
 

 
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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รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล  คลนิิก  และสถานบริการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2551 

รายงานผลที่สําคัญ    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/
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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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สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

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

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