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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับ
ระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ (BPCM System) และเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจการใช้โปรแกรม BPCM System ในพื้นที่เทศบาลตำ�บลอิสาณ, องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำ�บลห้วยแถลง
อำ�เภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ วิธกี ารศึกษาผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมโดยใช้
โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลักในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และใช้โปรแกรม MySQL พัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ในส่วนผูใ้ ช้งานของระบบเซิรฟ์ เวอร์ (Server) กับไคลเอ็นต์ (Client)
ได้ท�ำ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพือ่ ใช้ในการประมวลผลและ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการจัดการ
ใบอนุญาตควบคุมอาคารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีจดุ เด่น คือ 1) สามารถใช้งานได้กบั องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีม่ ฐี านข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละไม่มฐี านข้อมูลเชิงพืน้ ที่ เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้ 2) การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็น Open
Source เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถนำ�ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และ 3)
โปรแกรมฯ สามารถ (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
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GIS และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอยูเ่ ดิมได้ผา่ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจึงสามารถทำ�งานได้ไม่จำ�กัด
เวลาและสถานที่ อีกทัง้ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อม
กันและทำ�งานพร้อมกันได้
สำ�หรับผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System ( =
4.90) ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System ( = 4.93)
ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System
( = 4.85) และด้านประสิทธิภาพการยืน่ ขออนุญาต
ควบคุมอาคารที่ทำ�งานด้วยโปรแกรม BPCM
System ( = 4.76)
คำ�สำ�คัญ : การประเมินประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ,
		 โปรแกรม BPCM System

Abstract

The objectives of this research study
were to develop the web application
program for Building Permit Control Management
system for LAOs by using Geo-information
technology (BPCM system), and to evaluate
the effectiveness and satisfaction towards
the use of this web application for BPCM
system of the LAOs in the area of Isan Sub
district Municipality, Chum Het Sub district
Administrative Organization, Muang District,
Buriram Province and Huai Thalaeng Sub
district Municipality, Huai Thalaeng District,
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Nakhon Ratchasima Province. In the study,
the program was developed by using Map
Server Minnesota program as a core program
in developing the web application in terms
of Geographic Information System (GIS)
and using MySQL in developing database
management system. For the users of
Server and Client system, the program was
designed and developed by utilizing PHP
language for using in processing and
connecting with the database.
The findings indicated that the BPCM
system that was developed had the following salient feature: 1) it can be used at LAOs
with database containing either Spatial Data
or Non-Spatial Data and any LAOs can use
the system. 2) the programs that were
selected and used in the development of the
system were open source type (no copyright).
Therefore, people in general can use it at
no cost. 3) the program can digitize the new
building scope and include the scope to the
GIS and can also connect the available GIS
of the LAOs with BPCM system via internet
network. Therefore, the users can work from
anywhere without time and place limit.
In addition, the data can be accessed and
used simultaneously.
Regarding the evaluation on the effectiveness and the satisfaction towards the
BPCM system, the result showed that four
aspects were at the highest level, which can
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be arranged in this order: the usefulness of
BPCM system ( = 4.90), the effectiveness of
the geographic information system’s data in
the BPCM system ( = 4.93), the effectiveness
of the BPCM system program ( = 4.85) the
effectiveness of submitting the form for
requesting the building control permit by
using the BPCM system program ( = 4.76)

