของตน 
3 Interactive การตอบโตผานระบบ On-line 



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

131 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบริการ e-Payment4 
ซ่ึงทําใหผูรับบริการสามารถชําระคาโทรศัพทผานระบบ Online  และหลังเสร็จส้ิน
ขั้นตอน ผูรับบริการสามารถไดรับใบเสร็จไดแมจะอยูหนาคอมพิวเตอร  ซ่ึงถือวา
เปนบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

  กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีการใหบริการชําระ
ภาษีรถยนตทาง Online และในการหักบัญชีเงินฝาก ผานบัตรเครดิต 

   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีบริการใหบริการ คือประชาชน
ที่เสียภาษีผานระบบ  On-line ซ่ึงทางกรมจะใหขอมูลขาวสารผานทาง Website 
และมีการ Download แบบฟอรมตางๆ ในการทําธุรกรรมกับทางกรม 

  สํานักงานสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนา
ระบบการแยกธุรกรรมตางๆ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการรองรับการบริการ
ทั้งหมดกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีการจัดทําระบบเก็บภาษีแบบ 
On-line กับผูประกอบการ เพื่อความสะดวกใหการเลือกชําระภาษีตามประเภท
ธุรกิจของตน ทางกรมฯ จะใชวิธีตัดบัญชีธนาคารแบบ e-Payment ซ่ึงมีการ
เชื่อมโยงผานระบบธนาคารที่เขารวมโครงการฯ นอกจากนี้ ทางกรมมีการจําแนก
สินคาตางๆ ใหผูประกอบการไดเลือกผลิตภัณฑหรือสินคาที่ตนเองไดจัดจําหนาย 
แลวระบบจะทําการจัดเก็บภาษีตามสินคานั้นๆ ธนาคารที่เขารวมกับโครงการนี้ 
อาทิเชน  

- ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

                                                 
4 e-Payment คอื แสดงใบแจงหนี้ และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประมวลผลทันทใีนรูปแบบใหม 
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- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2) เพื่อเชื่อมโยงทั้งขอมูล หรือองคกร (Match Maker) 
 หมายถึง การที่ภาครัฐเปนหนวยงานกลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลหรือ

เชื่อมโยงบุคคลและองคกรตางๆ ดวยกัน เพื่อการประสานงานและการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับประชากรศาสตรตั้งแตเกิดจนตาย  การโยกยาย  ยายถิ่นฐาน ซ่ึงการดูแล
ประชาชนไทยดังกลาวรวมทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กรมการปกครองใหบริการนั้น ได
รวมถึง โดยมีการเชื่อมโยงหรือการติดตอกับสถานทูตรวมทั้งหมด 80 ประเทศ เพื่อ
การแจงขอมูลการเกิดและการตายของคนไทยในประเทศนั้นๆ เปนตน อันถือวา
เปนบริการดานเชื่อมโยงขอมูล  
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีบริการดานการจัดหางาน 
(Match Maker) ใหกับประชาชนทั่วไปผานทาง Website ของกรมฯ โดย
ผูรับบริการการจัดหางานภายในประเทศจะตองปฏิบัติดังนี้คือ ผูสมัครตองมีการ
บันทึกขอมูล รายละเอียดขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ นามสกุล อายุ เปนตน จากนั้นจึง
สามารถคนหาตําแหนงงานวางผานทาง Website ในทางกลับกัน นายจางก็
สามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับลูกจางได โดยจะตองปฏิบัติดังนี้คือ นายจางตอง
เขารับ รหัสผาน (Password) ในการใชระบบกับหนวยงาน เพื่อทางกรมฯสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดอยางถูกตอง และเปนการปองกันสิทธิของนายจางและลูกจาง 
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 สํานักงานสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม เปดเวทีให
ผูประกอบการและผูรับบริการไดมาคนหาขอมูลของแตละฝายในการทําการคา
รวมกัน 
 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ
จัดการในการนําเขา-สงออก และตองประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
หลายแหง เชน การนิคมอุตสาหกรรม กรมประมง กรมการคาระหวางประเทศ 
กรมการสงเสริมการลงทุน เปนตน  ดังนั้นกรมฯจึงมีบริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหหนวยงานที่กลาวมาแลวขางตน
สงขอมูลผานระบบ On-line เขามายังกรมศุลกากร เพื่อที่จะใหทางกรมศุลกากร
นั้นทําการตรวจสอบผูประกอบการธุรกิจนั้นได รับอนุญาตแลว  หลังจากที่
ผูประกอบการไดทําการชําระเงินผานทางธนาคารที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรม
ผานระบบ On-line (One-stop services)  

3) เปนชองทางสําหรับการติดตอกับหนวยงานราชการนั้นๆ   
หมายถึง การที่หนวยงานราชการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งใหประชาชนหรือหนวยงาน
เกี่ยวของสามารถติดตอและรับบริการในดานตางๆ เชน การยื่นคํารอง การจด
ทะเบียน เปนตน โดยที่ไมจําเปนตองเดินทางมายังหนวยงานนั้นๆ ยกตัวอยางเชน  

 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีบริการประชาชนผูเสียภาษี
สามารถยื่นภาษีในการขอเลขประจําตัวผูเสียภาษีผานระบบ On-line 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการบริการแบบ Self 
services5 ผานทาง Website คนไทยดอทคอม เพื่อสามารถติดตอสํานักงานโดย
การ Login ผานระบบ On-line 

                                                 
5 Self services คือ ระบบบรกิารตนเอง 
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 กระทรวงพาณิชย  มีบริการจดทะเบียนพาณิชยผานทาง Website 
 องคการเภสัชกรรม ใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกลุมธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีระบบที่
สามารถสั่งซ้ือยาเวชภัณฑกับองคการเภสัชกรรม   ผานระบบ  On-line โดย
โรงพยาบาลแตละแหงมีการใชระบบ Input on hand6 ในการเชื่อมตอผานระบบ 
On-line กับ Website ขององคการเภสัชกรรม ถาสินคาหรือยาเวชภัณฑนั้น เหลือ
ปริมาณที่ต่ํากวากําหนด ทางองคการเภสัชกรรมจะทําการแนะนําเพื่อการส่ังซื้อ 
ซ่ึงสามารถชวยตรวจสอบปริมาณยาและเวชภัณฑในการส่ังซื้อ ใหเหมาะกับความ
ตองการในการใชในแตละโรงพยาบาล 
2.2 ทัศนคติตอระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ความคิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐที่มีตอระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในการใหบริการกับประชาชนทั่วไปและสูภาคธุรกิจ และ
ระหวางภาครัฐดวยกัน มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทัศคติที่มีตอ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น มีทั้งใหแงบวกและใน
แงลบ 
 ทัศนคติในแงบวก  ของ  ระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีดังนี้  

• เปนระบบที่รวดเร็ว เปนบริการที่รวดเร็ว เปนลดขั้นตอนตางๆ ที่
ภาคประชาชนหรือเอกชนเคยมองวายุงยากใหรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําใหประหยัดเวลา  

• เปนระบบที่สรางความสะดวก สามารถอํานวยความสะดวก
ใหกับภาคเอกชน ทั้งนี้เพราะการบริการจะเปนแบบ One-stop services โดย
ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง หรือนอกเวลาราชการได อีก
ทั้งผูรับบริการก็สามารถรับบริการไดแมวาจะอยูที่บานหรือที่ทํางาน  
                                                 
6 Input on hand คือ ระบบการเติมสินคาอัตโนมัติ 
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• เปนระบบที่ทันสมัย ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิ เ ล็กทรอนิกสยังสรางภาพลักษณที่ดี ใหกับหนวยงานราชการได เชนกัน 
ผูรับบริการจะมองวาหนวยงานราชการที่มีระบบนี้เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย 
กาวทันยุค มีการบริการที่กาวหนา 

• เปนระบบที่ชวยเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาไดดวยกัน การ
เชื่อมโยงขอมูล ขาวสาร และรายละเอียดตางๆ ทําใหแนวทางการดําเนินงานไป
ในทางเดียวกัน และการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• เปนระบบที่ชวยลดคาใชจาย  
 (ในที่นี้หมายถึงตนทุนของผู รับบริการ)  ผู รับบริการไม

