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บทที่ 4 
 

การศึกษารายโครงการ : สภาพทั่วไป, วิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 
 
 ในบทนี้จะทําการวิเคราะหโครงการเปนรายโครงการในดานสภาพทัว่ไป การวเิคราะหตนทุน
และผลประโยชน รวมทัง้ผลตอบแทนตอการลงทนุ โดยแยกเปนรายโครงการดังนี ้
 

4.1. โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบยีน 
และบัตรดวยระบบคอมพวิเตอร 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
 1) ความเปนมา 

 การพัฒนาระบบงานทะเบียนและบัตรประชาชน เร่ิมตนตั้งแตวันที่ 20 ก.ค. 2525 เมื่อ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนิน “โครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชน” ตอมากรมการ
ปกครองไดมี ”โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สวนกลาง” ในป 
2529 โดยเริ่มมีการออกบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร หรือที่เรียกวา “บัตรสี” ต้ังแต
ป 2531 
 ในป 2538 ศูนยประมวลผลการทะเบียน       กรมการปกครองไดงบประมาณอีกกอนหนึ่ง
ภายใต”โครงการจัดทําระบบใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียน และบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร ณ สํานักทะเบียน พรอมการจัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารงาน” ซึ่งทําใหมี
การบริการประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สํานักทะเบียน ในรูปแบบออนไลนแหงแรกที่สํานัก
ทะเบียนบางเขน กรุงเทพมหานคร ในป 2539 และไดขยายระบบออนไลนดังกลาวครบ 9 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎรธานี และ
สงขลา รวมกับสํานักทะเบียนอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นับเปนสํานักทะเบียนทั้งหมด 211 แหง 
ครบตามที่กําหนดไวในงบประมาณป 2538 ตอมาในป 2542 ศูนยฯ ไดงบ”โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งและใหบริการประชาชนทางดานทะเบียน
ราษฎร” เพิ่มข้ึนอีก 294 แหง (ใน 67 จังหวัด) ปจจุบัน ประเทศไทยจึงมีการบริการงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประชาชนออนไลนในสํานักทะเบียน 211 แหง และบริการเฉพาะทะเบียนราษฎร
ออนไลนในสํานักทะเบียนอีก 294 แหง   
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2) วัตถุประสงคในการดาํเนินงาน 

 กรมการปกครองไดมีการจัดทําโครงการนีข้ึ้น โดยมวีัตถปุระสงคหลัก ดังนี ้
• เพื่อปรับปรุงระบบการทะเบียนใหมีความถูกตองและมั่นคง โดยนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาใชในการปฏิบัติงานใหเต็มระบบทั่วทั้งประเทศ พรอมทั้งลดคาใชจาย
ภาครัฐ 

• ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว โดยนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใหบริการประชาชนทางดานทะเบียนและบัตรใหทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ควบคูไปกับการแกไขกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคดวยความโปรงใส 

• ปองกันและปราบปรามการทุจริตทางดานการทะเบียนและบัตร โดยนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชในการตรวจสอบกอนการอนุมัติ ควบคูไปกับการปรับ
กลไกการบริหารงานในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• ปรับระบบฐานขอมูลการทะเบียนและบตัรใหใชประโยชนรวมกนัทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
3) รูปแบบการใหบรกิารและผูรับบริการ 

 โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรเปนไปในลักษณะของการประมวลผลรายการ (Transaction processing) ซึ่งประชาชน
จะเขามาติดตอขอรับบริการจากภาครัฐเปนครั้งๆ ตามกําหนดระยะเวลา เชน ประชาชนตองมา
ติดตอขอทําบัตรประชาชนทุกๆ 6 ป หรือเมื่อทําบัตรประชาชนสูญหาย หรือชํารุด เชนเดียวกับดาน
ทะเบียนบาน ที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนบานประชาชนตองมาแจงตอสํานักทะเบียน
ภายในเวลาที่กําหนด 
 ผู ร ับบริการคือ ประชาชนทั ่วไป ปจจุบันมีการใชระบบคอมพิวเตอรบริการดานบัตร
ประชาชนและทะเบียนบานใน 9 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สงขลา ชลบุรี 
เชียงใหม อุดรธานี สุราษฎรธานี พิษณุโลก และ นครปฐม รวมทั้งสํานักทะเบียนอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี รวมสํานักทะเบียน 211 แหง และบริการเฉพาะทะเบียนราษฎรออนไลนในสํานัก
ทะเบียนเพิ่มอีก 294 แหง  

