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4.6. โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานกังานที่ดิน  
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

1) ความเปนมา1 

โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนของสํานักงาน
ที่ดินทั่วประเทศ ในชวงแรกจะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โครงการนี้เร่ิมทดลองครั้งแรก ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระโขนง ระหวางป 2533 – 
2535 และในโครงการระยะแรก (ป2533 – 2539) สามารถใชระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 30 สํานักงาน 

ในโครงการระยะที่สอง (2540 – 2544) สามารถใชระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนเพิ่มข้ึนอีก 16 แหง และทดแทนระบบเดิมที่สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาพระโขนง 1 แหง ตอมาในโครงการระยะที่ 3 (2545 – 2549) ไดขยายการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งสํานักงานที่ดินในป 2545 นับจากเริ่มโครงการจนถึงป 2545 โครงการนี้ได
ติดตั้งและใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินรวมทั้งสิ้น 47 แหง  
 ในการวิเคราะหสัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุนของโครงการนี้ คณะวิจัยไดเลือกสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเปนตัวอยางของการศึกษา สํานักงานทีดิ่นทัง้
สองแหงนี้มีการดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเริ่มใชระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนดานจดทะเบียนและนิติกรรมเต็มรูปแบบในชวงป 2536 – 2539 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  
• เพื่อพัฒนาระบบงานการบริการประชาชนในดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ 
• เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินใหมีมาตรฐาน มีความถูกตองเปนปจจุบันสามารถ

เชื่อมโยงและใชประโยชนไดอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
• เพื่อชวยสนับสนุนการจัดทําสถิติ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บเงิน

รายไดของสํานักงานที่ดินใหสามารถนําขอมูลตางๆมาใชในการบริหารงาน และการ
วางแผนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
                                                 
1 ดูรายละเอียดใน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทนระบบเดิม 
ภายใตโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน ระยะที่ 3 (2545 – 2549)” 2546. 
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3) รูปแบบการใหบริการและผูรับบริการ 

 โครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินเปนไปในลักษณะของการประมวลผล
รายการ (Transaction processing) ซึ่งประชาชนจะมาติดตอขอรับบริการจากภาครัฐเปนครั้งๆตาม
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เชน ประชาชนตองมาติดตอกรมที่ดินเพื่อดําเนินการโอนเพื่อซื้อ – 
ขายที่ดิน การไถถอน – จํานองที่ดิน การรับมรดกที่ดิน และการขอทราบราคาประเมินที่ดิน จากการที่
กรมที่ดินนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อใหบริการทําใหประชาชนสามารถไดรับบริการที่รวดเร็ว
ข้ึน ดังแผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดวยระบบคอมพิวเตอรปจจุบัน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม        ผลลัพธของขั้นตอนที่ใชระบบคอมพิวเตอร 
 
รายการขอเบิกเอกสารสิทธิ์และสารบบ 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ 
• รับเรื่อง 
• ตรวจ

แจงการคนหา 
เอกสารสิทธิ์/สา

ลงบัญชีรับทําการ 

ตรวจอายัดดวยระบบ

 
เจาหนาที่ 
สอบสวน

สั่งใบมอบอํานาจ (ถามี) 

ตรวจทานอายัด (ถามี) 

ประเมินราคาที่ดิน/หองชุด 

ประเมินราคาที่ดินส่ิงปลูก

คํานวณคาธรรมเนียมภาษีอากร 

พิมพสัญญา 
พิมพ 
ใบเสร็จ 
รับเงิน 

แกทะเบียน 

จดทะเบียน/ประทับตรา 

สงคืนเอกสารสิทธิ์ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

กิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร 

สงเอกสารสิทธิ์/สารบบ 

พิมพคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 และการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภท

พิมพสัญญาบันทึกขอตกลงประเภทตางๆ 
และบันทึกรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

รายงานการจัดเก็บเงิน คาธรรมเนียม/

รายงานการจัดเก็บเงิน คาธรรมเนียม

รายงานการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รายงานสถิติปริมาณงานและ

สอบถามขอมูลที่ดิน 

คนหาขางเคียง 

จัดทําสํารองขอมูลทุกส้ินวัน 
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ผูรับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงหนวยงานราชการตางๆ ที่มาติดตอเร่ือง
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

4) ตนทุนของโครงการ 

คาใชจายในการลงทุนของโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินแตละแหง 
ประกอบดวยคาใชจายดังตอไปนี้ 

• คาใชจายในการลงทนุดานระบบคอมพิวเตอร 2,250,000 บาท 
• คาใชจายในการลงทนุดานการติดตั้งคอมพิวเตอร/โปรแกรม 13,500 บาท 
• คาใชจายในการลงทนุดานการจัดการขอมลู 25,000 บาท 
• คาใชจายในการลงทนุดานวสัดุจัดการขอมูล 120,000 บาท 

คาใชจายในการลงทุนของโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินแตละแหง รวม
เทากับ 2,408,500 บาท เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยไดเลือกศึกษาสํานักงานที่ดิน 2 แหง คือ 
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ดังนั้นคาใชจายในการลงทุน
ของโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินทั้งสองแหง รวมเทากับ 4,817,000 บาท เนื่องจาก
โครงการนี้เร่ิมตนดําเนินการเมื่อป 2536 – 2539 ซึ่งมีอายุการลงทุนของโครงการจนถึงป 2545 
ประมาณ 6 – 10 ป จึงใหคิดตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 รอยละ 10 ของคาใชจายในการลงทุน
ขางตน ซึ่งคิดเปนเงิน 481,700 บาท (โปรดดูวิธีการคํานวณในบทที่ 3)  และมีตนทุนการดําเนินงาน 
621,676.29 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีตนทุนโดยรวมที่ตกในป 2545 เปน 1,103,376.29 บาท ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.6.1 
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ตารางที่ 4.6.1 ตนทุนของระบบคอมพิวเตอรในสาํนักงานที่ดิน 
                   (หนวย : บาท) 

ประเภท  2545  หมายเหต ุ

1.คาใชจายในการลงทุน 
 
 
 

481,700ชวงป 2536 – 2539 มีคาใชจายลงทุนใน
สํ านั ก ง านที่ ดิ นทั้ ง สอ งแห ง นี้ ป ร ะมาณ
4,817,000 บาท (คํานวณคาเสื่อมราคา 10%
ของการลงทุนนี้) 

2. คาใชจายในการดาํเนนิงาน 621,676.29  
2.1 คาจางพนกังานที่เกีย่วของ 
2.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร 

  353,428.09
268,248.20

รวม 1,103,376.29
ที่มา : กรมที่ดิน 

 
5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

จากที่ไดนําเสนอในบทแนวคิดและวิธีการศึกษา ประโยชนของโครงการไอทีประกอบดวย
สามสวน คือ ประโยชนตอผูใหบริการ ประโยชนตอผูรับบริการ และ ประโยชนตอสังคมโดยรวม 
คณะวิจัยไดประเมินโดยอาศัยแบบสอบถามเปนหลัก ดังนี้ 
 

5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ  

จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ผูใหบริการมีความเห็นวา ประโยชนที่สําคัญที่สุด
ของโครงการใชระบบคอมพิวเตอร ไดแก การใหบริการประชาชนไดรวดเร็วเพิ่มข้ึน และการลด
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็ทําใหพนักงานทํางานไดสะดวกมากขึ้นและเพิ่มความ
ถูกตองในการดําเนินงาน (ดูตารางที่ 4.6.2) 
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ตารางที่ 4.6.2 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 56 1 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 35 2 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 28 3 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 25 4 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึน้ 17 5 
ลดตนทุนในการใหบริการ 3 6 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 3 7 

  ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
           อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 28 ชุด 

 
 

5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ  

 คณะวิจัยไดทําการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการจํานวน 
109 คน โดยแบงตามประเภทงาน ดังที่แสดงไวในตารางดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.6.3 กลุมตัวอยาง : จําแนกตามประเภทงาน 

โอนเพื่อ ซื้อ-ขาย 58 
ไถถอน-จํานอง 23 
รับมรดก 6 
ขอทราบราคาประเมินที่ดิน 22 
รวม 109 

              ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 109 คน 
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ตารางที่ 4.6.4 : ระดับความสาํคัญของประโยชนทีผู่รับบริการไดรับ 
  คะแนน อันดับ 

ประหยัดเวลา 231 1 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 181 2 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 106 3 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 64 4 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 35 5 
ประหยัดคาเดนิทาง 31 6 

          ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
             อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 109 ชุด 

  
จากตารางที่ 4.6.4 พบวา ผูรับบริการไดรับประโยชนจากการประหยัดเวลามากที่สุด 

รองลงมา ไดแก การไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น และการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันสมัย 
ตามลําดับ 

