
11

รายงานผลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
ไดจากโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก 

และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
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หัวขอรายงานโครงการวิจัยเพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคหัวขอรายงานโครงการวิจัยเพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาพาณิชยอเิล็กทรอนิกสในการพัฒนาพาณิชยอเิล็กทรอนิกส

1. สรุปผลที่ไดจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพ

2. สรุปผลที่ไดจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ภาพรวม
2.2 กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลนิิก
2.3 กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ

3. ขอเสนอแนะ
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1. สรปุผลที่ไดจากการทําวจิัยเชิงคุณภาพ
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วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความคิดเห็น ในดานตางๆ เชน การจัดการขอมูลขาวสาร   การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการบุคลากร การดูแล Website  ที่ มีสวนเกี่ยวของกับ
โ ครงสรางพื้นฐานของบริษัท  และการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ  

เพื่อศึกษาความตองการ ความคาดหวงั ความตองการที่ ยังไ มไ ดรับการตอบสนอง 
พฤติกรรม และปญหาของผูประกอบการธุรกิจสําหรับกลุมการรักษาพยาบาลและการ
สงเสริมสุขภาพ

เพื่อใหขอเสนอแนะตอองคกรในการพัฒนาระบบ e-Commerce โ ดยการศึกษาและ
วเิคราะหถึง จุดแข็ง จุดออน โ อกาส และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจสําหรับกลุมการ
รักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ

เพื่อใหขอเสนอแนะตอภาครัฐในการสงเสริมการพัฒนาระบบ e-Commerce แก
ผูประกอบการธุรกิจสําหรับกลุมการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพของไทย
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ระเบยีบวิจยั (Research Methodology)

วิธีที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ

1. การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group 
Discussion)

2. ระยะเวลาของการสัมภาษณคือ 2 ช.ม. โดย
ใหมีจํานวนทั้งสิ้น 4 กลุม ในแตละกลุมมี
ผูใหสัมภาษณกลุมละ 8-10 คน 

(ทําวิจัยในชวงเดือน ธันวาคม ป 2550)
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กลุมเปาหมาย

ผูเขารวมสนทนากลุมยอย คือ ผูเเทนกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก ผูเเทนกลุมบริการ
สงเสริมสุขภาพ ผูเเทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และผูเเทนประชาชนผูใชบริการ ดังนี้

กลุมที่ 1 ประกอบดวยผูเเทนกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก 
คละกันระหวาง ผูหญิง และ ผูชาย ไมจํากัดอายุ 
ผูเขารวมการสัมภาษณแบบกลุมประกอบดวยผูบริหารหลายระดับและสายงาน เชน กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการแผนกการตลาด และผูจัดการแผนก e-Commerce  เปนตน 
ทุกองคกรที่เขารวมจะตองมีการใชระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ในการพฒันาระบบ 
หรือ Website เพื่อการดําเนินธุรกจิ

กลุมที่ 2 ประกอบดวยผูเเทนกลุมบริการสงเสริมสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา และนวดเเผนไทย 
คละกันระหวาง ผูหญิง และ ผูชาย ไมจํากัดอายุ 
ผูเขารวมการสัมภาษณแบบกลุมประกอบดวยผูบริหารหลายระดับและหลายสายงานเชน เจาของ
ธุรกิจ กรรมการผูจัดการและผูจัดการแผนกการตลาดเปนตน 
ทุกองคกรที่เขารวมจะตองมีการใชระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ในการพฒันาระบบ  
หรือ Website เพื่อการดําเนินธุรกิจ

กลุมที่ 3  ประกอบดวยผูเเทนและองคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ เชน กรมการแพทย และสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คละกันระหวาง ผูหญิง และ ผูชาย ไมจํากัดอายุ 
ผูเขารวมการสัมภาษณแบบกลุมประกอบดวยผูบริหารหลายระดับและหลายสายงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบ e-Commerce เชน ระดับผูอํานวยการ
ทุกองคกรที่เขารวมจะตองมีการใชระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ในการพัฒนาระบบ   
หรือ Website เพื่อการดําเนินธุรกิจ 

กลุมที่ 4  ประกอบดวยผูเเทนที่เขารับบริการทางการแพทย และสปา 
คละกันระหวาง ผูหญิง และ ผูชาย ไมจํากัดอายุ
ผูเขารวมการสัมภาษณแบบกลุมประกอบดวยผูรับบริการดานทันตกรรม ผูรับบริการโรงพยาบาลทั้งที่
เจ็บปวยรุนแรงและไมรุนแรง และผูรับบริการดานศัลยกรรมพลาสติก
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จุดออนของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก 
และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

ระบบยังไมสมบูรณและบุคลากรมีความผิดพลาดบอย
ความปลอดภัยของขอมูล (Security) ต่ํา 
การใชเงินลงทุนเยอะลงทุนสงูในการติดตั้งดูเเลรักษาและพัฒนาระบบ 
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ยังไมมีความเเข็งเเรงพอ
ผูบริโภคยังไมนิยมใช 

“เราจะทําใหมันพัฒนาอีกขั้นไดอยางไร โดยไมทอดทิ้งคนระดับลาง เราทํา Medical Hub ไดเรามีคนเกงเยอะ...แตเราตอง
พัฒนาคนในองคกรใหดีกอน ถึงจะทํา e-Commerce ได” ผูเขารวมกลุมบริการรกัษาพยาบาล

“ถาใหผมทํา Website เเลวตองเก็บเงินดวยตัวเอง เเตภาครัฐชวยในการโฆษณากับตางประเทศ...ผมไมสะดวกนะ เพราะวาเราจะตองไป
ดําเนินการเรือ่งการหักเงนิตางๆมากมาย ซึ่งลูกคา Walk in ของเราเยอะอยูเเลว คืออาจจะเปนการเพิ่มภาระใหกับทางเราดวยซ้ําไป”