Keywords : Evaluation on effectiveness,
Satisfaction, Program BPCM system

บทนำ�

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เป็นการบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ (New Public
Management) ที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาลในยุค
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
หน่วยงานของภาครัฐได้อ�ำ นวยความสะดวกรวดเร็ว
ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้
บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)
ซึ่ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ สำ � คั ญ ในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนของรัฐบาลในด้านต่างๆ คือ การพัฒนา
ระบบบริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Services) โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนา
ระบบในการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สำ�หรับบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ เช่น
การเสียภาษี การจดทะเบียน การยื่นคำ�ร้อง และ
การเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การจัดการ
ใบอนุญาตควบคุมอาคารถือได้วา่ เป็นสิง่ จำ�เป็นอย่าง
หนึ่งที่ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาระบบ e-Services ใน
การให้บริการประชาชนเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน
การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยได้
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เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้นจึงต้องวางระบบการ
ควบคุมอาคารให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการวางผังเมืองในอนาคต และจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร โดยการตราพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 จึงส่งผลให้ท้องถิ่นนั้นๆ ต้องมีหน้าที่
จัดการและควบคุมการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
โดยประชาชนที่มีความต้องการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรื อ รื้ อ ถอนอาคารต้ อ งเข้ า มาติ ด ต่ อ ขออนุ ญ าต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองก่อน
จึงจะสามารถทำ�การก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารได้
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้
จัดการระบบงานดังกล่าวนี้ ด้วยการจัดเก็บข้อมูล
และการดำ�เนินงานเป็นรูปแบบเอกสารเพียงอย่าง
เดียว ทำ�ให้การสืบค้นข้อมูลทำ�ได้ยาก ใช้เวลามาก
ในการดำ�เนินงาน สิน้ เปลืองทรัพยากรบุคคล ยากต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแก้ข้อมูล ส่งผลให้
มีแนวโน้มทีป่ ระชาชนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุม
อาคาร เนื่องจากเห็นว่าการขออนุญาตสร้างอาคาร
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำ�ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น (จิรศักดิ์ พยุงวงศ์, 2550) อีกทั้งประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ทราบขัน้ ตอนการขออนุญาต ไม่ตอ้ งการ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต ไม่ต้องการเข้า
มาติดต่อราชการกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมถึงเอกสารและหลักฐานในการยืน่ ใช้มากเกินไป
(สินาด กรีทวี, 2551) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
อนุมัติการออกใบอนุญาตต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการประมาณ 30 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา
ทีย่ าวนาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2552)
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จึงส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สนใจหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นวิธี
การทีจ่ ะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งควรแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการการ
ออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร ประกอบกับปัจจุบัน
ระบบโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้กระจายสูท่ กุ
พื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สำ�คัญยิ่งในการ
ช่วยให้กระบวนการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร
ทำ�ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า ในเมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้มี
การออกแบบระบบ National Building Information
System (NBIS) ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตและภาพถ่าย
ในการจัดการเกีย่ วกับการบริหารงานของใบอนุญาต
ก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
ในการจั ด การฐานข้ อ มู ล ของพื้ น ที่ และมี ก าร
ออกแบบให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบการเงิ น
ของเทศบาล ระบบการจัดซื้อ ระบบสัญญา ที่ดิน
ของเมืองได้ (Mezyad M. Alterkawi, 2005) ใน
ประเทศไทยนัน้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (2551) ได้พฒ
ั นาโปรแกรมการจัด
เก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของท้องถิ่นขึ้น
มาเช่นกัน โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวถูก
นำ�ไปใช้กับหน่วยงานขององค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดปริมณฑล และจำ�นวน 18
จังหวัดในส่วนภูมิภาค ซึ่งโปรแกรมสามารถทำ�การ
บันทึกรายการข้อมูลการออกใบอนุญาตผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Web Browser นอกจาก
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นี้ ปั จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานครได้ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ
ข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นพัฒนาโปรแกรมใบอนุญาต
ยิ้ม เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคาร 3 ชั้น หรือบ้านที่อยู่อาศัยพื้นที่ไม่เกิน 300
ตารางเมตร ให้สามารถดำ�เนินการได้ภายใน 30 วัน
จากเดิมที่ต้องใช้เวลานานถึง 5-6 เดือน แต่อย่างไร
ก็ตามจากการตรวจสอบ พบว่าทั้งสองโปรแกรม
เป็ น การพั ฒ นาระบบที่ ใช้ ร ะบบสารสนเทศใน
การจัดการฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงอย่าง
เดียว ยังไม่ได้มีการนำ�เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมดังกล่าว (ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2556 ;
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร,
2556) จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับ
ระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร และ
ได้กำ�หนดชื่อย่อๆ ว่า โปรแกรม BPCM System
(Building Permit Control Management
System) โดยมี จุ ด เน้ น ที่ ก ารเลื อ กใช้ โ ปรแกรม
ทั้งหมดเป็นประเภท Open Source ที่สามารถ
บูรณาการการทำ�งานให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Geoinformation Technology) ใช้งานร่วมกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management
Information System : MIS) ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Web Application ได้
ทำ � ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำ�งานพร้อมกัน
ได้ นำ�ไปสู่การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจ
สอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจึงได้มี
การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
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โปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้เป็นโปรแกรมต้นแบบ
ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง อื่ น ๆ ทั่ ว
ประเทศไทยได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
สำ�หรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร
เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบ
การจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับ
ระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ทีส่ ามารถ
ช่ ว ยลดเวลาในการทำ � งาน เพิ่ ม ความสะดวก
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลของหน่วยงานทำ�ได้ด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และสามารถลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร รวมถึงสามารถ
ออกรายงานผลได้ตลอดเวลา (รายวัน รายเดือน
รายไตรมาส หรือ รายปี)
2. ได้โมเดลต้นแบบทางด่วนข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ สำ�หรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การควบคุ ม อาคารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถนำ�ไปเป็นต้นแบบให้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งทัว่ ประเทศได้
3. ได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับ
ระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารเป็นการ
พัฒนาระบบบริการแบบ e-Services ที่จะสามารถ

ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ให้บริการแก่ประชาชน เป็นการประหยัดเวลาและ
เพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูม้ าติดต่อขอใช้บริการ ซึง่ จะ
เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลสูก่ ารบริหาร
งานแบบ e-Government
4. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ฐ าน
ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศที่มีรายละเอียดถึงระดับ
รายแปลง รายบุ ค คล ซึ่ ง สามารถนำ � ฐานข้ อ มู ล
ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการประกอบการตั ด สิ น ใจวางแผน
พั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ า นอื่ น ๆ
เช่น การบริการระบบสาธารณูปโภค การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะและประปา รวมถึงระบบงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น นำ�ไปสู่
การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ในอนาคตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำ�บล และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุกแห่งของประเทศไทย
2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีด่ �ำ เนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
เจาะจงเลือกพื้นที่ศึกษา จำ�นวน 3 แห่ง ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นทีเ่ รียบร้อย และได้มกี ารออกกฎกระทรวง
เพื่อใช้ในการควบคุมอาคารก่อสร้างภายในพื้นที่
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเป็ นที่ เรี ย บร้ อ ย
แล้ว ได้แก่
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2.1 เทศบาลตำ�บลห้วยแถลง อำ�เภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเทศบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแผนที่แม่บท เกี่ยว
กับข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อรองรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร
เป็นที่เรียบร้อย
2.2 เทศบาลตำ�บลอิสาณ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาลที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
2.3 องค์การบริหารส่วนตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แทน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตำ�บลที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแผนที่
แม่บท เกี่ยวกับข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อรอบรับระบบการจัดการใบอนุญาต
ควบคุมอาคารเป็นที่เรียบร้อย