จําเปนตองเสียเวลา ไมตองเสียคาเดินทาง เพื่อติดตอทําธุรกรรม
ตางๆ กับหนวยงานราชการ 

 ในแงของหนวยงานราชการ ชวยลดตนทุนการใชกระดาษ 
(Paperless) 

• เปนระบบที่ชวยใหประสิทธิภาพของการทํางานของ
ขาราชการดีขึ้น เนื่องจากเปนอีกชองทางหนึ่งของการบริการประชาชน ทําใหชวย
ลด Workload7 และแรงกดดันที่ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ที่ตองติดตอกับประชาชน 
หรือภาคเอกชน ทําใหทั้งประสิทธิภาพการทํางาน และสุขภาพจิตของขาราชการดี
ขึ้น 

• เปนระบบที่ชวยใหการบริการเขาถึงประชาชนไดกวางยิ่งขึ้น 
เชน ประชาชนที่อยูหางไกล หรือประชาชนไทยอยูในตางแดน เปนตน  
 ทัศนคติในแงลบ  ของ  ระบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีดังนี้ 

                                                 
7 Workload คือการรับภาระหนาที่ของงานนั้นๆ เกินความสามารถ 
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• เปนระบบที่สรางภาระทางดานงบประมาณใหกับหนวยงาน
ราชการ หนวยงานราชการตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ทั้งคาอุปกรณ ระบบ
เครือขาย คาบํารุงรักษา  

• เปนระบบที่สรางภาระดานบุคลากรใหกับหนวยงานราชการ 
ทําใหหนวยงานราชการตองรับบุคลากรเพิ่ม เชน เจาหนาที่ดานเทคนิคเฉพาะทาง 
เปนตน หรืออบรมบุคลากรเพื่อใหดูแลดานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู ซ่ึงอาจทําให
บุคลากรนั้นๆตองรับภาระที่มากขึ้น  

• เปนระบบที่ยุงยาก (สําหรับหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล) มีขั้นตอน 
และมีเทคนิคมากมายที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทานั้นจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปนระบบท่ีตองการการ Maintenance8 สูง ทําใหส้ินเปลืองทั้ง
งบประมาณและบุคลากร 

• เปนระบบที่ยังไมสมบูรณ ซ่ึงทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
หรือสมบูรณแบบอยางที่ตั้งเปาหมายไว  
2.3 ศักยภาพของตอระบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

การพัฒนาและการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ราชการแตละแหงนั้น คอนขางมีความเหลื่อมลํ้ากัน เชน บางหนวยงานภาครัฐมี
การปรับเปล่ียนระบบเดิมจาก Electronic Data Interchange (EDI)9 มาเปน
ระบบ Single Windows หรือ One-stop services ที่สามารถทําธุรกรรมแบบ
                                                 
8 Maintenance คอื การบํารงุรักษาเครอืขาย และคอมพิวเตอร 
9 Electronic Data Interchange (EDI) คอื การแลกเปลี่ยนระหวางองคกรโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการ
เชื่อมโยง 
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เบ็ดเสร็จไดโดยหนาจอคอมพิวเตอรแบบหนาจอเดียว (Window) ทําใหการบริการ
นั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปกวาเดิม  

ในทางกลับกันบางองคกรยังไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได การบริการยังเปนเพียงแคการ
ใหขอมูลขาวสารเทานั้น  
 2.3.1 จุดแข็ง Strength (G2C, G2G และG2B) 
 2.3.1.1 ภาครัฐสูภาคเอกชน (G2C) 
  จุดแข็งในสวนของภาครัฐสูภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป จะเปน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีดังนี้  

1) ประชาชนทั่วไปสามารถรับขอมูล เผยแพรขาวสารตางๆ ได
มากขึ้น เชน กรมการจัดหางาน ซ่ึงมีหนาที่ชวยสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ได
เปดบริการใหประชาชนทั่วไปสามารถเขามาคนหาตําแหนงงานวางผาน Website 
ไดโดยระเบียบขั้นตอนในการใชบริการผานระบบ On-line นั้นเปนแบบ Self 
Services โดยประชาชนทั่วไปสามารถแจงขอมูลของตนเองเกี่ยวกับประวัติ
การศึกษา ประสบการณการทํางานผานทาง Website หรือกระทรวงศึกษาธิการได
มีการใหความรู ส่ือการเรียนการสอน ระเบียบการศึกษา และ การลงทะเบียนผาน
ระบบ On-line ใหกับชุมชนที่อยูหางไกล เพื่อใหประชาชนที่อยูหางไกลรับความรู
ในดานการศึกษาผานระบบ On-line เปนตน 

2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐทําให
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ Online ในการยื่นชําระภาษี และ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชนทั่วไปในการเขารับ
บริการ โดยสรางความสะดวกทั้งในสวนของการชําระภาษีและการยื่นแบบฟอรม 
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ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว ภาครัฐไดภาษีเร็ว สวนประชาชนไดรับ
ภาษีคืนเร็วขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังเปนการกระตุนใหประชาชนสามารถชําระภาษี
ตรงตามเวลาที่กําหนดไดมากขึ้น  
 2.3.1.2 ภาครัฐสูภาคธุรกิจ และระหวางภาครัฐดวยกัน (G2B 
และ G2G) 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐสูภาคธุรกิจ ชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพ 

 1) การทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ On-line เปนการเปด
โอกาสใหนิติบุคคล มีสวนรวมในการเปดธุรกิจผานทาง Website การใหขอมูล 
และคําแนะนําการลงทุน การยื่นชําระภาษีในดานธุรกรรมตางๆ ผานระบบ On-
line เปนตน ในการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สามารถชวยใหผูประกอบการธุรกิจ ลดขั้นตอน เวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
สามารถใชบริการ 24 ช่ัวโมงโดยผานทาง Website ของแตละหนวยงานที่
เกี่ยวของ  

 2) เจาหนาท่ีของภาครัฐ มีจิตใจดานบริการ (Service Mind) กับ
ภาคธุรกิจ ไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สามารถลดภาระหนาที่ในดานเอกสาร และลดแรงกดดันในการ
ทํางานใหกับเจาหนาที่ของภาครัฐ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการทั่วไป
ในดานงานเอกสาร และการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตอง และสามารถเพิ่มชอง
ทางการใหบริการในสวนของภาคธุรกิจไดมีศักยภาพมากขึ้น 
 2.3.2 จุดออน Weakness (G2C G2G และG2B) 
 2.3.2.1 ภาครัฐสูภาคเอกชน (G2C)  
  จุดออนในการใช ระบบ รัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสระหวางภาครัฐสูภาคเอกชนมีดังนี้ 
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 1) ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกกลุม เนื่องจาก
ประชาชน ยังไมมีความรูและความเขาใจในการใชระบบอยางถูกตองและบางกลุม
ยังไมมีการพัฒนาในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง บางกลุมก็ไมมีความรูในการใช Internet ดังนั้นการทําธุรกรรมตางๆ บาง
ประเภท จึงไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง 

 2)  การจัดการเก็บขอมูลในฐานขอมูลของแตละหนวยงาน ยัง
ไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ซ่ึงเกิดการร่ัวไหลของขอมูล จากการที่แฮกเกอร 
หรือมิจฉาชีพ ทําการเจาะขอมูลผานระบบในการยักยอกขอมูลบางประเภทไป
ในทางที่มิชอบ เชน บัตรเครดิต เปนตน ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงไมมีความเชื่อม่ันใน
ดานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 3)  เนื่ องจากระบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมมีการสนับสนุนจากหนวยงานหลักในการเช่ือมโยงขอมูล
เขาสูระบบมาตรฐานกลาง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงไมมีมาตรฐานในการ
เชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงาน และขาดการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานให
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน สงผลใหฐานขอมูลในแตละหนวยงานตางกัน  
 2.3.2.2 ภาครัฐสูภาคธุรกิจ และระหวางภาครัฐดวยกัน (G2B 
และ G2G) 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย (Network) ของบาง
ผูประกอบการธุรกิจไมสามารถใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ในการทําธุรกรรมตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ เนื่องจาก  

1) ขาดความรูและความเขาใจในการใชระบบที่ถูกตอง เนื่องจาก
หนวยงานภาครัฐไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่เพียงพอในการใหความรูและ
การใชระบบซึ่งเปนปญหากับผูประกอบการรายยอย  
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2) ระบบโครงสรางพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐ  ยังไม มี
มาตรฐานกลางสําหรับทุกหนวยงานภาครัฐความแตกตางในดานระบบเครือขาย 
และโปรแกรม Software มีผลทําใหฐานขอมูลกลางที่เชื่อมโยงในแตละหนวยงาน
ภาครัฐยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังไมมีตัวแปรกลางในการแปลงขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐจากฐานขอมูล 