จากตารางที่ 4.6.5 พบวา ผลประโยชนเฉลี่ยที่เกิดแกผูรับบริการในการติดตอขอรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินเทากับ 57.54 บาทตอการติดตอเขารับบริการ 1 คร้ัง และเพื่อใหสอดคลองกับ
การวิเคราะหตนทุนของโครงการ จึงไดใชจํานวนบริการที่เกิดขึ้นในสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดสมุทรปราการมาคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ ซึ่งสามารถที่จะคํานวณ
ผลประโยชนทั้งหมดที่ผูรับบริการไดรับ เทากับ  4,489,530.95 บาท  ดังตารางที่ 4.6.6 
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ตารางที่ 4.6.5 การคํานวณผลประโยชนเฉลี่ยทีเ่กดิแกผูรับบรกิาร 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0 17 15.60 0 0.00
1-20 28 25.69 10.5 2.70
21-40 18 16.51 30.5 5.04
41-60 22 20.18 50.5 10.19
61-80 7 6.42 70.5 4.53
81-100 8 7.34 90.5 6.64
150 2 1.83 150 2.75
200 4 3.67 200 7.34
500 2 1.83 500 9.17
1,000 1 0.92 1,000 9.17
รวม 109 100.00  57.54
  ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 109 คน 
 

ตารางที่ 4.6.6 การคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 
ผลประโยชนเฉลี่ยตอการเขารับบริการ 1 คร้ัง (บาท/คร้ัง) 57.54
จํานวนบริการทั้งหมดในป 2545 (คร้ัง) 78,029
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมด (บาท) 4,489,530.95

    ที่มา : จากตารางที่ 4.6.5 และขอมูลจากสํานักงานที่ดิน จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ 
 

5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม  

 จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวา ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในสํานักงานที่ดินจะเปน
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด โดยทั้งผูใหบริการและผูรับบริการมีความเห็นเชนเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรสามารถใหบริการดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดถูกตองและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในดานธรรมาภิบาลนั้นผูใหบริการเห็นวาการลงทุนดาน
ไอทีใหผลประโยชนดานธรรมาภิบาลคอนขางมาก เพราะระบบคอมพิวเตอรสามารถตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานและการจัดเก็บเงินรายไดของสํานักงานที่ดินไดมากขึ้น แตผูรับบริการเห็นวากอใหเกิด
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ประโยชนดานธรรมาภิบาลไมมาก สาเหตุอาจมาจากประชาชนไมทราบวาเจาหนาที่สามารถใช
ขอมูลเหลานี้ประกอบการใหบริการไดอยางโปรงใสมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.6.7 และ 4.6.8 
 

ตารางที่ 4.6.7 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

23 5 0 0 28 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(82.14%) (17.86%) (0.00%) (0.00%) (100.00%)

9 15 4 0 28 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(32.14%) (53.57%) (14.29%) (0.00%) (100.00%)

10 12 5 1 28 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(35.71%) (42.86%) (17.86%) (3.57%) (100.00%)

13 13 2 0 28 ธรรมาภิบาล 
(46.43%) (46.43%) (7.14%) (0.00%) (100.00%)

      ที่มา : จากแบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 28 คน  
 

แผนภูมิที่ 4.6.1 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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          ที่มา : ตาราง 4.6.7 
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ตารางที่ 4.6.8 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

91 16 1 1 109 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(83.49%) (14.68%) (0.92%) (0.92%) (100.00%) 

57 40 5 7 109 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(52.29%) (36.70%) (4.59%) (6.42%) (100.00%) 

22 56 19 12 109 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(20.18%) (51.38%) (17.43%) (11.01%) (100.00%) 

17 38 30 24 109 ธรรมาภิบาล 
(15.60%) (34.86%) (27.52%) (22.02%) (100.00%) 

ที่มา : แบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 109 คน  
 

แผนภูมิที่ 4.6.2 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ
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      ที่มา : ตาราง 4.6.8 
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6) สัดสวนของผลตอบแทนตอการลงทุน 
ในการคํานวณผลตอบแทนตอการลงทุนนั้น ในสวนของผลตอบแทนจะพิจารณาเฉพาะ

ผลตอบแทนที่สามารถประเมินเปนตัวเงิน ซึ่งไดแก ผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ เฉพาะในป 2545 
จึงคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการใชระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน เทากับ 
4.07 (ดูตารางที่ 4.6.9) แตอยางไรก็ตาม โครงการนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการ 
เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอ 
 

ตารางที่ 4.6.9 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

ผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการทัง้หมด (บาท)              4,489,530.95
ตนทนุ (บาท) 1,103,376.29
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 4.07

         ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 4.6.1 และ 4.6.6 
 
7) สรุปผลการวิเคราะหโครงการ 

ผลจากการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 พบวาโครงการใชระบบ
คอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดินมีผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 4.07 เปนที่นาสังเกตวา มีการลงทุน
ระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานที่ดินตั้งแตป 2536 – 2539 และไมมีการลงทุนเพิ่มเติมอีก ทําให
คาใชจายการลงทุนที่คิดคาเสื่อมราคาแลวตกอยูในป 2545 มีมูลคานอย ตนทุนรวมจึงมีคานอยตาม
ไปดวย และมีผลทําใหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวา 1 
 
 