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

วิธีการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร ตำ�รา คู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�
แผนทีฐ่ านและแผนทีแ่ ม่บท ใบอนุญาตควบคุมอาคาร การจัดทำ�แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ การจัดทำ�แผนที่ ระบบฐานข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 1.2 การรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- ระวางแผนทีห่ รือระวางทีด่ นิ มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:1,000 ของกรมทีด่ นิ
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- ข้อมูลหนังสือสำ�คัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น สิทธิครอบครองใน
ที่ดิน (สค.1) หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (น.ส.3) หรือ (น.ส.3ก.) และข้อมูลสารบบที่ดิน ของกรมที่ดิน
- ข้อมูลสำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ของสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดิน
- ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน
- ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ของดาวเทียม Quick Brid
- แผนที่ภูมิประเทศ ลำ�ดับชุด L7017 มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
- การสำ�รวจข้อมูลภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม BPCM System แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
การจัดทำ�แผนที่ฐานและแผนที่แม่บทของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open Source)
ที่บุคคลทั่วไปนำ�ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ทั้งWindow Linux, Unix, Mac, OSX และ
Android รวมถึงการใช้งานง่าย สนับสนุนกับข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลเวกเตอร์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิง
พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว (Anita Graser, 2013)
2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BPCM System) สรุปขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ ดังนี้
		 2.1 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ออกใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานทีเ่ ป็นพืน้ ทีว่ จิ ยั โดยนำ�ข้อสรุปทีไ่ ด้จากการจัดประชุมมาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบแผนผังโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น
		 2.2 พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลักในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS เนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์ Web GIS Engine ประเภท Open Source ที่เป็นที่
ยอมรับในการนำ�มาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS) โดยมี
คุณสมบัตใิ นการรองรับการแสดงผลแบบ Thematic Mapping สนับสนุนการทำ�งานกับรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศชนิดต่างๆ ผ่านทาง GDAL/OGR ทัง้ Vector Raster และ Spatial Database นอกจาก
นี้ยังสามารถ Compile ด้วยภาษา C ทำ�งานแบบ CGI หรือเลือกใช้แบบ Map Script ภาษาต่างๆ เช่น C#,
Python, PHP, Java รวมถึงรองรับการทำ�งานบนโปรโตคอลมาตรฐานของ OGC เช่น WMS, WFS, WCS,
GML, SLD, FE, SOS, KML เป็นต้น (ชัยภัทร เนื่องคำ�มา, 2556)
		 2.3 ใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมสำ�หรับการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
		 2.4 ผู้ใช้งานของระบบฝั่ง Server ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลและเชือ่ มต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการนำ�ข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้รว่ มกับการประมวลผลและส่ง
ผลลัพธ์ไปยังฝัง่ Client ทีร่ อ้ งขอ สำ�หรับผูใ้ ช้งานระบบฝัง่ Client ได้เขียนคำ�สัง่ เพือ่ ทำ�การร้องขอหรือเรียกใช้
งานไฟล์ PHP ทีเ่ ก็บในเครือ่ ง Server ด้วยการใช้ HTML สำ�หรับการทดสอบระบบของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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ภายหลังจากที่ได้พัฒนาโปรแกรม BPCM System เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นพื้นที่วิจัยเป็นผู้ทดสอบระบบ ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และผ่านระบบเครือข่ายของพื้นที่วิจัยแต่ละหน่วยงาน จากนั้นทำ�การรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้
รับจากหน่วยงานทีเ่ ป็นพื้นที่วิจัย มาใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมต่อไป
		 2.5 พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม BPCM System ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
		 2.6 ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจโปรแกรม BPCM System โดยนำ�ผลการประเมิน
ที่ได้ไปปรับปรุงโปรแกรมอีกครั้ง เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบรูณ์ถูกต้องมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม
BPCM System
วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System
ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามผูบ้ ริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยจำ�แนกเป็นระดับความคิดเห็นเป็น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทำ�การวิเคราะห์โดย
มีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการแปลความหมายของ
ข้อมูลของผลการวิเคราะห์แต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนของบุญชม ศรีสะอาด (2535) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนวิธีการดำ�เนินงานของงานวิจัย สามารถสรุปได้ดังแผนผัง (Diagram) ต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แผนผังวิธีการดำ�เนินงานของงานวิจัย
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1. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร หรือโปรแกรม
BPCM System ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น เป็นโปรแกรมที่เกิดจากการทำ�งานด้วยบูรณาการให้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศใช้งานร่วมกับระบบ MIS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเด่นคือ โปรแกรม BPCM
System สามารถใช้งานได้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำ�แผนที่แม่บทในรูปแบบฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่และยังไม่ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้
จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญคือ การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็นประเภท Open Source เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิเ์ มือ่ มีการนำ�ไปใช้งาน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปรวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งสามารถนำ�ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Quantum
GIS ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�หรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ในการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS และพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySQL
นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบ Server ด้วย PHP รวมถึงใช้คำ�สั่งเพื่อให้ผู้ใช้
งานระบบ Client สามารถเรียกใช้งานไฟล์ PHP ด้วยการใช้ HTML ประกอบกับโปรแกรม BPCM System
มีความสามารถทำ�งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้งานจึงสามารถทำ�งานได้ทกุ หนทุกแห่งไม่จ�ำ กัดเวลาและ
สถานที่ รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำ�งานพร้อมกันได้ ในด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมนัน้
พบว่า โปรแกรม BPCM System ได้รับการออกแบบให้มีการบันทึกและจัดพิมพ์เอกสารคำ�ขออนุญาต
(แบบ ข.) และการออกใบอนุญาต (แบบ อ.) โดยสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ของระบบฐานข้อมูล
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอยูเ่ ดิมได้ นอกจากนีย้ งั สามารถ (Digitize)
ขอบเขตของอาคารหลังใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล GIS รวมถึงสามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพของโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันได้ ประการสุดท้ายคือ โปรแกรม BPCM System สามารถออกรายงานผลได้
ตลอดเวลาทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยระบบจะสร้าง (File) ในรูปแบบของนามสกุล
Portable Document Format (.PDF) เพือ่ ให้งา่ ยต่อการพิมพ์ จึงสามารถบริหารจัดการเกีย่ วกับการควบคุม
อาคารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำ�ไปสู่ระบบการบริการแบบ e-Services เป็นการเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาให้กบั ประชาชนผูม้ าติดต่อขอใช้บริการ จึงเป็นการสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาลสู่การบริหารงานแบบ e-Government ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการบริหารจัดการประเทศ
แนวใหม่ของประเทศไทย โดยสามารถนำ�เสนอผลการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้ดังนี้
1.1 การเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร สามารถ
ทำ�ได้โดยคลิกที่ไอคอน ที่หน้า Desktop โดยโปรแกรมจะใช้งานผ่าน browser ต่างๆ เช่น Internet
Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือสามารถพิมพ์ http://localhost:8081 ที่ช่อง
URL ได้โดยตรง ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3 แสดงหน้าจอ Login
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ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของการเข้าสู่ระบบ
1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โปรแกรม BPCM System ได้พฒ
ั นาส่วนข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ของแผนทีท่ มี่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร ซึง่ ประกอบด้วย ชัน้ ข้อมูลถนน ชัน้ ข้อมูลโรงเรือน ชัน้ ข้อมูลแปลงทีด่ นิ
ชั้นข้อมูลเขต-เขตย่อย ชั้นข้อมูลโซน และชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งปรากฏดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอชั้นข้อมูล GIS ของโปรแกรม BPCM System
โดยปกติระบบสามารถแสดงทุกชัน้ ข้อมูลทีซ่ อ้ นทับกัน แต่จะมีความโปร่งใสซึง่ สามารถดูเป็นภาพ
รวมได้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้งานไม่ตอ้ งการให้แสดงชัน้ ข้อมูลใดสามารถทำ�การคลิกชัน้ ข้อมูลนัน้ ๆ ได้ทางช่องด้านขวา
นอกจากนีผ้ ใู้ ช้งานสามารถทำ�การย่อ ขยาย และเลือ่ นแผนทีไ่ ด้ โดยใช้เครือ่ งมือช่วยทางด้านบน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการขยายข้อมูล GIS ของข้อมูลใบอนุญาตควบคุมอาคาร
1.2 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต
โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต เพื่อเป็นการนำ�เข้าข้อมูลของ
ประชาชนที่ติดต่อขอใบอนุญาตควบคุมอาคารทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถเพิ่ม
แก้ไข และลบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตได้ ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต ประเภทบุคคลธรรมดา
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ภาพที่ 7 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล
เมื่อดำ�เนินการเพิ่มข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อย
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำ�ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจำ�ประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอการค้นหาข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต
1.3 ข้อมูลแบบขอใบอนุญาต
โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของการนำ�เข้าข้อมูลแบบคำ�ขออนุญาตตั้งแต่แบบ
ข.1 – ข.6 เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล ให้ระบบสามารถพิมพ์เอกสารในการยื่นขออนุญาตได้โดย
อัตโนมัติ ทำ�ให้ผใู้ ช้บริการไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลด้วยมือ เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ สำ�หรับแบบ
ขอใบอนุญาต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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แบบ ข.1 (คำ�ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)
ในกรณีทปี่ ระชาชนผูใ้ ช้บริการมีความต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคารเดิม โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบการนำ�เข้าแบบคำ�ขออนุญาต ข.1 โดยจุดเด่น
ของโปรแกรมคือ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ของระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้จัดทำ�ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data) ไว้แล้ว ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลขออนุญาต แบบ ข.1 กับฐานข้อมูล GIS ของระบบ
จากภาพที่ 9 ระบบจะแสดงข้อมูลตำ�แหน่งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ค้นหาในรูปแบบของข้อมูล
ทาง GIS โดยจะขยายแผนที่มายังตำ�แหน่งของอาคารที่ค้นหา รวมถึงแสดงรูปภาพของอาคาร เพื่อให้เจ้า
หน้าที่เห็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะดำ�เนินการออกใบอนุญาตต่อไป
ในกรณีที่ประชาชนได้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โปรแกรม BPCM System
ได้พัฒนาให้สามารถลากเส้น (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่ในข้อมูล GIS ทางช่องขวามือได้ โดย
ทำ�การ zoom ไปยังแผนที่ในตำ�แหน่งที่ต้องการกำ�หนดพิกัด และให้คลิกที่
จากนั้นเมื่อนำ�
mouse ไปวางในส่วนข้อมูล GIS ของบริเวณแปลงที่ดินที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะสามารถลากเส้น
ขอบเขตอาคารหลังใหม่ได้ ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แสดงการลากเส้น (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่ในข้อมูล GIS
นอกจากนี้โปรแกรมฯ ยังเปิดให้สามารถทำ�การเพิ่มข้อมูลภาพสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบได้
ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
หากในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรม BPCM
System ได้รับการพัฒนาให้ระบบยังสามารถทำ�งานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อการฐานข้อมูล GIS ของ
ระบบ โดยหน้าต่างในส่วนนี้จะมีข้อความชี้แจงว่า “หน่วยงานไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน GIS” เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานโปรแกรมฯ นี้ได้ ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 หน้าจอแบบขออนุญาต ข.1 สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ม่มกี ารจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
เมื่อได้ทำ�การบันทึกข้อมูลในแบบขออนุญาต ข.1 เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะสร้าง File ของแบบ
ขออนุญาต ข.1 ในรูปแบบของนามสกุล .Pdf File โดยระบบจะดำ�เนินการระบุชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง และ
ลายเซ็นของผู้มีอำ�นาจลงนามในการออกหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร รวมถึงชื่อ
ของผูข้ อใบอนุญาตให้โดยอัตโนมัติ ซึง่ เกิดจากการตัง้ ค่าการทำ�งานของระบบ เพือ่ ให้ผขู้ ออนุญาตเซ็นชือ่ และ
แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงการระบุชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง และลายเซ็นของผู้มีอำ�นาจลงนาม
รวมถึงชื่อของผู้ขอใบอนุญาตในแบบ ข.1 พร้อมพิมพ์
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ในส่วนของคำ�ขออนุญาตเคลือ่ นย้ายอาคาร (แบบ ข.2) คำ�ขออนุญาตเปลีย่ นการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
คำ�ขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ทจ่ี อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพือ่ การอืน่ (แบบ ข.4) คำ�ขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถเพือ่ การอืน่ (แบบ ข.5) และคำ�ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร (แบบ ข.6) มีหลักการทำ�งานและบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกันกับแบบ ข.1
1.4 ข้อมูลใบอนุญาต
โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร เพื่อให้บริการแก่
ประชาชน ตั้งแต่แบบ อ.1 – อ.6 โดยระบบจะนำ�ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในแบบคำ�ขออนุญาตแบบ ข.1
– ข.6 มาดำ�เนินการประมวลผลเพื่อกำ�หนดวันสิ้นสุดของใบอนุญาต นอกจากนี้ระบบยังสามารถพิมพ์พิมพ์
ใบอนุญาตควบคุมอาคารในรูปแบบ .Pdf File ได้โดยอัตโนมัติ ทำ�ให้พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ตอ้ งออกใบอนุญาต
ด้วยมือหรือไม่ตอ้ งพิมพ์เอกสารใหม่ ทำ�ให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน สำ�หรับ
การออกใบอนุญาต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)
เมื่อประชาชนมีความต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เดิม โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต อ.1 โดยระบบจะนำ�เข้าข้อมูลของผู้รอ
การออกใบอนุญาตทีย่ นื่ ขออนุญาตไว้ในแบบขออนุญาต ข.1 ให้อตั โนมัติ ซึง่ ระบบจะเปิดข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นเพียง
บางส่วนเท่านัน้ เพือ่ ใช้ในการป้อนข้อมูลการออกใบอนุญาต ได้แก่ วันสิน้ สุดของใบอนุญาต และการตรวจสอบ
ทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรม ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การนำ�เข้าข้อมูลในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)
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เมื่อทำ�การบันทึกข้อมูลในแบบใบอนุญาต อ.1 เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะสร้าง File ของใบแบบ
อนุญาต อ.1 ในรูปแบบ .Pdf File พร้อมพิมพ์ ดังภาพที่ 15 ซึง่ ระบบจะดำ�เนินการระบุชอื่ -นามสกุล ตำ�แหน่ง
และลายเซ็นของผู้มีอำ�นาจลงนามในการออกใบอนุญาต เพื่อเป็นการออกใบอนุญาตให้กับประชาชนผู้ขอ
ใบอนุญาตได้ใช้ประกอบการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคารให้ถกู ต้องตามกฎหมายต่อไป