3) การติดขัดภายใตกําหนดกฎเกณฑ กฎหมาย และนโยบาย ใน
การพัฒนาระบบ ถึงแมวาการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จะเปนไปอยางตอเนื่อง แต ภายใตกําหนดกฎเกณฑทั้ งหลาย
เหลานี้ เปนปญหาในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 4) บุคลากรในสวนของภาครัฐ ยังขาดความรูความเขาใจ ในการ
ใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหถูกตอง เนื่องจาก
บุคลากรบางจํานวนยังไมมีความพรอมในการใชและมีเพียงความรู เพียง
ระดับพื้นฐานเทานั้น หรือเปนแคเพียง User10 ในการใชคอมพิวเตอร และที่สําคัญ
คือ การขาดแคลนบุคลากรในดานสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐที่มีจํานวนไม
เพียงพอตอการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2.4 ปญหาอุปสรรคของการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 2.4.1 ปญหาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 ในหนวยงานภาครัฐนั้นประสบปญหาในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

 

                                                 
10 User คือ ผูใชท่ีมคีวามรูแคพื้นฐานเบือ้งตนในการใชคอมพิวเตอร 
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1) ระบบของแตละองคกรตางกัน  
  ภาครัฐยังไม มีการกระตุนใหใชระบบโครงสรางพื้นฐานที่ เปน
มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงในแตละหนวยงานจะทําระบบโครงสรางพื้นฐานของตนเอง 
แตเนื่องจากไมมีหนวยงานกลางสนับสนุนในการเชื่อมโยงระบบ ขอมูลตางๆ 
ระหวางภาครัฐ  จึงทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปไดยาก ถึงแมบางระบบจะ
เปนระบบเดียวกัน ก็ยังไมสามารถรวบรวมขอมูลที่ในระบบเดียวกันได และระบบ
ของแตละหนวยงานภาครัฐไมมีตัวแปรในการแปลงขอมูลจากฐานขอมูล  

“บางหนวยงานราชการไมมีการเชื่อมโยงขอมูลทําให 
การแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นไมตรงกันระหวางองคกร” 

2) ขาดความเทาเทียมกันในเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  หนวยงานภาครัฐจะมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานดวยกัน ทําใหการถายโอนขอมูลหรือการเชื่อมตอของเครือขาย
ระหวางภาครัฐกับหนวยงานอื่นๆ นั้นไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร บางหนวยงาน
ของภาครัฐยังมีการพัฒนาที่ลาชา ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบรวมกัน เพื่อลด
ชองวางระหวางหนวยงานภาครัฐ  

3) ระบบเช่ือมโยงของหนวยหรือองคกรนั้น  ๆมีการปรับเปล่ียนทุก  ๆป  
   การปรับเปล่ียนระบบภายในตลอดเวลา เชน ในสวนของธนาคารที่เขา
รวมโครงการฯ และมีการปรับเปล่ียน Password ในทุกๆ ป ระบบของธนาคารตอง
มี Username และ Password กอนใชระบบของธนาคาร เม่ือระบบของธนาคารมี
การปรับปรุงทุกๆ ป ทําให Password มีการเปล่ียนตามไปดวย ดังนั้นทาง
หนวยงานภาครัฐจะตองมีการเปล่ียนUsername และ Password ซ่ึงทําให
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เสียเวลาในการตั้งใหมทุกป เปนปญหากับเจาหนาที่ภาครัฐในการแกไขและ
ปรับปรุงระบบ  

“การปรับปรุงระบบงานของธนาคารตางๆ ซ่ึงจะมผีลกระทบกับการเขาใช 
ระบบงานฯ เปนอยางมาก ตวัอยางเชน บางธนาคารนั้นตองมีการปรับปรุงระบบ 
ทุกๆ 1 ป และการแกไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ของภาครัฐจะตองทําตาม 

คําแนะนําของเจาหนาทีธ่นาคาร ซ่ึงถาไมทํากอนกําหนดเวลา  
ทางภาครัฐจะไมสามารถเชื่อมโยงระบบงาน ไปยังระบบของธนาคารได 

 และทางธนาคารจะไมสามารถชําระเงินที่ไดกับภาคเอกชน ใหกบัภาครัฐ” 
2.4.2  การไมไดรับความไวใจจากผูรับบริการในดานความปลอดภัย 

 1) ระบบปองกันดานความปลอดภัยยังไมดีเพียงพอในเรื่อง
ปองกันการลักลอบการเจาะขอมูลจากบุคคลภายนอก หรือแฮกเกอร บาง
หนวยงานถูกมองวาใชระบบที่มีมาตรฐานต่ําในดานการปองกัน ผูใชบริการบาง
รายมองวาไมมีระบบมารองรับในการปองกันที่ดีพอ ดังนั้นจึงอาจเปดโอกาสให
กลุมมิจฉาชีพ หรือแฮกเกอร สามารถเจาะขอมูล หรือลักลอบนําขอมูลไปใชในทาง
ที่ผิดได  

2) ระบบการรักษาความปลอดภัยจะสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ภาคเอกชน การขาดความเชื่อม่ันในการใชระบบการรักษาความปลอดภัยใหกับ
ผูรับบริการ ที่จะมาใชระบบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนั้น บาง
หนวยงานภาครัฐยังไมมีระบบรองรับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยขาด
การสรางความมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานภาครัฐ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินควรมีหรือทําใหภาคเอกชนมั่นใจวาหนวยงาน
ราชการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน  
 3) กฎหมายยังไมมีความเขมงวดเพียงพอในการบังคับใช
บทลงโทษกับกลุมที่เจาะขอมูลในทางมิชอบ และแฮกเกอรท่ีจะลักลอบเขา
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ระบบ หนวยงานภาครัฐยังไมมีมาตรการที่เขมงวดในการบังคับใชบทลงโทษกับ
กลุมที่เจาะฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งปจจุบันมีกลุมคนเหลานี้
เจาะขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการนําขอมูลมาใชในทางมิชอบ 
เชน การลักลอบเจาะรหัสผานบัตรเครดิตของผูอื่น เปนตน 

2.4.3 ขาดงบประมาณที่เพียงพอ 
1) ภาครัฐไมมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งในแงการจางบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณเทคโนโลยี
ตางๆ ที่มีสวนของการใชในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงงบประมาณมีจํากัดในการพัฒนาไดครอบคลุมทั้งระบบ 
กลาวคือหนวยงานภาครัฐมีงบประมาณในการสนับสนุนทีละสวน คาใชจายใน
ดานอุปกรณตางๆ เชน กระดาษเอกสาร คาเชาเครือขายโปรแกรม Software และ 
Hardware และอื่นๆ ตองเปนไปตามลําดับ ทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนา
ระบบ  

“ในแตละหนวยงานราชการจะไดงบแคทีละเรื่องเทานั้น  
ไมสามารถใหเงนิสนับสนุนหรืองบประมาณในทัง้ระบบได” 
2) ระบบงบประมาณของภาครัฐไมเอ้ืออํานวยกับการจัดหา

อุปกรณท่ีทันสมัย เพราะมีขั้นตอนในการจัดซื้อที่ยุงยาก อีกทั้งในการยื่นเร่ืองขอ 
ในการจัดซื้ออุปกรณดานเทคโนโลยีนั้น ใชระยะเวลานานในการอนุมัติของ
ผูบริหาร กวาจะไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร อุปกรณดานเทคโนโลยีตางๆ ก็ตก
รุนและลาสมัย ทําใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละครั้งเกิดความ
ลาชา และไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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3) การใหองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการระบบ
รัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  ภาครัฐตองเสีย
งบประมาณเปนจํานวนมากในการใชระบบของภาคเอกชน ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อในการทําธุรกรรมตางๆ ภาครัฐไดมีการ
จางองคกรเอกชนภายนอกเขามามีสวนรวมการดูแลและพัฒนาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน องคกรเอกชน มีการจัดเก็บเรียก
คาบริการในแตละครั้งและมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และคาใชจายจาก
หนวยงานภาครัฐ ดังนั้น บางครั้งภาครัฐมองวา องคกรของตนนั้น ตองเสียเปรียบ
หนวยงานเอกชน เพราะตองเสียคาใชจายจํานวนมากใหกับภาคเอกชน  

