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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการองค์ความรู้ของผู้ปฏบิัติงานด้านทะเบยีน  ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตัิงานทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุง่ครุ แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้วธิีวิจัยเอกสาร
และวจิัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณจ์ากผู้ให้ข้อมลูส าคัญจ านวน 14 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูค้วบคุมการปฏิบัติงาน 4 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 10 คน ผลการวจิัยพบว่า 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครมุีวธิีการจัดการความรู้ของผูป้ฏิบัติงานทะเบียน คือ การเก็บรวบรวมความรู้        
จากการศึกษากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ด้วยตนเองจากการรวบรวมเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
จากผู้มีประสบการณ์ มีการสอนงานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม่ ส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรม          
ทางวิชาการส าหรับผู้มีความรู้เบื้องต้น และการมอบหมายงานให้แกผู่้ปฏิบัติงานท่ีมปีระสบการณ์เพื่อถ่ายทอด        
สู่เพื่อนร่วมงานได้ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานทะเบียนท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีบางกรณีต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ ซึ่งอาจมีการตคีวามที่ต่างกัน ตลอดจน     
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงานไมส่ามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบใหม่ ๆ ได้ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคไดด้้วยการใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานไดร้่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อรวบรวม
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานหมุนเวียนกันท างานในแต่ละกลุม่งานเพ่ือสรา้งความรู้และประสบการณ์ 

ค าส าคัญ: การจัดการองค์ความรู ้ผู้ปฏิบัติงานดา้นทะเบียน การแลกเปลี่ยนความรู้ ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

บทน า           
 กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528      
หน้าท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบด้วย ทะเบียนราษฎร                   
ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว  ทะเบียนช่ือบุคคล ทะเบียนพินยักรรม มีการแบง่การปกครอง
ออกเป็น 50 ส านักงานเขต โดยส านักงานเขตทุ่งครุ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร                   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 แยกการปกครองมาจากเขตราษฎร์บรูณะ                 
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป การด าเนนิภารกิจด้านการทะเบียน ส านักงานเขตทุ่งครุ      
มีฐานะเป็นส านักทะเบยีนท้องถิ่น มีนายทะเบยีนท้องถิ่น มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และควบคมุการปฏิบัติงานการทะเบียน
ในเขตการปกครองท้องถิ่น  

การทะเบียนประเภทต่าง ๆ นั้น เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของทุกคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย กล่าวคือ 
เมื่อมีคนเกดิ ต้องแจ้งการเกิด เมื่ออายุครบ 7 ปี ต้องขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนครั้งแรก ครั้นถึงวัย                 
ที่จะสร้างครอบครัว ก็มีการจดทะเบียนสมรส เมื่อมีเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  ก็ต้องแจ้งการตาย เป็นต้น                 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ การจัดการองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน กรณีศึกษา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



เอกสารทางทะเบยีนจึงเป็นหลักฐานทางกฎหมายทีม่ีประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหนา้ที่ของประชาชน ซึ่งต้องเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป  

ในอดีตการให้บริการงานทะเบยีนแก่ประชาชน มีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน การติดต่อราชการเพื่อท าธุรกรรม
ในแต่ละครั้งต้องใช้เอกสารประกอบค าขอเป็นจ านวนมาก ต้องน าเอกสารตัวจริงพร้อมถ่ายส าเนาไปแสดง              
ต่อเจ้าหน้าท่ี บางครั้งเตรียมเอกสารไปมากมาย แตต่้องใช้ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละเรื่องเป็นเวลานานมาก 
เนื่องจากเอกสารทุกอย่างใช้การจดบันทึกด้วยมือเป็นหลัก ต้องค้นหาต้นขั้วเอกสารจากตูเ้อกสารของส านักทะเบียน 
บางครั้งพบเจ้าหน้าท่ีแล้วแจ้งว่ายงัคงขาดเอกสารประกอบเป็นหลักฐานด าเนินการ ไมส่ามารถด าเนินการได้       
ต้องกลับไปน าเอกสารที่ขาดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อกลับมาขอรับบริการอีกครั้ง พบกับเจ้าหน้าท่ีรายอื่นก็ยังแจ้งว่า      
ขาดเอกสาร ด าเนินการไม่ได้เช่นกนั ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตดิต่อราชการที่             
มีไมม่ากพอ การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวมารับบริการต่าง ๆ ยังท าได้ยาก ท าให้เกดิความเข้าใจทีไ่มต่รงกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีกับผูม้าขอรับบริการอยู่เสมอ และการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน มีการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะ 
ท าตามแบบอย่างของคนในรุ่นก่อน ๆ ที่เคยปฏิบตัิมากกว่าการศึกษาระเบยีบปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้                 
ท าให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะใหบ้ริการตา่งกัน จึงปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การไป            
ติดต่องานทะเบยีนแตล่ะครั้ง ต้องเสียเวลาจนไม่อาจไปท ากิจการอื่นใดได้อีก  