ผูเขารวมกลุมบริการสงเสริมสุขภาพ

“ถาเราเอาผูสูงอายจุากญี่ปุนมาดูเเลเปน Long-term care เเลวหมอจากภาครัฐเขาไปทํางานตรงนั้นมากขึ้น....ก็จะเกิดการขาดเเคลนเเพทยที่จะตรวจ
คนไขในโรงพยาบาลของรฐัไดเเพทยเกงๆ ก็จะยายไปทํางานภาคเอกชนหมดปญหาสมองไหลก็จะเกิดขึ้น”

ผูเขารวมกลุมองคกรภาครัฐ
“ระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare ของประเทศไทยยังขาดความนาเชื่อถือในดานความปลอดภยั (Security) ขอมูลสวนบุคคล และการ

ทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ ” ผูเขารวมกลุมเขารับบริการทางการแพทย และสปา 
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จุดแข็งของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก 
และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการรักษาพยาบาล 
สามารถชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย 
สามารถขยายฐานลูกคาไปทั่วโลก (ในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนและสปา)
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
สามารถรับบริการไดโดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่โรงพยาบาล 
สามารถตรวจสอบขอมูล เลือกสถานที่ ไดกอนที่จะเดินทางไปรับบริการ 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูปวยไดครอบคลุมและรวดเร็ว

“ถาเอาระบบ IT เขาไปใช... เจาะตรวจเชา แลว 10โมงไดผลตรวจ จะชวยลดตนทุนได แลวในการ Investigation treatment 
สามารถลดระยะ เวลาในการสงใหคนไข ลดเวลาของคนไขจากที่ตองรอ 3 ชม. เปน 2 ชม. มันก็คือการลดตนทุนของเราเเลว”

ผูเขารวมกลุมบริการรักษาพยาบาล

“ถามี e-Commerce ก็เหมอืนเปนการชวยประชาสมัพันธใหกับทางเราดวย” ผูเขารวมกลุมบริการสงเสรมิสุขภาพ

“ตอนนี้เราสามารถเขาถึงขอมูลไดเร็ว สะดวกกวาการโทรไปสอบถาม เวลาทํางานอยูหนาจอ (คอมพิวเตอร) ทั้งวันอยากรูอะไร
ก็เเค Click เขาไปดู” ผูเขารวมกลุมเขารับบริการทางการแพทย และสปา 

“ททท.นาจะดูเเลเรื่องการ Upload ขอมูลที่ดี เชน เเหลงทองเที่ยวของไทยสกั 20 จังหวัดแลวก็ที่เปนเเบรนด       On-line 
ประเทศไทยมสีปา Treatment Healthcare...ใสเเตเรื่องดีๆ บน Wikipedia, Wikitravel สมยันี้คนไมต่ํากวาพันกวาลานคน
ทั่วโลกที่ On-line จะไดเห็นทั้งภาพ ทั้งเสียง และ VDO”  ผูเขารวมกลุมองคกรภาครัฐ
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ตัวแปรสําคญัในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล คลินิก และกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสขุภาพ 

การสนบัสนุนจากภาครัฐ
การมมีาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงขอมูล
การเขาถึงขอมูลขาวสารของผูใชระบบ
ความสามารถในการใชระบบ
ความพรอมของระบบ
งบประมาณ
ความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
การประชาสัมพนัธในเรือ่งขอมูลที่ถูกตอง และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับการ
ใชระบบ e-healthcare



10

ความตองการการสนับสนนุจากภาครัฐ

ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ

ประเภทกลุมผูเขารวมสนทนายอย

กลุม
โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล 

คลินิก 

กลุม
บริการ
สงเสริม
สุขภาพ

กลุมองคกร
ภาครัฐที่มี

สวน
เกี่ยวของ 

กลุมที่เขารับ
บริการทาง
การแพทย
และสปา 

จัดตั้งองคกรหลักที่เปนอสิระดูและระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยตรง  และการทํา Single Window เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการธุรกิจ และประชาชนทัว่ไป  และตดิตามแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกองคกรตางๆ ได / / / /

มีกฏหมาย นโยบายคุมครองผูบริโภคและผูประกอบการรที่มีความชัดเจนและมีผลบังคับใชอยางจริงจงั เชน สาํหรับผูประกอบการ สปา ถา
กรณีลูกคายกเลิกตองเสยีคาใชจายในการจองเปนจาํนวน เปอรเซ็นตหนึ่งของราคาเต็ม / / /

สรางระบบพื้นฐานใหมีความแข็งแรงทั้งพื้นฐานดานการศึกษาและโครงสรางพื้น ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ / /

โฆษณาประชาสมัพันธใหความรูเรื่องระบบ e-Commerce, e-Service รวมไปถึง การเปน World’s Medical Hub เเกประชาชนทั่วไป / /
ภาครัฐใหการชวยเหลือและสนับสนุนไมวาจะเปนเรื่องเทคโนโลยี การใหความรูและงบประมาณอยางตอเนื่องจากภาครัฐ และสงเสรมิ

ภาพลักษณดานดีแกธุรกิจที่ใช e-Commerce /

สงเสริมและประชาสัมพันธจากภาครัฐอยางจริงจงัในการใหลูกคาหรือนักทองเที่ยวเขามาใชบริการดานสขุภาพ โดยเฉพาะผานสื่อระบบ 
online /

การมีองคกรรับประกัน (Guarantee) ความนาเชื่อถือของธรุกิจสปา /
ทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกบัผูรับบริการใหชัดเจน เชน ความตองการ ลักษณะนิสัยของผูรับบริการ วิถีชีวิต และสภาพความเปนอยูของ

กลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อประโยชนในดานการตลาด /

มีนโยบายในการผลักดันใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถงึระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่องใหเปนรูปธรรมและจริงจังในการ
ตดิตามแกไขปญหา /

ความปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศในการชําระเงิน ขอมูลการใช หรือขอมูลบนเว็ปไซด /
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บทวิเคราะห SWOT Matrix
จุดแข็ง (S) จุดออน (W)

มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
รวมถึงมีธุรกิจ สปาที่มชีื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ

สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการรักษาพยาบาล
สามารถชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของ

มนุษย 
สามารถขยายฐานลูกคาไปทั่วโลก (ในกรณีของ

โรงพยาบาลเอกชนและสปา)
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
สามารถรับบริการไดโดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่

โรงพยาบาล
สามารถตรวจสอบขอมูล เลือกสถานที่ ไดกอนที่จะ

เดินทางไปรับบรกิาร
สามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูรับบริการไดครอบคลุม

และรวดเร็ว 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ e-Commerce ใน
ดาน Healthcare ยังไมสมบูรณและบุคลากรยังไมพรอมและ
เกิดความผิดพลาดบอย

ความปลอดภัยของขอมูล (Security) ยังไมไดมาตรฐาน
การใชงบประมาณในการลงทุนที่สงูในการติดตั้ง ดูเเลรักษา 

และพัฒนาระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ยังไมมีความเเข็งเเรงพอ
ผูรับบริการทางการแพทย และสปายังไมนิยมที่จะใชบริการ

ผานทางระบบ On-line
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บทวิเคราะห SWOT Matrix (ตอ)
โอกาส (O) ปญหาและอุปสรรค (T)

แนวโนมตลาดการเปน Medical hub of world ที่จะขยาย
ขึ้นในอนาคต

เทคโนโลยีของระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare 
ที่มีการพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมีความนาเชื่อถือและใช
งานไดงายมากขึ้น

พฤติกรรมผูรับบริการทั่วไปที่นิยมคนหาขอมูล และใช
บริการระบบ   e-Commerce มากขึ้นตามกระแสโลก

หนวยงาน องคกรตางๆใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ชองทางในการตลาดผานการเปด Website มากขึ้น ซึง่เปน
พื้นฐานของระบบ e-Commerce 

ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐในแงของนโยบายและ
ยุทธศาสตรเพือ่เปนหลักในการดาํเนนิธุรกิจ

กฎหมายและการบังคบัใชกฎหมายยังไมเขม็แข็งและทัน
ตอยุคสมัยพอ

พฤติกรรมผูบริโภคไมเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
บางอยาง เชน สปา 

ชาวตางชาติยังคุนกบัภาพลักษณที่ไมดีของประเทศไทย
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2. สรปุผลที่ไดจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ

2.1 ภาพรวม
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(1) คุมรวมของการสํารวจ

ตารางจํานวนแบบสอบถามที่ไดสงแบบสอบถามออกสํารวจและไดรับแบบสอบถามกลับคืน

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

จํานวน
องคกร
รวม

องคกร
รวม 
(%)

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ
กลับคืน

รวม

เจาหนาที่
สํานักงาน
สถิติ

แหงชาติ

Online

รวม 15,499 100.0 % 5,342 5,311 31

1. โรงพยาบาลรัฐ 855 5.5 % 782 764 18

2. โรงพยาบาลเอกชน 334 2.2 % 285 278 7

3. คลินิกเอกชน 13,094 84.5 % 3,460 3,455 5

4. สถานบริการเพื่อสุขภาพ 1,216 7.8 % 815 814 1

การสํารวจนี้ไดปฎิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวนัที่ 28 มกราคม – 7 มีนาคม 2551
ซึง่รายละเอียดคุมรวมของการสํารวจจะแสดงในตารางขางลาง
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(2) สรุปการมี การพัฒนา การประชาสมัพันธ เว็บไซต 
ตลอดจนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของสถานประกอบการ
หัวขอหัวขอ

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รฐั รพ. เอกชน คลินิก สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ

รวมรวม
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

(15,499) (855) (334) (13,094) (1,216)

มีมี Website Website
9.70 % 57.00 % 51.50 % 4.00 % 26.20 %
(1,500) (487) (172) (522) (319)

มกีารพัฒนามกีารพัฒนา Website  Website อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
8.50% 51.58% 47.60% 3.48% 21.46%
(1,317) (441) (159) (456) (261)

มกีารประชาสัมพันธมกีารประชาสัมพันธ Website Website
6.48% 29.01% 43.11% 2.65% 21.79%
(1,004) (248) (144) (347) (265)

มีพนกังานที่ดูแลการทําธรุกรรมพาณชิยมีพนกังานที่ดูแลการทําธรุกรรมพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส

5.72% 28.42% 30.84% 3.01% 12.01%
(886) (243) (103) (394) (146)

มีพัฒนาระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสมีพัฒนาระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส
3.68% 13.33% 17.96% 1.89% 12.34%
(571) (114) (60) (247) (150)

มกีารรบัชําระเงินผานพาณิชยมกีารรบัชําระเงินผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส    

2.96% 6.55% 17.37% 1.34% 13.90%
(459) (56) (58) (176) (169)
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(2) สรุปการมี การพัฒนา การประชาสมัพันธ เว็บไซต 
ตลอดจนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของสถานประกอบการ (ตอ)

9.70%

57.00%

51.50%

4.00%

26.20%

8.50%

51.58%

47.60%

3.48%

21.46%

3.68%

13.33%

17.96%

1.89%

12.34%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

รวม 

รพ. รัฐ 

รพ. เอกชน 

คลินิก 

สถานบริการเพื่อสุขภาพ 

มี Website มีการพัฒนา Website อยางตอเนื่อง มีพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

9.70%

8.50%

6.48%

5.72%

3.68%

2.96%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

มี Website 

มีการพัฒนา Website อยางตอเนื่อง 

มีการประชาสัมพันธ Website 

มีพนักงานที่ดูแลการทาํธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

มีพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

มีการรับชําระเงินผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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(3) รูปแบบการพัฒนาเว็บไซตและระยะเวลาที่พัฒนา เว็บไซต