2.4.4 การขาดการใหความสําคัญของผูบริหาร และขาดนโยบายสนับสนุน 
ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงผูบริหารระดับสูงไมเห็นประโยชนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผานระบบ Online และไมใหความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ มีผลทําใหการพัฒนาและปรับปรุงระบบของแตละหนวยงานภาครัฐเกิด
ความลาชา หรืออาจไมบรรลุผลตามที่ตั้งใจเปาหมายไว  

2.4.5 กฎหมายและกฎระเบียบราชการเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 
1) กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการกําหนด

กฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบตางๆ บางอยางยังไมสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน เนื่องจากการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีกฎหมายบางตัวไมสามารถรองรับระบบได เชน การไมรองรับ
ระบบ Virtual ในการทําธุรกรรมทางการเงินในการออกใบเสร็จบางธุรกรรมผาน
ระบบ On-line ได  
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“การจายเงินผานทาง Internet บางอยางไมสามารถจายได  
เพราะกฎหมายไมสามารถรองรับธุรกรรมบางสวนภายในหนวยงานได” 

 2) การบังคับใชกฎหมายและนโยบาย ไมสามารถใชไดในทันที 
เนื่องจากมีกฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับเปนตัวกําหนดในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สงผลใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงานตางๆ ในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2.4.6 การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธทําใหไมสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง 
 1) การโฆษณาประชาสัมพันธของแตละหนวยงานภาครัฐ ยังไม
มีการเผยแพรขอมูล ขาวสารและรายละเอียดในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทาที่ควร จึงเปนการยากที่จะ
เขาถึงกลุมเปาหมาย และการเลือกใชส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อเขาถึง
กลุมเปาหมายในภาคเอกชนใหเขามาทําธุรกรรมผานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หนวยงานภาครัฐยังไมมีงบประมาณเพียงพอในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ  เนื่องจากงบประมาณที่ สูง สงผลใหระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมเปนที่รูจักเทาที่ควร  

“ประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ ไมดีเทาที่ควร ดังนัน้จึงเปนการ
ยากที่จะโฆษณา e-Government ใหกบัประชาชนไดมารวมใชบริการ 
และจุดประสงคของการใชส่ือแบบไหนที่จะเขาถงึประชาชน ภาค

หนวยงานตองตระหนักในดานงบประมาณที่มีอยูจํากัด” 
2) ภาคเอกชน และธุรกิจขาดความรู ความเขาใจ และวิธีการใช

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในการทําธุรกรรม
ตางๆ ผานระบบ On-line กับบางกลุมในสวนของภาคเอกชน และภาคธุรกิจ
เปนไปไดยาก เพราะภาคเอกชนและธุรกิจในบางครั้งขาดความรูและเขาใจในการ
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ใชระบบ จึงทําใหถูกมองวาระบบนั้นมีความซับซอน และเปนเรื่องยุงยากในการทํา
ธุรกรรมตางๆ   ผานระบบ On-line  
 3) การขาดแคลนบุคลากรในดานการตลาด  และดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบควรมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ควบคูไปพรอมกัน เพื่อใหมีการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกสมากขึ้น  บุคลากรในดานการตลาด  และดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธมีสวนชวยในการกระจายขอมูลตางๆ ใหกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
และหนวยงานภาครัฐดวยกัน สงผลใหภาครัฐมีรายไดมากขึ้นทําใหเปนประโยชน
ตอภาครัฐอีกทางหนึ่งดวย 
 2.4.7 การขาดบุคลากร 

  ปญหาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ สามารถจําแนกไดเปน 4 
ประเภทหลักๆ คือ 

1) บุคลากรไมมีความเขาใจ ขาดผูรู และผูเช่ียวชาญ  
“ภาครัฐไมมีความรูในการจัดระบบ ซ่ึงทําใหภาครัฐก็ตองจางภาคเอกชนเขา

มาชวยในเรื่องการจัดการระบบ เวลาเกิดปญหา หรือตองการแกไข
บางอยาง ก็ตองรอใหบริษัทเอกชนเขามาดูแล และจัดการ” 

เจาหนาที่บางหนวยงานภาครัฐเปนเพียง User เทานั้น ขาดความรู 
ความเขาใจการเชื่อมโยงขอมูล วิธีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีใหมี
ความทันสมัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาทาง หนวยงานภาครัฐไม
สามารถแกไขระบบดังกลาวดวยตนเอง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตอง
อาศัยในการพัฒนาระบบของภาคเอกชน  

“หนวยงานภาครัฐถามองจํานวนคนหรือบุคลากรนัน้ถาพูดงายๆ คอื  
มีแตปริมาณแตไมมีความรูในดานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงมันจะเปนปญหาในการใชระบบ e-Commerce” 
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2) จํานวนของบุคลากรที่ มีความชํานาญในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีจํานวนนอย การที่บุคลากรที่มีจํานวนจํากัดใน
หนวยงานภาครัฐ จึงเปนการยากในการใหเจาหนาที่ที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมดูแลระบบทั้งหมด   

“ถาองคกรไหนมีบุคลากรที่มีความรูในดานนัน้ๆ  
เจาหนาทีก่็จะมุงไปยังบุคคลคนนั้นเพียงคนเดยีว  

ซ่ึงเขาไมสามารถจะใหความชวยเหลือกบัทกุๆ คนได” 
3) การขาดความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานใน

สวนของเจาหนาที่ของภาครัฐทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน  เรื่อง Career Path11 ยังไมมีการ ปรับเปลี่ยนระบบที่ดีนัก สงผลทําให
ลดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐ เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงนั้น เปนไปอยางลาชาสงผลใหเจาพนักงานขาดความ
กระตือรือรนและขวัญกําลังใจในการทํางาน  

“คนทีท่ํางานไมไดวุฒิ ทํางานเปน แตไมไดรับผลตอบแทนทีด่ี 
ทําใหเจาหนาที่พนักงานบางคนเกิดความนอยใจ 
และลดขวัญกําลังใจกับเจาพนกังานบางคน” 

4) บุคลากรขาดความตอเนื่อง หนวยงานภาครัฐไดสงเจาหนาที่ใน
แตละหนวยงานภาครัฐ เขาไปรับการฝกอบรมจากสถาบันตางๆ เพื่อที่จะให
กลับมาพัฒนาหนวยงานของแตละหนวยงาน แตบุคลากรขาดความตอเนื่อง 
กลาวคือเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐลาออกจากหนวยงานภาครัฐ หลังจาก
กลับมาในการฝกอบรมตางๆ ทําใหภาครัฐเสียงบประมาณในการจัดเจาหนาที่ไป
ฝกอบรม  

                                                 
11 Career Path คอืเสนทางความกาวหนาของอาชีพ 



148 รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส               
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 

“หลังจากหนวยงานภาครัฐไดสงบุคลากรของตนเอง 
ไปเขารับการฝก หรือ อบรม ใหเปนบุคลากรที่ดีขึน้ หลังจากเสร็จ 
การเขารวมฝกอบรมนั้น คนเหลานี้จะลาออก เพราะมีความรูแลว 
ก็จะออกจากราชการ ซ่ึงทําใหภาครัฐนั้นเสียงบประมาณไปไมนอย” 

2.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 2.5.1 ภาครัฐสูภาคเอกชน (G2C) 

  ปจจัยที่สามารถจัดการไดเอง 
  1) การพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานภาครัฐ มีการนํา
งบประมาณของหนวยงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของตนโดยมีการนําบุคลากรของ
แตละหนวยงานไปฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสามารถทําใหกลับมา
ปฏิบัติงานได 
 

  2) บางหนวยงานออกกฎระเบียบเพ่ือรองรับระบบของตนเอง 
เพื่อการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  ในการใหบริการตางๆ  กับภาคเอกชน  และภาคธุรกิจ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปจจัยที่อยากใหหนวยงานกลางเขามาชวยเหลือ 
 1) การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของแตละหนวยงานใหมี
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูล และแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐผานระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   