เมื่อเริม่มีความเจรญิทางเทคโนโลยีมากข้ึน รูปแบบการให้บริการงานทะเบียน จึงเปลีย่นจากการจดบนัทึก
ด้วยมือ มาสู่การน าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ปฏิบตัิงานและพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นได้ทุกส านักทะเบียน   
มีการให้บริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ ท าให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น และผู้มาขอรับบริการงานทะเบียน        
บางประเภทสามารถท าธุรกรรมตา่งส านักทะเบียนได้  

เมื่อมีเทคโนโลยีท่ีดีแล้ว จติส านึกของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานก็ยังเป็นเรื่องส าคญั ปัจจุบันองค์กรภาครัฐ   
ต่างให้ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกข้าราชการใหเ้ป็นผู้ให้บริการที่ดี มีการจดัการองค์ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ เข้าใจด้านกฎ ระเบียบการปฏิบัติ เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นผูใ้ห้บริการ
ภายใต้หลักกฎหมาย เพื่อสามารถน าไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการได้           
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน อย่างไรกต็าม การถ่ายทอดความรู้จะมีระบบการจัดการที่ดีเพียงใด ถ้าเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ       
มีความรู้ เกดิความรู้ขึ้นแล้ว ไม่น าไปใช้ประโยชน์ ก็จะไมเ่ห็นผลจากการปฏิบัติ เห็นได้จากระบบงานทะเบียน มีการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และปัจจุบันเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติงานไดจ้ากแหล่งความรู้มากมาย          
ทั้งจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ มากกว่าในอดีต สิ่งส าคญัไม่ได้อยู่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองว่า       
มีค่านิยมในการหาความรู้ มีความใฝ่รู้ และพร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม ่ๆ หรือไม่ ดังจะเห็นได้ว่า แม้ปจัจบุันการ
ให้บริการงานทะเบยีน ได้น าระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้แล้วกต็าม แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลายรายยังยดึตดิ
กับค่านิยมในการปฏิบัติงานแบบเดิม ไมเ่ชื่อมั่นในการท างานของระบบคอมพิวเตอรส์มัยใหม่ ยังมีการปฏิเสธการ
ให้บริการอยู่เสมอ หากผู้มาขอรับบริการไม่น าเอกสารบางอย่างมาประกอบเป็นหลักฐานเพื่อพิจารณา ทั้งที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ยังมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม และถ่ายส าเนาเอกสารมาใช้เป็นหลักฐาน       
ไม่ยอมลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มาขอรับบริการ ท าให้เกิด
ความไม่พอใจในการให้บริการ จนเกิดเป็นข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ี และมีทัศนคติไมด่ี               
ต่อหน่วยงานราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2562, หน้า 34 )        
มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์          
ทีส่อดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องคอื การสร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ
ประชาชน มุ่งให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยดึประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถให้บริการได้ง่ายและหลากหลาย
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รูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มปีฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการเบ็ดเสร็จอย่าง
แท้จริง พัฒนาระบบการจดัการ ข้อร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ    
ได้มีการตราพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ.2558 ท่ีมีผลบังคับใช้                     
ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2558 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีคู่มือประชาชน ให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา      
ในการพิจารณาอนุมัติ และเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐาน  ในการติดต่อ และลดการใช้ส าเนาเอกสาร การ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับงานทะเบียน มีแพร่หลายตามสื่อต่าง ๆ ผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่จึงมีความเขา้ใจต่อ
กฎหมายและขั้นตอนการด าเนินการมากขึ้น 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การจดัการ            
องค์ความรู้ของผู้ปฏิบตัิงานด้านทะเบียน กรณีศึกษาส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ  เพื่อให้ทราบวิธีการจัดการ          
องค์ความรู้ของผู้ปฏิบตัิงานทะเบยีนต่าง ๆ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานทะเบียน ตลอดถึงแนวทาง      
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการงานทะเบยีน            
ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการองค์ความรู้ของผู้ปฏิบตัิงานทะเบียน ส านกัทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 