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีการพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง (1,317 องคกร  คิดเปน 8.5%)

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

การพัฒนา Website

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รัฐ รพ. เอกชน คลินกิ สถานบริการเพื่อ
สุขภาพ

รวม
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

(1,317) (441) (159) (456) (261)

 พัฒนาในลักษณะ1/

มีทีมพฒันาเอง 62.3 % 75.3 % 73.0 % 54.6 % 47.2 %

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 29.0 % 41.9 % 22.6 % 26.3 % 15.7 %

จางบริษัทอื่นพฒันา 27.0 % 8.0 % 37.7 % 33.3 % 41.5 %

 ระยะเวลาที่พัฒนา 

Website 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

< 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 %
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(4) วัตถุประสงคของการมีเว็บไซต

หมายเหตุ: เฉพาะ
องคกรที่ระบุวามี
เว็บไซต (1,500

องคกร  คิดเปน 9.7%)

หมายเหตุ : ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ
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(5) รายการที่ใหบริการบนเว็บไซต

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีเว็บไซต (1,500 องคกร คิดเปน 9.7%)
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รายการที่ใหบริการบน Website 1/

มีการพัฒนาระบบพาณิ ชยอิเล็กทรอนกิส มีการพัฒนาระบบพาณิ ชยอิเล็กทรอนกิส

รวม
ประเภทของสถานประกอบการ

รวม
ประเภทของสถานประกอบการ

รพ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ รพ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก สถานบริการ

เพื่อสุขภาพ
• ใหขอมูลขาวสารทั่วไป 92.1% 99.0% 96.0% 92.1% 75.4% 86.2% 91.4% 93.6% 82.7% 85.1%
• ใหขอมูลและสารประโยชนตางๆ 78.2% 78.5% 83.2% 84.4% 49.9% 62.6% 62.2% 72.2% 67.1% 66.0%
• ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการตางๆ 70.6% 44.7% 84.6% 76.2% 62.6% 44.7% 26.9% 79.8% 43.5% 75.0%
• มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม หรือ Chat 

room 64.1% 68.9% 56.8% 76.2% 22.0% 43.4% 59.3% 46.6% 33.3% 43.5%

• ใหขอมูลขาวสารประวัติของบุคลากร 55.9% 57.9% 73.3% 69.7% 15.7% 41.1% 45.4% 55.9% 45.2% 24.7%
• มีบริการ Download ขอมูลขาวสาร 54.0% 79.4% 52.4% 52.2% 19.5% 35.8% 58.4% 37.4% 14.3% 38.4%
• ใหขอมูลการทํางานของบุคลากร 46.3% 33.7% 59.1% 58.6% 14.6% 27.0% 23.4% 53.2% 29.0% 30.4%
• มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับนัดหมาย 34.8% 15.3% 36.6% 31.7% 33.7% 15.7% 6.6% 14.5% 17.5% 53.3%
• มีระบบสืบคนในการทํางานของบุคลากร 33.8% 20.3% 48.7% 46.1% 6.2% 13.1% 8.7% 34.2% 14.8% 17.7%
• มีระบบบริการโอนเงิน หรือ    ตัดบัญชี ผานบัตรเครดิต 26.2% 4.8% 30.4% 26.9% 15.3% 7.0% 2.4% 5.2% 8.8% 39.2%
• มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอกับหนวยงานอื่นที่ทําธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 38.0% 48.6% 29.9% 34.9% 18.1% 18.9% 25.6% 11.6% 13.3% 38.5%

• มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับการจองหองพัก 20.1% 11.5% 15.7% 6.4% 25.6% 7.4% 3.9% 2.3% 3.0% 50.8%
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(5) รายการที่ใหบริการบนเว็บไซต (ตอ)

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ 
การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
(571 องคกร  คิดเปน 
3.68%)
หมายเหตุ : 1/ ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ

92.10%

78.20%

70.60%

64.10%

55.90%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

· ใหขอมูลขาวสารทั่วไป 

· ใหขอมูลและสารประโยชนตางๆ 

· ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตรา
คาบริการตางๆ 

· มีระบบบนัทึกขอมูล เพื่อโตตอบ ฝาก
คําถาม หรือ Chat room 

· ใหขอมูลขาวสารประวัติของบุคลากร 

86.20%

62.60%

44.70%

43.40%

41.10%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

· ใหขอมูลขาวสารทั่วไป 

· ใหขอมูลและสารประโยชนตางๆ 

· ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตรา
คาบริการตางๆ 

· มีระบบบนัทึกขอมูล เพื่อโตตอบ ฝากคําถาม 
หรือ Chat room 

· ใหขอมูลขาวสารประวัติของบุคลากร 

มีการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

ไมมีการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่มี
เว็บไซตแตไมไดมีการ
พัฒนาพาณิชยเล็กทรอนกิส
(929 องคกร  คิดเปน 
6.02%)
หมายเหตุ : 1/ ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ
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(6) รูปแบบการประชาสัมพันธเว็บไซต
ออนไลน
37.0 %

ออฟไลน
36.8 %

ทั้ง 2 วิธี
26.2 %

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีการประชาสมัพันธเว็บไซต (1,004 องคกร คิดเปน 6.48%)

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รูปแบบการประชาสัมพนัธ
เว็บไซต

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รัฐ รพ.
เอกชน คลินิก สถานบริการ

เพื่อสุขภาพ

รวม 100.0 %
(1,004)

100.0 %
(248)

100.0 %
(144)

100.0 %
(347)

100.0 %
(265)