รูปแบบการใหบริการการทําบัตรประชาชนและการทะเบียนบานแบบใชระบบคอมพิวเตอรมี
ลักษณะแตกตางจากระบบเกา ซึ่งไดสรุปยอไวในตารางที่ 4.1.1 ดังนี้ 
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ตารางที ่4.1.1 แสดงการเปรียบเทยีบการใหบริการระบบเกากบัระบบคอมพิวเตอรใน
การใหบริการประชาชนดานการทะเบยีนและบัตร 

  
ระบบเกา ระบบคอมพวิเตอร 

1. ใหบริการในเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น. 1. ใหบริการในเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น. และ
วันเสาร 8.30 – 12.00 น. 

2. ตองใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางมารับ
บริการมาก 
     - กรณีของการทําบัตร ใชเวลาประมาณ 30 – 60 
นาที  ใชเวลาประมาณ 90 วัน จึงจะไดรับบัตรตัวจริง 
และตองเดินทางมาติดตอถึง 2 คร้ัง โดยครั้งแรกมา
ติดตอเพื่อทําบัตร คร้ังที่สองมาติดตอเพื่อรับบัตร 
     - กรณีของงานทะเบียน ใชเวลาในการติดตอนาน
บางกรณีใชเวลาครึ่งวัน/หนึ่งวัน กรณีของการแจง
ยายเขา-ออก ผูรับบริการตองเดินทางไปแจงยาย
ออก ณ ที่วาการอําเภอที่ตองการยายออกกอน แลว
จึงสามารถมาแจงยายเขา  ณ ที่วาการอําเภอที่
ตองการยายเขา ซึ่งอาจตองเสียเวลามากกวาหนึ่งวัน
และตองใชคาใชจายสูงในกรณีที่จังหวัดที่ยายเขา-
ออกมีอยูไกลกัน 

2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
      
      - กรณีของการทําบัตร ใชเวลาประมาณ 15 
นาทีไมเกินครึ่งชั่วโมง และไดรับบัตรตัวจริงโดย
ผูรับบริการเดินทางมาติดตอเพียงครั้งเดียว 
 
      - กรณีของงานทะเบียน ใชเวลาในการติดตอ
ประมาณ 10 – 20 นาที ในกรณีของการแจงยาย
เขา-ออก ผูรับบริการเดินทางมาติดตอเพียงครั้ง
เดียว  คือ เดินทางไปแจงยายเขา ณ ที่วาการ
อําเภอ/สํานักงานที่ตองการยายเขา   

 
4) ตนทุนของโครงการ 

คาใชจายในการลงทุนของโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและ
บัตรดวยระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยโครงการยอยๆ ดังนี้ 

• โครงการจัดทาํเลขบัตรประจําตัวประชาชน ลงทนุในป 2526 จํานวนเงิน 117,030,840 
บาท และในป 2528 เปนจํานวนเงนิ 525,972,000 บาท 

• โครงการจัดทาํบัตรประจําตวัประชาชนดวยระบบคอมพวิเตอร ณ สวนกลาง ลงทุนป 
2529 เปนจาํนวนเงนิ 643,000,000 บาท  

• โครงการจดทําระบบฐานขอมูลทะเบียนกลาง ลงทุนในป 2531 เปนจํานวน 366,002,200 บาท 
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• โครงการจัดเกบ็ภาพใบหนาและลายพมิพนิ้วหัวแมมือดวยระบบคอมพิวเตอร ลงทนุในป 
2534 เปนจาํนวนเงนิ 369,880,600 บาท 

• โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ลงทุนในป 2538 
เปนจํานวนเงิน 1,132,719,200 บาท (โครงการ 211) โดยลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 
จํานวน 773,490,000 บาท และลงทุนคาระบบสื่อสาร จํานวน 359,229,200 บาท ซึ่ง
ตอมายกเลิกระบบสื่อสาร และเปลี่ยนเปนการเชาวงจรสื่อสารขององคการโทรศัพทแทน 
ฉะนั้น การลงทุนระบบสื่อสารนี้ไมนํามาคํานวณเปนตนทุนที่ตกแกป 2545 แตนําเอาคา
เชาวงจรสื่อสารขององคการโทรศัพทมาคิดแทน 

• โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการใหบริการ
ประชาชนทางดานทะเบียนราษฎรและบัตรดวยคอมพิวเตอร ลงทนุในป 2542 เปน
จํานวนเงนิ 943,428,800 บาท (โครงการ 294) ซึ่งประกอบดวย คาระบบคอมพิวเตอร 
616,991,800 บาท คาอปุกรณที่ใชในโครงการ 15,865,800 บาท คาระบบสือ่สาร
ภาคพื้นดนิ 95,259,900 บาท คาเคลื่อนยายระบบดาวเทียม 11,887,000 บาท 
คาใชจายในการบริหาร 115,497,800 บาท และคาใชจายอื่นๆ 87,926,500 บาท 

 
ในการคิดตนทุนการลงทุนใหเปนตนทุนของป 2545 เพื่อใชในการคิดสัดสวนผลตอบแทนตอ

ตนทุนนั้น ในกรณีที่เปนการลงทุนที่อายุโครงการจนถึงป 2545 ไมเกิน 5 ป (ป 2541 – 2545) จะ
เฉลี่ยตนทุนที่ตกในป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 20 ของคาใชจายในการลงทุน และในกรณีที่เปน
การลงทุนที่มีอายุของโครงการจนถึงป 2545 เปน 6 – 10 ป (ป 2536 – 2540) จะเฉลี่ยตนทุนที่ตกใน
ป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 10 ของคาใชจายในการลงทุน สวนการลงทุนที่มีอายุเกิน 10 ป 
(กอนป 2536) จะถือวามีตนทุนที่ตกในป 2545 เปนศูนย 
 โครงการนี้มีตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 รวม 203,920,520 บาท (โปรดดูวิธีการคํานวณ
ในบทที่ 3) และตนทุนในการดําเนินงานรวม 358,903,917 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีตนทุนโดยรวม
ที่ตกในป 2545 เปน 562,824,437 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1.2 
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ตารางที ่4.1.2 ตนทุนของโครงการในป 2545 
(หนวย : บาท) 

ประเภท 2545 หมายเหต ุ
1. คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost)             203,920,520.0  
 1.1  รายจายคาคอมพิวเตอรและอปุกรณ    

1.1.1 คาระบบคอมพิวเตอร 
 

 
 

77,349,000.0

123,398,360.0

ลงทุน (โครงการ 211) 773,490,000 บาท ในป 2538 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการลงทุนนี้) 
ลงทุน( โครงการ 294) 616,991,800 บาท ในป 2542 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการลงทุนนี้)  

 1.1.2  คาอปุกรณที่ใชในโครงการ 
 

                     3,173,160.0ลงทุน (โครงการ 294) 15,865,800 บาท ในป 2542 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 

2.คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost)             358,903,917.0  
 2.1 คาแรง (Labor Cost)                    51,081,085.0*  
 2.2 คาวัสดุ (Material Cost)                   71,831,600.0  
 2.2.1  คาวัสดุคอมพิวเตอร                    26,901,600.0  
                - โครงการ 211                    13,450,800.0  
                   - โครงการ 294                    13,450,800.0  
 2.2.2  คาแบบพิมพคอมพิวเตอร                    44,930,000.0  
                   - โครงการ 211                    22,465,000.0  
                   - โครงการ 294                    22,465,000.0  
 2.3 คาบํารุงรักษา                 180,204,000.0จายคาบํารุงรักษาปละ 180,204,000 บาท 
 2.4 คาเชาวงจรสื่อสารองคการโทรศัพท (ทศท.) 55,787,232.0 
รวม             562,824,437.0   

 ที่มา: จากการคํานวณ 
 หมายเหตุ *   เนื่องจากกรมการปกครองไมไดประมาณคาจางแรงงานสําหรับโครงการนี้ โดยใหเพียงขอมูลวามีพนักงาน

ทั้งหมด 343 คน ตําแหนงซี 1 ถึงซี 7 ทางคณะวิจัยจึงประมาณคาจากคาเฉลี่ยเงินเดือนพนักงานตั้งแตซี 1 ถึง ซี 
7 คูณกับจํานวนพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยสมมติวามีพนักงานในแตละขั้นจํานวนเทาๆ กัน ขั้นละ 49 คน 

