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คําปรารภคําปรารภ  
 

ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการ
ประกอบธุรกิจ นับเปนสิ่งสําคัญที่สถานประกอบการจะไดรับประโยชน
อยางมาก  โดยเฉพาะการมีเว็บไซตเพื่อซื้อขายหรือใหบริการสินคาบน
เครือขายอินเทอรเน็ตจะทําใหลดคาใชจายในการลงทุน คาโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ  ตลอดจนคาใชจายในการขนสงสินคาไดอยางมาก อีกทั้ง
ยังสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทั่วโลกภายใตการลงทุนที่ต่ํา นอกจากนี้การ
ชําระเงินผานระบบออนไลนยังชวยใหประหยัดเวลา และอํานวยความ
สะดวกทั้งผูซื้อและขายอีกดวย 

จากผลสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ตั้งแตป 2547 – 2550  ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา สถานประกอบการที่มีการนําคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตมาใชในการดําเนินกิจการสูงสุด ไดแก โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล  แสดงใหเห็นวาธุรกิจประเภทนี้มีความพรอมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกวาธุรกิจประเภทอื่นๆ  
ประกอบกับในปจจุบันประเทศไทยมีชาวตางชาติมาใชบริการจาก
โรงพยาบาล และสถานบริการเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดวยเหตุนี้เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมใหรัฐมีชองทางการขยายเศรษฐกิจของประเทศ  สํานักงาน
สถิติแหงชาติจึงไดทําการสํารวจขอมูลสถานประกอบการการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการ

เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551  พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการดําเนินการสํารวจตาม
นโยบายเชิงรุกของสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนของโรงพยาบาลภาครัฐ  
กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลเอกชน  คลินิก  และสถานบริการเพื่อ
สุขภาพ  และประชาชนที่เคยเขารับการรักษาพยาบาลโดยผานชองทาง
อินเทอรเน็ต  เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการผลิตขอมูลและรวมเปน
พันธมิตรในการดําเนินการ 

2. ใชวิธีการสํารวจขอมูลผานอินเทอรเน็ตรวมกับ วธิีการสมัภาษณ  
และการสนทนาในกลุมเฉพาะ 

3. ใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ เชน Need Gap Analysis, Factor 
Analysis  และ  Multiple Regression Analysis  เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยแหง
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และความพึงพอใจ
ในบริการภาครัฐ 

4. จัดพิมพรายงานผลที่สําคัญ ฉบับพกพา (Pocket  Book)  กะทัดรัด 
เพื่อนําเสนอรายงานที่สําคัญเพิ่มเติมนอกเหนือจากการพิมพรายงานผลการ
สํารวจฉบับสมบูรณ ซึ่งเปนรายละเอียดสําหรับ/นักวิชาการ/นักวิเคราะห/
นักวิจัย 

5. เผยแพรแกผูใช และประชาชน  ตลอดจนสื่อมวลชน และ
ผูเขารวมการสัมมนา สสช เชิงรุก ตอน : Thailand e-Commerce Forum  2008  
และแจกจายสงใหแกผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจครั้งนี้เพื่อเปนการ
สมนาคุณและใหผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนในทางธุรกิจ
สวนตัวได 
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6. สงผลการสํารวจใหหนวยงาน เชน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากดั  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  สมาคม
ธนาคารไทย  สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย  
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สมาคมผูดูแลเว็บไซต  
และสมาคมผูใหบริการอินเทอรเน็ตไทย  เพื่อเปนตัววางแผนและกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศ 

การดําเนินดังกลาวนอกจากเพื่อใหสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เปนแหลงขอมูลดาน ICT ของประเทศแลว ยังเพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการนโยบายและสงเสริมการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเลขาธิการสถิติแหงชาติ เปนประธาน
อีกตําแหนงหนึ่งดวย 

 
 
 

 (นางธนนุช   ตรีทิพยบุตร) 
 เลขาธิการสถิติแหงชาต ิ
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คํานําคํานํา  
 

ผลการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551  ในครั้งนี้ 
ชี้ใหเห็นวามีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาคเอกชนของ
สถานประกอบการที่เปนคลินิกรอยละ 47.3  สถานบริการเพื่อสุขภาพ
รอยละ 47.0  และโรงพยาบาลเอกชนรอยละ 35.1  ซึ่งอาจสรุปไดวามีการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาสถานประกอบการที่เปน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของภาครัฐซึ่งมีเพียงรอยละ 23.4   

สําหรับการรับชําระเงินของสถานประกอบการพบวา สถานบริการ
เพื่อสุขภาพรอยละ 52.9  โรงพยาบาลเอกชนรอยละ 34.8  และคลินิก
รอยละ 33.6  มีการรับชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยสถาน
ประกอบการภาคเอกชนใชวิธีการออนไลนรอยละ 33.3 ขึ้นไป ในขณะที่
สถานประกอบทางการแพทยของภาครัฐใชวิธีการออนไลนมีเพียงรอยละ 21.0 

สถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทย และสถานบริการ
เพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนสวนใหญยังมีการใชจายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารคอนขางนอย  แตในอีก  1-2 ปขางหนา 
สถานประกอบการทางการแพทยของภาครัฐมีแผนความตองการที่จะจาง
บุคลากรทางดาน ICT  เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 61.5 สวนโรงพยาบาลเอกชน
มีความตองการที่จะจางบุคลากรทางดาน ICT รอยละ 47.0  สถานบริการ
เพื่อสุขภาพรอยละ 14.3  และคลินิกรอยละ 4.7  

นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบอีกวา ผูประกอบการที่ใหบริการ
ทางการแพทยรอยละ 5.4  และผูประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ
รอยละ 4.3 ใหขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ตองการใหภาครัฐหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเว็บไซต
และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) กับบุคลากรและเจาของ
กิจการเพื่อใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้น การที่ภาครัฐจะเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
ดําเนินกิจการในกลุมของสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทย
และสถานบริการเพื่อสุขภาพนั้น จึงควรมีการสงเสริมความรูความเขาใจ
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับผูประกอบการใหมากขึ้นกวาที่เปนอยูนี้ 
และควรมีมาตรการจูงใจเพื่อใหผูประกอบการหันมาใช เชน การลดคาจด
ทะเบียนเว็บไซต ในสวนเฉพาะของโดเมน  หรือใหเปดเว็บไซตฟรี
สําหรับสถานประกอบที่ยังไมเคยมีเว็บไซต  

ในโอกาสนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอขอบคุณผูประกอบการ 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพ และผูที่
มีสวนรวมในการสนับสนุนการสํารวจครั้งนี้ ที่ไดใหความรวมมือในการ
กรอกแบบสอบถามอยางครบถวนภายในเวลาที่กําหนด ไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญสารบัญ  
 

 หนา 
คําปรารภ i 
คํานํา v 
สารบัญแผนภูมิ x 
สารบัญตาราง xv 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร xx 
บทนํา xl 
ตอตอนที่ นที่ 1  1  สรุปผลการสํารวจสรุปผลการสํารวจ  1 

1. ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 1 
 1.1 ประเภทของสถานประกอบการ 1 
 1.2 ระยะเวลาดําเนินกิจการ 1 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
 2.1 การใชอินเทอรเน็ต 2 
 2.2 การมีเว็บไซต 3 

2.2.1 การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 3 
2.2.2 วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 5 

 2.3 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 7 
 2.4 รายการที่ใหบริการบนเวบ็ไซต 9 
 2.5 การประชาสัมพันธเว็บไซต 11 
 2.6 การรับชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 14 

สารบัญ สารบัญ   ((ตอตอ))  
 

 หนา 
3. รายไดของสถานประกอบการและคาใชจายดาน  ICT 16 
4. แผนการรับและความตองการบุคลากรดาน  ICT 20 

 4.1 บุคลากรที่ดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 20 
 4.2 แผนการรบับุคลลากรดาน ICT  ในอีก 1-2 ปขางหนา 22 

5. ขอเสนอแนะ 26 

ตอนที่ ตอนที่ 2  2  สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะสรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ  2929  

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถและความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 

31 

 1.1 สรุปโดยภาพรวมความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส
จําแนกตามโดยรวมและวัตถุประสงคทางดานเพิ่มรายได
และทางดานลดคาใชจาย 

 
 

31 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถและความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ 

 
 

62 

 2.1 สรุปภาพรวมจําแนกตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งดานเพิ่มรายไดและดานลด
คาใชจาย 

 
 

62 

viiivii



 

 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญ สารบัญ   ((ตอตอ))  
 

 หนา 
3. บทสรุป ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 95 

3.1 บทสรุปและขอเสนอแนะ 95 
3.1.1 บทสรุปและขอเสนอแนะตอความพรอมและปจจัย

ที่มีความสําคัญในการพัฒนาพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 

95 
3.1.2 บทสรุปและขอเสนอแนะตอความพรอมและปจจัยที่

มีความสําคัญในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 

117 
3.2 ปญหาและอุปสรรค 141 
3.3 บทวิเคราะห  SWOT Matrix 143 
3.4 สรุปขอเสนอแนะตอองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

145 
3.5 สรุปขอเสนอแนะตอภาครัฐเพื่อสงเสริมและเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และ สถานบริการเพื่อ
สุขภาพ 

 
 
 

146 
กรอบ  นิยาม  วิธีการสํารวจกรอบ  นิยาม  วิธีการสํารวจ  149149  

 
 

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ  
 

  หนา 
แผนภูมิ แผนภูมิ 11  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามประเภทของ

สถานประกอบการ 
 

1 

แผนภูมิ แผนภูมิ 22  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ดําเนินกิจการ  จําแนกตามประเภทของ
สถานประกอบการ 

 
2 

แผนภูมิ แผนภูมิ 33  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
3 

แผนภูมิ แผนภูมิ 44  รอยละของสถานประกอบที่มี เว็บไซต  จําแนกตาม
วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 

 
6 

แผนภูมิ แผนภูมิ 55  รอยละของสถานประกอบที่มีเว็บไซต จําแนกตามมีการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภทของ
สถานประกอบการ 

 
 

7 
แผนภูมิ แผนภูมิ 66  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

การมีประชาสัมพันธเว็บไซต และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

11 

แผนภูมิ แผนภูมิ 77  รอยละของประเภทลูกคาที่กอใหเกิดรายได  จําแนกตาม
การพัฒนาเว็บไซตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ 
EDI  ในรอบป 2550 

 
 

18 
 
 

xix



 

 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
แผนภูมิ แผนภูมิ 88  รอยละของสถานประกอบการที่มีแผนการรับบุคลากร

ดาน ICT  ในอีก 1-2 ปขางหนา  จําแนกตามประเภทของ
สถานประกอบการ 

 
 

22 
แผนภูมิ แผนภูมิ 99  รอยละบุคลากรดาน ICT  ที่ทางสถานประกอบการตองการ

จางทํางาน  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

23 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1100  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอม
โดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 

36 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1111  แสดงผลการวิ เ คร าะห ถดถอย เชิ ง เสน  (Multiple 

Regression Analysis)  สําหรับภาพรวมของความพรอม
โดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 

47 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1212  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่ม
รายไดขององคกร สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก 

 
 
 
 

50 
 
 

สารบัญแผสารบัญแผนภูมินภูมิ    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1313  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis)  สําหรับภาพรวมของความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดของ
องคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 

53 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1414  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงค
ลดคาใชจายขององคกร   สําหรับกลุมโรงพยาบาล /
สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 
 

56 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1515  แสดงผลการวิ เ คร าะห ถดถอย เชิ ง เสน  (Multiple 

Regression Analysis) ของความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายของ
องคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 

59 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1616  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอม
โดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 

67 
 
 
 

xiixi



 

 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1717  ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอม
โดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 

69 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1818  แสดงผลการวิ เคราะหถดถอยเชิง เสน  (Multiple 

Regression Analysis) สําหรับภาพรวมของความพรอม
โดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 

80 
แผนภูมิ แผนภูมิ 1199  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับ

ภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับกลุมธุรกิจ
บริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 

83 
แผนภูมิ แผนภูมิ 2020  แสดงผลการวิ เคราะหถดถอยเชิง เสน  (Multiple 

Regression Analysis)  สําหรับภาพรวมของความพรอม
ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงค
เพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 

86 
 
  

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
แผนภูมิ แผนภูมิ 2121  แสดงผลการวิเคราะห  Need Gap Analysis  สําหรับ

ภาพรวมของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับกลุม
ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 

89 
แผนภูมิ แผนภูมิ 2222  แสดงผลการวิ เคราะหถดถอยเชิง เสน  (Multiple 

Regression Analysis) ของความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจาย
ขององคกร  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xiv xiii



 

 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญตารางสารบัญตาราง  
 

  หนา 
ตาราง ตาราง 11  รอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต ป 2547-

2550  จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

2 
ตาราง ตาราง 22  รอยละของสถานประกอบการที่มีการพัฒนาเว็บไซต  

จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
 

4 
ตาราง ตาราง 33  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

ลักษณะการพัฒนาเว็บไซต ระยะเวลาที่พัฒนา  และ
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
 

5 
ตาราง ตาราง 44  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต  และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

7 
ตาราง ตาราง 55  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนกตาม

การมีพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภท
ของสถานประกอบการ 

 
 

8 
ตาราง ตาราง 66  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

ระยะเวลาที่มีการพัฒนาระบบพาณิชยทรอนิกส และ
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
 

9 
ตาราง ตาราง 77  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

รายการที่ใหบริการบนเว็บไซต  และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

10 
  

สารบัญตารางสารบัญตาราง    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
ตารางตาราง  88  รอยละของสถานประกอบการ   จําแนกตามการ

ประชาสัมพันธเว็บไซต  และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

12 
ตารางตาราง  99  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนก

ตามวิธีการประชาสัมพันธเว็บไซต  และประเภทของ
สถานประกอบการ 

 
 

13 
ตารางตาราง 1 100  รอยละของสถานประกอบการที่มีการรับชําระเงิน

ผานระบบพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส   จําแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
 

14 
ตาราง ตาราง 1111  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนก

ตามวิธีการรับชําระเงินผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
และประเภทของสถานประกอบการ 

 
 

15 
ตารางตาราง 1 122  รอยละของสถานประกอบการที่เว็บไซต  จําแนกตาม

รายไดทั้งหมดในรอบป 2550  และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

16 
ตาราง 13 สัดสวนของรายได และรายไดเฉลี่ยจากการพัฒนา

เว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI  จําแนก
ตามประเภทของสถานประกอบการ  

 
 

17 
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รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญตารางสารบัญตาราง    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
ตารางตาราง 1 144  รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตาม

คาใชจายดาน ICT ในรอบป 2550 และประเภทของ
สถานประกอบการ 

 
 

19 
ตารางตาราง 1 155  สัดสวนของคาใชจายในการพัฒนาเว็บไซต ระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI  จําแนกตามประเภท
ของสถานประกอบการ  

 
 

20 
ตาราง ตาราง 1166  รอยละของสถานประกอบการที่มีบุคลากรดูแลการทํา

ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภท
ของสถานประกอบการ 

 
 

21 
ตาราง ตาราง 1177  รอยละของสถานประกอบการที่มีบุคลากรที่ดูแลการ

ทําธุรกรรมพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส   จําแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
 

21 
ตาราง ตาราง 1188  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามแผนการ

รับบุคลลากรทางดาน ICT และประเภทของสถาน
ประกอบการ 

 
 

24 
ตารางตาราง  1919  รอยละของสถานประกอบการโรงพยาบาล และคลินิก  

จําแนกตามขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริม
และพัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 

27 
ตาราง ตาราง 2200  รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จําแนกตาม

ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสง เสริมและ
พัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 

28 

สารบัญตารางสารบัญตาราง    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
ตาราง ตาราง 2211  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอม

และความสําคัญในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 

31 
ตาราง ตาราง 2222  สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญ

ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก โดยจําแนกตามวัตถุประสงค 

 
 
 

39 
ตาราง ตาราง 2233  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และ วิธีหมุน
แกนแบบ Varimax 

 
 

43 
ตาราง ตาราง 2244  สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม  โดยแสดงค า

สัมประสิทธิ์สูงสุดดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) โดยวิธี PCA และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

 
 

44 
ตาราง ตาราง 2255  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอม

และความสําคัญในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 

63 
ตาราง ตาราง 2266  สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญ

ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
โดยจําแนกตามวัตถุประสงค 

 
 
 

72 

xviiixvii



 

 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารบัญตารางสารบัญตาราง    ((ตอตอ))  
 

  หนา 
ตาราง ตาราง 2277  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวย

วิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA 
และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

 
 

76 
ตารางตาราง  2288  สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคา

สัมประสิทธิ์สูงสุดดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) โดยวิธี PCA และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

 
 

77 
ตารางตาราง  2299  สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนัก

ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก โดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
โดยจําแนกตามวัตถุประสงค 

 
 
 
 
 

96 
ตารางตาราง  3300  สรุปผลการวิเคราะห เพื่อการจัดลําดับและน้ําหนัก

ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน 
(Multiple Regression Analysis) โดยจําแนกตาม
ประเภทวัตถุประสงค 

 
 
 
 
 

118 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  ::  สรุปผลการสํารวจสรุปผลการสํารวจ  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดดําเนินการสํารวจสถานภาพการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถาน
บริการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551  ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบเกี่ยวกับความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการใชระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในการดําเนินกิจการ รายไดและคาใชจาย ความตองการ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการดําเนินการของสถานประกอบการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของ
ผูประกอบการ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบาย วางแผน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อเปนการสงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการดําเนินกิจการของ
สถานประกอบการ ในขณะที่ภาคเอกชนสามารถนําไปปรับปรุงและ
วางแผนการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 จากสถานประกอบการ
ที่ทําการสํารวจทั้งสิ้น จํานวน 7,334 แหง  โดยแบงเปนโรงพยาบาลรัฐ 855 แหง  
โรงพยาบาลเอกชน 334 แหง  คลินิก 4,929 แหง และสถานบริการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) 1,216 แหง  
โดยสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้ 

 

1. การมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการ 
โรงพยาบาลรัฐ มีเว็บไซตในการดําเนินกิจการอยูในสัดสวน

สูงกวาสถานประกอบการอื่น คือ รอยละ 57.0  รองลงมาโรงพยาบาล
เอกชน รอยละ 51.5  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ 
นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) มีรอยละ 26.2  สวนคลินิกระบุวา
มีเว็บไซตในการดําเนินกิจการเพียง รอยละ 4.0 
แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามประเภทของสถาน

ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
สถานประกอบการโดยรวมที่มีเว็บไซต ระบุวัตถุประสงคของ

การใชเว็บไซต 3 อันดับแรก คือ ประชาสัมพันธหนวยงาน อํานวยความ
สะดวกใหกับผูรับบริการ  และใหบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

แผนภูมิ ข รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามวัตถุประสงคของ
การใชเว็บไซต   และประเภทของสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับสถานประกอบการที่มีเว็บไซต พบวา คลินิก และสถาน
บริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) 
มีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ 
รอยละ 47.3  และรอยละ 47.0  รองลงมาโรงพยาบาลเอกชนมีการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 35.1  สวนโรงพยาบาลรัฐมีเพียง 
รอยละ 23.4  โดยสถานประกอบการสวนใหญมีการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 ป 

 

แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบที่มีเว็บไซต และมีการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

 

 

3. การประชาสัมพันธเว็บไซต 
สถานประกอบการโดยรวมแลวมีการประชาสัมพันธเว็บไซต 

รอยละ 67.0  ถาพิจารณาเปนรายสถานประกอบการ พบวา โดยโรงพยาบาล
เอกชนมีการประชาสัมพันธเว็บไซตสูงมากที่สุด รอยละ 83.7  รองลงมา
สถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อ
เสริมสวย) รอยละ  83.3  สวนคลินิกมีการประชาสัมพันธเว็บไซต 
รอยละ 66.4   และโรงพยาบาลของรัฐมีการประชาสัมพันธเว็บไซต
ของตัวเอง รอยละ 51.0 
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เพื่อสุขภาพ 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนกตามมีการประชาสัมพันธ
เว็บไซต  และประเภทของสถานประกอบการ 

 

 
 
 
4. การรับชําระเงินผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

สถานประกอบการที่มีเว็บไซต ประมาณรอยละ 30.9  รับชําระเงิน
โดยผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  โดยสถานบริการเพื่อสุขภาพมี
สัดสวนของการรับชําระเงินโดยผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด 
รอยละ 52.9  รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 34.8  คลินิก รอยละ 33.6  
ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐมีการรับชําระเงินโดยผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยูในสัดสวนนอยสุดเพียง รอยละ 11.5 

 

 

ตาราง ก รอยละของสถานประกอบการที่มีการรับชําระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ มีการรับชําระเงินผานระบบ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
รับชําระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอสถานประกอบการ
ทั้งหมด 

 
 
 

3.0 

 
 
 

6.6 

 
 
 

17.4 

 
 
 

1.3 

 
 
 

13.9 
รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
รับชําระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอสถานประกอบการ 
ที่มีเว็บไซตทั้งหมด 

 
 
 

30.9 

 
 
 

11.5 

 
 
 

34.8 

 
 
 

33.6 

 
 