รอยละของสถาน
ประกอบการตอสถาน
ประกอบการที่มีเว็ป
ไซตทั้งหมด

67.0 50.9 83.7 66.4 83.3

ออนไลน1/ 37.0 % 45.3 % 30.1 % 35.7 % 35.8 %
ระบบการแจงขาวสาร/
ประชาสัมพันธ 44.0 % 57.3 % 52.0 % 33.3 % 40.3 %

อีเมล 34.1 % 15.0 % 31.6 % 42.6 % 43.2 %
Search Engine 

Marketing 28.8 % 27.0 % 51.0 % 24.0 % 26.3 %

เว็บบอรด 28.4 % 42.1 % 32.7 % 18.2 % 25.6 %
แบนเนอร 25.9 % 15.5 % 29.6 % 22.5 % 38.1 %
นายหนาหรือตัวแทน
ประชาสัมพันธ 15.7 % - 24.5 % 15.1 % 27.1 %

โทรศัพทมือถือ 7.6 % - 11.2 % 14.0 % 6.1 %
ออฟไลน1/ 36.8 % 31.5 % 41.9 % 39.0 % 35.5 %
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ 69.5 % 50.5 % 82.2 % 67.9 % 76.1 %

ปาย โปสเตอร 
Billboard 66.5 % 56.0 % 78.5 % 63.5 % 68.9 %

สื่อวิทยุ โทรทัศน 35.5 % 31.7 % 46.7 % 31.0 % 36.6 %
ทั้ง 2 วิธี 26.2 % 23.2 % 28.0 % 25.3 % 28.7 %

44.00%

34.10%

28.80%

28.40%

25.90%

15.70%

7.60%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ระบบการแจงขาวสาร/ประชาสัมพันธ 

อีเมล 

Search Engine Marketing 

เว็บบอรด  

แบนเนอร  

นายหนาหรือตัวแทนประชาสัมพันธ 

โทรศัพทมือถือ 

69.50%

66.50%

35.50%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

สื่อสิ่งพิมพ นติยสาร หนังสือพิมพ 

ปาย โปสเตอร Billboard 

สื่อวิทย ุโทรทัศน 
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(7) รูปแบบการชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีการชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (459  องคกร  คิดเปน 2.96%)

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รูปแบบการรับชําระ
เงินผานระบบพาณิ ชย

อิเล็กทรอนิกส 

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รัฐ รพ.
เอกชน คลินิก สถานบริการ

เพื่อสุขภาพ

รวม 100.0 %
(459)

100.0 %
(56)

100.0 %
(58)

100.0 %
(176)

100.0 %
(169)

รอยละของสถาน
ประกอบการตอสถาน
ประกอบการที่มีเว็ป
ไซตทั้งหมด

30.9 11.5 34.8 33.6 52.9

ออฟไลน1/ 38.7% 63.0% 36.8% 36.3% 37.2%
ชําระเงินกับพนักงาน
โดยตรง 77.3% 54.9% 67.9% 85.6% 78.9%

โอนเงนิผานบัญชี
ธนาคาร 61.0% 85.1% 81.1% 50.6% 56.8%

โอนเงนิทางไปรษณยี 19.8% 42.1% 24.5% 21.3% 8.9%

ผานตัวกลางการเงนิ 6.3% - 9.4% 4.4% 5.1%
ออนไลน1/ 32.6% 21.0% 33.3% 33.6% 33.7%

ผานบัตรเครดิต 85.9% 46.0% 72.9% 94.6% 86.3%
ผานระบบ 
E-banking 14.7% 39.6% 31.3% 7.4% 14.3%

ชําระเงินผานผู
ใหบริการ 12.4% - 10.4% 8.1% 17.2%

ทาง EDI 1.7% - 6.3% - -
ทั้ง 2 วิธี 28.7% 16.0% 29.9% 30.1% 29.1%

77.30%

61.00%

19.80%

6.30%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ชําระเงินกับพนกังานโดยตรง 

โอนเงินผานบญัชีธนาคาร 

โอนเงินทางไปรษณยี 

ผานตัวกลางการเงิน 

85.90%

14.70%

12.40%

1.70%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ผานบัตรเครดิต 

ผานระบบ  E-banking 

ชําระเงินผานผูใหบริการ 

ทาง EDI 

ออนไลน
32.6 %

ออฟไลน
38.7 %

ทั้ง 2 วิธี
28.7 %
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(8)รอยละของสถานประกอบการที่เว็บไซต  จําแนกตามรายไดทั้งหมดในรอบป 2550
และประเภทของสถานประกอบการ

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีเว็บไซต 
(1,500 องคกร  คิดเปน 9.7%)
หมายเหตุ: ตําแหนงที่ไฮไลทหมายถึง
ตําแหนงที่มคีามัธยฐาน

รพ.เอกชน

รพ.รฐั
โดยรวม
สถานบริการเพื่อสุขภาพ

คลินิก
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(9) คาเฉลี่ยของรายไดที่เกิดจากการพัฒนาเว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และ EDI เมื่อเทยีบกับรายไดทั้งหมด

หมายเหต:ุ เฉพาะองคกรที่ระบุวามีเว็บไซต (1,500 องคกร คิดเปน 9.7%)

ประเภทของสถาน
ประกอบการ รวม

คาเฉลี่ยของรายไดที่เกดิ
จากการพัฒนาเว็บไซต 
ระบบพาณิชยฯ และ EDI 

เมื่อเทียบกับรายได
ทั้งหมด (%)

รายไดโดยเฉลี่ยตอแหงที่
เกิดจากการพัฒนา

เว็บไซต
ระบบพาณิชยฯ และ EDI 

(บาท/แหง)

โดยรวม (เฉลี่ย) 5.21 % 809,651
โรงพยาบาลรัฐ 487 1.50 % 107,182
โรงพยาบาลเอกชน 172 1.66 % 1,575,642
คลินิก 522 5.08 % 209,005
สถานบริการเพื่อสุขภาพ 319 7.03 % 300,322
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(10) ประเภทลูกคาที่กอใหเกิดรายได จากพัฒนาเว็บไซต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และ EDI ในรอบป 2550