 
5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

 โครงการนี้มีบริการอยู 2 แบบ ไดแก (1) การบริการทะเบียนบานดวยระบบคอมพิวเตอร และ 
(2) การบริการดานบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอร ฉะนั้น การประเมินผลประโยชนที่เกิดแก
หนวยงานผูใหบริการ ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม จะเปน
ดังนี้ 
 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

         

 4 - 6

5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
จากการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม พบวา ผูใหบริการเห็นวาการนําระบบ

คอมพิวเตอรมาใชในงานดานการทะเบียนและบัตรมีประโยชนมากอันดับหนึ่ง ไดแก การใหบริการได
รวดเร็วขึ้น รองลงมาไดแก การเพิ่มความถูกตองในการทํางาน และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ไดตามลําดับ (ดูตารางที่ 4.1.3) 

 
ตารางที ่4.1.3 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 73 1 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 42 2 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 33 3 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 12 4 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึน้ 11 5 
ลดตนทุนในการใหบริการ 11 5 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 5 6 

          ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
         อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 32 ชุด 

 
ผลประโยชนแกหนวยงานทีส่ามารถคิดเปนตัวเงินไดแบงออกเปนสองสวน ไดแก 
1. การลดคาใชจายของหนวยงานหรือการมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน ในการคิด

ผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการในสวนนี้ สามารถคิดไดโดยประเมินวา ณ ปริมาณงานเทาเดิม ถา
ตองกลับไปใชระบบเกาที่ตองเสียเวลาในการใหบริการมากขึ้น จะตองเพิ่มคนเทาไร โดยใชขอสมมติ
ในการคํานวณ ดังนี้ 

• ใน 1 วัน พนักงานทาํงาน 7 ชั่วโมง และทํางาน 22 วันตอ 1 เดือน 
• คาจางพนักงานที่สมมติวาเพิ่มข้ึนจะใชคาจางเฉลี่ยของเงนิเดือนขาราชการตัง้แตซี 

1 ถึงซ ี3 ซึ่งมคีาเฉลี่ยเทากบั 7,242 บาทตอเดือน 
และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาโดยเฉลี่ยแลวสามารถใหบริการประชาชน

ไดเร็วขึ้นประมาณ 15 นาทีตอคนในการทําบัตรประชาชน และประมาณ 10 นาทีตอคนในการ
ใหบริการดานทะเบียนบาน 
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ตารางที ่4.1.4 ผลประโยชนที่ผูใหบริการไดรับจากการประหยัดคาใชจาย 
จํานวนนาททีีพ่นักงานทํางานใน 1 ป  110,880 นาท1ี

เวลาที่พนักงานสามารถที่จะลดไดในการออกบัตร 1 ใบ  15 นาที
จํานวนบัตรทีอ่อกทั้งหมดในป 2545  2,361,238 ใบ
เวลาทั้งหมดทีส่ามารถประหยัดไดใน 1 ป (บัตรประชาชน)  35,418,570 นาที
จํานวนพนกังานที่คาดวาจะตองเพิ่มข้ึนถาไมมีระบบไอท ี(บัตรประชาชน) 320 คน2

เวลาที่พนักงานสามารถที่จะลดไดในงานทะเบียน 1 คร้ัง 10 นาที
จํานวนงานดานทะเบียนทัง้หมดในป 2545 9,719,153 งาน
เวลาทั้งหมดทีส่ามารถประหยัดไดใน 1 ป (ทะเบียนบาน) 97,191,530 นาที
จํานวนพนกังานที่คาดวาจะตองเพิ่มข้ึนถาไมมีระบบไอท ี(ทะเบยีนบาน) 877 คน3

จํานวนพนกังานทั้งหมดที่สามารถประหยดัได 1,197 คน
เงินเดือนเฉลี่ยของพนกังาน 7,242 บาท
คาใชจายที่หนวยงานสามารถประหยัดไดในป 2545  103,984,719 บาท4