ภาพที่ 15 ใบอนุญาต อ.1 พร้อมพิมพ์
ในส่วนของใบอนุญาตเคลือ่ นย้ายอาคาร กรณีเคลือ่ นย้ายอาคารไปยังท้องทีภ่ ายในเขตอำ�นาจของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน (แบบ อ.2) ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร กรณีเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่
ภายในเขตอำ�นาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น (แบบ อ.3) ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ อ.4) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) และใบรับรอง
การก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) มีหลักการทำ�งานและบันทึกข้อมูล
เช่นเดียวกันกับแบบ อ.1
1.5 ระบบรายงานข้อมูล
เมื่อดำ�เนินการบันทึกข้อมูลแบบขอใบอนุญาต (แบบ ข.) และออกใบอนุญาต (แบบ อ.) เป็นที่
เรียบร้อย โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบรายงานผลให้สามารถสรุปจำ�นวนคำ�ขออนุญาตและ
ใบอนุญาต ดังภาพที่ 16 รวมถึงรายละเอียดของการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตของหน่วยงาน
ดังภาพที่ 17 โดยสามารถออกรายงานผลได้ตลอดเวลาทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
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ภาพที่ 16 แสดงผลการสรุปจำ�นวนคำ�ขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำ�หนด