2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทะเบียนของส านกัทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 

3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทะเบียน                    
ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรูแ้ละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องแล้ว ผูว้ิจัย
จึงก าหนดกรอบแนวคิดของ ชูศักดิ์ เจนประโคน ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นแนวความคดิทางการบริหาร     
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ โดยอาศัยความรู้ และมเีทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยให้
การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรจะเติบโตได้ขึ้นอยู่กับการจัดการความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่     
อย่างกระจัดกระจาย มารวบรวม และส่งเสรมิให้น าความรู้นั้นมาแบง่ปันกันผ่านการพูดคยุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันระหว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน และต่อยอดภูมิปญัญาเหลา่นั้นไดย้ิ่งข้ึนไปอีก 

 การจัดการความรู้ต้องมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะจะท าให้บุคคลมโีลกทัศน์และวสิัยทศัน์ 
ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าสิ่งใดในช่วงเวลาใด ข้อดีและข้อเสยีจากการปฏิบัติในแนวทางใด การท างานโดยใช้ความรู้
ถูกต้องทันสมัย วิธีการดีทีสุ่ด ลดขัน้ตอนได้มากท่ีสุด ประหยดั ประสิทธิภาพสูง จะน ามาซึ่งความภูมิใจและ            
มีความสุขในการท างาน การจัดการความรู้ทีด่ี จะมผีลประโยชน์ท่ีดีตอ่ผู้ท างานและผลประโยชน์ต่อองค์การ         
ท าให้องค์การมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และได้เปรียบในการแข่งขนักับองค์การอื่น ๆ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1 การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร       

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ความรูด้า้นทะเบียน 
2. การวิจัยสนาม (Field research)  โดยผู้วจิัยลงพื้นที่เพ่ือสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์ 

แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน 

โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 14 คนโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิดังนี ้
1 เจ้าหน้าท่ีผู้ที่มีหน้าท่ีก ากับควบคุมการปฏบิัติงานภายในฝ่ายทะเบียน 4 คน 
2 เจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานทะเบียน 10 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนามได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
(Structured interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถาม 
ที่แน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล โดยหัวข้อการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีที่ก ากับควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายทะเบียน และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานทะเบยีน             

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไป อันเป็นข้อมลู      

ที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
1.1  หนังสือท่ัวไป ได้แก่ คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารทีจ่ัดท าโดยหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวธิีการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยซึ่งเป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงการสรา้ง โดยผู้วิจัยต้องก าหนดค าถามไว้ตามแบบสมัภาษณ์ ซึ่งจะสัมภาษณ์
ไปตามข้อที่ก าหนดนั้น ซึ่งจะใช้ค าถามเดียวกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์แตล่ะคน จดบันทึกและบันทึกเสียงตามค าบอกของ
ผู้ถูกสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยนี้เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนี้  

1 ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างมาแยกประเด็นค าถามตามข้อค าถาม จากนั้น         
จึงวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะประเดน็โดยวิธีการ ตีความ ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัย
แยกเป็นประเด็น เรียงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ วิธีการจดัการองค์ความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบยีน กรณศีึกษา ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ สภาพปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียน แนวทางการแก้ปญัหาและอุปสรรค และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของ        
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

2 น าผลการวิจยัทั้งสามประเด็นดงักล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน : กรณีศึกษา ส านักทะเบยีน
ท้องถิ่นเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี ้

ข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล สรุปผลการสัมภาษณ์เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย          
ที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังน้ี 

กลุ่มผูค้วบคุมการปฏิบัติงาน 

1 วิธีการจัดการองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ส านักทะเบยีนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
1)การจัดเก็บรวบรวมความรูส้ าหรบัผู้ควบคุมการปฏิบตัิงานและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการค้นคว้า 

และศึกษากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ใช้วิธีจดบันทึก การสอบถามจากผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 
ไว้เป็นหมวดหมู่ การได้แก้ปญัหาอนัเกิดจากการปฏิบัติงานในแตล่ะวนั เกิดเป็นมุมมองและประสบการณ์ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดมาสูเ่จ้าหน้าท่ีระดับปฏิบตัิงานได้ 2) การส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัตไิด้รับความรู้และพัฒนาตนเองด้วยการสอนงาน
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม่ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการส าหรับผูม้ีความรู้เบื้องต้น และ
การมอบหมายงานประเภทต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัตไิด้ใช้ความรู้ความสามารถของตน จนสามารถสั่งสมเป็นประสบการณ์ที่
สามารถถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน มีการแจ้งเวียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ 
การจัดประชุมหารือทั้งแบบกลุ่มยอ่ย หรือรวมกลุ่มใหญส่ าหรับ การประชุมประจ าเดือน และมีการถ่ายทอดความรู้ 
หรือการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน ด้วยการน าเสนอ สิ่งท่ีเป็นข้อมูลใหมห่รือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แล้ว
วางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน แล้วรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ จดัเก็บเป็นองค์ความรู้ใหผู้้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ  
1) ปัญหาความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีต้องปฏบิัติอย่างเคร่งครัด                