ประเภทของสถาน
ประกอบการ รวม

ประเภทลูกคา
ในประเทศ (%) ตางประเทศ (%)

รวม 1,500 81.5 % 18.5 %
โรงพยาบาลรัฐ 487 98.0 % 2.0 %
โรงพยาบาลเอกชน 172 57.6 % 42.4 %
คลินิก 522 62.2 % 37.8 %
สถานบริการเพือ่สุขภาพ 319 50.5 % 49.5 %

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 

หมายเหต:ุ เฉพาะองคกรที่ระบุวามีเว็บไซต (1,500 องคกร คิดเปน 9.7%)



26

(11)รอยละของสถานประกอบการที่เว็บไซต  จําแนกตามคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในรอบป 2550 และประเภทของสถานประกอบการ

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรที่ระบุวามีเว็บไซต 
(1,500 องคกร คิดเปน 9.7%)
หมายเหตุ: ตําแหนงที่ไฮไลทหมายถึง
ตําแหนงที่มคีามัธยฐาน

รพ.เอกชน
รพ.รฐั

โดยรวม

สถานบริการเพื่อสุขภาพ

คลินิก
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(12) คาใชจาย ICT โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด และคาใชจายโดยเฉลี่ยของในการ
พัฒนาเว็บไซต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เมื่อเทียบกับคาใชจาย ICT ทั้งหมด 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ รวม

คาใชจาย ICT
โดยเฉลีย่ 

เมื่อเทียบกับ
รายไดทั้งหมด 

(%)

คาใชจายโดยเฉลี่ยในการพฒันา 
เว็บไซต ระบบพาณิชยฯ และ

EDI
เมื่อเทียบกับคาใชจาย ICT 

ทั้งหมด (%)
โดยรวม (เฉลี่ย) 1,500 7.15 % 5.68 %
โรงพยาบาลรัฐ 487 7.97 % 5.25 %
โรงพยาบาลเอกชน 172 4.75 % 3.51 %
คลินิก 522 5.48 % 5.20 %
สถานบริการเพือ่สุขภาพ 319 9.94 % 8.29 %

7.15%

7.97%

4.75%

5.48%

9.94%

5.68%

5.25%

3.51%

5.20%

8.29%

0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.2 %

โดยรวม (เฉลีย่)

โรงพยาบาลรฐั 

โรงพยาบาลเอกชน 

คลนิิก 

สถานบริการเพื่อสุขภาพ 

คาใชจาย ICT โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับ
รายไดทั้งหมด (%)

คาใชจายโดยเฉลี่ยในการพัฒนา เว็บไซต 
ระบบพาณิชยฯ และEDI เมื่อเทียบกับ
คาใชจาย ICT ทั้งหมด (%)

หมายเหต:ุ เฉพาะ
องคกรที่ระบุวามี

เว็บไซต (1,500องคกร 
คิดเปน 9.7%)
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(13) การมีพนักงานที่ดูแลการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ: เฉพาะองคกรทีร่ะบุ
วามีพนักงานดูแลการทํา

ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(886 องคกร คิดเปน 5.72%)

จํานวนพนักงานที่ดูแล
การทําธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ

จํานวน 866 243 103 394 146
รอยละของสถานประกอบการ

ตอสถานประกอบการ
ที่มีเว็บไซตทั้งหมด

35.3 33.2 41.1 34.0 36.5

จํานวนพนักงานโดยเฉลีย่ (คน/แหง) 2.32 2.17 2.60 2.0 1.71

(14) การมีแผนที่จะรับบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนบุคลากรดาน ICT 
ที่จะรับเพิ่ม

ประเภทของสถานประกอบการ

รวม รพ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก สถานบริการเพื่อ
สุขภาพ

จํานวนพนักงานโดยเฉลีย่ (คน/แหง) 2.42 3.02 3.24 2.38 2.19
หมายเหตุ: เฉพาะองคกรทีร่ะบุ
วามีเว็บไซตง (1,500 องคกร 

คิดเปน 9.70%)
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(14) การมีแผนที่จะรับบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
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(14) การมีแผนที่จะรับบุคลลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
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2.2 กลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินกิ
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สรุปจาํนวนตัวอยางสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก
ตารางจาํนวนและรอยละของตัวอยางสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
และคลนิิกในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ประเภท
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

และคลินิก

ตัวอยางทั้งหมด
ตัวอยางที่ใชในการวเิคราะห

(เฉพาะองคกรที่มี Website 
และมีการพัฒนา Website)

จํานวน จํานวน รอยละ
รวม 14,283 1,056 7.4 %

1. โรงพยาบาลรัฐ 855 441 51.6 %
2. โรงพยาบาลเอกชน 334 159 47.6 %
3. คลนิิกเอกชน 13,094 456 3.5 %
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2.2.2 การวิเคราะห Factor Analysis 
และ Multiple Regression Analysis

ในกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินกิ
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การวิเคราะหการจัดกลุมการวิเคราะหการจัดกลุม (Factor Analysis)(Factor Analysis)
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แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก
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แผนภมูแิสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
สําหรับภาพรวมภาพรวมของความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก

หมายเหตุ  “**” ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และคลินิก โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน 
(Multiple Regression Analysis) โดยจําแนกตามวัตถุประสงค

หมายเหตุ “*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10
และ “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

กลุมปจจัย

ภาพรวม ประเภทกลุมสถานประกอบการ
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน

ความ
พรอม
โดยรวม

ความพรอม
ดานเพิ่ม
รายไดของ
องคกร

ความพรอม
ดานลด

คาใชจายของ
องคกร

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

คะแนนเฉลี่ยความพรอม (ระดบัคะแนน 1-10) 5.22 5.21 5.14 4.52 4.65 5.77 5.71 5.69 5.42
R^2 0.293 0.308 0.252 0.219 0.212 0.111 0.112 0.478 0.353