ภาพที่ 17 แสดงผลรายละเอียดคำ�ขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำ�หนด
สำ�หรับการพิมพ์แบบรายงานผลนัน้ มีหลักการเช่นเดียวกับแบบขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
คือ ระบบจะสร้าง File ในรูปแบบของนามสกุล .PDF เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์ โดยระบบจะดำ�เนินการระบุ
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าการทำ�งานของระบบ ดังภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 รายละเอียดคำ�ขออนุญาตและการออกใบอนุญาต พร้อมพิมพ์
2. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการจัดการ
ใบอนุญาตควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดจำ�นวน 911 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จำ�นวน 671 คน (ร้อยละ 73.7) ส่วนเพศหญิงมีจ�ำ นวน 240 คน (ร้อยละ 26.3) โดยแบ่งเป็น
ผูบ้ ริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล จำ�นวน 15 คน (ร้อยละ 1.6) เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งาน
จำ�นวน 40 คน (ร้อยละ 94.0) และเป็นประชาชนผูม้ าใช้บริการ จำ�นวน 856 คน (ร้อยละ 94.0) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่าง (N = 911)
จำ�นวน
ร้อยละ

เพศ
ชาย
671
73.7
หญิง
240
26.3
บทบาทหน้าที่
ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล
15
1.6
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
40
4.4
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
856
94.0
รวม
911
100.0
ดังนัน้ จึงสามารถนำ�เสนอผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System
ได้เป็น 4 ด้าน คือ
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2.1 ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System
ผู้วิจัยได้สำ�รวจข้อมูลแบบสอบถามจากบุคคลจำ�นวน 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System

ประเด็นการประเมิน
ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System
1. โปรแกรม BPCM System ช่วยลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการออกใบอนุญาตควบคุม
อาคาร
2. โปรแกรม BPCM System สามารถใช้งานง่าย
ไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่
3. โปรแกรม BPCM System ช่วยให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นระบบและรวดเร็ว
4. โปรแกรม BPCM System ช่วยเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
5. โปรแกรม BPCM System ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อขอใช้บริการ
6. โปรแกรม BPCM System ช่วยให้การออก
รายงานผลสามารถทำ�ได้ตลอดเวลาทั้งรายวัน
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
7. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริหารองค์
กรฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อ
ประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System

ผู้บริหารเทศบาลหรือ อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
(N=15)
(N=40)
ระดับ
ระดับ
S.D. ความพึง
S.D. ความพึง
พอใจ
พอใจ
4.60 0.632 มากที่สุด 4.78 0.423