ที่มา : จากการวิจัยขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณ 

                                                 
1 กําหนดให พนักงานทํางาน 7 ชั่วโมง/วัน และ 22 วัน/เดือน เพราะฉะนั้น พนักงานหนึ่งคนทํางานเทากับ 7 × 60 × 
22 × 12 = 110,880 นาที/ป 
2 ในป 2545 มีการทําบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรจํานวน 2,361,238 ใบ และพนักงานสามารถใหบริการ
ทําบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรโดยลดเวลาที่ใชได 15 นาที/ใบ ซึ่งเวลาที่พนักงานสามารถประหยัดไดจาก
การทําบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรเปน 2,361,238 × 15 เทากับ 35,418,570 นาทีตอป ดังนั้น ในป 2545 
หนวยงานนี้สามารถลดจํานวนพนักงานที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นถาไมมีระบบคอมพิวเตอรในการทําบัตรประชาชนได 
35,418,570/110,880 เทากับ 320 คน/ป 
3 ในป 2545 มีการทํางานดานการทะเบียนดวยระบบคอมพิวเตอรจํานวน 9,719,153 งาน และพนักงานสามารถ
ใหบริการดานงานทะเบียนดวยระบบคอมพิวเตอรโดยลดเวลาที่ใชได 10 นาที/งาน ซึ่งเวลาที่พนักงานสามารถ
ประหยัดไดจากการปฏิบัติงานดานการทะเบียนดวยระบบคอมพิวเตอรเปน  9,719,153  × 10 เทากับ 97,191,530 
นาทีตอป ดังนั้น ในป 2545 หนวยงานนี้สามารถลดจาํนวนพนักงานที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นถาไมมีระบบคอมพิวเตอรใน
การปฏิบัติงานดานการทะเบียนได 97,191,530/110,880 เทากับ 877 คน/ป 
4 ตัวเลขนี้คํานวณไดจาก จํานวนพนักงานทั้งหมดที่หนวยงานนี้สามารถลดลงไดจากการนําระบบคอมพิวเตอรเขา
มาใชในการใหบริการดานการทะเบียนและบัตร คือ 320 + 877 เทากับ 1,197 คน และเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน 
7,242 × 12 =  86,904 บาท/ป จะไดคาใชจายที่หนวยงานสามารถประหยัดไดในป 2545 เทากับ 1,197 × 86,904 
=  103,984,719 บาท 
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จากตารางที่ 4.1.4 พบวาถาไมมีโครงการนี้เกิดขึ้น จะตองจางพนักงานเพิ่มข้ึนทั้งหมด 
1,197 คน โดยแบงเปนงานดานบัตรประชาชน 320 คน และงานดานทะเบียน 877 คน ซึ่งสามารถ
คิดเปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการประหยัดคาใชจายโดยการนําจํานวนพนักงานที่สามารถ
ประหยัดไดไปคูณกับเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานตั้งแตซี 1 ถึงซี 7 โดยมีคาเทากับ 103,984,719 
บาท  

2. รายรับจากการใหบริการดานขอมูลแกประชาชน ซึ่งหนวยงานไดมีการเรียกเก็บ
คาบริการ 10 บาทตอการขอรับบริการดานขอมูล 1 คร้ัง ในป 2545 มีผูมาขอใชบริการดานขอมูล 
53,978 ราย คิดเปนผลประโยชนในสวนของรายรับจากการใหบริการเทากับ 539,780 บาท ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1.5 
 

ตารางที ่4.1.5 ผลประโยชนจากรายรบัในการใหบรกิารขอมูลแกประชาชน 
ผลประโยชนที่เกิดจากรายรับที่เพิม่ขึน้ 

จํานวนผูมาขอรับบริการดานขอมูล 53,978 ราย
คาธรรมเนียมในการใหบริการ 10 บาท/ราย
รายรับทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใหบรกิารขอมลู 539,780 บาท
ที่มา: กรมการปกครอง 
 

5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

 คณะวิจัยไดทําการออกแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ
จํานวน 362 ราย จาก 6 ที่วาการอําเภอ โดยแบงเปน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เขต ไดแก 
สํานักงานเขตพระนคร สํานักงานเขตบางรัก และสํานักงานเขตสาทร ที่วาการอําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก ที่วาการอําเภอ เมืองจังหวัดชลบุรี และที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยไดผล
ดังตารางที่ 4.1.6, 4.1.7 และตารางที่ 4.1.8 
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ตารางที ่4.1.6 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 

ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 723 1 
ประหยัดเวลา 712 2 
ประหยัดคาเดนิทาง 308 3 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 189 4 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 120 5 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 120 5 

         ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
    อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 362 ชุด 

ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูรับบริการไดรับประโยชนจากการไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น
เปนอันดับหนึ่ง และประโยชนจากการประหยัดเวลา และคาเดินทางเปนอันดับที่สองและสาม 
ตามลําดับ ทั้งนี้เปนผลจากการนําระบบคอมพิวเตอรไปใชในงานดานทะเบียนและบัตรจึงชวยใหการ
บริการดังกลาวเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงการที่ผูรับบริการสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทางไปรับบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม เนื่องจากผูรับบริการสามารถรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชนไดเลย โดยที่ไมจําเปนตองรับใบเหลืองกอน 

ตารางที ่4.1.7 การประเมนิผลประโยชนที่เกิดแกผูรบับริการ: บัตรประชาชน 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0 26 7.18 0 0.00
1-20 89 24.59 10.5 2.58
21-40 84 23.20 30.5 7.08
41-60 75 20.72 50.5 10.46
61-80 26 7.18 70.5 5.06
81-100 45 12.43 90.5 11.25
150 9 2.49 150 3.73
200 8 2.21 200 4.42
รวม 362 100.00  44.58

   ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 362 คน 
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ในการประเมินผลประโยชนจากการใชระบบคอมพิวเตอรบริการดานบัตรประชาชนที่ไดจาก
แบบสอบถามพบวา ผลประโยชนที่เปนตัวเงินที่ผูรับบริการตอบในแบบสอบถามไดรับอยูในรูปของ
การประหยัดเวลาและคาเดินทางเปนสวนใหญ มีคาเฉลี่ยของผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับจาก
โครงการใหบริการประชาชนดานบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรเทากับ 44.58 บาทตอคร้ัง ใน
ป 2545 มีผูรับบริการการจัดทําบัตรประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรแบบใหมใน 9 จังหวัด 
(กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สงขลา ชลบุรี เชียงใหม อุดรธานี สุราษฎรธานี พิษณุโลก และ 
นครปฐม รวมทั้งอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี) จํานวน 2,361,238 ราย คิดเปนมูลคาผลประโยชนที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้น  2,361,238 × 44.58 เทากับ 105,263,990.04 บาท 
 

ตารางที ่4.1.8 การประเมนิผลประโยชนที่เกิดแกผูรบับริการ: ทะเบียนบาน 
มูลคาผลประโยชน

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่

(บาท) 
0 46 12.71 0 0.00
1-20 90 24.86 10.5 2.61
21-40 140 38.67 30.5 11.80
41-60 44 12.15 50.5 6.14
61-80 21 5.80 70.5 4.09
81-100 8 2.21 90.5 2.00
150 5 1.38 150 2.07
200 8 2.21 200 4.42
รวม 362 100.00  33.13

   ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 362 คน 
 
 ในการประเมินผลประโยชนจากการใชระบบคอมพิวเตอรบริการดานทะเบียนบาน ที่ไดจาก
แบบสอบถามพบวา ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการดานทะเบียนสวนใหญอยูในรูปของความพึง
พอใจจากการไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยคาเฉลี่ยของผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับจาก
โครงการจัดระบบการใหบริการดานทะเบียนบานดวยระบบคอมพิวเตอรเทากับ 33.13 บาทตอคร้ัง 
ในป 2545 มีผูรับบริการดานทะเบียนบานแบบออนไลนรวมทั้งหมด 9,719,153 ราย คิดเปน
ผลประโยชนรวมทั้งสิ้น 9,719,153 × 33.13 เทากับ 321,995,538.89 บาท 
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 รวมผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการจากการใชบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
ในป 2545 ทั้งสิ้น 105,263,990.04 + 321,995,538.89 เทากับ 427,259,528.93 บาท 
  

5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม 

 จากผลจากการวิจัยดวยแบบสอบถามพบวา ทั้งผูรับบริการและผูใหบริการมีความเห็น
ตรงกันวาโครงการนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปมากที่สุด โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวาโครงการนี้เปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรทั่วถึงทั้งประเทศทําใหประชาชนไดรับบริการที่
ถูกตอง สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันผูใหบริการเห็นวา โครงการนี้สามารถให
ประโยชนตอสังคมในดานธรรมาภิบาลไดคอนขางมากรองจากผลประโยชนที่เกิดแกประชาชน 
เพราะระบบคอมพิวเตอรสามารถตรวจสอบการอนุมัติบริการดานการทะเบียนและบัตรจึงมีสวนชวย
ปองกันการทุจริตดานการทะเบียนและบัตร แตอยางไรก็ตาม ผูรับบริการสวนนอยที่เห็นวาโครงการนี้
มีประโยชนมากในดานธรรมาภิบาล ดังแสดงในตารางที่ 4.1.9 และ 4.1.10 