 

52.9 

5. รายไดและคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถานประกอบการโดยรวมที่มีเว็บไซตระบุวามีสัดสวนของ

รายไดจากการพัฒนาเว็บไซตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI  
ประมาณ รอยละ 5.21  เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดในรอบป 2550  หรือ
คิดเปนรายไดโดยเฉลี่ยตอแหง ประมาณ  809,651 บาท 

สําหรับคาใชจายที่ เกิดจากการพัฒนาเว็บไซตระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และ EDI  พบวา สถานประกอบการโดยรวมที่มีเว็บไซตมี
คาใชจายดานนี้โดยประมาณ รอยละ 5.68  เมื่อเทียบกับคาใชจายดาน ICT 
ทั้งหมด หรือคิดเปนมูลคาใชจายโดยเฉลี่ยตอแหง ประมาณ  92,824 บาท  
ถาพิจารณาเปนรายสถานประกอบการ พบวา สถานบริการเพื่อสุขภาพ
มีสัดสวนของคาใชจายดานนี้สูงกวาสถานประกอบการอื่น รอยละ 8.29  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 
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15.5 
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8.8 
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6.0 

5.4 
4.1 

2.4 
5.3 อื่นๆ 

ตําแหนงงาน 

รอยละ 
0 5 10 15 20 

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอที 

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล 

นักวิเคราะหระบบ 
 

โปรแกรมเมอร 
ผูจัดการดานระบบ 

ผูดูแล Website 
ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต 

ผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพไอที 
 

ผูออกแบบ Website 
 

ผูเชี่ยวชาญดานซอฟแวรมลัติมีเดีย 

วิศวกรซอฟตแวร 

รองลงมา โรงพยาบาลรัฐ รอยละ 5.25  สวนคลินิก รอยละ 5.20  และ
โรงพยาบาลเอกชน รอยละ 3.51 

6. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พนักงานที่ดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
การมีพนักงานที่ดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 

โรงพยาบาลเอกชนระบุวามีพนักงานดูแลการทําธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากกวาสถานประกอบการอื่น รอยละ 30.5  รองลงมา
โรงพยาบาลรัฐ รอยละ 28.6 และสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ  
นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) รอยละ 11.9  สวนคลินิกระบุวามี
พนักงานดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีเพียง รอยละ 2.9  
ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวในสถานประกอบการดังกลาวจะมีพนักงานดูแลการทํา
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประมาณ  2  คน 

การมีแผนที่จะรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การรับพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอีก 
1-2  ปขางหนา พบวา โรงพยาบาลรัฐมีแผนที่จะรับอยูในสัดสวนสูง
ถึง รอยละ 61.5  รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 47.0 และสถาน
บริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 14.3  ในขณะที่สถานประกอบการประเภท
คล ิน ิกระบ ุว ามีแผนที่จะรับเพียง  รอยละ  4 .7   ซึ่งในแตละสถาน
ประกอบการตองการจางเพิ่มในแตละตําแหนงงานโดยเฉลี่ย ประมาณ 1 คน 

สําหรับตําแหนงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่สถานประกอบการตองการจางทํางานดัง แผนภูมิ จ 
แผนภูมิ จ รอยละของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สถาน

ประกอบการตองการจางทํางาน  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ขอเสนอแนะ 

สถานประกอบการที่ เปนโรงพยาบาล  และคลินิก  ไดให
ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่สําคัญไดแก ควรพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ
และความจําเปนของสถานประกอบการ  ควรสงเสริมใหผูประกอบการ
และคนใชบริการรูจักระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รัฐควรใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย 
และสถานประกอบการยังขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ  เปนตน 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง ข รอยละของสถานประกอบการโรงพยาบาล และคลินิก  จําแนกตาม
ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ขอเสนอแนะ 1/ รอยละ 

 ควรสงเสริมใหผูประกอบการและคนใชบริการรูจักระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5.4 

 ควรพิจารณาขนาดของสถานประกอบการและความจําเปนของสถานประกอบการ 4.8 

 รัฐควรใหบริการโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย 1.7 

 สถานประกอบการยังขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ 1.1 

 สถานประกอบการยังไมมีความพรอม 1.0 

 ตองการใหมีการพัฒนาโปรแกรมดานการรักษา ประวัติคนไขเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ 0.9 

 ไมเห็นดวยที่จะทําระบบนี้ เพราะขอมูลคนไขเปนความลับ 0.7 

 ควรปรับปรุงกฎหมายที่จะรองรับการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.5 

 การทําระบบมีคาใชจายสูงเกินไป 0.5 

 ฝกอบรมโดยไมคิดคาใชจาย 0.4 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
สวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ

สุขภาพ  นวดเพื่อเสริมสวย) ไดใหขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการ
สงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญไดแก จัดสัมมนา/
อบรมเกี่ยวกับเว็บไซต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของ
กิจการและบุคลากรเพื่อใหเขาใจทิศทางเดียวกัน สงเสริมใหมีการใชเฉพาะ
สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายและจัด
ใหบริการอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ ควรชวยสงเสริม/เพิ่มชองทางตลาด รัฐควรมี

มาตรการในการชวยลดคาบริการ  เว็บไซต  ซอฟตแวร เพื่อสถาน
ประกอบการจะไดหันมาใชกันมากขึ้น  เปนตน 
ตาราง ค รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จําแนกตามขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 1/ รอยละ 
 จัดสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับเว็บไซต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของกิจการ
และบุคลากรเพื่อใหเขาใจทิศทางเดียวกัน 

 
4.3 

 สงเสริมใหมีการใชเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ 3.4 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายและจัดใหบริการอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 2.5 
 ควรชวยสงเสริม/เพิ่มชองทางตลาด 1.7 
 รัฐควรมีมาตรการในการชวยลดคาบริการ เว็บไซต และซอฟตแวรเพื่อสถานประกอบการ
จะไดหันมาใชกันมากขึ้น 

 
1.3 

 ยังขาดแคลนบุคลากรดานนี้อยู 0.4 
 สถานประกอบการยังไมพรอม 0.4 
 ไมมั่นใจในระบบ เชน ความปลอดภัยของขอมูลของผูใชบริการ 0.2 
 ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 0.6 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
8. สรุปผลการวิเคราะหเชิงลึกและขอเสนอแนะ 

8.1 บทสรุปสําหรับความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 
ผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ความพรอมในการ

พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ความสามารถในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็นตางๆ 
เ รี ยง ลําดับความสํ าคัญโดยแบ ง เปนการสรุปในภาพรวมตาม  2 
วัตถุประสงค ไดแก  (1) วัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร และ  (2) 
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร และตามประเภทโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก 3 กลุม ไดแก โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน และคลินิกเอกชน 

สรุปในภาพโดยรวม 
พอสรุปผลการประเมินไดวากลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และ

คลินิกของไทยมีความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ 5.22 จากคะแนนเต็ม 10 และจากการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวา กลุมโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาลและคลินิกของไทยใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดมากกวากับวัตถุประสงคการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจาย โดยดูจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
รายไดที่ 0.42 จะมากกวาเมื่อเทียบกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกับ
วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจายที่ 0.39  

ทั้งนี้ สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มี อิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิกตางๆ ไดดังนี้  (1) การบริการที่หลากหลายผาน Website และ

ความรูความเขาใจของผูรับบริการ  (2) การเขาถึงแหลงเงินทุน และ
ความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (3) ความพรอมใน
ระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร (4) ชองทางในการชําระ
คาบริการและความปลอดภัย  (5) การออกแบบ Website และ ความมั่นใจ
ในการใชงานระบบ  (6) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ  (7) การไดรับ
ความสนับสนุนจากภาครัฐ และ  (8) การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

สรุปในภาพรวมวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มรายไดขององคกร 

กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของไทยมีความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ 
ในชวง 4.52 ถึง 5.77 จากคะแนนเต็ม 10 โดยกลุมโรงพยาบาลของรัฐจะมี
คะแนนเฉลี่ยที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมสถานพยาบาลเอกชนทั้ง 2 กลุม 
สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงค
เพิ่มรายไดขององคกรและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก ตางๆ ไดดังนี้  (1) การบริการที่หลากหลายผาน Website และ
ความรูความเขาใจของผูรับบริการ  (2) การเขาถึงแหลงเงินทุน และ
ความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (3) ชองทางใน
การชําระคาบริการและความปลอดภัย  (4) ความพรอมในระบบสารสนเทศ
และความนาเชื่อถือขององคกร  (5) การออกแบบ Website และความ
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

มั่นใจในการใชงานระบบ  (6) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ  (7) การ
เขาถึงลูกคาตางประเทศ และ (8) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

สรุปในภาพรวมวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อลดคาใชจายขององคกร 

กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของไทยมีความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง คือ ในชวง 
4.65 ถึง 5.71 จากคะแนนเต็ม 10 โดยกลุมโรงพยาบาลของรัฐจะมีคะแนน
เฉลี่ยที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมสถานพยาบาลเอกชนทั้ง 2 กลุม สามารถ
สรุป 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลด
คาใชจายขององคกรและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิกตางๆ ไดดังนี้  (1) การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรู
ความเขาใจของผูรับบริการ  (2) การเขาถึงแหลงเงินทุน และความรูความ
เขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (3) ความพรอมในระบบ
สารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร (4) ชองทางในการชําระ
คาบริการและความปลอดภัย  (5) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ   
(6) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ  (7) การออกแบบ Website และ ความ
มั่นใจในการใชงานระบบ และ (8) การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

 
 

8.2 บทสรุปสําหรับความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

ผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็นตางๆ 
เรียงลําดับความสําคัญโดยแบงเปนการสรุปในภาพรวมตาม 2 วัตถุประสงค 
ไดแก  (1) วัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร และ  (2) วัตถุประสงคลด
คาใชจายขององคกร และตามประเภทธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 3 กลุม 
ไดแก  (1) กลุมสปาเพื่อสุขภาพ (Medical & Resort Spa)  (2) กลุมสปา
เพื่อการพักผอน/เสริมสวย (Beauty & Day Spa) และ (3) กลุมธุรกิจนวด
เพื่อสุขภาพ/เสริมสวย 

สรุปในภาพโดยรวม 
พอสรุปผลการประเมินไดวากลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ

ของไทยมีความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยู
ในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี คือ 6.56 จากคะแนนเต็ม 10  และจากการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวากลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพของไทยใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดมากกวากับวัตถุประสงคการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจาย โดยดูจากคาเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
รายไดที่  0 .42  จะมากกวา เมื่อ เทียบกับคา เฉลี่ยของสัมประสิทธิ์
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สหสัมพันธของกับวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลด
คาใชจายที่ 0.36  

ทั้งนี้ สามารถสรุป 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มี อิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพตางๆ 
ไดดังนี้  (1) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ และความรูความเขาใจใน
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (2) การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่
หลากหลายผาน Website  และความรูความเขาใจของผูรับบริการ   
(3) การออกแบบ  Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ    
(4) การเขาถึงลูกคาตางประเทศ และความปลอดภัยในการชําระเงิน        
(5) ความพรอมในระบบและทีมงานดานสารสนเทศ (ICT)  (6) ความนาเชื่อถือ
ขององคกรและความปลอดภัยของขอมูล และ (7) การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐ และการเขาถึงแหลงเงินทุน 

สรุปในภาพรวมวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มรายไดขององคกร 

กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของไทยมีความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี 
คือ ในชวง 6.38 ถึง 7.14 จากคะแนนเต็ม 10 โดยกลุมธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ/
เสริมสวย จะมีคะแนนเฉลี่ยที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมสปาทั้ง 2 กลุม 
สามารถสรุป 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส เพื่ อ

วัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกรและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิกตางๆ ไดดังนี้  (1) จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศ และ ความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(2) การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website และ
ความรูความเขาใจของผูรับบริการ  (3) การเขาถึงลูกคาตางประเทศและ
ความปลอดภัยในการชําระเงิน  (4) การออกแบบ Website และความ
มั่นใจในการใชงานระบบ  (5) ความนาเชื่อถือขององคกรและความ
ปลอดภัยของขอมูล และ (6) ความพรอมในระบบและทีมงานดาน
สารสนเทศ (ICT) 

สรุปในภาพรวมวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อลดคาใชจายขององคกร 

กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของไทยมีความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี 
คือ ในชวง 6.38 ถึง 7.14  จากคะแนนเต็ม 10 โดยกลุมธุรกิจนวดเพื่อ
สุขภาพ/เสริมสวย จะมีคะแนนเฉลี่ยที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมกลุมสปา
ทั้ง 2 กลุม สามารถสรุป 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกรและขอเสนอแนะตอกลุม
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิกตางๆ ไดดังนี้  (1) จํานวนบุคลากร
ดานสารสนเทศ และ ความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(2) การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website และ
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ความรูความเขาใจของผูรับบริการ  (3) การออกแบบ Website และ ความ
มั่นใจในการใชงานระบบ  (4) ความพรอมในระบบและทีมงานดาน
สารสนเทศ (ICT)  (5) การเขาถึงลูกคาตางประเทศ และความปลอดภัยใน
การชําระเงิน  (6) ความนาเชื่อถือขององคกรและความปลอดภัยของขอมูล 
และ (7) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเขาถึงแหลงเงินทุน 

8.3 บทสรุปเพิ่มเติมจากการศึกษาแบบเชิงคุณภาพในกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากโครงการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปญหา 

อุปสรรคของการพัฒนาระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ในกลุม
บริการรักษาพยาบาล กลุมบริการสงเสริมสุขภาพ องคกรภาครัฐที่มีสวน
เกี่ยวของ และกลุมเขารับบริการทางการแพทย และสปา โดยการศึกษา
แบบเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยพบวา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(e-Commerce) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยขยายฐานลูกคาไปทั่วโลก 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของมนุษย สามารถรับบริการไดโดยไมจําเปนตองเดินทาง
ไปที่โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบขอมูล เลือกสถานที่ ไดกอนที่จะ
เดินทางไปรับบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลของผูปวยไดครอบคลุมและรวดเร็ว  

สวนปญหาและอุปสรรค ไดแก  (1) สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก ปญหาในการดําเนินกิจกรรมทางระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ ปญหาดานความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)  

ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ปญหาคาใชจายมีตนทุนสูงในการดูแลรักษา
ระบบ และการฝกอบรมบุคลากร ปญหาขาดการเชื่อมโยงทุกระบบทั้ง
ภายใน และภายนอกองคกรเขาดวยกัน ปญหาดานบุคลากรที่ยังขาด
ความรู และความชํานาญ ปญหาดานการความรวมมือระหวางองคกรที่มี
สวนเกี่ยวของ  (2) สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ ปญหาในการ
ดําเนินกิจกรรมทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ปญหาระบบการ
กลั่นกรองผูรับบริการผานทาง Internet ปญหาดานการ Update ขอมูล 
ปญหาในดานตนทุน และกําไร ปญหาพฤติกรรมของผูรับบริการสปา 
ปญหาความนาเชื ่อถือทั ้งผู ประกอบการและผู รับบริการในการใช
ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ปญหาการขาดการสนับสนุน
อยางจริงจังจากภาครัฐ ปญหาภาพพจนในทางลบของธุรกิจสปาไทย 

สําหรับขอเสนอแนะแกภาครัฐ ไดแก 
1) สงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธศักยภาพความพรอมทั้งใน

การใหบริการ และความสามารถทางการแพทยของบุคลากร  
2) มีโครงการใหความรู ความเขาใจเบื้องตนกับบุคลากร องคกรที่มี

สวนเกี่ยวของเพื่อใหเห็นความสําคัญและประโยชน พรอมทั้ง
เขาใจลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
องคกรตางๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของควรใหความรวมมือในการ
พัฒนาระบบใหมีความพรอมตอความตองการที่กําลังเพิ่มขึ้น 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

3) ภาครัฐ และองคกรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของควรใชขอมูลและ
ทรัพยากรรวมกัน เพื่อเปนการลดตนทุน และมีการแบงปน
องคความรูอยางทั่วถึงเพื่อใหมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ  

4) เพิ่มเนื้อหาและบริการใน Website ปจจุบันใหรองรับกับความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น และสามารถใหบริการในดาน Healthcare 
เบื้องตนไดมากขึ้น เพื่อใหระบบ e-Commerce เปนที่
แพรหลายและคุนเคยกับผูรับบริการ 

5) สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกับผูรับบริการไดดียิ่งขึ้น  ภาครัฐ
ควรใหความพรอมในดานระบบพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหความ
สะดวกแกองคกร และผูบริโภคที่ตนหาขอมูลเองทาง Internet  

6) ภาครัฐควรชวยการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือ โดยมีการรับรองและขึ้นทะเบียนโรงพยาบาล 
และสปาที่ไดมาตรฐานภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ ธุรกิจที่ เกี่ยวของ  เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศในแงมุมตางๆ และเนนถึงจุดแข็ง
ในศักยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทย และธุรกจิสปา 

7) ดึงจุดแข็งในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง  และความ
หลากหลายที่มีใหเลือกตามความตองการที่แตกตางกันมาใน
การโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
ควรใหความรวมมือในการพัฒนาใหการอบรม และความรูแก
บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอขอมูลขาวสาร 

8) สงเสริมการใชระบบ e-Commerce ดวยการใหสวนลดทางการคา
หรือสิทธิพิเศษ  เฉพาะสําหรับผูที่ใชบริการผานระบบ  
e-Commerce รวมถึงอาจสรางระบบลูกคาสัมพันธผานระบบ 
e-Commerce ในดาน Healthcare เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

บทนําบทนํา  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย
อิ เ ล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล /สถานพยาบาล  คลินิก  และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551  ซึ่งจัดทําขึ้นเปนครั้งแรก โดยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพรอม และปญหา/อุปสรรคใน
การประยุกตใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความตองการจางบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินการของสถานประกอบการ  รายไดและคาใชจาย  ตลอดจน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   โดยขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้ 
จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ ในการเปนเครื่องมือในการ
กําหนด นโยบาย วางแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาและสงเสริมการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ในขณะที่ภาคเอกชนก็สามารถนําผลการ
สํารวจในครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทย และการใหบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพโดยการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาดําเนินกิจการ 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดใชวิธีสงเจาหนาที่ออกไป
สัมภาษณผูประกอบการ หรือผูประกอบการสามารถตอบแบบสอบถาม
ผานทางเว็บไซดของสํานักงานฯ  ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 7 มีนาคม 2551  
ทั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ 
จํานวนทั้งสิ้น 7,325 แบบ  และไดรับแบบสอบถามกลับคืน 5,342 แบบ  
ที่สามารถใชในการประมวลผลขอมูล 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตอนที่ ตอนที่ 1 1 สรุปผลการสํารวจสรุปผลการสํารวจ  
 

11. . ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ  
1.1 ประเภทของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการที่ใชทําการสํารวจในครั้งนี้ เปนคลินิกเอกชน 
รอยละ 84.5  สถานบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 7.8  โรงพยาบาลรัฐ/
สถานพยาบาล 1/  รอยละ 5.5   และโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 2.2 
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ : 1/  ไมรวมสถานีอนามัย/  ศูนยอนามัยและศูนยบริการทางการแพทย 

1.2 ระยะเวลาดําเนินกิจการ 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการแตละประเภท

แตกตางกัน โดยเฉลี่ยแลวโรงพยาบาลรัฐ มีระยะเวลาการดําเนินกิจการ
สูงกวาสถานประกอบการประเภทอื่น คือ ประมาณ 26 ป  สวนสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เฉลี่ย 5.9 ป 

แผนภูมิ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ดําเนินกิจการ จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

22. . การใชเทคโการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.1 การใชอินเทอรเน็ต 

จากผลสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในสถานประกอบการตั้งแตป 2547 – 2550  พบวา สถานประกอบการทุก
ประเภทมีแนวโนมการใชอินเทอรเน็ตเพิ ่มขึ ้นจาก รอยละ 9.0  เปน 
รอยละ 13.0  โดยเฉพาะผูประกอบการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
โรงพยาบาล มีการใชอินเทอรเน็ตสูงถึง รอยละ 95.0 ในป 2550 และสูงกวา
การดําเนินกิจการประเภทอื่นๆ 
ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต ป 2547-2550 

จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ป รวม การผลิต การขนสง
ทางบก 

ธุรกิจและ
บริการ 

การ
กอสราง โรงพยาบาล 

2547 9.0 9.6 15.4 8.5 29.3 - 
2548 10.7 10.1 17.6 10.2 33.1 88.5 
2549 11.3 11.8 16.9 10.6 36.6 92.6 
2550 13.0 13.2 27.0 12.1 43.5 95.0 
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รวม โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล 
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สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

คลินิก 

84.5 % 

7.8 % 

5.5 % 

โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ 1/ คลินิก สถานบริการเพื่อสุขภาพ 

2.2 % 

2 



 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

2.2 การมีเว็บไซต 
การมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพโดย
ภาพรวมแลวสถานประกอบการเหลานี้มีเว็บไซตเพียง รอยละ 9.7  
แผนภูมิ 3 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามประเภทของสถาน

ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของสถานประกอบการ  พบวา 
โรงพยาบาลรัฐ มีสัดสวนของการมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการอยูใน
สัดสวนสูงกวาสถานประกอบการอื่น  คือ  รอยละ  57.0  รองลงมา
โรงพยาบาลเอกชน รอยละ 51.5  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อ
สุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) มีรอยละ 26.2  สวนคลินิก
ระบุวามีเว็บไซตในการดําเนินกิจการเพียง รอยละ 4.0 

2.2.1 การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 
สถานประกอบการที่มีเว็บไซต สวนใหญมีการพัฒนาเว็บไซต

อยางตอเนื่องสูงถึง รอยละ 87.8  โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมีการ

พัฒนาเว็บไซตมากที่สุด รอยละ 92.4  รองลงมาโรงพยาบาลรัฐ รอยละ 90.6  
คลินิก รอยละ 87.4  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 81.8  
ตาราง 2 รอยละของสถานประกอบการที่มีการพัฒนาเว็บไซต  จําแนกตาม

ประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ 

มีการพัฒนาเว็บไซต รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
พัฒนาเว็บไซตตอสถานประกอบการ
ทั้งหมด 
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รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
พัฒนาเว็บไซตตอสถานประกอบการที่
มีเว็บไซตทั้งหมด 
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81.8 

 

สวนใหญการพัฒนาเว็บไซตของสถานประกอบการมีทีมพัฒนา
เองมากที่สุด  โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมีทีม
พัฒนาเองสูงถึง รอยละ  75.3 และ รอยละ  73.0  ตามลําดับ  คลินิก 
รอยละ  54.6  สวนสถานบริการเพื่อสุขภาพ มีทีมพัฒนาเอง และจาง
บริษัทอื่นพัฒนาในสัดสวนใกลเคียงกัน  สําหรับระยะเวลาที่ใชพัฒนา
เว็บไซต พบวา สวนใหญใชเวลาประมาณ 1-2 ป  (รอยละ 36.2)  รองลงมา
ประมาณ 3-5 ป รอยละ 27.8 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 
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· ประชาสัมพันธหนวยงาน

· อํานวยความสะดวกใหกับผูรบับรกิารผูรบับรกิาร

· ใหบรกิารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

· เพิ่มชองทางการตลาด

· สรางภาพลักษณใหหนวยงาน

· ตามกระแสนิยมและความทันสมัย

· ลดตนทุนการบรหิารจัดการ

· เพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รพ. รัฐ

รพ. เอกชน

คลินิก

สถานบริการเพือ่สุขภาพ

ตาราง 3 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามลักษณะการ
พัฒนาเว็บไซต  ระยะเวลาที่พัฒนา และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
การพัฒนาเว็บไซต รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

 ลักษณะการพัฒนา1/      
มีทีมพัฒนาเอง 62.3 75.3 73.0 54.6 47.2 
จางบริษัทอื่นพัฒนา 27.0 8.0 37.7 33.3 41.5 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 29.0 41.9 22.6 26.3 15.7 

ระยะเวลาที่พัฒนา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
< 1  ป 20.2 20.8 13.3 23.8 16.9 
1-2  ป 36.2 38.5 30.1 33.5 41.0 
3-5  ป 27.8 29.2 36.5 20.7 32.2 
6-7  ป 8.0 5.7 12.4 9.4 6.9 
> 7  ป 6.4 4.1 3.6 11.7 2.7 
ไมระบุจํานวน 1.4 1.7 4.1 0.9 0.3 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

2.2.2 วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 
สถานประกอบการสวนใหญใชเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธ

หนวยงานมากที่สุด รอยละ 87.2   รองลงมาอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการ รอยละ 36.0  ใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ รอยละ 59.6  
เพิ่มชองทางการตลาด รอยละ 48.6  และสรางภาพลักษณใหหนวยงาน 
รอยละ 48.3   

 

แผนภูมิ 4 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามวัตถุประสงค 
ของการใชเว็บไซต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสถานประกอบการทุกประเภทนอกจากมีการใชเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพันธหนวยงานมากที่สุดแลว รองลงมาสําหรับในกลุม
โรงพยาบาลเอกชน และสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ
สุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย)  มีการใชเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด 
ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐใชเพื่อใหบริการขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  
สวนคลินิกใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 

ใหบริการขอมูลขาวสาร 
เกี่ยวกับสุขภาพ 

สรางภาพลักษณใหหนวยงาน 

เพิ่มชองทางการตลาด 

วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อํานวยความสะดวกใหกับ

ผูรับบริการ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 4 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามวัตถุประสงค
ของการใชเว็บไซต และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 1/ รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

• ประชาสัมพันธหนวยงาน 87.2 95.8 94.8 80.8 80.4 
• อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 63.0 59.8 76.7 65.1 56.7 
• ใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 59.6 80.9 75.0 53.1 29.4 
• เพิ่มชองทางการตลาด 48.6 7.3 80.8 60.0 75.9 
• สรางภาพลักษณใหหนวยงาน 48.3 61.4 68.6 34.5 38.3 
• ตามกระแสนิยมและความทันสมัย 22.1 25.3 27.9 18.6 21.0 
• ลดตนทุนการบริหารจัดการ 16.7 15.3 27.3 12.8 19.5 
• เพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 12.3 5.4 21.5 11.3 19.5 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

2.3 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบที่มีเว็บไซต จําแนกตามมีการพัฒนาระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภทของสถานประกอบการ 

 

สําหรับสถานประกอบการที่มีเว็บไซตประมาณ รอยละ 38.1 
มีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  โดยคลินิกและสถานบริการ
เพื ่อสุขภาพมีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 47.3  และรอยละ 47.0   สวนโรงพยาบาลเอกชน 
รอยละ 35.1  และโรงพยาบาลรัฐ รอยละ 23.4 
ตาราง 5 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามมีการพัฒนา

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ มีการพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส   รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอ
สถานประกอบการทั้งหมด 

 
 

3.7 

 
 

13.3 

 
 

18.0 

 
 

1.9 

 
 

12.3 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอ
สถานประกอบการที่มีเว็บไซตทั้งหมด 

 
 

38.1 

 
 

23.4 

 
 

35.1 

 
 

47.3 

 
 

47.0 

สถานประกอบการที่มีเว็บไซต สวนใหญใชเวลาในการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประมาณ 1-2 ป มากที่ สุด (รอยละ 37.7)  
รองลงมา 3-5 ป (รอยละ 28.4)  และนอยกวา 1 ป รอยละ 16.3   
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รอยละ 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ 

โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล 
เอกชน 

คลินิก รวม สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ประเภทของสถานประกอบการ 
รายการที่ใหบริการบนเว็บไซต1/ รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ 

มีการพัฒนาระบบพาณิชย           
ใหขอมูลขาวสารทั่วไป 92.1 99.0 96.0 92.1 75.4 
ใหขอมูลขาวสารประโยชนตางๆ 78.2 78.5 83.2 84.4 49.9 
ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการตางๆ 70.6 44.7 84.6 76.2 62.6 
มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat room 64.1 68.9 56.8 76.2 22.0 
ใหขอมูลขาวสารประวัติของบุคลากร 55.9 57.9 73.3 69.7 15.7 
มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 54.0 79.4 52.4 52.2 19.5 
ใหขอมูลการทํางานของบุคลากร 46.3 33.7 59.1 58.6 14.6 
มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับนัดหมาย 34.8 15.3 36.6 31.7 33.7 
มีระบบสืบคนในการทํางานของบุคลากร 33.8 20.3 48.7 46.1 6.2 
มีระบบบริการโอนเงินหรือ ตัดบัญชี ผานบัตรเครดิต 26.2 4.8 30.4 26.9 15.3 
มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานอื่นที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกัน 38.0 48.6 29.9 34.9 18.1 
มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับการจองหองพัก 20.1 11.5 15.7 6.4 25.6 

ไมมีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส           
ใหขอมูลขาวสารทั่วไป 86.2 91.4 93.6 82.7 85.1 
ใหขอมูลขาวสารประโยชนตางๆ 62.6 62.2 72.2 67.1 66.0 
ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการตางๆ 44.7 26.9 79.8 43.5 75.0 
ใหขอมูลขาวสารประวัติของบุคลากร 41.1 45.4 55.9 45.2 24.7 
ใหขอมูลการทํางานของบุคลากร 27.0 23.4 53.2 29.0 30.4 
มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 35.8 58.4 37.4 14.3 38.4 
มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน 49.8 52.9 42.6 51.2 25.5 
มีระบบสืบคนในการทํางานของบุคลากร 13.1 8.7 34.2 14.8 17.7 
มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat room 43.4 59.3 46.6 33.3 43.5 
มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน 32.2 44.1 25.1 23.1 48.3 
มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานอื่น ที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกัน 18.9 25.6 11.6 13.3 38.5 
มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับนัดหมาย 15.7 6.6 14.5 17.5 53.3 
มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับการจองหองพัก 7.4 3.9 2.3 3.0 50.8 
มีระบบบริการโอนเงิน หรือ ตัดบัญชีผานบัตรเครดิต 7.0 2.4 5.2 8.8 39.2 

 

ตาราง 6 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามระยะเวลาที่มีการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ ระยะเวลาที่มีการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
< 1 ป 16.3 20.7 16.9 15.9 13.2 
 1-2 ป 37.7 34.7 30.5 36.6 45.0 
 3-5 ป 28.4 28.3 33.9 24.0 33.8 
 6-7 ป 11.1 8.6 15.3 14.2 6.0 
 > 7 ป 5.4 5.7 3.4 7.7 2.0 
ไมระบุจํานวน 1.1 2.0 - 1.6 - 

2.4 รายการที่ใหบริการบนเว็บไซต 
รายการที่ใหบริการบนเว็บไซตของสถานประกอบการทั้งที่มีการ

พัฒนาและไมมีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีลักษณะ
เดียวกัน คือ  ใหขอมูลขาวสารทั่วไป ใหขอมูลขาวสารประโยชนตางๆ  
ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการ มีระบบบันทึกขอมูล 
เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat room  และใหขอมูลขาวสารประวัติ
ของบุคลากร 

 

 

 

ตาราง 7 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามรายการที่
ใหบริการบนเว็บไซต  และประเภทของสถานประกอบการ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

2.5 การประชาสัมพันธเว็บไซต 
แผนภูมิ 6 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนกตามการมีประชาสัมพันธ

เว็บไซต  และประเภทของสถานประกอบการ 
 

 
 

ในทุกสถานประกอบสวนใหญมีการประชาสัมพันธเว็บไซต 
(รอยละ 67.0)  โดยโรงพยาบาลเอกชนมีการประชาสัมพันธเว็บไซต
มากที่สุด (รอยละ 83.7)  รองลงมาสถานบริการเพื่อสุขภาพ (รอยละ 83.3)  
คลินิก (รอยละ 66.4)  และโรงพยาบาลรัฐ (รอยละ 50.9) 

การประชาสัมพันธ เว็บไซตของสถานประกอบการดวยวิ ธี 
ออนไลน หรือ ออฟไลนอยางเดียวมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 37.0  
และรอยละ 36.8  ตามลําดับ  สวนสถานประกอบการที่มีการประชาสัมพันธ
ทั้งแบบออนไลนและออฟไลนมี รอยละ 26.2 

 

 

ตาราง 8 รอยละของสถานประกอบการ   จําแนกตามการประชาสัมพันธ
เว็บไซต  และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
มีการประชาสัมพันธเว็บไซต รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
ประชาสัมพันธเว็บไซตตอสถาน
ประกอบการทั้งหมด 

 
 

6.5 

 
 

29.0 

 
 

43.1 

 
 

2.7 

 
 

21.8 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
ประชาสัมพันธเว็บไซตตอสถาน
ประกอบการที่มีเว็บไซตทั้งหมด 

 
 

67.0 

 
 

50.9 

 
 

83.7 

 
 

66.4 

 
 

83.3 

 
การประชาสัมพันธดวยวิธีออนไลนในแตละสถานประกอบการ

จะแตกตางกัน คือ สวนใหญโรงพยาบาลรัฐใชวิธีการแจงขาวสาร/
ประชาสัมพันธ (รอยละ 57.3)  โรงพยาบาลเอกชนใช Search Engine 
Marketing (รอยละ 51.0)  คลินิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพใชอีเมล 
(รอยละ 42.6   และรอยละ 43.2)  ตามลําดับ 

สวนการประชาสัมพันธดวยวิธีออฟไลน  สวนใหญใช สื่อ
สิ่งพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และปายโปสเตอร Billboard  ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 69.5  และ รอยละ 66.5  ตามลําดับ 
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รอยละ 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ 

โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล 
เอกชน 

คลินิก รวม สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง  9  รอยละของสถานประกอบการที่มี เว็บไซต  จําแนกตามวิธีการ
ประชาสัมพันธเว็บไซต  และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซต รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
แบบออนไลน1/ 37.0 45.3 30.1 35.7 35.8 
แบบออฟไลน1/ 36.8 31.5 41.9 39.0 35.5 
ทั้งออนไลนและออฟไลน 26.2 23.2 28.0 25.3 28.7 
วิธีออนไลนที่ใช      
อีเมล 34.1 15.0 31.6 42.6 43.2 
Search Engine Marketing 28.8 27.0 51.0 24.0 26.3 
แบนเนอร  25.9 15.5 29.6 22.5 38.1 
เว็บบอรด  28.4 42.1 32.7 18.2 25.6 
โทรศัพทมือถือ 7.6 - 11.2 14.0 6.1 
นายหนาหรือตัวแทน
ประชาสัมพันธ 

 
15.7 

 
- 

 
24.5 

 
15.1 

 
27.1 

ระบบการแจงขาวสาร/
ประชาสัมพันธ 

 
44.0 

 
57.3 

 
52.0 

 
33.3 

 
40.3 

วิธีออฟไลนที่ใช      
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ 

 
69.5 

 
50.5 

 
82.2 

 
67.9 

 
76.1 

สื่อวิทยุ โทรทัศน 35.5 31.7 46.7 31.0 36.6 
ปาย โปสเตอร Billboard 66.5 56.0 78.5 63.5 68.9 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
 

2.6 การรับชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สถานประกอบการที่ มี การรับชํ าระเงินผ านระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีประมาณ รอยละ 30.9 ของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต
ทั้งหมด โดยสถานบริการเพื่อสุขภาพมีสัดสวนการรับชําระเงินผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด รอยละ 52.9  โรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิกมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 34.8 และรอยละ 33.6  ตามลําดับ  
สวนโรงพยาบาลรัฐมีเพียง รอยละ 11.5  
ตาราง 10 รอยละของสถานประกอบการที่มีการรับชําระเงินผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ มีการรับชําระเงินผานระบบ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
รับชําระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอสถานประกอบการ
ทั้งหมด 

 
 
 

3.0 

 
 
 

6.6 

 
 
 

17.4 

 
 
 

1.3 

 
 
 

13.9 
รอยละของสถานประกอบการที่มีการ
รับชําระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอสถานประกอบการ 
ที่มีเว็บไซตทั้งหมด 

 
 
 

30.9 

 
 
 

11.5 

 
 
 

34.8 

 
 
 

33.6 

 
 
 

52.9 

รูปแบบการรับชําระเงินดวยวิธีออนไลน หรือ ออฟไลนอยางเดียว
มีประมาณ 1 ใน 3 ของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  สวนที่ใชทั้ง
ออนไลนและออฟไลนมีประมาณ รอยละ 28.7 

1413 



 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สําหรับการชําระเงินดวยวิธีออนไลน สถานประกอบการทุก
ประเภทสวนใหญใชผานบัตรเครดิต  สวนการชําระเงินดวยวิธีออฟไลน 
ที่ใชในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญ คือ การโอนเงิน
ผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 85.1 และ รอยละ 81.1)  ตามลําดับ  สวนคลินิก 
และสถานบริการเพื ่อสุขภาพ คือ การชําระเงินกับพนักงานโดยตรง 
(รอยละ 85.6  และ รอยละ 78.9)  ตามลําดับ   
ตาราง 11 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนกตามวิธีการรับชําระ

เงินผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ วิธีการรับชําระเงินผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
แบบออนไลน1/ 32.6 21.0 33.3 33.6 33.7 
แบบออฟไลน1/ 38.7 63.0 36.8 36.3 37.2 
ทั้งออนไลนและออฟไลน 28.7 16.0 29.9 30.1 29.1 
วิธีออนไลนที่ใช      
ผานบัตรเครดิต 85.9 46.0 72.9 94.6 86.3 
ผานระบบ E-banking 14.7 39.6 31.3 7.4 14.3 
ชําระเงินผานผูใหบริการ 12.4 - 10.4 8.1 17.2 
ทาง EDI 1.7 - 6.3 - - 

วิธีออฟไลนที่ใช      
ชําระเงินกับพนักงานโดยตรง 77.3 54.9 67.9 85.6 78.9 
โอนเงินผานบัญชีธนาคาร 61.0 85.1 81.1 50.6 56.8 
โอนเงินทางไปรษณีย 19.8 42.1 24.5 21.3 8.9 
ผานตัวกลางการเงิน 6.3 - 9.4 4.4 5.1 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

33.. รายได รายไดของสถานประกอบการของสถานประกอบการและคาใชจายและคาใชจายดานดาน  IICCTT  
รายไดของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต 

รายไดในรอบป 2550 ของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต 
เมื่อพิจารณาจากคามัธยฐาน พบวา รายไดของโรงพยาบาลเอกชนสูงกวา
สถานประกอบการอื่น คือ อยูในชวง 100,000,001–250,000,000 บาท 
รองลงมาโรงพยาบาลรัฐอยู ในชวง  35,000,001-50,000,000 บาท  
และสถานบริการเพื่อสุขภาพอยูในชวง 3,500,001-5,000,000 บาท  
สวนคลินิกอยูในชวง 1,000,001-3,500,000 บาท  
ตาราง 12 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต  จําแนกตามรายได

ทั้งหมดในรอบป 2550   และประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ 

รายได รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 
(1,500) 

100.0 
(487) 

100.0 
(172) 

100.0 
(522) 

100.0 
(319) 

                  < 500,000        บาท 9.0 1.8 0.6 14.8 14.8 
       500,000-1,000,000     บาท 11.6 1.1 0.7 25.3 11.0 
    1,000,001-3,500,000     บาท 13.4 4.7 2.5 19.5 22.8 
     3,500,001-5,000,000    บาท 8.1 2.2 4.6 11.2 13.8 
    5,000,001-10,000,000   บาท 10.1 6.0 4.6 13.6 13.7 
   10,000,001-35,000,000  บาท 17.2 27.8 16.7 9.6 13.6 
   35,000,001-50,000,000  บาท 5.1 11.0 3.8 2.3 1.4 
  50,000,001-100,000,000 บาท 9.4 21.3 14.2 1.5 1.2 
100,000,001-250,000,000 บาท 4.9 9.3 12.9 0.8 0.7 
250,000,001-500,000,000 บาท 5.5 7.9 25.0 - 0.6 
                 > 500,000,000  บาท 2.9 5.7 9.1 - - 
ไมระบุ 2.8 1.2 5.3 1.4 6.4 
หมายเหตุ  :              แสดงตําแหนงคามัธยฐานของรายได 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

98.0 %

50.5 %

18.5 %

2.0 %

42.4 %

37.8 %

49.5 %

81.5 %

57.6 %

62.2 %

0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 %
100.0

%

รวม

โรงพยาบาลรัฐ 

โรงพยาบาลเอกชน 

คลินิก 
สถานบริการเพื่อสุขภาพ

ในประเทศ 
ตางประเทศ 

รายไดจากการพัฒนาเว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI 
เมื่อพิจารณารายไดจากการพัฒนาเว็บไซต  ระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และ EDI พบวา ในรอบป 2550  สัดสวนของรายไดจาก
การพัฒนาเว็บไซตฯ  เมื่อเทียบกับรายไดของสถานประกอบการที่มี
เว็บไซตทั้งหมด คิดเปนรอยละ 5.21 หรือ คิดเปนรายไดเฉลี่ย 809,651 บาท 
หากพิจารณาแยกตามประเภทสถานประกอบการ พบวา สถานบริการเพื่อ
สุขภาพมีสัดสวนรายไดจากการพัฒนาเว็บไซตฯ สูงที่สุด คือ รอยละ 7.03  
แตรายไดเฉลี่ยจากการพัฒนาเว็บไซตฯ จะสูงสุดในกลุมโรงพยาบาล
เอกชน คือ 1,575,642  บาท 
ตาราง 13 สัดสวนของรายได และรายไดโดยเฉลี่ยจากการพัฒนาเว็บไซต ระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI  จําแนกตามประเภทของสถาน
ประกอบการ  

ประเภทของสถานประกอบการ 

สัดสวนของรายไดจากการพัฒนา
เว็บไซต ระบบพาณิชยฯ  

และ EDI  
เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด (%) 

รายไดโดยเฉลี่ยจากการพัฒนา
เว็บไซต ระบบพาณิชยฯ 

และ EDI  
ตอสถานประกอบการ 
ที่มีเว็บไซต (บาท/แหง) 

รวม 5.21 809,651 
โรงพยาบาลรัฐ 1.50 107,182 
โรงพยาบาลเอกชน 1.66 1,575,642 
คลินิก 5.08 209,005 
สถานบริการเพื่อสุขภาพ 7.03 300,322 