มากที่สุด

4.60 0.737 มากที่สุด 4.55 0.677

มากที่สุด

4.47 0.640

4.75 0.494

มากที่สุด

4.53 0.516 มากที่สุด 4.50 0.751

มากที่สุด

4.67 0.488

มากที่สุด 4.63 0.705

มากที่สุด

4.53 0.640 มากที่สุด 4.58 0.712

มากที่สุด

4.80 0.414 มากที่สุด 4.90 0.379

มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System พบว่า ผู้บริหารฯ
มีความพึงพอใจสูงสุดเกีย่ วกับประเด็นโปรแกรม BPCM System ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ ( = 4.67) ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับ
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ประเด็นโปรแกรม BPCM System ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร
( = 4.78) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริหารฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อ
ประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ
4.80 และ 4.90 ตามลำ�ดับ
2.2 ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System
ผู้วิจัยได้สำ�รวจข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน โดยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System ซึ่งสามารถนำ�เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System
ประเด็นการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแสดงข้อมูลตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
2. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความถูกต้องตรงกับสภาพพื้นที่
จริง
3. เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถใช้งานได้ง่าย
4. ชั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีจำ�นวนเพียงพอต่อการใช้
งาน
5. ความสามารถในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นำ�เข้าสู่
โปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง
6. การลากเส้น (Digitize) ขอบเขตอาคาร ในเมนูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สามารถใช้งานได้ง่าย
7. การลากเส้น (Digitize) ขอบเขตอาคาร ในโปรแกรมBPCM System
มีประโยชน์มากต่อการใช้งาน
8. ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40)
ระดับความพึง
S.D.
พอใจ
4.88

0.335

มากที่สุด

4.80

0.464

มากที่สุด

4.73
4.75

0.554
0.543

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

0.439

มากที่สุด

4.83

0.446

มากที่สุด

4.90

0.379

มากที่สุด

4.93

0.267

มากที่สุด

จากตารางที่ 3. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในโปรแกรม
BPCM System พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดย
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ประเด็นทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือประเด็น เกีย่ วกับการลากเส้น (Digitize)
ขอบเขตอาคาร ในโปรแกรมBPCM System มีประโยชน์มากต่อการใช้งาน ( = 4.90) และเมื่อพิจารณา
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม
BPCM System พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93)
2.3 ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System
ผู้วิจัยได้สำ�รวจข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน โดยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System ซึ่งสามารถนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพของโปรแกรม
BPCM System
ประเด็นการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำ�หรับระบบการ
จัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร BPCM System
1. โปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ครบถ้วนตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
2. โปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ง่ายและสะดวก
3. ความเร็วในการโต้ตอบและการแสดงผลการทำ�งานของโปรแกรม
BPCM System มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ ขนาด และสี ของตัวอักษรของโปรแกรม BPCM System มี
ความเหมาะสมสวยงาม
5. การทำ�งานของระบบในโปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง
6. ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างใน
โปรแกรม BPCM System ทำ�ได้ง่ายและถูกต้อง
7. การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต สามารถทำ�ได้ง่าย รวดเร็ว
และถูกต้อง
8. การประมวลผลการคำ�นวณค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนมี
ความถูกต้อง
9. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าธรรมเนียม ในโปรแกรม BPCM System
สามารถทำ�ได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง
10. ข้อมูลแบบขออนุญาตควบคุมอาคาร (แบบ ข.) ในโปรแกรม
BPCM System มีความถูกต้อง
11. ข้อมูลการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร (แบบ อ.) ในโปรแกรม
BPCM System มีความถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
(N=40)
บความ
S.D. ระดั
พึงพอใจ

4.80

0.516

มากที่สุด

4.80

0.464

มากที่สุด

4.73

0.599

มากที่สุด

4.58

0.675

มาก

4.70

0.516

มากที่สุด

4.80

0.464

มากที่สุด

4.75

0.439

มากที่สุด

4.75

0.439

มากที่สุด

4.60

0.545

มากที่สุด

4.68

0.572

มากที่สุด

4.60

0.709

มากที่สุด
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ประเด็นการประเมิน
12. การรายงานผลเพื่อพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคำ�ขออนุญาต และการ
ออกใบอนุญาต มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
13. ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของโปรแกรม BPCM System

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
(N=40)
บความ
S.D. ระดั
พึงพอใจ
4.68

0.526

มากที่สุด

4.85

0.362

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System พบว่า พนักงาน
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานมีความพึงพอใจสูงสุดเกีย่ วกับประเด็นโปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานทีค่ รบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ประเด็นโปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ง่ายและสะดวก
และประเด็นความสามารถในการเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรม BPCM System
ทำ�ได้ง่ายและถูกต้องโดยทั้ง 3 ประเด็นมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากัน คือ 4.80 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานของโปรแกรม BPCM System
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85)
2.4 ด้านประสิทธิภาพการยืน่ ขออนุญาตควบคุมอาคารทีท่ �ำ งานด้วยโปรแกรม BPCM System
ผู้วิจัยได้สำ�รวจข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนผู้มาใช้บริการในการยื่นขอใบอนุญาตควบคุม
อาคาร เพือ่ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการยืน่ ขออนุญาตควบคุมอาคาร ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้โปรแกรม BPCM
System ในการทำ�งาน ซึ่งสามารถนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการยื่นขอ
อนุญาตควบคุมอาคาร ที่ทำ�งานด้วยโปรแกรม BPCM System
ประเด็นการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคาร
1. เอกสารในการยื่นขออนุญาตสามารถพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติจาก
โปรแกรม BPCM System ทำ�ให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วย
มือ เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ
2. ระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารทำ�ได้รวดเร็วขึ้น
3. ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตควบคุมอาคารทำ�ได้รวดเร็วขึ้น
4. ระยะเวลาในการออกใบรับรองควบคุมอาคารทำ�ได้รวดเร็วขึ้น