 2) ตองการการสนับสนุนจากหนวยงานกลาง (หรือเจาภาพ) ใน
การรับผิดชอบเปนเจาภาพเพื่อสรางศักยภาพของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการตางๆ ใหเกิดขึ้น และเชื่อมโยงทุก
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน อาจจะมีการจัดตั้งสํานักทะเบียนกลางเปน
ฐานขอมูล และมีตัว Moderate12 ในการแปลงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เพือ่
การเชื่อมโยงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว 

 3) ควรมีมาตรการการบังคับใชกฎหมายและนโยบายจาก
ภาครั ฐในเรื่ องการใช ระบบรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีชัดเจน เพื่อความสะดวกในการใชและการพัฒนาปรับปรุง
ระบบ เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานของระบบรัฐบาล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  แ ล ะ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในปจจุบัน 
 2.5.2 ภาครัฐสูภาคธุรกิจ และระหวางภาครัฐดวยกัน (G2B และ G2G) 

 ปจจัยที่สามารถจัดการไดเอง 
1) การพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานภาครัฐ  มีการนํา

งบประมาณของหนวยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนโดยมีการนําบุคลากรของแต
ละหนวยงานไปฝกอบรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสามารถทําใหกลับมา
ปฏิบัติงานได  

ปจจัยที่อยากใหหนวยงานกลางเขามาชวยเหลือ  
  1) ความสําคัญของผูบริหารเพื่อใหความสําคัญ ระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น เชน การเพิ่มงบประมาณใน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการปรับเปล่ียนตําแหนง และการปรับ
ผลตอบแทนใหกับเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อเปนขวัญกําลังใจและสรางประสิทธิภาพ
ของการทํางานไดมากยิ่งขึ้น 

 

                                                 
12 Moderate คอืคนกลางในการแปลงขอมูล 
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 2) ตองการการสนับสนุนจากหนวยงานหลัก (หรือเจาภาพ) เพื่อ
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนไปในทาง
เดียวกัน  ซ่ึงในกระทรวงหลักจะประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนในแตละ
หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อที่จะเปนอนุกรรมการในกระทรวงหลัก 
เพราะแตละหนวยงานมีปญหาในการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกสที่ แตกตางกัน  และมีความเข าใจในปญหาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐของตนเปนอยางดี 
ในการเขารวมเปนอนุกรรมการของเจาหนาที่ที่เปนตัวแทน จะสามารถแกปญหาที่
เกิดในแตละองคกรหรือหนวยงานในการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 โดยสรุป กลาวไดวา ปจจัยที่มีความสําคัญมากทั้ง G2C, G2B และ 
G2G ก็คือ การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลใหญใหกับระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และอีกทั้งเปนหนวยงานที่จะชวยเหลือ
และสนับสนุนงานดานตางๆ เชน การทําธุรกรรมทางการเงิน การเชื่อมโยงขอมูล 
การยื่นคํารอง คําขอ ระหวางหนวยงานภาครัฐ  

 การกําหนดกฎหมายและนโยบาย ผูรับผิดชอบ และบทลงโทษสําหรับ
บุคคลที่ลักลอบในการเจาะขอมูลหนวยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป อยาง
ชัดเจน และมีมาตรการการบังคับใชกฎหมาย เพื่อเปนการปองกันสิทธิของ
ประชาชนทั่วไปที่เขารวมในการรับบริการ และสรางความมั่นใจในการใชระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในการทําธุรกรรมตางๆ กับ
หนวยงานภาครัฐ  
  หนวยงานกลางที่สนับสนุนตองมีตัวแทนแตละองคกรเขาไปรวมกับ
หนวยงานกลางเพื่อการแกปญหาใหตรงจุด ซ่ึงหนวยงานกลางนั้นจะไดรูจุดยืน 



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

151 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

และจุดที่จะตองปรับเปล่ียนแกไข เพื่อสรางประสิทธิภาพ และภาพลักษณของ
หนวยงานราชการ กับภาคเอกชน รวมไปถึงการลดชองวางระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่มีการพัฒนานอยกับหนวยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ความสําคัญของผูบริหารเปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางเสถียรภาพภายใน
องคกรหรือหนวยงานภาครัฐใหมีศักยภาพในการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น กลาวคือ ระดับผูบริหารควรใหความสําคัญ
และเขาใจเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ควรมีการใหกําลังใจเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 
เชน มีการปรับเปล่ียนตําแหนง หรือการเพิ่มงบประมาณในดานผลตอบแทนของ
เจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อสรางความมั่นใจ และเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 
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ตอนที่ 3 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดกลาวมาแลวในตอนที่ 1 สําหรับปจจัยที่มีตอ

ความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
กลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ  
3.1 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

3.1.1 บทสรุปตามประเภทกลุมปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับในภาพรวม 
 จากตาราง  35 ผลการวิ เคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนัก
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) มีขอสรุปดังนี้ ในภาพรวมความพรอมโดยเฉลี่ยในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยูที่ 3.17 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงจัดอยูใน
เกณฑปานกลาง เมื่อจําแนกตามประเภทหนวยงาน สรุปไดวา  
 สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการประกอบการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส สําหรับกลุมหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ อยูที่ 3.24, 3.10 และ 3.06 
ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑปานกลาง  เมื่อจําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปไดวา  
 สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการประกอบการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ กลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ และกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสาน
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ระหวางภาครัฐ กับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน อยูที่ 3.04, 3.25 และ 3.19 
ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑปานกลาง     
ตาราง 35 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญ 
 ของปจจัยที่ มีตอความสําเ ร็จในการพัฒนาระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ โดย
วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
โดยจําแนกตามประเภทหนวยงานและประเภทกลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  “1” คอื คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จทีค่ํานวณจากคาเฉลี่ยของความสําเร็จของแตละองคกร
ตามประเภทหนวยงานและประเภทการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนกิสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

“-” หมายถึง ไมมีนัยสาํคญั 
“**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
“***” ระดับนัยสําคญัที่ 0.01 
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 ซ่ึงเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนภูมิและตารางตางๆ สําหรับการ
พิจารณาจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการ
ประกอบการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ (ในภาพรวม) ไดวา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบ
และบุคคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.471 และระดับความสําคัญมาก) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง และควรปรับปรุง ไดแก (9) ความพรอมของระบบ
โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (I) จํานวนบุคลากรและทีมงานดานสารสนเทศ 
เมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมี
ความสําคัญมากสําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระ และเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมี
ความสําคัญมากสําหรับกลุมบริการ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (G2C & G2B) กลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) 
และกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการ
ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจและหรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การสรางมาตรฐานใน
การเชื่อมตอและมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล (คาเบตา 0.426 และระดับ
ความสําคัญมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง และควรปรับปรุง ไดแก 
(E) ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกร
ภายนอก (F) ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล และ (G) ความมี
ประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก เมือ่
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วิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญ
มากสําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ
และเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ (G2C & G2B) กลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) และกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การสรางความรูความ
เขาใจและแผนการประชาสัมพันธ (คาเบตา 0.404 และระดับความสําคัญ
มาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก (6) แผนการ
ประชาสัมพันธที่เขาถึงผูรับบริการ เมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 
3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ และเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้
จะมีความสําคัญมากสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (G2C & G2B) กลุมบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) 
และกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการ
ผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับส่ี คือ ความรูความเขาใจกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับ ICT (คาเบตา 0.363 และระดับความสําคัญมาก) 
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ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยที่ควรปรับปรุง ไดแก (B) ความรูความเขาใจในกฎหมาย
เก่ียวของกับ ICT และ (C) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เมื่อวิเคราะห
จําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญมาก
สําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับ
องคการมหาชนและหนวยงานอิสระ และเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้
จะมีความสําคัญมากสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) และกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) และมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับ
กลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (G2C & G2B) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลายและระบบความปลอดภัย(คาเบตา 0.308 และระดับความสําคัญ
มาก)  ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง และควรปรับปรุง ไดแก (K) ความ
ปลอดภัยในระบบการชําระเงิน (8) ชองทางบริการและระบบการชําระคาบริการที่
หลากหลาย เมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้
จะมีความสําคัญมากสําหรับหนวยงานราชการ และมีความสําคัญคอนขางมาก
สําหรับรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ และเมื่อวิเคราะห
จําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) และมี
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ความสําคัญคอนขางมากสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (G2C & G2B) และกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสาน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ การออกแบบ การให
ขอมูลขาวสารตางๆ และการปรับปรุงWebsite อยางสม่ําเสมอ (คาเบตา 
0.226 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูใน
เกณฑคอนขางดี-ดีเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวา
ปจจัยนี้จะมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
และมีความสําคัญในเกญฑปานกลางสําหรับองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
และเมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ (G2C & G2B) และมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับ และกลุม
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสาน
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) แต
ปจจัยนี้กับไมมีความสําคัญกับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน (คาเบตา 0.198 และระดับความสําคัญในเกณฑปาน
กลาง) ซ่ึงในหมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง ไดแก (J) งบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติและสนับสนุน เมื่อวิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวา
ปจจัยนี้จะมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับหนวยงานราชการ  และมี