 
ตารางที ่4.1.9 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ 

รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 
29 3 0 0 32 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

(90.63%) (9.38%) (0.00%) (0.00%) (100.00%)
16 12 3 0 32 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 

(50.00%) (37.50%) (9.38%) (3.13%) (100.00%)
14 15 3 0 32 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 

(43.75%) (46.88%) (9.38%) (0.00%) (100.00%)
21 9 1 1 32 ธรรมาภิบาล 

(65.63%) (28.13%) (3.13%) (3.13%) (100.00%)
   ที่มา: จากแบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 32 คน  
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แผนภูมิที่ 4.1.1 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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          ที่มา : จากตารางที่  4.1.9 
 
 

ตารางที ่4.1.10 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 318 
(87.85%) 

44 
(12.15%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

362 
(100.00%)

เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 83 
(22.93%) 

171 
(47.24%) 

57 
(15.75%) 

51 
(14.08%) 

362 
(100.00%)

ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 71 
(19.62%) 

160 
(44.20%) 

87 
(24.03%) 

44 
(12.15%) 

362 
(100.00%)

ธรรมาภิบาล 41 
(11.33%) 

138 
(38.12%) 

105 
(29.01%) 

78 
(21.54%) 

362 
(100.00%)

     ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 362 คน  
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แผนภูมิที่ 4.1.2 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

 เปนประโยชนตอ
ประชาชนท่ัวไป

 เปนประโยชน  
ตอภาคธุรกิจ

ทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มขึ้น

ธรรมาภิบาล

ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
     ที่มา: จากตารางที่  4.1.10 

6) สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

อาศัยผลที่ไดในขอ  5.1 และ ขอ 5.2 มาคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน พบวา
โครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรมี
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.94 เทา  ดังแสดงในตารางที่ 4.1.11 

ตารางที ่4.1.11 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทนุ 

ตนทนุรวม (บาท) 562,824,437.00
ผลประโยชนรวม (บาท) 531,784,027.935

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 0.94
            ที่มา : คํานวณจากตารางที่ 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, และ 4.1.8 

                                                 
5 ตัวเลขนี้คํานวณไดจาก ผลประโยชนที่ผูใหบริการไดรับจากการประหยัดคาใชจายในป 2545 และผลประโยชน
จากรายรับในการใหบริการขอมูลแกประชาชนในป 2545 รวมกับ ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการในป 2545 
ดังนั้นผลประโยชนรวมทั้งหมดของโครงการนี้  103,984,719 + 539,780 + 427,259,528.93 เทากับ 
531,784,027.93 บาท 
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7) สรุปการวเิคราะหโครงการ 

ผลจากการวิเคราะหโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตร 
ดวยระบบคอมพิวเตอรพบวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 0.94 ซึ่งหมายความวา
ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวาตนทุน แตโครงการนี้ยังมี
ผลประโยชนตอสังคมโดยรวม ซึ่งไมสามารถวัดเปนตัวเงินได เชน 

• การสรางระบบฐานขอมูลทีถู่กตองและมัน่คง 
• ระบบฐานขอมูลที่ไดจะสามารถนาํไปใชประโยชนในการดําเนนิงานของภาครัฐใน

ดานตางๆ เชน การเลือกตั้ง  
• ชวยใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตดานการทะเบียนและบัตรมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
ขณะเดียวกันกรมการปกครอง รายงานวา ในป 2545 มีหนวยงานตางๆ ที่ไดใชฐานขอมูล

ทะเบียนกลางของกรมการปกครองจํานวน 34 หนวยงาน รวมจํานวนขอมูลที่ตรวจสอบทั้งสิ้น 
14,985,782 รายการ ซึ่งการใชฐานขอมูลเหลานี้ยังไมมีการเก็บคาบริการและไมไดประเมินคาเปนตัวเงิน 

นอกจากนี้ ขณะนี้การใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรมี
อยูในสํานักทะเบียนเพียงบางจังหวัดเทานั้น หากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใหบริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศจะทําใหผลประโยชนของโครงการเพิ่มข้ึนมาก และมีแนวโนมที่จะทําใหสัดสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนสูงขึ้น 