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
(N=40)
ระดับความ
S.D.
พึงพอใจ
4.64

0.536

มากที่สุด

4.48
4.55
4.63

0.489
0.580
0.563

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ประเด็นการประเมิน
5. ข้อมูลอาคารที่แสดงผล มีความถูกต้องและตรงกับสภาพพื้นที่จริง
6. ช่วยลดขั้นตอนในการมาติดต่อขออนุญาตควบคุมอาคาร ในหน่วยงาน
เทศบาล
7. ความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีต่อการมายื่นขอ
อนุญาตควบคุมอาคาร

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
(N=40)
ระดับความ
S.D.
พึงพอใจ
4.57 0.602 มากที่สุด
4.66 0.558 มากที่สุด
4.76

0.485

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารที่ทำ�งานด้วย
โปรแกรม BPCM System พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นการช่วย
ลดขั้นตอนในการมาติดต่อขออนุญาตควบคุมอาคาร ( = 4.66) และประเด็นเอกสารในการยื่นขออนุญาต
สามารถพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติจากโปรแกรม BPCM System ทำ�ให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ
เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ ( = 4.64) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของประชาชน
ผู้มาใช้บริการที่มีต่อการมายื่นขออนุญาตควบคุมอาคาร พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76)

สรุปผลและอภิปรายผล

โปรแกรม BPCM System เป็นโปรแกรมทีส่ ามารถบูรณาการการทำ�งานให้เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
ใช้งานร่วมกับระบบ MIS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานได้ทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และยังไม่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งสามารถใช้งานได้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญคือ การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็นประเภท Open
Source เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถนำ�ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับโปรแกรมฯ
มีความสามารถทำ�งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจึงสามารถทำ�งานได้ไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่
รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำ�งานพร้อมกันได้ สอดคล้องกับ Mezyad M. Alterkawi (2005)
ซึง่ ได้ออกแบบระบบ National Building Information System (NBIS) สำ�หรับการอนุญาตและการบริหาร
งานใบอนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองริยาด ประเทศซาอุดอิ าระเบีย พบว่า
การเข้าถึงระบบผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงข้อมูล จึงสามารถใช้เป็นต้นแบบการ
ใช้เทคโนโลยี GIS ของเทศบาลแห่งอื่นได้ และสอดคล้องกับ Erich Wilmersdorf (2003) ได้ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศทำ�ฐานข้อมูล Geocoded เพือ่ เชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐานและรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของพืน้ ที่
เทศบาลกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียให้เป็นหนึ่งเดียว พบว่า การบริการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านบริการ
ออนไลน์ Web-GIS ทำ�ให้การเข้าถึงข้อมูลและโอนถ่ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนที่ดิจิตอล ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนของหน่วยงานเกิดความสมบูรณ์ของ
ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
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สำ�หรับผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System โดยรวม
พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System
( = 4.90) ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในโปรแกรม BPCM System ( = 4.93)
ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System ( = 4.85) และด้านประสิทธิภาพการยืน่ ขออนุญาตควบคุม
อาคารที่ทำ�งานด้วยโปรแกรม BPCM System ( = 4.76) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีขดี ความสามารถทางด้านการคลังทีพ่ งึ่ ตนเองได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
รวมถึงสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2556 ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการระบบ
สารสนเทศและข้อมูล ทำ�ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลและการบำ�รุงรักษาระบบ เพื่อ
เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันขององค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ฐานข้อมูลด้านภูมสิ ารสนเทศทีม่ รี ายละเอียดถึง
ระดับรายแปลง รายโรงเรือน และรายบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็นข้อมูลหน่วยย่อยทีม่ คี วามสำ�คัญและมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งต่อการวางแผนบริหารจัดการประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นหากภาครัฐส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการนำ�โปรแกรม BPCM System ไปใช้งานจริง ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ที่ละเอียดลงลึกถึงระดับรายแปลง รายโรงเรือน และรายบุคคล จึงสามารถนำ�ฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
ควรสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดการใบอนุญาต
ควบคุมอาคารด้วยโปรแกรม BPCM System เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงจนเกิด
ความชำ�นาญในการใช้โปรแกรม ทำ�ให้สามารถนำ�โปรแกรมไปใช้งานบริการประชาชนได้อย่างสมบรูณแ์ บบ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาโปรแกรมใบอนุญาตควบคุมอาคาร ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ
การขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้ งเข้ามาติดต่อทีส่ �ำ นักงานฯ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวก
เพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ให้กับผู้รับบริการ และควรพัฒนาระบบให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
สามารถชำ�ระค่าธรรมเนียมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการชำ�ระผ่านธนาคารหรือเคาท์เตอร์เซอร์วสิ ของ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนแบบแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศในอนาคต
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