รายงานผลที่สําคัญ สํารวจสถานภาพการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 

159 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ความสําคัญในเกณฑปานกลางสําหรับรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนและ
หนวยงานอิสระและเมื่อวิ เคราะหจําแนกตามประเภทกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมี
ความสําคัญคอนขางมากสําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการภาครัฐ (G2G) และกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
หรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) และมีความสําคัญในเกณฑปานกลาง
สําหรับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (G2C & G2B) 
 หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website (คาเบตา 0.134 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซ่ึงใน
หมวดนี้ปจจัยที่ควรปรับปรุง ไดแก (7) การบริการที่หลากหลายผาน Website เมื่อ
วิเคราะหจําแนกตามประเภทหนวยงานทั้ง 3 กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญ
ในเกณฑปานกลางสําหรับหนวยงานราชการ และองคการมหาชนและหนวยงาน
อิสระ แตปจจัยนี้กับไมมีความสําคัญสําหรับรัฐวิสาหกิจ และเมื่อวิเคราะหจําแนก
ตามประเภทกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 
กลุม พบวาปจจัยนี้จะมีความสําคัญในเกณฑปานกลางสําหรับกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
(G2C & G2B) และมีความสําคัญคอนขางมากสําหรับ และกลุมบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการผสมผสานระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ และหรือภาคประชาชน (G2G, G2B, G2C) แตปจจัยนี้กับไมมี
ความสําคัญกับกลุมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนน
ใหบริการภาครัฐ (G2G) 
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 3.1.2 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับในภาพรวม 

หมวด ขอเสนอแนะ 
ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 

• สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานหลักในการควบคุมดูแล และจัดความพรอม
ในดานระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ตลอดจนมีการสนับสนุนแผนการ
จัดการระบบในแตละป 
• ในแตละหนวยงานภาครัฐที่มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบฐานขอมูลที่
แตกตางกัน  นาจะมีการปรับปรุงในระบบการติดตั้งระบบเชื่อมตอเครือขายโดย
มีมาตรฐานและผูใหบริการเดียวกัน อาทิ บริษัท TOT จํากัด(มหาชน)ใหการ
เช่ือมตอระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อจะไดลดความซับซอนในฐานขอมูล
ของหนวยงานภาครัฐ และลดชองวางในการปฏิบัติหนาที่ของแตละหนวยงาน 
• หนวยงานภาครัฐควรมีการรวมมือกันในการพัฒนาระบบใหมีความ
สอดคลองกัน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลท่ีสะดวก และรวดเร็ว  
• มีมาตรการในการกระตุนใหความสําคัญในการใชมาตรฐานกลางของระบบ
เพื่อรองรับการเชื่อมตอของระบบระหวางองคกรและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 
• สนับสนุนและสงเสริมการสรางเครือขายของระบบโครงสรางพื้นฐานให
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
• บรรจุแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนของ
องคกร 

ความพรอม
ของระบบและ
บุคคลากรดาน
สารสนเทศ 

จํานวนบุคลากรและทมีงานดานสารสนเทศ 
• จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แตละหนวยงานมีจํานวนไมเพียงพอ  จึงควรมีการจางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจะมีการเพิ่ม
ผลตอบแทนสําหรับคาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
• มีการเพิ่มศักยภาพของบคุลากรหรือเจาหนาที่ภาครัฐในการเพิ่มผลตอบแทน
ใหกับเจาหนาที่ดานสารสนเทศ ตามความสามารถที่เพิม่ขิ้น เพื่อเปนขวญั
กําลังใจใหกับเจาหนาทีส่ารสนเทศ 
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หมวด ขอเสนอแนะ 
ความเปนมาตรฐานในการเชื่อมตอระบบและ 

แลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก 
• สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานหลักในการควบคุมดูแล และจัดความพรอม
ในดานระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ตลอดจนมีการสนับสนุนแผนการ
จัดการระบบในแตละป 
• ในแตละหนวยงานภาครัฐท่ีมีระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบฐานขอมูลที่
แตกตางกัน  นาจะมีการปรับปรุงในระบบการติดตั้งระบบเชื่อมตอเครือคายโดย
มีมาตรฐานและผูใหบริการเดียวกัน อาทิ บริษัท TOT จํากัด(มหาชน) ใหการ
เชื่อมตอระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อจะไดลดความซับซอนในฐานขอมูล
ของหนวยงานภาครัฐ และลดชองวางในการปฏิบัติหนาที่ของแตละหนวยงาน 
• หนวยงานภาครัฐควรมีการรวมมือกันในการพัฒนาระบบใหมีความ
สอดคลองกัน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลที่สะดวก และรวดเร็ว  
• มีมาตรการในการกระตุนใหความสําคัญในการใชมาตรฐานกลางของระบบ
เพื่อรองรับการเชื่อมตอของระบบระหวางองคกรและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 

การสราง
มาตรฐานใน
การเชื่อมตอ
และมาตรฐาน
ในการจัดเก็บ

ขอมูล 
ความเปนมาตรฐานของระบบฐานขอมูล 

• สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานหลักในการควบคุมดูแล และจัดความพรอม
ในดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนมีสนับสนุนแผนการจัดการระบบใน
แตละป 
• ในแตละหนวยงานภาครัฐท่ีมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท่ีแตกตางกัน  
นาจะมีการปรับปรุงในระบบการกําหนดตัวแปรระบบจัดการฐานขอมูลโดยมี
มาตราฐานและบริษัทเดียวกัน  เพื่อจะไดลดความซับซอนในฐานขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐ และ สรางมาตรฐานของฐานขอมูลของหนวยงาน 
• หนวยงานภาครัฐควรมีการรวมมือกันในการพัฒนาระบบใหมีความ
สอดคลองกัน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลที่สะดวก และรวดเร็ว  
• มีมาตรการในการกระตุนใหความสําคัญในการใชมาตรฐานกลางของระบบ
เพื่อรองรับการเชื่อมตอของระบบระหวางองคกรและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 
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หมวด ขอเสนอแนะ 
การสราง

มาตรฐานใน
การเชื่อมตอ
และมาตรฐาน
ในการจัดเก็บ

ขอมูล 

ความมีประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและ 
การเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก 

• หนวยงานภาครัฐกับองคกรภายนอกควรมีการรวมมือกันในการพัฒนาระบบ
ใหมีความสอดคลองกัน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลที่สะดวก และรวดเร็ว  
• มีมาตรการในการกระตุนใหความสําคัญในการใชมาตรฐานกลางของระบบ
เพื่อรองรับการเชื่อมตอของระบบระหวางองคกรภาครัฐและองคกรภายนอก 

การสราง
ความรูความ
เขาใจและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ 

แผนการประชาสัมพันธทีเ่ขาถึงผูรับบริการ 
• มีการสงเสริมและพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธระบบ พรอมท้ังมีการ
ใหบริการการแนะนําวิธีการใช และรวมไปถึงผลประโยชนที่ผูประกอบการหรือ
ประชาชนจะไดรับในการใชระบบผานทาง Website 
• มีแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และมีการวัดประสิทธิผลของ
แผนการประชาสัมพันธ 
• การใหบริการตูอัตโนมัติในการทําธุรกรรมผานระบบ On-line (Kiosk) เพื่อ
เปนการลดภาระคาใชจายใหกับทางภาครัฐโดยจัดใหมีการติดปายโฆษณาจาก
ภาคเอกชนกับตูอัตโนมัติ โดยมีคาโฆษณา และคาบริการ เพื่อเพิ่มรายไดอีกทาง
หนึ่งใหกับทางภาครัฐจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธผาน Search Engines ที่
มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ 

ความรูความเขาใจในกฎหมายเกีย่วของกับ ICT 
• จัดอบรมเจาหนาที่สารสนเทศใหมีความรูความเขาใจในขอกฏหมายและ
กฏเกณฑที่เกี่ยวของกับ ICT อยางสม่ําเสมอ  
• การเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจในขอกฏหมายและ
กฏเกณฑที่เกี่ยวของกับ ICT ใหแกทุกหนวยงาน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ความรู 

ความเขาใจ
กฎหมายและ
กฎเกณฑที่

เกี่ยวของกับ ICT 

ความรูความเขาใจในกฎเกณฑ/กฎระเบียบทีเ่กี่ยวของกบัการจัดทาํระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 

• จัดอบรมเจาหนาที่สารสนเทศใหมีความรูความเขาใจในขอกฎเกณฑ/
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยางสม่ําเสมอ 
• การเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจในขอกฎเกณฑ/ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหแกทุกหนวยงาน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป 
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หมวด ขอเสนอแนะ 

ระบบการ
ชําระคาบรกิาร
ที่หลากหลาย
และระบบ
ความ

ปลอดภัย 

ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
• จัดตั้งองคกรกลางที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ตลอดจนใหคําแนะนํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
• สงเสริมและเสริมสรางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสําหรับระบบ
ปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและความปลอดภัยของขอมูลและ
เครือขายสื่อสาร (Define-Personality & Data /Network Security) อาทิเชน 
CA, Firewall 
• เพิ่มมาตรการการลงโทษกับผูกระทําความผิดในการลักลอบเจาะขอมูล
หนวยงานภาครัฐ 
• เพิ่มมาตรการการบังคับใชกฏหมายใหมีประสิทธิภาพ 

 

ชองทางบรกิารและระบบการชาํระคาบรกิารที่หลากหลาย 
• จัดตั้งองคกรกลางที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ตลอดจนใหคําแนะนํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นการใหบริการตูอัตโนมัติในการทํา
ธุรกรรมผานระบบ On-line (Kiosk) เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายใหกับทาง
ภาครัฐ 

งบประมาณที่
ไดรับการ
อนุมัติและ
สนับสนุน 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน 
• ผูบริหารควรใหความสําคัญและใหการอนุมัติ/สนับสนุนในดานงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาระบบของแตละหนวยงานภาครัฐใหประสบความสําเร็จ 
• บรรจุแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผน
ขององคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การบริการที่
หลากหลาย
ผาน Website 

การบริการที่หลากหลายผาน Website 
• ปรับปรุงและออกแบบ Website ขององคกรใหมีบริการที่หลากหลาย และ
เปน Web Portal เพื่อเปนศูนยกลางติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลของ
ผูใชบริการตาง ๆ  
• Website ควรมีขอมูลท่ีเปนประโยชนทั้งตอองคกรและประชาชนที่รับบริการ 
• สงเสริมใหมีการจัดทํา Website ในภาษาตางประเทศดวยWebsite ควรมี
การปรับปรุงสม่ําเสมอ 
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3.2 ปญหาและอุปสรรค 
 จากการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการศึกษาถึงปญหา อุปสรรคในการพัฒนาบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Government และ e-Commerce) 
ในกลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และกลุมองคการมหาชนและหนวยงาน
อิสระ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกลุมในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 2 กลุม 
ในแตละกลุมมีผูใหสัมภาษณกลุมละ 9 คน ซ่ึงผูเขารวมกลุมประกอบดวยผูเเทนก
กลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และกลุมองคการมหาชนและหนวยงานอิสระ 
โดยผูเขารวมตองเปนผูที่เกี่ยวของและมีความรูเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Government และ e-Commerce) ของหนวยงาน อาจ
เปนผูบริหาร หรือ IT หรือขาราชการระดับบริหารในหนวยงาน เชน เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร คอมพิวเตอร บริหารทั่วไป เปนตน ที่ใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Government and e-Commerce) ทั้งแบบ 
Government to Business (G2B) และ Government to Consumer (G2C) และ
หรือ Government to Government (G2G) หรือมีแผนที่จะพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Government และ e-Commerce) 
ภายใน 6 เดือนขางหนา แตในปจจุบันมีการใชระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต 
(Website) ในการใหบริการแกประชาชน  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญมากทั้ง G2C, G2B และ G2G ก็คือ 
การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลใหญใหกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และอีกทั้งเปนหนวยงานที่จะชวยเหลือและสนับสนุน
งานดานตางๆ เชน การทําธุรกรรมทางการเงิน การเชื่อมโยงขอมูล การยื่นคํารอง 
คําขอระหวางหนวยงานภาครัฐ  
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การกําหนดกฎหมายและนโยบาย ผูรับผิดชอบ และบทลงโทษสําหรับบุคคล
ที่ลักลอบในการเจาะขอมูลหนวยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป อยางชัดเจน 
และมีมาตรการการบังคับใชกฎหมาย เพื่อเปนการปองกันสิทธิของประชาชนทั่วไป
ที่ เขารวมในการรับบริการ  และสรางความมั่นใจในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกรรมตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ  
 หนวยงานกลางที่สนับสนุนตองมีตัวแทนแตละองคกรเขาไปรวมกับ
หนวยงานกลางเพื่อการแกปญหาใหตรงจุด ซ่ึงหนวยงานกลางนั้นจะไดรูจุดยืน 
และจุดที่จะตองปรับเปล่ียนแกไข เพื่อสรางประสิทธิภาพ และภาพลักษณของ
หนวยงานราชการ กับภาคเอกชน รวมไปถึงการลดชองวางระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่มีการพัฒนานอยกับหนวยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ความสําคัญของผูบริหารเปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางเสถียรภาพภายในองคกร
หรือหนวยงานภาครัฐใหมีศักยภาพในการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น กลาวคือ ระดับผูบริหารควรใหความสําคัญและเขาใจ
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ควรมีการใหกําลังใจเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ เชน มี
การปรับเปล่ียนตําแหนง หรือการเพิ่มงบประมาณในดานผลตอบแทนของ
เจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อสรางความมั่นใจ และเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 

สวนปญหาและอุปสรรค ไดแก (1) สําหรับกลุมภาครัฐสูภาคเอกชน 
(G2C) ปญหาในการดําเนินกิจกรรมทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ปญหา
ดานการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานภาครัฐ  ปญหาดานการออก
กฎระเบียบเพื่อรองรับระบบของตนเอง ปญหาดานการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานของแตละหนวยงาน ปญหาดานการสนับสนุนจากหนวยงานกลาง (หรือ
เจาภาพ)  ปญหาดานมาตรการการบังคับใชกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐใน
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เรื่องการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2) สําหรับกลุม
ภาครัฐสูภาคธุรกิจ และระหวางภาครัฐดวยกัน (G2B และ G2G) ปญหาดานการ
พัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานภาครัฐ  ปญหาดานการใหความสําคัญของ
ผูบริหารตอระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาดาน
การสนับสนุนจากหนวยงานกลาง (หรือเจาภาพ)   
3.3 บทวิเคราะห SWOT Matrix  

จุดแขง็ (S) จุดออน (W) 
 เปนระบบทีท่นัสมัย  
 เปนระบบทีใ่หบริการที่รวดเร็ว และยัง
สามารถชวยลดขั้นตอนตางๆ ใหทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ทําธุรกรรมตางๆ ผานระบบ  On-line 

 สามารถเพิ่มประสทิธภิาพการทาํงาน
ของเจาหนาที่ใหดียิ่งขึน้ และลดความ
กดดันใหกับเจาหนาที่ภาครัฐ (Service Mind) 

 สามารถเชื่อมโยงขอมลูตางๆ ระหวาง
หนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน 
เพ่ือการประสานงานและการทํางานอยาง
มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ (Match Maker) 

 สามารถตรวจสอบขอมูล และทําธรุกรรม
ทางการเงินโดยผานระบบธนาคารทีเ่ขา
รวมโครงการฯ เพือ่ลดความยุงยาก 
และสะดวก รวดเร็ว 