หมายเหตุ  :  รายไดทั้งหมด  คํานวณเฉพาะสถานประกอบการที่มีเว็บไซต 

ประเภทลูกคาที่กอใหเกิดรายได 
รายไดที่เกิดจากการพัฒนาเว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

และ EDI  ในรอบป 2550  สวนใหญเกิดจากลูกคาในประเทศ รอยละ 81.5  
โดยเฉพาะรายไดของโรงพยาบาลรัฐ และคลินิก  สวนโรงพยาบาลเอกชน 
และสถานบริการเพื่อสุขภาพเกือบครึ่งหนึ่งเปนรายไดที่เกิดจากลูกคา
ตางประเทศ 
แผนภูมิ 7 รอยละของประเภทลูกคาที่กอใหเกิดรายได  จําแนกตามการพัฒนา

เว็บไซตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI  ในรอบป 2550 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  เฉพาะสถานประกอบกากรที่มีเวบ็ไซต 

คาใชจายดาน ICT 
เมื่อพิจารณาคาใชจายดาน ICT ของสถานประกอบการที่มี

เว็บไซตในรอบป 2550 โดยพิจารณาจากคามัธยฐาน พบวา โรงพยาบาล
เอกชนมีคาใชจายสูงที่สุด คือ อยูในชวง 1,000,001-3,500,000 บาท  
รองลงมา คือ โรงพยาบาลรัฐมีคาใชจายประมาณ 500,000-1,000,000 บาท  
สวนคลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพมีคาใชจายต่ํากวา 500,000 บาท 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 14 รอยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต จําแนกตามคาใชจาย
ดาน ICT ในรอบป 2550 และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
คาใชจายดาน ICT รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 
(1,500) 

100.0 
(487) 

100.0 
(172) 

100.0 
(522) 

100.0 
(319) 

                  < 500,000      บาท 57.6 40.0 30.2 78.3 65.3 
       500,000-1,000,000   บาท 15.5 24.1 19.5 7.4 13.6 
    1,000,001-3,500,000   บาท 9.8 16.3 17.1 2.9 7.0 
     3,500,001-5,000,000   บาท 3.8 4.5 9.1 3.0 1.2 
    5,000,001-10,000,000  บาท 3.6 3.6 8.4 2.3 3.0 
   10,000,001-35,000,000  บาท 2.3 3.7 7.2 0.8 - 
   35,000,001-50,000,000  บาท 0.4 1.1 0.7 - - 
  50,000,001-100,000,000 บาท 1.4 3.2 2.2 - 0.4 
100,000,001-250,000,000 บาท 0.3 0.9 - - - 
                 > 500,000,000  บาท 0.1 0.2 - - - 
ไมระบุ 5.2 2.4 5.6 5.3 9.5 
หมายเหตุ  :              แสดงตําแหนงคามัธยฐานของรายได 

หากพิจารณาสัดสวนของคาใชจายในการพัฒนาเว็บไซต ระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ EDI เมื่อเทียบกับคาใชจายดาน ICT ทั้งหมด 
พบวา สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีสัดสวนสูงกวาสถานประกอบการอื่น 
คือ รอยละ 8.3  รองลงมา คือ โรงพยาบาลรัฐ และคลินิก ซึ่งมีสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 5.3  และ 5.2  ตามลําดับ  และต่ําสุดโรงพยาบาล
เอกชน รอยละ 3.5 

แตพิจารณาคาใชจายโดยเฉลี่ยในการพัฒนาเว็บไซตฯ พบวา 
โรงพยาบาลรัฐมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 146,913  บาท  และต่ําสุดสําหรับ
คลินิก 33,774  บาท 
ตาราง 15 สัดสวนของคาใชจายในการพัฒนาเว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

และ EDI  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ  

ประเภทของสถาน
ประกอบการ 

สัดสวนของ
คาใชจาย ICT 
เมื่อเทียบกับ 

รายไดทั้งหมด (%) 

สัดสวนของคาใชจายใน
การพัฒนาเว็บไซต 
ระบบพาณิชยฯ 

และEDI 
เมื่อเทียบกับ 

คาใชจาย ICT ทั้งหมด (%) 

คาใชจาย ICT โดยเฉลี่ย 
ในการพัฒนาเว็บไซต 

ระบบพาณิชยฯ 
และ EDI  

ตอสถานประกอบการ 
ที่มีเว็บไซต (บาท/แหง) 

รวม 7.2 5.7 92,824 
โรงพยาบาลรัฐ 8.0 5.3 146,913 
โรงพยาบาลเอกชน 4.8 3.5 108,402 
คลินิก 5.9 5.2 33,774 
สถานบริการเพื่อสุขภาพ 9.9 8.3 56,754 

หมายเหตุ  :  รายไดทั้งหมด  คํานวณเฉพาะสถานประกอบการที่มีเว็บไซต 
 

44.. แผนการรับและความตองการบุคลากร แผนการรับและความตองการบุคลากรดานดาน  IICCTT  
4.1 บุคลากรที่ดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ในจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดมีสถานประกอบการที่มี
บุคลากรดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประมาณ รอยละ 5.7 
โดยโรงพยาบาลเอกชนมีบุคลากรดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากที่สุด รอยละ 30.8   รองลงมาโรงพยาบาลรัฐ รอยละ 28.4  และสถาน
บริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 12.0   สวนคลินิกมีเพียง รอยละ 3.0 
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 16 รอยละของสถานประกอบการที่มีบุคลากรดูแลการทําธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
รายการ รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รอยละของสถานประกอบการที่มี
บุคลากรดูแลการทําธุรกรรมพาณิชย
ตอสถานประกอบการทั้งหมด 

 
 

5.7 

 
 

28.4 

 
 

30.8 

 
 

3.0 

 
 

12.0 
รอยละของสถานประกอบการที่มี
บุคลากรดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยตอ
สถานประกอบการที่มีเว็บไซตทั้งหมด 

 
 

35.3 

 
 

33.2 

 
 

41.1 

 
 

34.0 

 
 

36.5 
 

โดยเฉลี่ยแลวมีผูดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
สถานประกอบการประมาณ  2 คน/แหง 
ตาราง 17 รอยละของสถานประกอบการที่มีบุคลากรที่ดูแลการทําธุรกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
ประเภทของสถานประกอบการ จํานวนบุคลากรที่ดูแลการทํา

ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวม โรงพยาบาล
รัฐ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 คน 50.1 39.9 42.6 58.6 50.7 
2 คน 24.7 31.7 25.7 19.8 26.7 
3 คน 9.0 14.8 9.2 3.9 13.0 
4 คน 2.9 1.6 7.2 3.0 2.1 
5 คน 3.6 4.1 8.9 3.0 1.5 
รวม 6 คนขึ้นไป 6.1 4.0 5.5 7.0 1.5 
ไมระบุ 3.6 3.9 0.9 4.7 4.5 
โดยเฉลี่ย (คน/แหง) 2.3 2.2 2.6 2.0 1.7 

4.2 แผนการรับบุคลลากรดาน ICT  ในอีก 1 – 2 ปขางหนา 
แผนภูมิ 8 รอยละของสถานประกอบการที่มีแผนการรับบุคลากรดาน ICT 

ในอีก 1 – 2 ปขางหนา  จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
 

 
 

ในอีก  1-2 ปขางหนา โรงพยาบาลรัฐมีแผนจะรับบุคลากร
ทางดาน ICT  อยูในสัดสวนที่สูง คือ รอยละ 61.5  รองลงมาโรงพยาบาลเอกชน 
รอยละ 47.0  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 14.3  ในขณะที่คลินิก
มีเพียง รอยละ 4.7 
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80 

9.0 

61.5 
47.0 

14.3 
4.7 

รอยละ 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ 

โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล 
เอกชน 

คลินิก รวม สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

15.6 
15.5 

14.2 
8.9 
8.8 

7.8 
6.0 
6.0 

5.4 
4.1 

2.4 
5.3 อื่นๆ 

 
รอยละ 

0 5 10 15 20 

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอที 
 

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล 

นักวิเคราะหระบบ 

โปรแกรมเมอร 
ผูจัดการดานระบบ 

ผูดูแล Website 
ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต 

ผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพไอที 

ผูออกแบบ Website 
 

ผูเชี่ยวชาญดานซอฟแวรมลัติมีเดีย 

วิศวกรซอฟตแวร 
 

ตําแหนงงาน 

แผนภูมิ 9 รอยละบุคลากรดาน ICT  ที่ทางสถานประกอบการตองการจางทํางาน 
จําแนกตามตําแหนงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับความตองการบุคลากรดาน ICT  ที่สถานประกอบการ
ตองการจางเพิ่มมากที่สุด คือ ตําแหนงโปรแกรมเมอร รอยละ 15.6 และ
ผูจัดการดานระบบ รอยละ 15.5  รองลงมาผูดูแล Website รอยละ 14.2  
ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต รอยละ 8.9   ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสาร
ขอมูล รอยละ 8.8  ผูออกแบบ website รอยละ 7.8  สวนนักวิเคราะหระบบ 
กับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอที สถานประกอบการ ระบุวาตองการ
จางในสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 6.0  สําหรับผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวร
มัลติมีเดีย รอยละ 5.4  ผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพของไอที รอยละ 4.1  
วิศวกรซอฟตแวร รอยละ 2.4  และอื่นๆ รอยละ 5.3 

ตาราง 18 รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามแผนการรับบุคลากร
ทางดาน ICT  และประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
แผนการรับบุคลากรดาน ICT รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมี 91.0 38.5 53.0 95.2 84.7 

มี 9.0 61.5 47.0 4.7 15.3 

ตําแหนงที่ตองการ (4,000) 
100.0 % 

(1,601) 
100.0 % 

(512) 
100.0 % 

(1,476) 
100.0 

(411) 
100.0 % 

  ผูจัดการดานระบบ 

รอยละ 15.5 % 16.4 % 14.6 % 14.4 % 16.5 % 

(จํานวน) (618) (262) (75) (213) (68) 

เฉลี่ย (คน/แหง) 1.14 1.12 1.05 1.14 1.30 

 นักวิเคราะหระบบ 

รอยละ 6.0 % 7.0 % 7.4 % 5.3 % 2.7 % 

(จํานวน) (239) (112) (38) (78) (11) 

เฉลี่ย (คน/แหง) 1.20 1.15 1.18 1.25 1.41 

 ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต 

รอยละ 8.9 % 9.1 % 9.6 % 8.9 % 7.5 % 

(จํานวน) (356) (145) (49) (131) (31) 

เฉลี่ย (คน/แหง) 1.16 1.17 1.20 1.17 1.00 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 18 รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามแผนการรับบุคลากร
ทางดาน ICT  และประเภทของสถานประกอบการ  (ตอ) 

ประเภทของสถานประกอบการ 
แผนการรับบุคลากรดาน ICT รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

  ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรมัลติมีเดีย 
รอยละ 5.4 % 4.7 % 3.7 % 6.8 % 4.9 % 
(จํานวน) (214) (75) (19) (100) (20) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.36 1.25 1.33 1.53 1.00 

 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล 
รอยละ 8.8 % 6.4 % 8.0 % 11.7 % 8.5 % 
(จํานวน) (352)  (103) (41)  (173)  (35) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.18 1.20 1.29 1.18 1.04 

 ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอที 
รอยละ 6.0 % 6.4 % 7.0 % 5.5 % 4.4 % 
(จํานวน) (238) (103) (36) (81) (18) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.20 1.13 1.29 1.17 1.50 

 ผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพของไอที 
รอยละ 4.1 % 4.4 % 4.9 % 3.4 % 4.4 % 
(จํานวน) (164) (71) (25) (50) (18) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.30 1.25 1.62 1.30 1.09 

 วิศวกรซอฟตแวร 
รอยละ 2.4 % 2.2 % 3.9 % 2.1 % 2.4 % 
(จํานวน) (97) (36) (20) (31)  (10) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.22 1.07 1.45 1.33 1.00 

ตาราง 18 รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามแผนการรับบุคลากร
ทางดาน ICT  และประเภทของสถานประกอบการ  (ตอ) 

ประเภทของสถานประกอบการ 
แผนการรับบุคลากรดาน ICT รวม โรงพยาบาล

รัฐ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิก สถานบริการ 
เพื่อสุขภาพ 

 โปรแกรมเมอร 
รอยละ 15.6 % 19.2 % 19.9 % 11.3 % 11.4 % 
(จํานวน) (623) (307) (102) (167) (47) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.23 1.25 1.30 1.16 1.15 

 ผูดูแล website 
รอยละ 14.2 % 11.6 % 10.4 % 17.1 % 18.5 % 
(จํานวน) (567) (186) (53) (252) (76) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.19 1.12 1.07 1.33 1.00 

 ผูออกแบบ website 
รอยละ 7.8 % 6.0 % 5.3 % 9.7 % 11.2 % 
(จํานวน) (312) (96) (27) (143) (46) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.21 1.12 1.15 1.32 1.10 

 อื่นๆ 
รอยละ 5.3 % 6.6 % 5.3 % 3.9 % 7.5 % 
(จํานวน) (220) (105) (27) (57) (31) 
เฉลี่ย (คน/แหง) 1.32 1.23 1.57 1.07 1.86 

หมายเหตุ :  ตัวเลขใน (....)  คือจํานวนคน 

55. . ขขอเสนอแนะอเสนอแนะ  
ผูประกอบการไดใหขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริม

และพัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญโดยโรงพยาบาล และ
คลินิก ไดใหขอเสนอแนะวาควรสงเสริมใหผูประกอบการและคนใช
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

บริการรูจักระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   ควรพิจารณาขนาดของสถาน
ประกอบการและความจําเปนของสถานประกอบการ  รัฐควรใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย 
สถานประกอบการยังขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ  เปนตน 
ตาราง 19 รอยละของสถานประกอบการโรงพยาบาล และคลินิก  จําแนกตาม

ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 1/ รอยละ 
รวม 100.0 

แสดงความคิดเห็น 16.3 
 ควรสงเสริมใหผูประกอบการและคนใชบริการรูจักระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5.4 

 ควรพิจารณาขนาดของสถานประกอบและความจําเปนของสถานประกอบการ 4.8 
 รัฐควรใหบริการโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/เพิ่มความเรว็ของระบบเครือขาย 1.7 
 สถานประกอบการยังขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ 1.1 
 สถานประกอบการยังไมมีความพรอม 1.0 
 ตองการใหมีการพัฒนาโปรแกรมดานการรักษา ประวัติคนไขเปนระบบเดียวกัน
ทั่วประเทศ 

 
0.9 

 ไมเห็นดวยที่จะทําระบบนี้ เพราะขอมูลคนไขเปนความลับ 0.7 
 ควรปรับปรุงกฎหมายที่จะรองรับการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.5 
 การทําระบบมีคาใชจายสูงเกินไป 0.5 
 ฝกอบรมโดยไมคิดคาใชจาย 0.4 

ไมแสดงความคิดเห็น 83.7 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

สวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ
สุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) ไดใหขอเสนอแนะวาควรจัดสัมมนา/อบรม
เกี่ยวกับเว็บไซต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของกิจการ
และบุคลากรเพื่อใหเขาใจทิศทางเดียวกัน สงเสริมใหมีการใชเฉพาะ
สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายและ
จัดใหบริการอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ ควรชวยสงเสริม/เพิ่มชองทางตลาด 
รัฐควรมีมาตรการในการชวยลดคาบริการ เว็บไซต ซอฟตแวรเพื่อสถาน
ประกอบการจะไดหันมาใชกันมากขึ้น  เปนตน 
ตาราง 20 รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จําแนกตามขอเสนอแนะ

ตอการจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 1/ รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 14.1 

 จัดสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับเว็บไซต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของ
กิจการและบุคลากรเพื่อใหเขาใจทิศทางเดียวกัน 

 
4.3 

 สงเสริมใหมีการใชเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ 3.4 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายและจัดใหบริการอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 2.5 
 ควรชวยสงเสริม/เพิ่มชองทางตลาด 1.7 
 รัฐควรมีมาตรการในการชวยลดคาบริการ เว็บไซต และซอฟตแวรเพื่อสถาน
ประกอบการจะไดหันมาใชกันมากขึ้น 

 
1.3 

 ยังขาดแคลนบุคลากรดานนี้อยู 0.4 
 สถานประกอบการยังไมพรอม 0.4 
 ไมมั่นใจในระบบ เชน ความปลอดภัยของขอมูลของผูใชบริการ 0.2 
 ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 0.6 

ไมแสดงความคิดเห็น 85.9 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตอนที่ ตอนที่ 2 2 สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะสรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ   
 

ในการสํารวจความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก และกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพของประเทศไทยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอภาพรวม
และประเด็นที่สําคัญๆ  และตอบสนองแกกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพตลอดจนองคกรภาครัฐ  
สําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรใหขอเสนอแนะตอการ
จัดทําแผนสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ  ในการสนับสนุน
วัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนที่ตองมีการวิเคราะหทั้งทางดานเชิง
คุณภาพและการวิเคราะหทางดานเชิงปริมาณ  นอกจากนั้นยังมีการ
วิ เคราะหดวยสถิติขั้นสู ง เพิ่ม เติมจากการวิ เคราะหสถิติ เบื้ องตน 
(Descriptive Statistics) โดยในการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงจะทําการ
วิเคราะหขอมูลและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นสําคัญ กลาวคือ 
(1) ขอสรุปผลและขอเสนอแนะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก และ (2) ขอสรุปผลและขอเสนอแนะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
ความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพโดยเครื่องมือทางสถิติที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะหขั้นนี้ 
ไดแก Need Gap Analysis, Correlation Analysis, Factor Analysis และ 
Regression Analysis 

ซึ่งในการวิเคราะหและสรุปผลทั้ง 2 ประเด็นดังกลาวจะทําการ
สรุปผลและใหขอเสนอแนะทั้งในระดับภาพรวม โดยจําแนกตาม 2 
วัตถุประสงค ซึ่งไดแก (1) วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดขององคกร และ 
(2) วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายขององคกร  

สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก จําแนกตาม 3 
ประเภทโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก ซึ่งไดแก (1) โรงพยาบาลรฐั (2) 
โรงพยาบาลเอกชน   และ (3) คลินิกเอกชน  

สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพจําแนก ตาม 3 ประเภท
ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพไดแก (1) กลุมสปาเพื่อสุขภาพ (Medical & 
Resort Spa) (2) กลุมสปาเพื่อการพักผอน/เสริมสวย (Beauty & Day Spa) 
และ (3) กลุมธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย ตามลําดับ  

ซึ่งคณะที่ปรึกษาเชื่อวารายงานฉบับนี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
รายงานฉบับสมบูรณที่จัดทําและรวบรวมโดยสํานักงานสถิติแหงชาติจะ
เปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก และธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของไทย และองคกรภาครัฐ
ที่มีบทบาทในการผลักดันและสนับสนุนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(e-Commerce) จากการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ 
รวมถึงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพเพื่อสรางแผนสงเสริมที่
มีประสิทธิผลตอไป 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถและความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก 
1.1 สรุปโดยภาพรวมความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จําแนกตามโดยรวมและวัตถุประสงคทางดานเพิ่มรายไดและ
ทางดานลดคาใชจาย 
1.1.1 ความพรอมโดยรวม 

1.1.1.1 ผลการสํารวจโดยรวม 
ตาราง 21 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญใน

การพัฒนาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส   สําหรับกลุมโรงพยาบาล /
สถานพยาบาล และคลินิก 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 
คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม

โดยรวม (ระดับ
คะแนน1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 5.67 0.41 0.42 0.39 
(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอม

ของคูคา/ลูกคาที่จะใช  
  e-Commerce 

 
5.32 

 
0.41 

 
0.41 

 
0.38 

(2) รูปแบบและการออกแบบ 
Website 5.86 0.42 0.43 0.39 

(3) ความสามารถและความพรอม
ของทีมงานดานสารสนเทศ 

 
5.71 

 
0.42 

 
0.41 

 
0.40 

ตาราง 21 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก  (ตอ) 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 
คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม

โดยรวม (ระดับ
คะแนน1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 5.67 0.41 0.42 0.39 
(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน 

Website ที่เปนประโยชน 
 

6.23 
 

0.40 
 

0.39 
 

0.38 

(5) ความรูความเขาใจของผูรับ 
 บริการที่ใชระบบสารสนเทศ 

 
5.84 

 
0.43 

 
0.45 

 
0.40 

(6) แผนการประชาสัมพันธและ
การเขาถึงลูกคา 

 
5.72 

 
0.46 

 
0.47 

 
0.44 

(7) มีความหลากหลายของสินคา
และบริการ ผาน Website 

 
5.33 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.46 

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระ
สินคา/บริการหลากหลาย 

 
4.36 

 
0.43 

 
0.45 

 
0.40 

(9) ความพรอมระบบโครงสราง
พื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT 
System) องคกร 

 
 

5.70 

 
 

0.40 

 
 

0.39 

 
 

0.37 

(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศขององคกร 

 
5.95 

 
0.45 

 
0.44 

 
0.43 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 21 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก  (ตอ) 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 
คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม

โดยรวม (ระดับ
คะแนน1-10) โดยรวม ดานเพิ่มรายได ดานลด

คาใชจาย 
คาเฉลี่ยโดยรวม 5.67 0.41 0.42 0.39 

(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอ
บริการที่ไดรับจากองคกร 

 
6.29 

 
0.39 

 
0.39 

 
0.36 

(C) ความนาเชื่อถอืและชื่อเสียง
ขององคกร 

 
6.87 

 
0.34 

 
0.34 

 
0.32 

(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาขอมูลของผูรับบริการ 

 
6.81 

 
0.36 

 
0.35 

 
0.34 

(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) 
ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 

 
6.65 

 
0.38 

 
0.37 

 
0.36 

(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐาน
ของสถานประกอบการ 

 
6.36 

 
0.44 

 
0.43 

 
0.42 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและ
ผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

5.43 

 
 

0.46 

 
 

0.46 

 
 

0.44 

 
 

ตาราง 21 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก  (ตอ) 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 
คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม

โดยรวม (ระดับ
คะแนน1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 5.67 0.41 0.42 0.39 
(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน

ดานสารสนเทศ (ICT) 
 

5.26 
 

0.40 
 

0.40 
 

0.38 

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึง
แหลงเงินทุน 

 
5.25 

 
0.46 

 
0.47 

 
0.41 

(J) การไดรับความสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

 
4.75 

 
0.34 

 
0.31 

 
0.34 

(K) ความสามารถในการเขาถึง
ลูกคาตางประเทศ 

 
4.49 

 
0.41 

 
0.44 

 
0.38 

(L) ความปลอดภัยในระบบการ 
ชําระเงิน 

 
4.88 

 
0.39 

 
0.40 

 
0.37 

หมายเหตุ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) คือ คาที่วัดความสัมพันธระหวางคะแนนภาพรวม
ความพรอมในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของสถานประกอบการกับ
คะแนนในแตละปจจัยที่มีอิทธิผลตอความพรอมในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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1.1.1.2 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
คํานิยาม 

จุดเดน   คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมมากกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม และ ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก” 
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจงายและสาระสําคัญยังครบถวน) 

จุดดอย  คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมนอยกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม แต ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง)”) 

รักษาไว  คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมมากกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม แต ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง”) 
 
 

สําคัญระดับรอง คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมนอย
กวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม และ ดานปจจัยที่
มีคะแนนเฉลี่ยของความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ควรปรับปรุง”) 

แผนภูมิ 10 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการ
พัฒนาพาณิชย อิ เล็ กทรอนิ กส   สํ าหรับกลุ มโรงพยาบาล /
สถานพยาบาล และคลินิก 
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เมื ่อนําผลการประเมินของกลุ มโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล 
และคลินิก มาวิเคราะหดวย Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พอสรุปไดวาความพรอมของผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล  และคลินิก   
มีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน   (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)           
6 ปจจัย ไดแก  

(2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดแีตยังมีความสําคัญรอง)     
6 ปจจยั ไดแก  

(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  

(ICT System) องคกร 
(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
(C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 
(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 

(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 

ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  6 ปจจัย ไดแก 
(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช  

e-Commerce 
(7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 3 ปจจัย 
ไดแก 

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
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ตาราง 22 สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญของปจจัยที่
มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ
กลุมโรงพยาบาล /สถานพยาบาล  และคลินิก  โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงค 

 
หมายเหตุ 

 

ผลการประเมินตนเองของกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และ
คลินิกดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis สรุปไดดังนี้ ผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิกของ
ไทยมีความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูใน
เกณฑปานกลาง คือ 5.22 จากคะแนนเต็ม 10 และผลจากการวิเคราะห
สหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวา กลุมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล
และคลินิกของไทย ใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดมากกวากับวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจาย  โดยดูจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดที่ 0.42 
จะมากกวาเมื่อเทียบกับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของวัตถุประสงคการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจายที่ 0.39 ไมมากนัก 

ปจจัยที่อยูในกลุมปจจัยเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
มี 6 ปจจัย ไดแก รูปแบบและการออกแบบ Website ความสามารถและ
ความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ  แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึง
ลูกคา  ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร และ 
การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

ปจจัยที่อยูในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
มี 6 ปจจัย ไดแก ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) องคกร  
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ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร  ความนาเชื่อถือ
และชื่อเสียงขององคกร ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของ
ผูรับบริการ และการมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บใน
ระบบฐานขอมูล 

สําหรับปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง) ที่มีความสําคัญ
มีอยู  6 ปจจัย ไดแก ความเชื่อมั่นและความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะ
ใช e-Commerce มีความหลากหลายของสินคาและบริการผาน Website  
มีชองทางและระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย  การมีเงินทุนและ
การเขาถึงแหลงเงินทุน ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

สวนปจจัยที่เหลือ  อีก  3 ปจจัยที่อยู ในกลุมสําคัญระดับรอง 
(ปจจัยที่ควรปรับปรุง) อาทิ จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ 
(ICT)  การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ และ ความปลอดภัยในระบบ
การชําระเงิน และทั้งนี้จะเห็นวาปญหาของการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาลและคลินิก จะอยูที่คูคา/
ลูกคา ที่จะใช e-Commerce การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยเปนสําคัญ 

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนเองโดยวิธี Need Gap Analysis  
จะใหภาพของปจจัยที่เปน  จุดออน  จุดแข็ง  แตในการศึกษาครั้งนี้ 
ไมตองการใหเพียงแตปจจัยที่ เปนจุดออน จุดแข็งแกผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุ มโรงพยาบาล /  สถานพยาบาล 

และคลินิก เทานั้น แตยังตองการใหขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและให
ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการประกอบ 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก  
ทั้งนี้เพื่อจะเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติ 

จากวัตถุประสงคการใหขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและให
ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการประกอบ   
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 
การวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) จะเปน
เครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหดังกลาว แตเนื่องจากมีปจจัยที่คาดวาจะมี
อิทธิพลตอความพรอมในพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีมากถึง 21 ปจจัย
ซึ่งจะทําใหการตีความและการทําความเขาใจทําไดยุงยาก ดังนั้นจะทําการ
จัดกลุมปจจัยทั้ง 21 ปจจัย เปนหมวดปจจัยใหมขึ้นมากอน เพื่อให
สอดคลองกับความหมายของปจจัย งายตอความเขาใจและสะดวกตอการ
นําไปใชในการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน ซึ่งในขั้นตอนนี้การวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) จะถูกนํามาใชเพื่อจัดหมวดปจจัยใหมดังกลาว 
กอนที่จะนําไปวิเคราะหถดถอยเชิงเสนในลําดับตอมา 

1.1.1.3 ผลการจัดหมวดปจจัยใหมโดยวิธีการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) 

ผลการสํารวจปจจัยที่มี อิทธิพลตอความพรอมของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

และคลินิก เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง 
สรุปไดดังนี้ 

ตาราง 23 สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component 
Total % of 

Variance 
Cumulative % Total % of 

Variance 
Cumulative % 

1 14.107 67.176 67.176 5.836 27.793 27.793 
2 1.306 6.218 73.394 3.304 15.735 43.528 
3 0.764 3.638 77.032 1.985 9.451 52.979 
4 0.604 2.875 79.907 1.782 8.485 61.463 
5 0.547 2.605 82.512 1.764 8.401 69.864 
6 0.440 2.094 84.606 1.491 7.102 76.967 
7 0.415 1.976 86.582 1.289 6.139 83.105 
8 0.383 1.826 88.408 1.114 5.303 88.408 

หมายเหตุ  - PCA คือวิธีการจัดกลุมปจจัย (Factoring) แบบ Principle Components Analysis ซึ่งเปน
หนึ่งวิธีการที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย โดยใชวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax 

- Varimax คือวิธีที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย (Factoring) สามารถแยกกลุมปจจัย 
(Factor) โดยการหาคาความแปรปรวนที่มากที่สุด (Maximizing variance) ของตัวแปร ใน
แตละกลุมปจจัย (Factor) 

 
 
 
 

ผลจากการวิเคราะห พบวา จํานวนหมวดปจจัยใหมที่เหมาะสม
อยูที่  8 หมวดปจจัยใหม รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 24 สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์สูงสุด

ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และวิธี
หมุนแกนแบบ Varimax 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

จากการวิเคราะหจะไดหมวดปจจยัใหม 8 หมวด ดังนี ้

(1) ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 
ประกอบดวย 8 ปจจัย ไดแก (3) ความสามารถและความพรอม

ของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐาน
ดานสารสนเทศ (ICT System) องคกร (A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศขององคกร (B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่
ไดรับจากองคกร (C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร (D) ระบบ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ (E) การมีมาตรฐาน 
(Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล และ (F) การจัด
ระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

(2) การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจ
ของผูรับบริการ 

ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก (4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน 
Website ที่เปนประโยชน  (5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบ
สารสนเทศ (6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา และ (7) 
มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 

(3) การออกแบบ website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและความพรอมของ

คูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  และ (2) รูปแบบและการออกแบบ Website  

(4) การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (G) ความรูความเขาใจตลาดและ
ผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ (I) การมีเงินทุนและการ
เขาถึงแหลงเงินทุน  

(5) ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระ

สินคา/บริการหลากหลาย และ (L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน  

(6) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ 
ประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน

ดานสารสนเทศ (ICT) 

(7) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 
ประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (J) การไดรับความสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

(8) การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 
ประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคา

ตางประเทศ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

1.1.1.4 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมโดยรวม ในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล /สถานพยาบาล  และคลินิก 
โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก  เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใช
ในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
แผนภูมิ 11 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)  

สําหรับภาพรวมของความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 2 ผลการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ

ปจจัยที่มีตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.293  และ
ระดับความสําคัญคอนขางมาก)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุด
ดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(7) ความหลากหลายของสินคาและบริการผาน Website  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การเขาถึงแหลงเงินทุน
และความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.279  
และระดับความสําคัญคอนขางมาก)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุม
จุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ความพรอมในระบบ
สารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร (คาเบตา 0.193 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยจะอยูในกลุมรักษาไว 
(ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดี
และมีความสําคัญมาก) 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ ชองทางในการชําระคาบริการ
และความปลอดภัย (คาเบตา 0.192 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และหมวดปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย  
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ การออกแบบ Website และ
ความมั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.132 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง)  ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช  e-Commerce 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับหก  คือ  จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศ (คาเบตา 0.129 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 
ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐ (คาเบตา 0.117 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 
ซึ่งอยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับแปด  คือ  การเข า ถึง ลูกค า
ตางประเทศ (คาเบตา 0.103 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งอยู
ในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

1.1.2 วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดขององคกร 
1.1.2.1 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

แผนภูมิ 12 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับ
กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5049 



 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล และ
คลินิกดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร พอสรุปไดวาความ
พรอมของผูประกอบการพาณิชย อิเ ล็กทรอนิกสกลุมโรงพยาบาล / 
สถานพยาบาล และคลินิกมีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน   (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
5 ปจจัย ไดแก  

(2) รูปแบบและการออกแบบ Website  
(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
7 ปจจัย ไดแก  

(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
(9)  ความพรอมระบบโครงสรางพื ้นฐานดานสารสนเทศ 

(ICT System) องคกร 
(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
(C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 

(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมลูของผูรับบริการ 
(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานขอมูล 

ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  5 ปจจัย ไดแก  
 (7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
 (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
 (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส 
 (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
 (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  
4 ปจจัย ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช  
e-Commerce  

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

1.1.2.2 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล /
สถานพยาบาล และคลินิก โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมดานเพิ่มรายได
ขององคกรในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุม
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
แผนภูมิ 13 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)  

สําหรับภาพรวมของความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 4 ผลการจัดลําดับและระดับความสําคัญของ

ปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส เพื่อ
วัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลินิก (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การบริการที่หลากหลาย
ผาน Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.307 และ
ระดับความสําคัญมาก)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) ไดแก  

(7) ความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website  

หมวดปจจยัทีม่ีอิทธิพลอันดบัสอง คือ การเขาถึงแหลงเงนิทุนและ
ความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.299 และ
ระดับความสาํคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุม
จุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(I) การมีเงินทนุและการเขาถึงแหลงเงินทนุ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ชองทางในการชําระ
คาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 0.203 และระดับความสําคัญ
คอนขางมาก) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

(8) มีชองทางและระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับสี่  คือ  ความพรอมในระบบ
สารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร (คาเบตา 0.179 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยจะอยูในกลุมรักษาไว 
(ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดี
และมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ การออกแบบ Website และ
ความมั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.127 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก 

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใชe-Commerce 
หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับหก  คือ  จํานวนบุคลากรดาน

สารสนเทศ (คาเบตา 0.126 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 
ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

(คาเบตา 0.125 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุม
จุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐ (คาเบตา 0.086 และระดับความสําคัญในเกณฑต่ํา)  ซึ่งอยูในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

1.1.3 วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายขององคกร 
1.1.3.1 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

แผนภูมิ 14 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับ
กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล และ
คลินิกดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร พอสรุปไดวา
ความพรอมของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล และคลินิกมีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน   (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)  
6 ปจจัย ไดแก  
 (2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
 (5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
 (6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
 (A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
 (F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
6 ปจจัย ไดแก  

(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  

(ICT System) องคกร 
(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
(C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 

 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 
(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานขอมูล 

ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  4ปจจัย ไดแก  
 (7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
 (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
 (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส 
 (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 
5 ปจจัย ไดแก  
 (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
 (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
 (J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 
 (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 
 (L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

1.1.3.2 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมใน การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมดานลดคาใชจาย
ขององคกร ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุม
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
แผนภูมิ 15 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

ของความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิ เล็ กทรอนิกส เพื่ อ
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 

 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 6 ผลการวิเคราะหจัดลําดับและระดับ

ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับแรก คือ การบริการที่หลากหลายผาน 
Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.269 และ
ระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย 
(ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(7) ความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การเขาถึงแหลงเงินทุน
และความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.240 
และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูใน
กลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ความพรอมในระบบ
สารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร (คาเบตา 0.192 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จะอยูในกลุม
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่
ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ ชองทางในการชําระคาบริการ
และความปลอดภัย (คาเบตา 0.182 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และหมวดปจจัยที่
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย  
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐ (คาเบตา 0.135 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 
ซึ่งอยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับหก  คือ  จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศ (คาเบตา 0.126 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 
ซึ่งอยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การออกแบบ Website และ
ความมั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.118 และระดับความสําคัญ
ในเกณฑปานกลาง) ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

 

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 
(คาเบตา 0.085 และระดับความสําคัญในเกณฑต่ํา) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย 
(ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถและความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
2.1 สรุปภาพรวมจําแนกตามวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทั้งดานเพิ่มรายไดและดานลดคาใชจาย 
2.1.1 ความพรอมโดยรวม 

2.1.1.1 ผลการสํารวจโดยรวม 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 25 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 

คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม
โดยรวม 

(ระดับคะแนน  
1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 6.39 0.40 0.42 0.36 
(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของ  

คูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
 

5.89 
 

0.37 
 

0.38 
 

0.34 

(2) รูปแบบและการออกแบบ 
Website 

 
6.46 

 
0.44 

 
0.46 

 
0.41 

(3) ความสามารถและความพรอม
ของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

 
5.80 

 
0.45 

 
0.47 

 
0.41 

(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน 
Website ที่เปนประโยชน 

 
6.60 

 
0.45 

 
0.47 

 
0.40 

(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการ
ที่ใชระบบสารสนเทศ 

 
6.28 

 
0.44 

 
0.47 

 
0.38 

(6) แผนการประชาสัมพันธและ
การเขาถึงลูกคา 

 
6.47 

 
0.45 

 
0.47 

 
0.40 

(7) มีความหลากหลายของสินคา
และบริการ ผาน Website 

 
6.47 

 
0.46 

 
0.48 

 
0.41 

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระ
สินคา/บริการหลากหลาย 

 
5.83 

 
0.41 

 
0.42 

 
0.38 

ตาราง 25 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ  
(ตอ) 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 

คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม
โดยรวม  

(ระดับคะแนน  
1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 6.39 0.40 0.42 0.36 
(9) ความพรอมระบบโครงสราง

พื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT 
System) องคกร 

 
 

5.93 

 
 

0.42 

 
 

0.43 

 
 

0.39 

(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศขององคกร 

 
6.49 

 
0.42 

 
0.43 

 
0.38 

(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอ
บริการที่ไดรับจากองคกร 

 
7.06 

 
0.40 

 
0.42 

 
0.36 

(C) ความนาเชื่อถอืและชื่อเสียง
ขององคกร 

 
7.48 

 
0.38 

 
0.41 

 
0.33 

(D)  ระบบความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาขอมูลของ
ผูรับบริการ 

 
 

7.22 

 
 

0.34 

 
 

0.37 

 
 

0.28 

(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) 
ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 

 
 

6.77 

 
 

0.38 

 
 

0.41 

 
 

0.33 
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ตาราง 25 คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพรอมและความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ  
(ตอ) 

ความสําคัญ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) 

(ระดับคาส.ป.ส. 0 - 1) ปจจัย 

คะแนนเฉลี่ย
ความพรอม
โดยรวม  

(ระดับคะแนน  
1-10) โดยรวม ดานเพิ่ม

รายได 
ดานลด
คาใชจาย 

คาเฉลี่ยโดยรวม 6.39 0.40 0.42 0.36 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐาน

ของสถานประกอบการ 
 

7.03 
 

0.34 
 

0.36 
 

0.30 
(G) ความรูความเขาใจตลาดและ

ผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

6.19 

 
 

0.41 

 
 

0.42 

 
 

0.38 
(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน

ดานสารสนเทศ (ICT) 
 

5.51 
 

0.49 
 

0.49 
 

0.47 
(I) การมีเงินทุนและการเขาถึง

แหลงเงินทุน 
 

6.09 
 

0.40 
 

0.41 
 

0.37 
(J) การไดรับความสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
 

5.47 
 

0.24 
 

0.24 
 

0.24 
(K) ความสามารถในการเขาถึง

ลูกคาตางประเทศ 
 

6.64 
 

0.42 
 

0.45 
 

0.37 
(L) ความปลอดภัยในระบบการ

ชําระเงิน 
 

6.55 
 

0.38 
 

0.41 
 

0.32 
หมายเหตุ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ส.ป.ส.) คือ คาที่วัดความสัมพันธระหวางคะแนนภาพรวม

ความพรอมในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของสถานประกอบการกับ
คะแนนในแตละปจจัยที่มีอิทธิผลตอความพรอมในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

2.1.1.2 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 
คํานิยาม 

จุดเดน  คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมมากกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจาก 
ทุกปจจัยความพรอม และ ดานปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสําคัญ
มากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก” 
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจงายและสาระสําคัญยังครบถวน) 

จุดดอย  คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมนอยกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม แต  ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่อยู ในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง)”) 

รักษาไว  คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมมากกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอม แต  ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง”) 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สําคัญระดับรอง คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพรอมนอย
กวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความพรอมและ ดานปจจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุก
ปจจัยความสําคัญ 
(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยที่ควรปรับปรุง”) 

แผนภูมิ 16 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อนําผลการประเมินของกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพมา

วิเคราะหดวย Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สรุปไดวาความพรอมของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจ
บริการสงเสริมสขุภาพในภาพรวม มีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
6 ปจจัย ไดแก  

(2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
(7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
6 ปจจัย ไดแก  

(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
(C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 
(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 
(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานขอมูล 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

แผนภูมิ 17 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อนําผลการประเมินของกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพมา

วิเคราะหดวย Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของ
ปจจั ยที่ มี อิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พอสรุปไดวาความพรอมของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจบริการสงเสรมิสุขภาพในภาพรวม มีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน   (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
6 ปจจัย ไดแก  

(2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
(4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
(7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
(A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
(K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
6 ปจจัย ไดแก  

(B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
(C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 
(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 
(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานขอมูล 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 
(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  6 ปจจัย ไดแก  
(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  

(ICT System) องคกร 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

ปจจัยที่อยู ในกลุมสําคัญระดับรอง   (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  
3 ปจจัย ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช 
e-Commerce 

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 26 สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

เมื่อนําผลการประเมินตนเองของกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
ดวยการวิเคราะห Need Gap Analysis  สรุปผลการประเมินไดวา 
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพของ
ไทยมีความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูใน
เกณฑปานกลาง-คอนขางดี คือ 6.56 จากคะแนนเต็ม 10 และผลจากการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวากลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพของไทยใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดมากกวากับวัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจาย โดยดูจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มรายไดที่ 0.42 
จะมากกวาเมื่อเทียบกับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของวัตถุประสงคการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดคาใชจายที่ 0.36   

ปจจัยที่อยูในกลุมปจจัยเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
มี 6 ปจจัย ไดแก รูปแบบและการออกแบบ Website ขอมูลขาวสารดาน
ตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใช
ระบบสารสนเทศ  แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา มีความ
หลากหลายของสินคาและบริการผาน Website ความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร และ ความสามารถในการ
เขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยที่อยูในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
มี 6 ปจจัยไดแก ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร  

ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร ระบบความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาขอมูลของผูรับบริการ การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่
จัดเก็บในระบบฐานขอมูล  การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถาน
ประกอบการ และ ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

สําหรับปจจัยที่อยู ในกลุมจุดดอย   (ตองเรงปรับปรุง)  ที่มี
ความสําคัญมีอยู 6 ปจจัย ไดแก ความสามารถและความพรอมของทีมงาน
ดานสารสนเทศ(ICT)  ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบ
สารสนเทศ  มีชองทางและระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) 
องคกรความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และจํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT)  

สวนปจจัยที่ เหลือ อีก 3 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง 
(ปจจัยที่ควรปรับปรุง) อาทิ ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคา
ที่จะใช e-Commerce การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน การไดรับ
ความสนับสนุนจากภาครัฐ  และทั้งนี้จะเห็นวา ปญหาของการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ จะอยูที่
ความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) 
ขององคกร ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT)  ทั้งทางดานความสามารถ  
ความพรอมและจํานวนบุคลากร เปนสําคัญ 

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนเองโดยวิธี Need Gap Analysis 
จะใหภาพของปจจัยที่เปน  จุดออน  จุดแข็ง  แตในการศึกษาครั้งนี้ 
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ไมตองการใหเพียงแตปจจัยที่เปนจุดออน จุดแข็งแกผูประกอบการพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพเทานั้น แตยังตองการให
ขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและใหระดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพรอมในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ผูประกอบการกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อจะเปนประโยชน
ในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติ 

จากวัตถุประสงคการใหขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและให
ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจ
บริการสงเสริมสุขภาพไทยโดยการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) จะเปนเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหดังกลาว 
แต เนื่ อ งจากป จจั ยที่ ค าดว าจะมี อิทธิพลตอความพร อม ในก า ร
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีมากถึง 21 ปจจัย ซึ่งจะทําใหการ
ตีความและการทําความเขาใจทําไดยุงยาก ดังนั้นคณะผูวิจัยจะทําการจัด
กลุมปจจัยทั้ง 21 ปจจัย เปนหมวดปจจัยใหมขึ้นมากอน ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับความหมายของปจจัย งายตอความเขาใจและสะดวกตอการ
นําไปใชในการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน ซึ่งในขั้นตอนนี้การวิเคราะหปจจยั 
(Factor Analysis) จะถูกนํามาใชเพื่อจัดหมวดปจจัยใหมดังกลาว กอนที่
จะนําไปวิเคราะหถดถอยเชิงเสนในลําดับตอมา 

 

 

2.1.1.3 ผลการจัดหมวดปจจัยใหมโดยวิธีการวิเคราะห
ปจจัย  (Factor Analysis) 

ผลการสํารวจปจจัยที่มี อิทธิพลตอความพรอมของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง พอสรุป
ไดดังนี้ 
ตาราง 27 สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย 

(Factor Analysis) โดยวิธี PCA และ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax 
Total Variance Explained 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component 
Total % of 

Variance 
Cumulative % Total % of 

Variance 
Cumulative % 

1 14.855 70.739 70.739 5.410 25.762 25.762 
2 1.267 6.034 76.773 3.076 14.648 40.410 
3 0.946 4.503 81.276 2.487 11.841 52.250 
4 0.668 3.182 84.459 2.220 10.573 62.823 
5 0.533 2.539 86.997 2.214 10.541 73.364 
6 0.442 2.106 89.104 1.848 8.799 82.164 
7 0.353 1.680 90.783 1.810 8.620 90.783 

หมายเหตุ  - PCA คือวิธีการจัดกลุมปจจัย (Factoring) แบบ Principle Components Analysis ซึ่ง
เปนหนึ่งวิธีการที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย โดยใชวิธีการหมุนแกนแบบ 
Varimax 

- Varimax คือ วิธีที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย (Factoring) สามารถแยกกลุมปจจัย 
(Factor) โดยการหาคาความแปรปรวนที่มากที่สุด (Maximizing variance) ของตัว
แปร ในแตละกลุมปจจัย (Factor) 
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ผลจากการวิเคราะหพบวาจํานวนหมวดปจจัยใหมที่เหมาะสมอยูที ่ 
7 หมวดปจจัยใหม รายละเอียดดังแสดงในตาราง 7 
ตาราง 28 สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์สูงสุด

ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และวิธี
หมุนแกนแบบ Varimax 

 
 

จากการวิเคราะหจะไดหมวดปจจยัใหม 8 หมวดดังนี ้

(1) ความนาเชือ่ถือขององคกรและระบบความปลอดภัยของ
ขอมูล 

ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก (A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศขององคกร  (B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่
ไดรับจากองคกร  (C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร   (D) ระบบ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ  (E) การมีมาตรฐาน 
(Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล  และ (F) การจัด
ระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 

(2) การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website 
และความรูความเขาใจของผูรับบริการ 

ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก (4) ขอมูลขาวสารดานตาง  ๆใน Website 
ที่เปนประโยชน  (5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา  (7) มีความหลากหลาย
ของสินคาและบริการ ผาน Website  และ (8) มีชองทาง และระบบ
การชําระสินคา/บริการหลากหลาย 

(3) การออกแบบ website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 

ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและความพรอม
ของคูคา/ลูกคาที่จะใช  e-Commerce  และ (2) รูปแบบและการออกแบบ 
Website 
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(4) จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (G) ความรูความเขาใจตลาดและ
ผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และ (H) จํานวนของบุคลากร/
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

(5) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลง

เงินทุน และ (J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

(6) การเขาถึงลูกคาตางประเทศและความปลอดภัยในการชําระเงิน 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคา

ตางประเทศ  และ (L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 
(7) ความพรอมของระบบและทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (3) ความสามารถและความพรอม

ของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT)  และ (9) ความพรอมระบบโครงสราง
พื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) องคกร 

2.1.1.4 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมโดยรวม ในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ โดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

สวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ เพื่อเปนประโยชนในการนําขอเสนอแนะไปใชในทาง
ปฏิบัติจริง สรุปไดดังนี้ 
แผนภูมิ 18 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)  

สําหรับภาพรวมของความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ“*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 

“**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 9 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ

ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับแรก คือ จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (คาเบตา 
0.293 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูใน
กลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การบริการ/ชองทางชําระ
คาบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการ (คาเบตา 0.236 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การออกแบบ Website และ
ความมั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.190 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) 
ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศ
และความปลอดภัยในการชําระเงิน (คาเบตา 0.190 และระดับความสําคัญ
ในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุมรักษาไว (ปจจัย
ที่ทําไดดีและมีความสําคัญรอง) และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมี
ความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความพรอมของระบบและ
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) (คาเบตา 0.160 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 

(ICT System) องคกร 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ความนาเชื่อถือขององคกร
และระบบความปลอดภัยของขอมูล  (ค า เบต า  0 .148 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุม
รักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญรอง) และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่
ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน  (คาเบตา  0.099 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑต่ํา) ซึ่งอยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ไดแก  

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
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(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

2.1.2 วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดขององคกร 
2.1.2.1 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

แผนภูมิ 19 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพดวย
การวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัต ถุประสงค เพิ่มรายไดขององคกร  สรุปไดว าความพรอมของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมกลุมธุรกิจบริการสงเสริม
สุขภาพมีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
6 ปจจัย ไดแก  
 (2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
 (4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
 (6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
 (7) มีความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website 
 (A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
 (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง)  
6 ปจจัย ไดแก  
 (B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
 (C) ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร 

(D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 
(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ

ฐานขอมูล 
(F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 
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(L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจยัที่ตองเรงปรับปรุง) 4 ปจจัย ไดแก  
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
 (5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
 (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  

(ICT System) องคกร 
 (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

ปจจัยที่อยู ในกลุมสําคัญระดับรอง   (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  
5 ปจจัย ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช  
e-Commerce  

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
(I) การมีเงินทนุและการเขาถึงแหลงเงินทนุ 
(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

2.1.2.2 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมใน การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริม
สุขภาพ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

ในสวนผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมดานเพิ่ม
รายไดขององคกร ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะ
ตอกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ  เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง พอสรุปไดดังนี้ 
แผนภูมิ 20 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)  

สําหรับภาพรวมของความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร  สําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิที่ 23 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและระดับ

ความสํ าคัญของป จจั ยที่ มี ต อความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มรายไดขององคกร สําหรับกลุมธุรกิจ
บริการสงเสริมสุขภาพ (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับแรก  คือ จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คา
เบตา 0.287 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยู
ในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) 
ตามลําดับ ไดแก 

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การบริการ/ชองทางชําระ

คาบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ 
(คาเบตา 0.255 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่
อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) 
ตามลําดับ ไดแก 

(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 

หมวดปจจั ยที่ มี อิทธิพลอันดับสาม  คือ  การเข าถึ งลู กค า
ตางประเทศและความปลอดภัยในการชําระเงิน (คาเบตา 0.219 และระดับ
ความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุมที่ตองรักษา
ไว และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ การออกแบบ Website และ
ความมั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.194 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) 
ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใชe-Commerce 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความนาเชื่อถือขององคกร
และระบบความปลอดภัยของขอมูล  (คา เบต า  0 .171 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุมที่
ตองรักษาไว และกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ความพรอมของระบบและ
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) (คาเบตา 0.150 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 

(ICT System) องคกร 
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2.1.3 วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายขององคกร 
2.1.3.1 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

แผนภูมิ 21 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis  สําหรับภาพรวมของความสําคัญ
ของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนําผลการประเมินของกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพดวย
การวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของความสําคัญของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร พอสรุปไดวาความพรอมของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
มีดังนี้ 

ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก)  
6 ปจจัย ไดแก  
 (2) รูปแบบและการออกแบบ Website 
 (4) ขอมูลขาวสารดานตางๆ ใน Website ที่เปนประโยชน 
 (6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 
 (7) มีความหลากหลายของสนิคาและบริการผาน Website 
 (A) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององคกร 
 (K) ความสามารถในการเขาถึงลูกคาตางประเทศ 

ปจจัยในกลุมรักษาไว  (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
6 ปจจัย ไดแก  
 (B) ความมั่นใจของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจากองคกร 
 (C) ความนาเชือ่ถือและชื่อเสียงขององคกร 
 (D) ระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ 

(E) การมีมาตรฐาน (Standardize) ของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 

 (F) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการ 
 (L) ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  7 ปจจัย ไดแก  
 (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
 (5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
 (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 
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 (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ  
(ICT System) องคกร 

 (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส 

 (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
 (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  2 ปจจัย 
ไดแก  
 (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
 (J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

2.1.3.2 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและระดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีตอความพรอมใน การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริม
สุขภาพ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

ในสวนผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมดานลด
คาใชจายขององคกร ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะ
ตอกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ  เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติจริง พอสรุปไดดังนี้ 

 

แผนภูมิ 22 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)  
ของความพร อมในการพัฒนาพาณิชย อิ เ ล็ กทรอนิกส เพื่ อ
วัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร  สําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ“*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 

“**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิกอนหนานี้ สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและ

ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคลดคาใชจายขององคกร สําหรับกลุมธุรกิจ
บริการสงเสริมสุขภาพ (ในภาพรวม) พบวา 

หมวดปจจัยที่มี อิทธิพลอันดับแรก คือ จํานวนบุคลากรดาน
สารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 
0.284  และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรง
ปรับปรุง) ไดแก 

(G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

(H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การบริการ/ชองทางชําระ

คาบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ 
(คาเบตา 0.198 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(5) ความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย  
 
 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การออกแบบ Website 
และความมั่นใจในการใชงานระบบ  (คา เบตา  0 .188  และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ไดแก  

(1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช 
e-Commerce 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ ความพรอมของระบบและ
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) (คาเบตา 0.170 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) ไดแก 

(3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
(9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT 

System) องคกร 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศ
และความปลอดภัยในการชํ าระ เงิน  (คา เบต า  0 .143 และระด ับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุม
ที ่ตองรักษาไว (ปจจัยที ่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) และกลุม
จุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ความนาเชื่อถือขององคกร
และระบบความปลอดภัยของขอมูล  (ค า เบต า  0 .114 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุมที่
ตองรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การไดรับความสนับสนุน
จากภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน  (คาเบตา  0.107 และระด ับ
ความสําคัญในเกณฑปานกลาง) ซึ่งอยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) 
และกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับ ไดแก 

(I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

3. บทสรุป ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 สําหรับ

ปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุม
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/คลินิก และ กลุมธุรกิจสปาและนวดเพื่อ
สุขภาพ/ความงาม   โดยในบทนี้จะทําการสรุปผลและใหขอเสนอแนะโดย
เริ่มจากกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/คลินิก และ กลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพตามลําดับ 

3.1 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
3.1.1 บทสรุปและขอเสนอแนะตอความพรอมและปจจัยที่มี

ความสําคัญในการพัฒนาพาณิชย อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล และคลินิก 

 
 
 

ตารางที่ 29 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก โดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) โดย
จําแนกตามวัตถุประสงค 

 
หมายเหต ุ“*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 

 “**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
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3.1.1.1 บทสรุปตามประเภทองคกรและวัตถุประสงคตอ
ปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 

จากตารางผลการวิ เคราะห เพื่ อการจัดลําดับและน้ํ าหนัก
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) มีขอสรุปดังนี้ ในภาพรวมความพรอมโดยเฉลี่ยในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยูที่ 5.22 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจดัใน
เกณฑปานกลาง สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได อยูที่ 5.21 
จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง และ สําหรับคะแนนเฉลี่ย
ของความพรอมในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย อยูที่ 5.14 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑ
ปานกลางเชนกัน 

เมื่อจําแนกตามประเภทสถานประกอบการสรุปไดวา  

สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดของโรงพยาบาลเอกชน 
คลินิกเอกชน และ โรงพยาบาลของรัฐ อยูที่ 5.77, 5.69 และ 4.52 
ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง 

สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายของโรงพยาบาล

เอกชน คลินิกเอกชน และ โรงพยาบาลของรัฐ อยูที่ 5.71, 5.42 และ 4.65 
ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง 

เมื่อจําแนกตามประเภทสถานประกอบการสรุปไดวา  

(1) กลุมโรงพยาบาลของรัฐ  
(1.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 

พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื ่อเพิ ่ม
รายได อยูที่ 4.52 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑต่ํากวาเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 

0.253) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย และ (L) 
ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน  

จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.226) ซึ่งปจจัยที่อยูใน
กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (H) จํานวนของบุคลากร/
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT)  

การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.217) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและ
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ควรปรับปรุงไดแก (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน  

ปจจัยที่มีความสําคัญปานกลางไดแก  
การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของ

ผูรับบริการ (คาเบตา 0.134) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควร
ปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website  

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.107) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

(1.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด
คาใชจาย 

ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณ ิชย อ ิเล ็กทรอนิกส สําหร ับว ัตถ ุประสงค เพื ่อลด
คาใชจาย อยูที่ 4.65 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑต่ํากวาเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ (คาเบตา 0.272) ซึ่งปจจัยที่อยูใน

กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (H) จํานวนของบุคลากร/
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.222) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและ

ควรปรับปรุงไดแก (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน และ (G) 
ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยที่มีความสําคัญปานกลางไดแก  
ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 

0.188) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย และ (L) 
ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน 

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.159) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจ
ของผูรับบริการ (คาเบตา 0.154) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุง
และควรปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการผาน 
Website  

ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 
(คาเบตา 0.144)  ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  

(2) กลุมโรงพยาบาลเอกชน  
(2.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 

พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ประกอบการพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกสสําหรับว ัตถุประสงคเพื ่อลด
คาใชจาย อยูที่ 5.77 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของ

ผูรับบริการ (คาเบตา 0.263) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควร
ปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการผาน Website  

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนปานกลางไดแก  
ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 0.171) 

ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (8) มีชองทาง 
และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย และ (L) ความปลอดภัยใน
ระบบการชําระเงิน 

ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 
(คาเบตา 0.139) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

(2.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด
คาใชจาย 

ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกสสําหรับว ัตถุประสงคเพื ่อลด
คาใชจาย อยูที่ 5.71 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนปานกลางไดแก  
การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจ

ของผูรับบริการ (คาเบตา 0.186) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุง
และควรปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการผาน 
Website  

การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ (คาเบตา 0.183) ซึ่งปจจัยที่อยู
ในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (J) การไดรับความ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 
(คาเบตา 0.169) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.148)  ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและ
ควรปรับปรุงไดแก  (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน และ (G) 
ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(2.3) กลุมคลินิกเอกชน  
(3.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 

พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได 
อยูที่ 5.69 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก 
การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของ

ผูรับบริการ (คาเบตา 0.428) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควร
ปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการ ผาน Website  

การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.344) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและ
ควรปรับปรุงไดแก  (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 0.230) 

ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (8) มีชองทาง 
และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย และ (L) ความปลอดภัยใน
ระบบการชําระเงิน 

ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 
(คาเบตา 0.215) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
และ (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) 
องคกร 

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.200) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนปานกลางไดแก  
การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ (คาเบตา 0.161) ซึ่งปจจัยที่อยู

ในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (J) การไดรับความ
สนับสนุนจากภาครัฐ  

การเขาถึงลูกคาตางประเทศ (คาเบตา 0.110) ซึ่งปจจัยที่อยูใน
กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (K) ความสามารถในการ
เขาถึงลูกคาตางประเทศ 

(3.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด
คาใชจาย 

ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื ่อลด
คาใชจาย อยูที่ 5.42 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑเฉลี่ย 

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก 
การบริการที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจ

ของผูรับบริการ (คาเบตา 0.344) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุง
และควรปรับปรุงไดแก (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการผาน 
Website  
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ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือขององคกร 

(คาเบตา 0.263) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 
และ (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT 
System) องคกร 

การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ (คาเบตา 0.229) ซึ่งปจจัยที่อยู
ในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (J) การไดรับความ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรูความเขาใจในธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.224) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและ
ควรปรับปรุงไดแก (I) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนปานกลางไดแก  
ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย (คาเบตา 0.197) 

ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (8) มีชองทาง 
และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย และ (L) ความปลอดภัยใน
ระบบการชําระเงิน 

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.118) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

 

3.1.1.2 ขอเสนอแนะตอองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามปจจัยที่มีความสําคัญตอความ
พรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม สําหรับกลุม
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การบริการที่หลากหลายผาน 
Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.293 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑคอนขางมาก)  

(1) สงเสริมการใชระบบ e-Commerce ดวยการใหสวนลด
ทางการคาหรือสิทธิพิเศษรวมถึงอาจสรางระบบลูกคา
สัมพันธผานระบบ e-Commerce 

(2) เพิ่มบริการดานการใหคําปรึกษาทางการแพทยผานระบบ 
On-line  
• ในเรื่องสุขภาพตางๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางการแพทย และสามารถสอบถามถึงอาการเบื้องตน
ของโรค หรือยาที่ควรใช ผานทาง Chat, e-mail และ
ระบบ On-line อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง  

(3) จัดการอบรมสัมมนา และโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
• เพื่อเพิ่มพูนความรูแกพนักงานรวมไปถึงประชาชน

ทั่วไปในเรื่องระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare 
แกผูใชทุกกลุม  ไดแก ผู ใหญและเยาวชน   การจัด
สัมมนาและการอบรมอื่นๆ   
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(4) นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการ
วางแผนกลยุทธ  
• ในแ ง ข อ ง ร ะบบ  e-Commerce ในด า น  Healthcare 

สําหรับภาคเอกชนนั้น องคกรภาครัฐควรจะมีการนําเอา
การตลาด (Marketing) เขามามีสวนในการวางแผนกลยุทธ 
ยกตัวอยางเชน ในแงของการขายตองนําเอา Customer 
Relation Management (CRM) มาเปนกลยุทธหนึ่งใน
การสงเสริมการขายสินคาและบริการ  การกําหนด
กลุมเปาหมาย เปนตน องคกรภาครัฐตองนําเอามุมมอง
ดานธุรกิจ  เชน  กลุมลูกคา ความตองการของลูกคา 
จุดเดนสินคา ระยะเวลาในการคืนทุน และกําไร เปนตน 
มาใชประกอบในการวางแผนและวางนโยบายระบบ 
e-Commerce ในดาน Healthcare 

• การใช เครื่ องมือทางการตลาด  เชน  การโฆษณา
ประชาสมัพันธในการสรางภาพพจนที่ดีใหแกประเทศไทย 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การเขาถึงแหลงเงินทุนและความรู
ความเขาใจในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.279 และระดับ
ความสําคัญในเกณฑคอนขางมาก) 

(1) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ
โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

• เชน  ทําการศึกษาวิจัย  หาความรู ถึงความตองการ 
ลักษณะนิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความ
เปนอยูของกลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดาน
การตลาด 

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ ความพรอมในระบบสารสนเทศและ
ความนาเชื่อถือขององคกร (คาเบตา 0.193 และระดับความสําคัญใน
เกณฑปานกลาง)  

(1) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
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คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(2) ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 

• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(3) สรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบความ
ปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภัยของขอมูล   สรางระบบปองกันการ

โจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัสคอมพิวเตอร 
• มีมาตรฐานของระบบ และ ฐานขอมูลเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 

• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ ชองทางในการชําระคาบริการและ
ความปลอดภัย (คาเบตา 0.192 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง)  

(1) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(2) สรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบความ

ปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภัยของขอมูล   สรางระบบปองกันการ

โจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัสคอมพิวเตอร 

110109 



 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

• มีมาตรฐานของระบบ และ ฐานขอมูลเพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 

• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ การออกแบบ Website และความ
มั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.132 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง)  

(1) ควรจัดทํา Single – Window ซึ่งเปนจุดเชื่อมของระบบทั้งหมด  
• มีการสรางเครือขายในการใชขอมูลรวมกันขององคกร

ภาครัฐ เชน การดําเนินการดานเอกสารการขออนุญาต
ในการดําเนินธุรกิจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สามารถติดตอไดจากองคกรเดียว (One 
Stop Services) โดยสามารถดึงขอมูลจากระบบ On-line, 
Download เอกสารจาก Website ออกมาเพื่อดําเนินการ
ในการขออนุญาตได โดยไมตองยื่นเรื่องไปถึงทุกองคกร
ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ  

• โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลควรมีมาตรฐานเดียวกัน มีการ
ใชแบบฟอรมเดียวกันทุกโรงพยาบาล (Standardize) เพื่อ
สามารถเชื่อมโยงระบบขององคกรตางๆ เขาดวยกันแบบ 
Single point entry ทําใหประหยัดเวลา ในการสงตอ

ผูรับบริการ เพิ่มความนาเชื่อถือ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชงาน ทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก และ
รวดเร็วมากขึ้น  

(2) ควรออกแบบโครงสราง และเนื้อหาของ Website ใหเขาใจงาย 
มีการปรับปรุงสม่ําเสมอ และมีเนื้อหา/บริการ  ตามความ
ตองการ 
• ตองมีความชัดเจน เขาใจไดงาย และใชงานงาย โดย

สามารถเชื่อมตอกับ Website และระบบ  ของหลายๆ 
องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 

• ควรมีการ Update ขอมูลตางๆ บน Website ใหทันตอ
เหตุการณเสมอ  

• เพิ่มเนื้อหาและบริการใน Website ปจจุบันใหรองรับกับ
ความตองการที่เพิ่มขึ้น และสามารถใหบริการในดาน 
Healthcare เบื้องตนไดมากขึ้น เพื่อใหระบบ e-Commerce 
เปนที่แพรหลายและคุนเคยกับผูใชบริการ 

(3) ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
• ไมวาจะเปนการหาขอมูลผานทาง Internet ในการ 

Upload,  Download การเชื่อมโยงเขากับ Webcam, 
Chat ผานระบบ On-line เปนตน 

(4) จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e- Commerce กับ 
Search Engine ที่มีชื่อเสียง  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

• ในดาน Healthcare ชวยสรางภาพลักษณที่ดีในระดับ
สากลโดยสามารถ Upload ขอมูลภาพ วีดีโอ และ
ขอความที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจสปา โรงพยาบาล และคลินิก
ผานทาง Internet, Website ตางๆ ไดทั่วโลก เชน 
Wikipedia, Youtube, Wikitravel, Tripadvisor และ 
Search engine ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ 
(คาเบตา 0.129 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง)  

(1) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบปองกัน

การโจรกรรมขอมูลที่ ดี จ ากแฮก เกอร  และไว รัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร 
 
 
 

(2) ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การไดรับความสนับสนุนจาก
ภาครัฐ (คาเบตา 0.117 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง)  

(1) เขารวมกิจกรรมตางๆที่รัฐจัดขึ้น 
• องคกรควรสงผูแทนควรรวมเปนประจําในกิจกรรม

ตางๆที่ รัฐจัดขึ้น อาทิ การอบรม ประชุม สัมมนา 
รวมถึงการรวมมือตอบแบบสอบถามที่ไดรับการ
ติดตอ  นอกจากนี้ควรรวมแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมตางๆที่เขาไปรวม 

(2) บรรจุแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนขององคกร  
• โดยใหมีความสอดคลองกับแผน/แนวทางการพัฒนา

และสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด  คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 
(คาเบตา 0.103 และระดับความสําคัญในเกณฑปานกลาง) 

(1) นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการ
วางแผนกลยุทธ  
• ในแ ง ข อ ง ร ะบบ  e-Commerce ในด า น  Healthcare 

สําหรับภาคเอกชนนั้น องคกรภาครัฐควรจะมีการนําเอา
การตลาด (Marketing) เขามามีสวนในการวางแผนกล
ยุทธ  ยกตัวอยางเชน  ในแงของการขายตองนําเอา 
Customer Relation Management (CRM) มาเปนกลยุทธ
หนึ่งในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ การกําหนด
กลุมเปาหมาย เปนตน องคกรภาครัฐตองนําเอามุมมอง
ดานธุรกิจ  เชน  กลุมลูกคา ความตองการของลูกคา 
จุดเดนสินคา ระยะเวลาในการคืนทุน และกําไร เปนตน 
มาใชประกอบในการวางแผนและวางนโยบายระบบ 
e-Commerce ในดาน Healthcare 

• การใช เครื่ องมือทางการตลาด  เชน  การโฆษณา
ประชาสัมพันธในการสรางภาพพจนที่ดีใหแกประเทศไทย 

(2) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ
โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
• เชน ทําการศึกษาวิจัย หาความรูถึงความตองการ ลักษณะ

นิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด 

(3) ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(4) ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
• ไมวาจะเปนการหาขอมูลผานทาง Internet ในการ 

Upload,  Download การเชื่อมโยงเขากับ Webcam, 
Chat ผานระบบ On-line เปนตน 

(5) จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e- Commerce กับ 
Search Engine ที่มีชื่อเสียง  
• ในดาน Healthcare ชวยสรางภาพลักษณที่ดีในระดับ

สากลโดยสามารถ Upload ขอมูลภาพ วีดีโอ และ
ขอความที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจสปา โรงพยาบาล และคลินิก
ผานทาง Internet, Website ตางๆ ไดทั่วโลก เชน 
Wikipedia, Youtube, Wikitravel, Tripadvisor และ 
Search engine ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ  

(6) บรรจุแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนขององคกร  
• โดยใหมีความสอดคลองกับแผน/แนวทางการพัฒนา

และสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

(7) สรางเครือขาย การประสานงาน และรวมมือกันระหวางธุรกิจ
ทั้งโรงพยาบาล และสปา 
• ในการจัดตั้งสมาคมเดียวเพื่อทําหนาที่สงเสริมใหเกิด

ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare และ การหา
พันธมิตรรวมเพื่อใหธุรกิจสปามีความแตกตางเปนสิ่งที่
สําคัญตอการอยูรอดในภาวะที่มีการแขงขันสูง เชน
โรงพยาบาลแนะนําใหผูรับบริการดานศัลยกรรมมาพัก
ฟนที่สปาในเครือ เปนตน 

(8) สรางมาตรฐานคุณภาพของสินคา และบริการในระดับสากล  
• เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น 

จากการรับประกันดานคุณภาพขององคกรภาครัฐ 
และองคกรตางประเทศ  

3.1.2 บทสรุปและขอเสนอแนะตอความพรอมและปจจัยที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 30 สรุปผลการวิเคราะห เพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพโดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) โดยจําแนกตาม
ประเภทวัตถุประสงค 

 
หมายเหต ุ “*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 

“**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

3.1.2.1 บทสรุปตามประเภทองคกรและวัตถุประสงคตอ
ปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

จากตารางผลการวิ เคราะห เพื่ อการจัดลําดับและน้ํ าหนัก
ความสําคัญของปจจัยที่มีตอความ พรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) มีขอสรุปดังนี้ ในภาพรวมความพรอมโดยเฉลี่ยในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยูที่ 6.56 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจดัใน
เกณฑปานกลาง-คอนขางดี    สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได 
อยูที่ 6.58 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี และ 
สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย อยูที่ 6.39 จากคะแนน
เต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี    เชนกัน 

เมื่อจําแนกตามประเภทสถานประกอบการสรุปไดวา  

สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได ของกลุมสปาเพื่อ
สุขภาพ (Medical & Resort Spa) กลุมสปาเพื่อการพักผอน/เสริมสวย 
(Beauty & Day Spa)  และ กลุมธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย 
อยูที่ 7.14, 6.81 และ 6.38 ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี 

สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย ของกลุมสปาเพื่อ
สุขภาพ (Medical & Resort Spa)  กลุมสปาเพื่อการพักผอน/เสริมสวย 
(Beauty & Day Spa)   และ กลุมธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย อยูที่ 
6.79, 6.4 และ 6.21 ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง-คอนขางดีเชนกัน 

เมื่อจําแนกตามประเภทสถานประกอบการสรุปไดวา 

(1) กลุมสปาเพื่อสุขภาพ (Medical & Resort Spa) 
(1.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 

พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื ่อเพิ ่ม
รายได อยูที่ 7.14 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑคอนขางดี     

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก 
ความพรอมของระบบและทีมงานดานสารสนเทศ  (ICT) 

(คาเบตา 0.549) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (3) ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ 
(ICT) และ (9) ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT 
System) องคกร 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.433) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

(คาเบตา 0.217) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (J) การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 

(1.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด
คาใชจาย 

ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื ่อลด
คาใชจาย อยูที่ 6.79 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-
คอนขางดี     

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก  
ความพรอมของระบบและทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) (คาเบตา 

0.375) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (3) 
ความสามารถและความพรอมของทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) และ (9) 
ความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (ICT System) องคกร 

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.350) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

(2) กลุมสปาเพื่อการพักผอน/เสริมสวย (Beauty & Day Spa) 
(2.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ พอ

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได 
อยูที่ 6.81 จากคะแนนเต็ม 10  ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี     

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก  
การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website 

และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.378) ซึ่งปจจัยที่อยูใน
กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (5) ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ (6) แผนการประชาสัมพันธและการ
เขาถึงลูกคา และ  (8) มีชองทาง  และ  ระบบการชําระสินคา /บริการ
หลากหลาย  

จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.339) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรง
ปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดาน
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

สารสนเทศ (ICT) และ (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคใน
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
ความนาเชื่อถือขององคกรและระบบความปลอดภัยของขอมูล 

(คาเบตา 0.238) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  
(2.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด

คาใชจาย 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 

พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มลด
คาใชจาย อยูที่ 6.4 จากคะแนนเต็ม 10  ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี 

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก  
จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.339) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรง
ปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดาน
สารสนเทศ (ICT) และ  (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคใน
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website 

และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.285) ซึ่งปจจัยที่อยูใน

กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (5) ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ (6) แผนการประชาสัมพันธและการ
เขาถึงลูกคา และ  (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการ
หลากหลาย  

ความนาเชื่อถือขององคกรและระบบความปลอดภัยของขอมูล 
(คาเบตา 0.209) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  

(3) กลุมธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย 
(3.1) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อ

เพิ่มรายได 
ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ พอสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได 
อยูที่ 6.38 จากคะแนนเต็ม 10  ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี     

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก  
จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.412) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรง
ปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (G) ความรูความเขาใจตลาดและ
ผูบริโภคในธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ (H) จํานวนของบุคลากร/
ทีมงานดานสารสนเทศ (ICT) 

การเขาถึงลูกคาตางประเทศและความปลอดภัยในการชําระเงิน 
(คาเบตา 0.321) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website 

และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.231) ซึ่งปจจัยที่อยูใน
กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (5) ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ และ (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระ
สินคา/บริการหลากหลาย  

การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 
(คาเบตา 0.218) ซึ่งปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุง
ไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
และ รูปแบบและการออกแบบ Website 

(3.2) วัตถุประสงคการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เพื่อลด
คาใชจาย 

ซึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ 
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ สําหรับคะแนนเฉลี่ยของความพรอมในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มลด
คาใชจาย อยูที่ 6.21 จากคะแนนเต็ม 10  ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง-คอนขางดี 

ปจจัยที่มีความสําคัญมากไดแก  
จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.383) ปจจัยที่อยูในกลุมตองเรงปรับปรุง
และควรปรับปรุงไดแก (G) ความรูความเขาใจตลาดและผูบริโภคใน

ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ (H) จํานวนของบุคลากร/ทีมงานดาน
สารสนเทศ (ICT) 

ปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางมากไดแก  
การออกแบบ Website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 

(คาเบตา 0.230 และระดับความสําคัญคอนขางมาก) ปจจัยที่อยูในกลุม
ตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (1) ความเชื่อมั่นและ ความพรอม
ของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce และ (2) รูปแบบและการออกแบบ 
Website 

การเขาถึงลูกคาตางประเทศและความปลอดภัยในการชําระเงิน 
(คาเบตา 0.205) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆจะอยูเกณฑคอนขางดี-ดี  

ปจจัยที่มีความสําคัญปานกลางไดแก  
การบริการ/ชองทางชําระคาบริการที่หลากหลายผาน Website 

และความรูความเขาใจของผูรับบริการ (คาเบตา 0.179) ซึ่งปจจัยที่อยูใน
กลุมตองเรงปรับปรุงและควรปรับปรุงไดแก (5) ความรูความเขาใจของ
ผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศ และ (8) มีชองทาง และ ระบบการชําระ
สินคา/บริการหลากหลาย  

3.1.2.2 ขอเสนอแนะตอองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามปจจัยที่มีความสําคัญตอความ
พรอมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมสําหรับธุรกิจ
บริการสงเสริมสุขภาพ 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและ
ความรูความเขาใจธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คาเบตา 0.293 และ
ระดับความสําคัญในเกณฑคอนขางมาก)  

(1) ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce ใน
ดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  Thailand e-
GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบปองกัน

การโจรกรรมขอมูลที่ ดี จ ากแฮก เกอร  และไว รัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

• เชน  ทําการศึกษาวิจัย  หาความรู ถึงความตองการ 
ลักษณะนิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความ
เปนอยูของกลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดาน
การตลาด 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ การบริการ/ชองทางชําระคาบริการ
ที่หลากหลายผาน Website และความรูความเขาใจของผูรับบริการ 
(คาเบตา 0.236 และระดับความสําคัญในเกณฑคอนขางมาก)  

(1 )  ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาบุคคลากรด าน
สารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

128127 



 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจาก
ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใชงบประมาณ
สูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
• เชน ทําการศึกษาวิจัย หาความรูถึงความตองการ ลักษณะ

นิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด 

(4) สรางมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องของนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ  
• เชน การเพิ่มคาใชจายในการทําการจองเวลานัดหมาย

ลวงหนาเพื่อเปนการรับประกันวาผูรับบริการจะมาใช
บริการจริง หรือหากมีการยกเลิกการทําการจองเวลานัด
หมายลวงหนาจะมีการหักเงินเปนรอยละเทาไรของราคาเต็ม 
เปนตน 

(5) สงเสริมการใชระบบ e-Commerce ดวยการใหสวนลดทางการ
คาหรือสิทธิพิเศษ รวมถึงอาจสรางระบบลูกคาสัมพันธผาน
ระบบ e-Commerce 

(6) ควรออกแบบโครงสราง และเนื้อหาของ Website ใหเขาใจงาย มี
การปรับปรุงสม่ําเสมอและมีเนื้อหา/บริการ   ตามความ
ตองการ 

• ตองมีความชัดเจน เขาใจไดงาย และใชงานงาย โดยสามารถ
เชื่อมตอกับ Website และระบบ ของหลายๆ องคกร
ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 

• ควรมีการ Update ขอมูลตางๆ บน Website ใหทันตอ
เหตุการณเสมอ  

• เพิ่มเนื้อหาและบริการใน Website ปจจุบันใหรองรับกับ
ความตองการที่เพิ่มขึ้น และสามารถใหบริการในดาน 
Healthcare เบื้องตนไดมากขึ้น เพื่อใหระบบ e-Commerce 
เปนที่แพรหลายและคุนเคยกับผูใชบริการ 

(7) นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการ
วางแผนกลยุทธ  
• ในแง ของระบบ  e-Commerce ในด าน  Healthcare 

สําหรับภาคเอกชนนั้น องคกรภาครัฐควรจะมีการนําเอา
การตลาด (Marketing) เขามามีสวนในการวางแผนกลยุทธ 
ยกตัวอยางเชน ในแงของการขายตองนําเอา Customer 
Relation Management (CRM) มาเปนกลยุทธหนึ่งใน
การสงเสริมการขายสินคาและบริการ การกําหนด
กลุมเปาหมาย เปนตน องคกรภาครัฐตองนําเอามุมมอง
ดานธุรกิจ เชน กลุมลูกคา ความตองการของลูกคา 
จุดเดนสินคา ระยะเวลาในการคืนทุน และกําไร เปนตน 
มาใชประกอบในการวางแผนและวางนโยบายระบบ 
e-Commerce ในดาน Healthcare 
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• การใช เครื่ องมือทางการตลาด  เชน  การโฆษณา
ประชาสัมพันธในการสรางภาพพจนที่ดีใหแกประเทศไทย 

(8) สรางเครือขาย การประสานงาน และรวมมือกันระหวางธุรกิจ
ทั้งโรงพยาบาล และสปา 
• ในการจัดตั้งสมาคมเดียวเพื่อทําหนาที่สงเสริมใหเกิด

ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare และการหา
พันธมิตรรวมเพื่อใหธุรกิจสปามีความแตกตางเปนสิ่งที่
สําคัญตอการอยูรอดในภาวะที่มีการแขงขันสูง เชน
โรงพยาบาลแนะนําใหผูรับบริการดานศัลยกรรมมาพัก
ฟนที่สปาในเครือ เปนตน 

(9) รางมาตรฐานคุณภาพของสินคา และบริการในระดับสากล  
• เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น 

จากการรับประกันดานคุณภาพขององคกรภาครัฐ 
และองคกรตางประเทศ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ การออกแบบ Website และความ
มั่นใจในการใชงานระบบ (คาเบตา 0.190 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง)  

(1) ควรออกแบบโครงสราง และเนื้อหาของ Website ใหเขาใจงาย มี
การปรับปรุงสม่ําเสมอและมีเนื้อหา/บริการ   ตามความ
ตองการ 

• ตองมีความชัดเจน เขาใจไดงาย และใชงานงาย โดย
สามารถเชื่อมตอกับ Website และระบบ ของหลายๆ 
องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 

• ควรมีการ Update ขอมูลตางๆ บน Website ใหทันตอ
เหตุการณเสมอ  

• เพิ่มเนื้อหาและบริการใน Website ปจจุบันใหรองรับกับ
ความตองการที่เพิ่มขึ้น และสามารถใหบริการในดาน 
Healthcare เบื้องตนไดมากขึ้น เพื่อใหระบบ e-Commerce 
เปนที่แพรหลายและคุนเคยกับผูใชบริการ 

(2) ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
• ไมวาจะเปนการหาขอมูลผานทาง Internet ในการ 

Upload,  Download การเชื่อมโยงเขากับ Webcam, Chat 
ผานระบบ On-line เปนตน 

(3) จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e-Commerce กับ 
Search Engine ที่มีชื่อเสียง 
• ในดาน Healthcare ชวยสรางภาพลักษณที่ดีในระดับ

สากลโดยสามารถ Upload ขอมูลภาพ วีดีโอ และ
ขอความที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจสปา โรงพยาบาล  และ
คลินิกผานทาง Internet, Website ตางๆ ไดทั่วโลก 
เชน Wikipedia, Youtube, Wikitravel, Tripadvisor 
และ Search engine ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ การเขาถึงลูกคาตางประเทศและความ
ปลอดภัยในการชําระเงิน (คาเบตา 0.190 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง)  

(1) ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบปองกัน

การโจรกรรมขอมูลที่ ดี จ ากแฮก เกอร  และไว รัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

• เชน  ทําการศึกษาวิจัย  หาความรู ถึงความตองการ 
ลักษณะนิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความ
เปนอยูของกลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดาน
การตลาด 

(4) นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการ
วางแผนกลยุทธ  
• ในแง ของระบบ  e-Commerce ในด าน  Healthcare 

สําหรับภาคเอกชนนั้น องคกรภาครัฐควรจะมีการนําเอา
การตลาด (Marketing) เขามามีสวนในการวางแผนกลยุทธ 
ยกตัวอยางเชน ในแงของการขายตองนําเอา Customer 
Relation Management (CRM) มาเปนกลยุทธหนึ่งใน
การสงเสริมการขายสินคาและบริการ การกําหนด
กลุมเปาหมาย เปนตน องคกรภาครัฐตองนําเอามุมมอง
ดานธุรกิจ เชน กลุมลูกคา ความตองการของลูกคา 
จุดเดนสินคา ระยะเวลาในการคืนทุน และกําไร เปนตน 
มาใชประกอบในการวางแผนและวางนโยบายระบบ e-
Commerce ในดาน Healthcare 

• การใช เครื่องมือทางการตลาด  เชน  การโฆษณา
ประชาสัมพันธในการสรางภาพพจนที่ดีใหแกประเทศ
ไทย 

(5) สรางเครือขาย การประสานงาน และรวมมือกันระหวางธุรกิจ
ทั้งโรงพยาบาล และสปา 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

• ในการจัดตั้งสมาคมเดียวเพื่อทําหนาที่สงเสริมใหเกิด
ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare และการหา
พันธมิตรรวมเพื่อใหธุรกิจสปามีความแตกตางเปนสิ่งที่
สําคัญตอการอยูรอดในภาวะที่มีการแขงขันสูง เชน
โรงพยาบาลแนะนําใหผูรับบริการดานศัลยกรรมมาพัก
ฟนที่สปาในเครือ เปนตน 

(6) สรางมาตรฐานคุณภาพของสินคา และบริการในระดับสากล  
• เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น 

จากการรับประกันดานคุณภาพขององคกรภาครัฐ และ
องคกรตางประเทศ  

(7) ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
• ไมวาจะเปนการหาขอมูลผานทาง Internet ในการ 

Upload,  Download การเชื่อมโยงเขากับ Webcam, Chat 
ผานระบบ On-line เปนตน 

(8)จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e-Commerce กับ 
Search Engine ที่มีชื่อเสียง 
• ในดาน Healthcare ชวยสรางภาพลักษณที่ดีในระดับ

สากลโดยสามารถ Upload ขอมูลภาพ วีดีโอ และ
ขอความที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจสปา โรงพยาบาล และคลินิก
ผานทาง Internet, Website ตางๆ ไดทั่วโลก เชน 
Wikipedia, Youtube, Wikitravel, Tripadvisor และ 
Search engine ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ  

(9) สรางสรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบ
ความปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภัยของขอมูล  สรางระบบปองกันการ

โจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัสคอมพิวเตอร 
• มีมาตรฐานของระบบ และ ฐานขอมูลเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความพรอมของระบบและทีมงาน
ดานสารสนเทศ (ICT) (คาเบตา 0.160 และระดับความสําคัญในเกณฑ
ปานกลาง)  

(1 )  ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาบุคคลากรด าน
สารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบปองกัน

การโจรกรรมขอมูลที่ ดี จ ากแฮก เกอร  และไว รัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
• เชน ทําการศึกษาวิจัย หาความรูถึงความตองการ ลักษณะ

นิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด 

(4) สรางสรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบ
ความปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภัยของขอมูล  สรางระบบปองกันการ

โจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัสคอมพิวเตอร 

• มีมาตรฐานของระบบ และ ฐานขอมูลเพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 

• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ความนาเชื่อถือขององคกรและ
ระบบความปลอดภัยของขอมูล (คาเบตา 0.148 และระดับความสําคัญ
ในเกณฑปานกลาง) 

(1) ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 
• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 

ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
• เชน ทําการศึกษาวิจัย หาความรูถึงความตองการ ลักษณะ

นิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด 

(4) สรางสรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบ
ความปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภัยของขอมูล สรางระบบปองกันการโจรกรรม

ขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัสคอมพิวเตอร 
• มีมาตรฐานของระบบ และ ฐานขอมูลเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ การไดรับความสนับสนุนจาก
ภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน (คาเบตา 0.099 และระดับความสําคัญ
ในเกณฑต่ํา)  

(1 )  ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาบุคคลากรด าน
สารสนเทศ 
• อบรมสัมมนาใหความรูทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาด การบริหารจัดการ และ ภาษาอังกฤษ สราง 
career part ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน 

• อบรมสัมมนาใหความรูถึงขอบเขตระบบ e-Commerce 
ในดาน Healthcare อันไดแก e-Service,  e-Auction,  
Thailand e-GIF, e-Healthcare และ e-Learning   

(2) จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
• ทุกองคกรตองเห็นความสําคัญในการสรางระบบ

ปองกันการโจรกรรมขอมูลที่ดีจากแฮกเกอร และไวรัส
คอมพิวเตอร โดยตองจัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ถึงแมองคกรมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
เนื่องจากระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ตองใช
งบประมาณสูงในการพัฒนาระบบ และดูแลระบบ 

• วางแผนในการเพิ่มจํานวนบุคลากร  
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(3) ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ
โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
• เชน ทําการศึกษาวิจัย หาความรูถึงความตองการ ลักษณะ

นิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด 

(4) เขารวมกิจกรรมตางๆที่รัฐจัดขึ้น 
• องคกรควรสงผูแทนควรรวมเปนประจําในกิจกรรมตางๆ 

ที่รัฐจัดขึ้น อาทิ การอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึงการ
รวมมือตอบแบบสอบถามที่ไดรับการติดตอ นอกจากนี้
ควรรวมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตางๆ ที่เขาไปรวม 

(5) บรรจุแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนขององคกร  
• โดยใหมีความสอดคลองกับแผน/แนวทางการพัฒนาและ

สงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 
3.2 ปญหาและอุปสรรค 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการศึกษาถึงปญหา อุปสรรคในการ
พัฒนาระบบ e-Commerce ในกลุมบริการรักษาพยาบาล กลุมบริการ
สงเสริมสุขภาพ องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ และกลุมเขารับบริการทาง
การแพทย และสปา  

ผลการวิจัยพบวา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 
เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยขยายฐานลูกคาไปทั่วโลก ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความ

ผิดพลาดของมนุษย สามารถรับบริการไดโดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่
โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบขอมูล เลือกสถานที่ ไดกอนที่จะเดินทาง
ไปรับบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลของผูปวยไดครอบคลุมและรวดเร็ว  

สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(1) สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก ไดแก 
ปญหาดานความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)  ปญหาการขาด
แคลนเงินทุน  ปญหาคาใชจายมีตนทุนสูงในการดูแลรักษาระบบ และการ
ฝกอบรมบุคลากร  ปญหาขาดการเชื่อมโยงทุกระบบทั้งภายใน และ
ภายนอกองคกรเขาดวยกัน ปญหาดานบุคลากรที่ยังขาดความรู และความ
ชํานาญ ปญหาดานการความรวมมือระหวางองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ 

(2) สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ ไดแก ปญหาในการ
ดําเนินกิจกรรมทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ปญหาระบบการ
กลั่นกรองผูรับบริการผานทาง Internet  ปญหาดานการ Update  ขอมูล 
ปญหาในดานตนทุน และกําไร ปญหาพฤติกรรมของผูรับบริการสปา 
ปญหาความนาเชื่อถือทั้งผูประกอบการและผูรับบริการในการใช
ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ปญหาการขาดการสนับสนุน
อยางจริงจังจากภาครัฐ ปญหาภาพพจนในทางลบของธุรกิจสปาไทย 
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3.3 บทวิเคราะห SWOT Matrix 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
 มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับใน
เชิงวิชาการ รวมถึงมีธุรกิจ สปาที่มีชื่อเสียง
และเปนที่ยอมรับ 
  ส าม า ร ถ เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ในก า ร
รักษาพยาบาล 
 สามารถชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของมนุษย  
 สามารถขยายฐานลูกคาไปทั่วโลก (ในกรณี
ของโรงพยาบาลเอกชนและสปา) 
 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
 สามารถรับบริการไดโดยไมจําเปนตอง
เดินทางไปที่โรงพยาบาล 
 สามารถตรวจสอบขอมูล เลือกสถานที่ ได
กอนที่จะเดินทางไปรับบริการ 
 สามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูรับบริการได
ครอบคลุมและรวดเร็ว 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ  
e-Commerce ในดาน Healthcare ยังไม
สมบูรณและบุคลากรยังไมพรอมและ
เกิดความผิดพลาดบอย 

 ความปลอดภัยของขอมูล  (Security)  
ยังไมไดมาตรฐาน 

 การใชงบประมาณในการลงทุนที่สูงใน
การติดตั้ง ดูแลรักษา และพัฒนาระบบ  
e-Commerce ในดาน Healthcare  

 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ระบบโครงสรางพื้นฐาน ยังไมมีความ
แข็งแรงพอ 

 ผูรับบริการทางการแพทย และสปายัง
ไมนิยมที่จะใชบริการผานทางระบบ 
On-line 

 
 
 
 

 

โอกาส (O) ปญหาและอุปสรรค (T) 
 แนวโนมตลาดการเปน Medical hub of 
world ที่จะขยายขึ้นในอนาคต 
 เทคโนโลยีของระบบ e-Commerce ในดาน 
Healthcare ที่มีการพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทํา
ใหมีความนาเชื่อถือและใชงานไดงายมากขึ้น 
 พฤติกรรมผูรับบริการทั่วไปที่นิยมคนหา
ขอมูล และใชบริการระบบ e-Commerce  
มากขึ้นตามกระแสโลก 
 หนวยงาน องคกรตางๆใหความสําคัญกับ
การเพิ่มชองทางในการตลาดผานการเปด 
Website มากขึ้น ซึ่งเปนพื้นฐานของระบบ   
e-Commerce 

 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในแงของ
นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเปนหลักใน
การดําเนินธุรกิจ 

 กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายยังไม
เข็มแข็งและทันตอยุคสมัยพอ 

 พฤติกรรมผูบริโภคไม เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจบางอยาง เชน สปา  

 ชาวตางชาติยังคุนกับภาพลักษณที่ไมดี
ของประเทศไทย 
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3.4 สรุปขอเสนอแนะตอองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 

  สงเสริมการใชระบบ e-Commerce ดวยการใหสวนลดทางการ
คาหรือสิทธิพิเศษรวมถึงอาจสรางระบบลูกคาสัมพันธผานระบบ  
e-Commerce 

 เพิ่มบริการดานการใหคําปรึกษาทางการแพทยผานระบบ On-line 
  จัดอบรมสัมมนา และโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
 นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการวางแผน

กลยุทธ 
   ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการ

โดยการศึกษาและวิจัยขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
 จัดเตรียมงบประมาณ  บุคคลากร  และแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 
 สรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบความ

ปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
  ควรจัดทํา Single – Window ซึ่งเปนจุดเชื่อมของระบบทั้งหมด 
  ควรออกแบบโครงสราง และเนื้อหาของ Website ใหเขาใจงาย 

มีการปรับปรุงสม่ําเสมอและมีเนื้อหา/บริการ  ตามความตองการ 
 ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
 จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e-Commerce กับ 

Search Engine ที่มีชื่อเสียง 

 เขารวมกิจกรรมตางๆที่รัฐจัดขึ้น 
 บรรจุแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนขององคกร 
 สรางเครือขาย การประสานงาน และรวมมือกันระหวางธุรกิจ

ทั้งโรงพยาบาล และสปา 
 สรางมาตรฐานคุณภาพของสินคา และบริการในระดับสากล 
 สรางมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องของนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ  

สําหรับธุรกิจสปาโดยเฉพาะ 

3.5 สรุปขอเสนอแนะตอภาครัฐเพื่อสงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
คลินิก และ สถานบริการเพื่อสุขภาพ 

 จัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ Internet,   e-Commerce  
แกประชาชนทั่วไป 

 ภาครัฐและเอกชนรวมมือกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

 ภาครัฐควรมีการรับรองและขึ้นทะเบียน โรงพยาบาลและสปา
ที่ไดมาตรฐาน 

 จัดอบรมสัมมนาความรูตางๆที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แกองคกรธุรกิจและองคกรภาครัฐ อยางสม่ําเสมอ 

 มีการทําวิจัยที่ เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
เผยแพรใหแกผูประกอบการและประชาชนทั่วไป 
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รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล และสรางความมั่นใจตอระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตอองคกรและประชาชนทั่วไป 

 สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงขายสื่อสารและระบบ
สารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย 
ตลอดจนกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 กําหนดยุทธศาสตรระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare 
จากภาครัฐ ครอบคลุม ชัดเจน และมีเปาหมายที่วัดได 

 จัดตั้งองคกรกลาง ที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนใหคําแนะนํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   

 สรางเสริมมาตรการที่สนับสนุนการแขงขัน เพิ่มชองทาง
การตลาดและความพรอมในภาคเอกชน เชน นโยบายภาษี, จัดหาแหลง
เงินทุน เปนตน 

 จัดตั้งหนวยงานอิสระแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ที่ใหบริการ
ที่ปรึกษา แกไขปญหาตลอดจนคอยพลักดันระบบ e-Commerce 

 พัฒนากฎหมายและกฎ เกณฑที่ เ กี่ ย วข อ งกั บพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสใหทันสมัยและเปนธรรมกับทุกฝาย 

  ปรับปรุงและสงเสริม Web Portal  สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อ เปนศูนยกลางติดตอ สื่อสารและแลกเปลี่ ยนขอมูลของกลุม
ผูประกอบการ (Community) 

 มีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมในเรื่องการจัดสงสินคา 
(Logistics) 

 สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโครงขายสื่อสารและสารสนเทศ
ขององคกรเอกชนและหนวยงานของรัฐกับตางประเทศ 

 มีการสนับสนุนในดานงบประมาณและแผนพัฒนาบุคลากร
ดานสารสนเทศ 

  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อยางมีมาตรฐานเดียวกันของภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิมีการพัฒนา
โปรแกรมดานการรักษา ประวัติคนไขเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ 

 เพิ่มบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดมาตรฐานของ
ธุรกิจสปาใหมีระดับเหมือนกับโรงแรม 4-5 ดาว 

 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตางๆที่
เกี่ยวของกับพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกสใหกับผูประกอบการสปาและ
ประชาชน 
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สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ  นิยาม  วิธีการสํารวจกรอบ  นิยาม  วิธีการสํารวจ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ  นิยาม 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) ในการสํารวจ
ครั้งนี้จะหมายถึง ขบวนการที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทําธุรกิจ
ที่จะบรรลุเปาหมายขององคกรสําหรับลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีประเภทตางๆ และ
ครอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
การคาอิเล็กทรอนิกส อีดีไอ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
คะตะลอกอิเล็กทรอนิกสไปรษณีย ประชุมทางไกล และรูปแบบตางๆ 
ที่เปนขอมูลระหวางองคกร (ESCAP,1998) 

ประเภทของสปา 
Resort and Destination Spa เปนสปาที่อยูในสถานที่ทองเที่ยว

หรือเปนสถานที่ๆ เขาไปแลวรูสึกสบาย โดยเปนสปาที่ใหบริการดานการ
ดูแลและเสริมสรางสุขภาพดวยบริการสปาโดยเฉพาะ คือ ไปทําการบําบัด 
หรือผอนคลายจริงๆ และสปาประเภทนี้จะมีบริการหองพักและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ สําหรับผูใชบริการอยางครบวงจร 

Beauty Spa  เปนสปาที่ใหบริการเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงาม 
Medical Spa เปนสถานบริการที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับ

ศาสตรทางการแพทย และใชเครื่องมือแพทยบางอยาง การใหบริการจะ
อยูภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทยผูเชี่ยวชาญ 

Day/City Spay ที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ขั้นตอนการบริการไมยุงยาก สามารถใชบริการในระหวางวันไดโดยไม
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

จําเปนตองมีหองพักสําหรับผูใชบริการ ที่ตั้งของสปาประเภทนี้สวนใหญ
จะอยูในเมืองใหญ หรือยานธุรกิจสําคัญๆ ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย 
เนนการใหบริการเสริมความงาม และการผอนคลายความตึงเครียดดวย
น้ํามันหอมระเหย 

Club Spa สถานบริการสปาที่มีการผสมผสานกับการออกกําลัง
กาย เพื่อบริการสมาชิกที่ตองการการผอนคลายหลังจากออกกําลังกาย 

Thai Spa เปนสปาที่เนนการนวดแผนไทย 

วิธีการสํารวจ 
คุมรวมของการสํารวจครั้งนี้ คือ 
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ไดแก  โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย  

โรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลศูนย  และ
โรงพยาบาลชุมชน (ไมรวมสถานีอนามัย/ศูนยอนามัยและศูนยบริการ
ทางการแพทย) 

2. สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง และคลินิก 

3 .  สถานบร ิการ เพื ่อส ุขภาพ  ได แก  สถานประกอบการ
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ  และนวดเพื่อเสริมสวย ที่ไดรับ
ใบอนุญาตจดทะเบียนไวกับสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 

 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปติดตาม

หรือทําการสัมภาษณ และสอบถามผานทางอินเทอรเน็ตกับสถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานประกอบการ
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ  และนวดเพื่อเสริมสวย 
ที่ตกเปนตัวอยาง  

คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 7 

มีนาคม  2551  
การนําเสนอ 

เสนอผลการสํารวจภาพรวม ในรูปของรอยละ 

แผนการสุมตัวอยาง 
ในการสํ ารวจครั้ งนี้ ไดทํ าการเก็บข อมูลจากโรงพยาบาล /

สถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน  รวมทั้ งคลินิก  และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวด
เพื่อเสริมสวย) ของเอกชน ที่มีอยูทั่วประเทศ แผนการสุมตัวอยางที่ใช
เปนแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีภาคเปนสตราตัม  
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล   คลินิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ 
เปนหนวยตัวอยาง 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

การจัดสตราตัม 
ภาคเปนสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 5 สตราตัม  คือ กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร ) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ในแตละสตราตัมยังไดแบงเปน 3 สตราตัมยอย (ประเภท) 
คือ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  

การเลือกตัวอยาง 
ในแตละสตราตัมไดทําการเลือกคลินิกตัวอยาง ดวยวิธีการสุม

แบบมีระบบ อยางอิสระตอกัน ยกเวน โรงพยาบาล / สถานพยาบาล และ
สถานบริการเพื่อสุขภาพไมมีการเลือกตัวอยาง  ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 
7,334 แหง จากทั้งสิ้น 15,499 แหง ซึ่งจําแนกตามภาค และประเภท ดังนี้ 

ประเภทของสถานประกอบดาร 
ภาค รวม โรงพยาบาล / 

สถานพยาบาล 
คลินิก 

สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ 

กรุงเทพมหานคร 1,783 119 1,295 369 
กลาง  (ยกเวน กทม.) 1,916 326 1,395 195 
เหนือ 1,226 235 809 182 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,283 327 839 117 
ใต 1,126 182 591 353 

รวม 7,334 1,189 4,929 1,216 

 

 

วิธีการประมาณผล 
ในการสํารวจครั้งนี้ไดเสนอผลในระดับประเทศ  จําแนก

เปน  3 ประเภท คือ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล คลินิก และสถาน
บริการเพื่อสุขภาพ  
1. การประมาณคายอดรวมในแตละประเภท 

1.1 โรงพยาบาล / สถานพยาบาล 
กอนทําการประมาณคาไดแบงโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  

ออกเปน 2 กลุม คือ โรงพยาบาล /สถานพยาบาลของรัฐบาล  และ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของเอกชน  

ในการประมาณคา  กําหนดให 
                    j    =   1 , 2 , 3 , ... , hin1        ( ลําดับที่
โรงพยาบาล / สถานพยาบาลที่เก็บขอมูลได )   
                      i    =   1 , 2                              ( กลุมโรงพยาบาล / 
สถานพยาบาล )    
      h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5                ( ภาค )  

สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  คือ 
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สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 
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โดยที่    hijx1   คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของ
โรงพยาบาล / สถานพยาบาลตัวอยาง j  กลุม
โรงพยาบาล / สถานพยาบาล i  ภาค   h  

hiN1    คือ จํานวนโรงพยาบาล / สถานพยาบาลทั้งสิ้น ของ
กลุมโรงพยาบาล / สถานพยาบาล i  ภาค   h  

    hin1  คือ จํานวนโรงพยาบาล / สถานพยาบาลที่เก็บ
ข อม ูลได ทั ้งสิ ้น  ของกลุ มโรงพยาบาล  /  
สถานพยาบาล i   ภาค  h         

1.2 คลินิก 

ในการประมาณคา  กําหนดให 
                    j    =   1 , 2 , 3 , ... , hn2        ( คลินกิตวัอยาง )   
       h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5                ( ภาค )  

สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  คือ 
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2

2
2  (2) 

โดยที่     hjx2     คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของ
คลินิกตัวอยาง  j    ภาค   h  

  hN2    คือ จํานวนคลินิกทั้งสิ้น   ของภาค   h  
   hn2    คือ จํานวนคลินิกที่แจงนับไดทั้งสิ้น  ของภาค   h  

1.3 สถานบริการเพื่อสุขภาพ 
กอนทําการประมาณคาไดแบงสถานบริการเพื่อสุขภาพ ออกเปน 

3 กลุม ตามลักษณะการใหบริการคือ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ 
และนวดเพื่อเสริมสวย 

ในการประมาณคา  กําหนดให 
 

                  j    =   1 , 2 , 3 , ... , hin3           ( ลําดับที่ของสถาน
บริการฯ ที่เกบ็ขอมูลได )   
                     i    =   1 , 2 , 3                            ( กลุมสถานบริการฯ ) 
                              h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5                   ( ภาค )  

สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา  X    คือ 
 

   ∑ ∑
= =

=
3

1 1
3

3

3
3

3

i

n

j
hij

hi

hi hi
x

n
N

    X̂  (3) 

โดยที ่    hijx3    คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของสถาน
บริการฯ ตัวอยาง  j  กลุมสถานบริการฯ   i    
ภาค   h  

hiN3    คือ จํานวนสถานบริการฯ ทั้งสิ้น ของกลุมสถาน
บริการฯ   i   ภาค   h  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ       สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/ 
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

   hin3    คือ จํานวนสถานบริการฯ ที่เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 
ของกลุมสถานบริการฯ   i   ภาค   h  

2. การประมาณคายอดรวมของทั้ง 3 ประเภท 

สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X    คือ 
    321 X̂X̂X̂X̂ ++=  (4) 
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