แต่ในกฎหมายบางฉบับ บางเรื่องที่ไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ชัดเจน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจตีความกฎหมาย         
ซึ่งผู้ปฏิบัติแต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์ต่างกัน ท าให้มีการตีความกฎหมายแตกตา่งกันไป 2) ผูป้ฏิบัติงาน        
ยังยึดติดกับการท างานแบบเดิม ขาดการศึกษาค้นควา้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างแท้จริง 3) ระบบการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เข้ามาเกี่ยวข้องจากส่วนกลางทีส่่งสัญญาณ ไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได้เองเมือ่เกิดความขัดข้องของระบบการสือ่สาร หรือความต้องการในการพฒันารูปแบบการ
ให้บริการแบบใหม่ ๆ 4) ข้อกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ บางอย่างต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการตีความ ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน สร้างความสับสนให้แก่ผู้มารับบริการ 5) อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงกับจ านวนผู้มารับ
บริการ ท าให้ระยะเวลาการให้บรกิารท าไดไ้มร่วดเร็ว 

3 แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตังิานทะเบียนของส านักทะเบยีนท้องถิ่น
เขตทุ่งคร ุ

1) ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไดร้่วม
แสดงความคดิเห็น ด้วยการพูดคยุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา และรวบรวมเป็นคูม่ือ
การปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ศึกษาร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 2) การเพิ่มอัตราก าลังให้
เพียงพอกับจ านวนผู้มารบับริการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเรวีมากยิ่งขึ้น 3) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย สอดรับกับระเบียบ กฎหมายที่เปลีย่นแปลง  
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กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
1. วิธีการจัดการองค์ความรู้ของผูป้ฏิบัติงานทะเบยีน ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

1) ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 
กลุ่มงานทะเบียนราษฎร กลุ่มงานบัตรประจ าตัวประชาชน กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป ซึ่งแตล่ะกลุ่มงาน ต้องมีความรู้
ทางด้านระเบยีบกฎหมายที่ใช้ส าหรับงานแต่ละกลุม่งาน การมีทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ การมีทักษะ ด้านการสื่อสาร 
และมมีนุษยสมัพันธ์ ผู้ปฏิบตัิงานมีวิธีการเก็บรวบรวมความรู้ของตน ด้วยการศึกษาจากตัวระเบียบ กฎหมาย นั้น
ด้วยตนเอง การได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในระดับเจ้าหน้าท่ี การประชุมประจ าเดือน การสอบถาม จากผูเ้ช่ียวชาญ     
การไดไ้ปอบรมสมัมนา โดยจะมีการเก็บรวบรวมความรู้ในรูปแบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ หรือเก็บในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการสร้างเสรมิความรู้จากการปฏิบตัิงานเองในแต่ละวัน 

2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ  
  1) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบยีบ และยังมีการปฏิบตัิงาน              

ที่ยึดติดกับรูปแบบการท างานเดิม ๆ 2) กฎ ระเบียบ บางอย่างบางเรื่องไม่ได้วางแนวทางปฏิบัตไิว้ชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 3) การสื่อสารกนัระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้มาขอรับบรกิารให้เข้าใจ
เรื่องกฎ ระเบียบ มักมคีวามเข้าใจไม่ตรงกัน และเกดิความสับสน 4) อัตราก าลังยังมไีม่เพียงพอกับจ านวนผู้มารับ
บริการ 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตังิานทะเบียนของส านักทะเบยีน
ท้องถิ่นเขตทุ่งครุ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1) การมอบหมายใหผู้้ปฏิบัตเิข้ารบัการอบรมโดยทั่วกัน 2) การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ได้แสดงความคดิเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในระดับผู้ปฏิบตัิ หรือการประชุม
ประจ าเดือน 3) การให้ผู้ปฏิบตัิงานได้หมุนเวียนกันในแตล่ะกลุม่งานเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ 4) การ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารของส านักทะเบียนอยู่เสมอ 
การเพิ่มอัตราก าลังใหส้อดคล้องกับจ านวนผู้มารับบริการ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาวิธีการจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน ส านักทะเบียนท้องถิ่น