กลุมปจจัยที่ 1 - ความพรอมในระบบสารสนเทศและความนาเชื่อถือของ
องคกร 0.193** 0.179** 0.192** 0.078* 0.144** 0.139* 0.169** 0.215** 0.263**

กลุมปจจัยที่ 2 - การบริการทีห่ลากหลายผาน Website และความรูความ
เขาใจของผูรับบริการ 0.293** 0.307** 0.269** 0.134** 0.154** 0.263** 0.186** 0.428** 0.344**

กลุมปจจัยที่ 3 - การออกแบบ website และความมั่นใจในการใชงาน
ระบบ 0.132** 0.127** 0.118** 0.107** 0.159** - - 0.200** 0.118**

กลุมปจจัยที่ 4 - การเขาถึงแหลงเงินทุน และความรูความเขาใจใน
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.279** 0.299** 0.240** 0.217** 0.222** - 0.148* 0.344** 0.224**

กลุมปจจัยที่ 5 - ชองทางในการชําระคาบริการและความปลอดภัย 0.192** 0.203** 0.182** 0.253** 0.188** 0.171** - 0.230** 0.197**
กลุมปจจัยที่ 6 - จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศ 0.129** 0.126** 0.126** 0.226** 0.272** - - - -
กลุมปจจัยที่ 7 - การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ 0.117** 0.086** 0.135** 0.087* - - 0.183** 0.161** 0.229**
กลุมปจจัยที่ 8 - การเขาถึงลูกคาตางประเทศ 0.103** 0.125** 0.085** - - - - 0.110** -

แถบสี คาสมัประสิทธิ์ (เบตา) ความหมาย
>= 0.300 ระดบัความสําคัญมาก

0.200 - 0.299 ระดบัความสําคัญคอนขางมาก
0.100 - 0.199 ระดบัความสําคัญในเกณฑปานกลาง
0.001 - 0.099 ระดบัความสําคัญในเกณฑต่าํ

ไมมีนัยความสาํคัญทางสถติิที่ระดบั a = 0.10 ไมมีความสาํคัญ
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2.3 กลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 
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สรุปจํานวนตัวอยางสําหรับกลุมธุรกจิบริการสงเสริมสุขภาพ
ตารางจาํนวนและรอยละของตัวอยางสําหรับกลุมธรุกิจบรกิารสงเสริมสุขภาพใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ประเภท
ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ

ตัวอยางทั้งหมด

ตัวอยางที่ใชในการวเิคราะห
(เฉพาะองคกรที่มี 

Website และมีการพัฒนา 
Website)

จํานวน จํานวน รอยละ
รวม 1,216 261 21.5 %

1.สปาเพื่อสุขภาพ 
(Medical & Resort Spa) 81 51 63.0 %

2.สปาเพื่อการพักผอน/เสริมสวย                            
(Day & Beauty Spa) 223 95 42.6 %

3. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย 912 115 12.6 %
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2.3.2 การวเิคราะห Factor Analysis 
และ Multiple Regression Analysis
ในกลุมธุรกิจบริการสงเสรมิสุขภาพ
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การวิเคราะหการจัดกลุมการวิเคราะหการจัดกลุม  (Factor Analysis)(Factor Analysis)
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แผนภมูแิสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวมของ
ความสาํคัญของปจจัยทีม่อีทิธิพลตอความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
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แผนภมูแิสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
สําหรับภาพรวมภาพรวมของความพรอมโดยรวมในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ  “*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 และ “**” ระดับนัยสําคญัที่ 0.05
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ตารางสรุปผลการวิเดราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความพรอมในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลุมธุรกิจบริการสงเสรมิสุขภาพ โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple 
Regression Analysis) โดยจําแนกตามวัตถุประสงค

หมายเหตุ “*” ระดับนัยสําคัญที่ 0.10
และ “**” ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

แถบสี คาสมัประสิทธิ์ (เบตา) ความหมาย
>= 0.300 ระดบัความสําคัญมาก

0.200 - 0.299 ระดบัความสําคัญคอนขางมาก
0.100 - 0.199 ระดบัความสําคัญในเกณฑปานกลาง
0.001 - 0.099 ระดบัความสําคัญในเกณฑต่าํ

ไมมีนัยความสาํคัญทางสถติิที่ระดบั a = 0.10 ไมมีความสาํคัญ

กลุมปจจัย

ภาพรวม

ประเภทกลุมสถานประกอบการ
สปาเพื่อสุขภาพ 

(Medical & 
Resort Spa)

สปาเพื่อการพักผอน/
เสริมสวย (Beauty & 

Day Spa)

ธุรกิจนวดเพื่อ
สุขภาพและ
เสริมสวย

ความพรอม
โดยรวม

ความพรอม
ดานเพิ่ม
รายไดของ
องคกร

ความพรอม
ดานลด

คาใชจายของ
องคกร

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

เพื่อเพิ่ม
รายได

เพื่อลด
คาใชจาย

คะแนนเฉลี่ยความพรอม (ระดบัคะแนน 1-10) 6.56 6.58 6.39 7.14 6.79 6.81 6.4 6.38 6.21
R^2 0.271 0.285 0.229 0.392 0.242 0.346 0.262 0.332 0.241

กลุมปจจัยที่ 1 - ความนาเชื่อถือขององคกรและระบบความปลอดภัยของขอมูล 0.148** 0.171** 0.114** - - 0.238** 0.209** - -
กลุมปจจัยที่ 2 - การบริการ/ชองทางชําระคาบริการทีห่ลากหลายผาน Website และ
ความรูความเขาใจของผูรับบริการ 0.236** 0.255** 0.198** - - 0.378** 0.285** 0.231** 0.179**