 เปนอีกชองทางเลือกหนึ่งใหกับภาคประชาชน
ในการทําธุรกรรมตาง  ๆกบัหนวยงานภาครัฐ 

 สรางภาพพจนที่ดีใหกบัหนวยงานภาครัฐ 

 เปนระบบทีส่รางภาระในดานงบประมาณ
ใหกับหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบ 
การบํารุงรักษา และการจางบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ และอืน่ๆ 

 เปนระบบทีม่ีความยุงยากซับซอนในการใชงาน 
 การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลแตละ
หนวยงานยังไมมีความปลอดภัย 

 ขาดแคลนบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนกิสยังไมไมไดรับการสนับสนนุ
จากหนวยงานกลางในการเชื่อมโยง และ
แปรขอมูลระหวางองคกร 

 ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกกลุม 
 บุคลากรของภาครัฐยังขาดความรู และ
ความเขาใจในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนกิส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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โอกาส (O) ปญหาและอุปสรรค (T) 
 แนวโนมการใชบริการระบบผานทาง 
On-line ในประเทศไทยมีการใชอยาง
แพรหลายมากขึ้น 

 เทคโนโลยสีารสนเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่งไมวาจะเปนระบบ 
Network ตางๆ เพ่ือเปนที่รองรับตอ
ผูใชบริการในปจจุบันที่มีจํานวนมากขึ้น 

 ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและองคกร
เอกชนหันมาสนใจในการพัฒนา และ
การนําระบบ On-line มาพัฒนาเพื่อใช
ในการติดตอสื่อสาร และการเชื่อมโยง
มากขึ้น 

 ขาดการเชื่อมโยงอันเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกๆ องคกร  

 การติดขัดเนือ่งจากขอกําหนดกฎเกณฑ 
กฎหมาย และนโยบายที่ซับซอนและขาด
ความชัดเจน 

 การโฆษณาประชาสัมพันธในการใช
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส ยังไมมีความครอบคลุม
และทั่วถึง ทําใหผูรับบริการบางกลุม ขาด
ความรู และความเขาใจในการใชระบบ
อยางถูกตอง 

 ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาระบบ โครงสรางพ้ืนฐาน 
งบประมาณ และบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประชาชนยังขาดความเชื่อมัน่ ความ
เขาใจในการใชระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนกิส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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3.4 ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 
1. ตองการใหมีหนวยงานกลาง หรือเจาภาพในการจัดความพรอมของ

ระบบ และในการแกปญหาของระบบเครือขายที่จะเกิดขึ้นตอภาครัฐและเอกชน 
โดยใหมีตัวแทนแตละองคกรที่ มีสวนเกี่ยวของในดานธุรกรรมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนอนุกรรมการรวมในการดําเนินงานดวย เพราะแตละหนวยงาน
ตางทราบปญหาภายในองคกรของตนเปนอยางดี 

2. การแกไขนโยบาย หรือขอกฏหมายที่เปนระเบียบขอบังคับ เปนไป
อยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

3. การพัฒนาบุคลากรในดาน e-Government เชิงพาณิชย เชน IT 
บริหารระบบประชาสัมพันธ และใหขอมูลแกประชาชน 

4. การสรางความเขาใจและใหขอมูลเกี่ยวกับระบบ e-Government เชิง
พาณิชยในดานธุรกรรมตางๆ ผานเวบไซต และส่ือตางๆ เชน ทีวี วิทยุ เพื่อให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชระบบอยางถูกตองและกวางขวาง 

5. การใหอํานวยความสะดวกในการใชระบบแกประชาชนในดานของ
ความรวดเร็วในการใหบริการ และการแจงขอมูลขาวสาร 

6. ตองการใหมีหนวยงานกลางเปนหนวยงานหลักในการสรางความ
มั่นใจและความเชื่อมั่นใหแกประชาชน ในดานภาพลักษณของธุรกรรมระบบ 
e-Government เชิงพาณิชย 

7. การพัฒนารูปแบบการทํางานและการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน เพื่อสรางมั่นใจในการ
ใหบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
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ภาคผนวก 
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นิยาม วิธีการสํารวจ 
นิยาม   
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (e-Government) 

สําหรับการสํารวจคร้ังนี้  จะใชความหมายซึ่งหมายถึง การนําบริการ
ของรัฐบาลมาใหประชาชน เอกชน และ หนวยงานภาครัฐดวยกันใชโดยผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสเพื ่อบรรลุเปาหมายขององคกรสําหรับลดคาใชจายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร ซ่ึงสื่อนิยมมากที่สุดคืออินเทอรเน็ต ทั้งนี้รวมส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน อีดีไอ โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Commerce)  หรือ อี-คอมเมิรช (e-Commerce) 
 สําหรับการสํารวจครั้งนี้  จะใชความหมายซึ่งหมายถึงขบวนการที่ใช
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (1) เพื่อใหบริการธุรกรรมแกภาคเอกชน ภาครัฐ และ 
ระหวางรัฐ โดยใชเทคโนโลยีประเภทตางๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงิน
ทั้งหลาย เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคาอิเล็กทรอนิกส อีดีไอ หรือการ
แลกเปลี่ ยนขอ มูลอิ เล็กทรอนิกส  คะตะลอกอิ เ ล็กทรอนิกส   ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกล และรูปแบบตาง ๆ ที่เปนขอมูลระหวางองคกร 
อาทิเชน การยื่นแบบภาษีผานอินเตอรเน็ต (ESCAP,1998) 
วิธีการสํารวจ 

 คุมรวม หนวยงานราชการที่เทียบเทาระดับกรมขึ้นไป  หนวยงานราชการ
อิสระ หนวยงานในกํากับรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 
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ประเภทหนวยงาน 
จํานวน

หนวยงาน 
ทั้งหมด 

จํานวน
หนวยงานที่สง
แบบกลับคืน 

รวม 268 196 
• หนวยงานราชการ 145 105 
• หนวยงานราชการอิสระ 29 24 
• รัฐวิสาหกิจ  55 42 
• หนวยงานอิสระ/องคการอสิระ/หนวยงานในกาํกับ
กระทรวง 17 14 
• องคการมหาชน 22 11 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใชแบบ
สํารวจออนไลนทางอินเทอรเน็ต ไปยังหนวยงานที่อยูในคุมรวมทุกแหงจํานวน
ทั้งสิ้น 268 แหง  
 คาบเวลา 23 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2551 
 การนําเสนอผล  นําเสนอผลภาพรวม ในรูปของรอยละ  
  วิธีการประมาณผล  
  การประมาณคา กําหนดให 
   j = 1, 2, 3, …, ni   (หนวยงานตัวอยาง) 
   i = 1, 2, 3, 4, 5   (ประเภทหนวยงาน) 
1. สูตรการประมาณอัตรารอยละของหนวยงานที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา X  
สําหรับประเภทหนวยงาน  i   คือ 

     %
ˆˆ 100
N
XP
i
i

i ×= ………………………………………(1) 
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     โดยที่   iX̂    คือ   คาประมาณยอดรวมของหนวยงานที่มีลักษณะที่ตองการ
ศึกษา X   สําหรับประเภทหนวยงาน i   ซ่ึง 

     ∑
=

=
in

1j
ij

i
i

i x
n
NX̂  

 xij   คือ   คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของหนวยงานตัวอยาง j   
ประเภทหนวยงาน  i   

 Ni   คือ  จํานวนหนวยงานทั้งสิ้น ของประเภทหนวยงาน  i  
ni   คือ   จํานวนหนวยงานที่เก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งสิ้น ของประเภท

หนวยงาน  i  

2. สูตรการประมาณอัตรารอยละของหนวยงานที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา X   
สําหรับประเภทหนวยงานที่ตองการนําเสนอผล จํานวน 3 ประเภท คือ 

ประเภทหนวยงาน คาประมาณอัตรารอยละ 
1. ราชการ i = 1 %

ˆˆˆ 100PP
1N
1X

11 ×==′  
2. รัฐวิสาหกิจ i = 2 %

ˆˆˆ 100PP
2N
2X

22 ×==′  
3. องคการมหาชน
และหนวยงานอิสระ i = 3, 4, 5 %

ˆˆˆ 100PP
5

3i iN
iX5

3i
i3 ×==′ ∑∑

==
 

3. สูตรการประมาณอัตรารอยละของหนวยงานที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา X    
คือ 

     %
ˆˆ 100
N
XP ×=  ……………………………………….(2) 

     โดยที่    ∑
=

=
5

1i
iXX ˆˆ     

     ∑
=

=
5

1i
iNN  
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