กลุมปจจัยที่ 3 - การออกแบบ website และความมั่นใจในการใชงานระบบ 0.190** 0.194** 0.188** 0.433** 0.350** - - 0.218** 0.230**
กลุมปจจัยที่ 4 - จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศและความรูความเขาใจธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.293** 0.287** 0.284** - - 0.339** 0.339** 0.412** 0.383**

กลุมปจจัยที่ 5 - การไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐและการเขาถึงแหลงเงินทุน 0.099* - 0.107* 0.217* - - - - -
กลุมปจจัยที่ 6 - การเขาถึงลูกคาตางประเทศและความปลอดภัยในการชําระเงิน 0.190** 0.219** 0.143** - - - - 0.321** 0.205**
กลุมปจจัยที่ 7 - ความพรอมของระบบและทมีงานดานสารสนเทศ (ICT) 0.160** 0.150** 0.170** 0.549** 0.375** - - - -
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3. ขอเสนอแนะ
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สําหรับองคกร สําหรับภาครัฐ
1. สงเสริมการใชระบบ e-Commerce ดวยการใหสวนลดทางการคาหรือสิทธิพิเศษ 
รวมถึงอาจสรางระบบลูกคาสัมพันธผานระบบ e-Commerce 1. จัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ Internet,   e-Commerce เเกประชาชนทั่วไป 

2. เพิ่มบริการดานการใหคําปรึกษาทางการเเพทยผานระบบ On-line 2. ภาครัฐและเอกชนรวมมือกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ
3. จัดอบรมสัมมนา และโฆษณาประชาสัมพนัธผานสื่อตางๆ 3. ภาครัฐควรมีการรับรองและขึ้นทะเบียน โรงพยาบาลและสปาที่ไดมาตราฐาน 

4. นําการตลาดและสงเสริมการขาย เขามามีสวนในการวางเเผนกลยุทธ 4. จดัอบรมสัมมนาความรูตางๆที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกองคกรธุรกิจและองคกรภาครัฐ 
อยางสม่ําเสมอ

5. ควรทําความเขาใจผูรับบริการและพฤติกรรมของผูรับบริการโดยการศึกษาและวิจัยขอมูล 
อยางสม่ําเสมอ 5. มีการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรใหแกผูประกอบการและประชาชนทั่วไป

6. จัดเตรียมงบประมาณ บุคคลากร และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 6. ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล และสรางความมั่นใจตอระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตอองคกร
และประชาชนทั่วไป

7. ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ 7. สนับสนุนและพฒันาระบบโครงขายสื่อสารและระบบสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่/
เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย ตลอดจนกาํหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

8. สรางมาตรฐานของระบบสารสนเทศ ขอมูล และระบบความปลอดภัย พรอมกับการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ

8. กําหนดยุทธศาสตรระบบ e-Commerce ในดาน Healthcare จากภาครัฐ ครอบคลุม ชัดเจน 
และมีเปาหมายที่วัดได 

9. ควรจัดทํา Single – Window ซึ่งเปนจดุเชื่อมของระบบทั้งหมด 9. จดัตั้งองคกรกลาง ที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
ตลอดจนใหคาํแนะนํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

10. ควรออกแบบโครงสราง และเนื้อหาของ Website ใหเขาใจงาย มีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
และมีเนื้อหา/บริการ  ตามความตองการ

10. สรางเสริมมาตราการที่สนับสนุนการแขงขัน เพิ่มชองทางการตลาดและความพรอมในภาคเอกชน 
เชน นโยบายภาษ,ี จดัหาแหลงเงินทุน เปนตน

11. ออกแบบระบบเชื่อมโยงใหมีความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 11. จดัตัง้หนวยงานอิสระแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ที่ใหบริการที่ปรึกษา แกไขปญหา 
ตลอดจนคอยพลักดันระบบ e-Commerce 

12. จดัทําโฆษณาประชาสัมพันธผานระบบ e-Commerce กับ Search Engine ที่มีชื่อเสียง 12. พัฒนากฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัยและเปนธรรมกับทุกฝาย

13. เขารวมกิจกรรมตางๆที่รัฐจดัขึ้น 13. ปรับปรุงและสงเสริม Web Portal  สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนศูนยกลางตดิตอสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมผูประกอบการ (Community)

14. บรรจุแผนพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแผนขององคกร 14. มีมาตราการสนบัสนนุและสงเสริมในเรื่องการจัดสงสนิคา (Logistics)

15. สรางเครือขาย การประสานงาน และรวมมือกันระหวางธุรกิจทั้งโรงพยาบาล และสปา 15. สนับสนนุการเชื่อมโยงระบบโครงขายสื่อสารและสารสนเทศขององคกรเอกชนและ
หนวยงานของรัฐกับตางประเทศ

16. สรางมาตรฐานคุณภาพของสนิคา และบริการในระดับสากล 16. มีการสนับสนุนในดานงบประมาณและแผนพัฒนาบุคคลากรดานสารสนเทศ

17. สรางมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องของนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ  สาํหรับธุรกิจสปาโดยเฉพาะ 17. สนับสนนุและสงเสริมใหมีการสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีมาตราฐานเดียวกันของ 
 ภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิมีการพัฒนาโปรแกรมดานการรักษา ประวัติคนไขเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ
18.  เพิ่มบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการจดัมาตรฐานของธุรกิจสปาใหมีระดับเหมือนกับ
โรงเเรม 4-5 ดาว
19. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหกับผูประกอบการสปาและประชาชน
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ผูเขารวมกลุมบรกิารรกัษาพยาบาล
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ผูเขารวมกลุมบรกิารสงเสริมสุขภาพ
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ผูเขารวมกลุมองคกรภาครฐั
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ผูเขารวมกลุมเขารบับริการทางการแพทย และสปา
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คําถามคําถาม--คําตอบคําตอบ

ขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับ