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
กระบวนการการจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติงานดา้นทะเบียน เริ่มต้นจากกระบวนการสร้างความรู้        

ส่วนบุคคล  ด้วยการค้นคว้า ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับจากเอกสารที่ไดม้ีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ หรือ       
การได้พบปญัหาและได้แก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน และการศึกษาจากผู้ทีม่ีความรอบรู้และเช่ียวชาญโดยตรง 
ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในระดับควบคุมและบังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานท่ีปฏิบัติงานมานาน สั่งสมเป็น
ความรู้และประสบการณ์ทีส่ามารถน ามาปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (อ้างถึงใน ชมสุภัค 
ครุฑกะ 2559, หน้า 78) ได้กล่าวสรุปว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งท่ีสะสมจากการได้ยิน ได้ฟัง ไดเ้ห็น การศึกษา ค้นคว้า
กลายเป็นองค์ความรู้แตล่ะเรื่องหรือการปฏิบตัิ จนเป็นประสบการณ์ เกิดทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความรู้ที่กล่าวถึงได้จ าแนกออกเปน็ 2 ประเภท ได้แก่ ความรูฝ้ังลึก เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคน พรสวรรค์ หรือ
สัญชาตญาณของแตล่ะบุคคล และ ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ถูกรวบรวมและถ่ายทอดโดยวิธีการต่าง ๆ เป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้  ความรูส้ว่นใหญ่นั้น สามารถศึกษาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนมากกว่า ความรูท้ี่เกิดจาก 
การรวบรวมเป็นเอกสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ (อ้างถึงใน ดวงเดือน จันทร์เจริญ 2558)          
กล่าวสรุปว่า ความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่เป็นความรู้ประเภทความรูฝ้ังลึกมากกว่าความรู้ประเภท ชัดแจง้ โดยอาจ
เทียบเป็นอัตราส่วนได้คือ 80 : 20 กระบวนการจดัการความรู้ในมมุมองของกลุ่มผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน คือ การ
ส่งเสริมให้กลุม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ เริม่ต้นจากการใช้วิธีการสอนงานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม่ หรอืผู้ไดร้ับการ
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บรรจุใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ ในการท างาน ผู้ที่ปฏิบัติงานมาได้ระยะหนึ่งแล้วพอมีความรูเ้บื้องต้นจะใช้วิธีส่งไป 
เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ปฏิบัติทีม่ีประสบการณ์การท างานมาเป็นเวลานาน มี
ความรู้ความสามารถและทักษะจะส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความสามารถของผู้นั้นด้วยการมอบหมายงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนประเภทต่าง ๆ ให้ปฏิบตัิ นอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติดังกล่าวได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนแล้ว ยังท าให้
เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ของตนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหมไ่ด้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวความคิดของ พิเชษฐ 
บัญญัติ (2555) ได้กล่าวว่า เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ มีหลายรูปแบบ ยกตัวอยา่งเช่น การสอนงาน 
(Coaching) เป็นการขับเคลื่อนความรู้ข้ามบุคคลที่ง่ายและใกลต้ัวคนท่ีท างานมากท่ีสุด การเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Monitoring) เป็นการให้คนท่ีท างานอยู่คนละฝ่าย คนละแผนกหรอืแผนกเดียวกันให้ค าปรึกษาช้ีแนะ การเรยีนรู้โดย
การปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติเพือ่จะแก้ปัญหาใดใด โดยร่วมกันวิเคราะหส์าเหตุ 
ทางเลือกเพื่อน าไปปฏิบัติ พร้อมทัง้ประเมินผลเพื่อปรับให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ การส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานได้
รับทราบแนวทางปฏิบัตติามหนังสอืสั่งการใหม่ ๆ ด้วยการแจ้งเวียนหนังสือราชการ    ให้ทราบเป็นความรู้และ
ปฏิบัติตามได้ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนโดยตรง หรือแม้กระทั่งในกลุ่มงานอ่ืน ได้แก่ งานธุรการ ก็ต้องทราบ
เพื่อสามารถสื่อสารเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อราชการได้ มีการจัดประชุมประจ าเดือน และมีการถ่ายทอดความรู้ หรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันพร้อมน าเสนอสิ่งท่ีเป็นข้อมูลหรือข้อปฏิบัติหรอืปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานแล้ววาง
แนวทางร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดัเก็บเป็นองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้
ศึกษาค้นคว้าต่อไป ในมมุมองของกลุ่มผู้ปฏิบัติการได้รับความรูต้่าง ๆ เกิดจากการศึกษาค้นคว้า โดยตวัผู้ปฏิบัติงาน
มีความใฝรู่้ด้วยตนเอง และ การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเกิดจากการพบปะ พูดคุยกันผู้มีประสบการณ์ จากการจดั
ประชุมประจ าเดือน ตลอดจนการสั่งสมประสบการณ์จากการไดป้ฏบิัติงานโดยตรง การได้รับการอบรม การสมัมนา 
ท าให้เป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ท าให้
ความรู้นั้นไม่สญูหาย สอดคล้องกับแนวความคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาติ กล่าวสรุปว่า การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายใน
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันสูงสดุ นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Kueze (อ้างถึงใน ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2558) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการจัดกระบวนการของการสรา้งความรู้ การจัดเก็บ และการแบ่งปันความรู้ นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก สิทธิการณา (2561) ได้ศึกษา การจัดการความรู้ให้กับศูนย์บริการวิชาการ ส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 2558-2579 ในภูมิภาค ผลการวิจยัสรุปว่า ศนูย์บริการ
วิชาการใช้กระบวนการจัดการความรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว สะดวก สามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง เช่น นทิรรศการทีม่ีจัด
แสดง การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน สื่ออินเทอร์เน็ต โดยสิ่งที่กระตุ้นให้หาความรู้  มา
จากการได้รับมอบหมายงานจากผูบ้ังคับบัญชา และสอดคล้องกับงานวิจัยของกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2552)  ศึกษาการจัดการความรู้  ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจยัสรุปว่า 
หน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อเพิม่ความรู้ ท าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการความรู้มาก และในกลุม่บุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมด้านการเรยีนรู้ แตไ่ม่มหีน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน เห็นว่าเกดิการจัดการความรู้ในหน่วยงานเริ่มต้นนั้น ควรเกดิจากนโยบายของหน่วยงานและ
จ าเป็นต้องมีการจัดการความรู ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทะเบียนของส านักทะเบียนท้องถิ่น         
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้                                                 

1) ปัญหาความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีต้องปฏบิัติอย่างเคร่งครัด แต่ตามข้อเท็จจริง
ปรากฎว่า ยังมีกฎหมายและระเบยีบ หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ อีกหลายฉบับท่ีมไิด้ก าหนดแนวทางปฏบิัติไว้ชัดเจน 
ต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์ต่างกัน ท าให้ตีความกฎหมาย
ต่างกัน สร้างความสับสนให้แกผู่้มาติดต่อราชการ 2) ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงานท่ียังยึดตดิกับการท างานแบบเดิม ขาด

7 



การศึกษาค้นคว้า  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างแท้จริง 3) ปัญหาด้านอัตราก าลังของเจ้าหนา้ที่มีไม่เพยีงพอกับ
จ านวนผู้มาติดต่อในแตล่ะวันท าให้ปฏิบัติงานได้ลา่ช้า ไมส่อดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) 
ได้อธิบายว่า การบริหารงานภาครฐัแนวใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและ การแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
น าเอาแนวทางหรือวิธีการบรหิารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้าง ที่กะทัดรัดและ
แนวราบ การให้ความส าคญัต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งมุ่งเน้นการใหบ้ริการแก่
ประชาชน โดยค านึงถึงคุณภาพเปน็ส าคัญ  4) ระบบการปฏิบตัิการของงานทะเบียน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องจากส่วนกลางท่ีส่งสญัญาณ ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขไดเ้องเมื่อ เกิดความ
ขัดข้องของระบบสื่อสาร หรือความต้องการในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ แบบใหม่ ๆ ก็ไม่สามารถท าได้
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญเ่ป็นผู้ใช้โปรแกรมการปฏิบตัิงานมากว่าจะเป็นผู้คดิสร้างโปรแกรม 5) การสือ่สารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อขอรบับริการมีความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ไม่ตรงกัน ยังมีความสับสน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรี ค ารินทร์ (2553) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ผลการวิจยัสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการความรู้ ได้แก่บุคลากรบางส่วนมีภารกิจใน
หน้าท่ีมาก ท าให้ไม่มเีวลาศึกษา  หาความรู้ และขาดความสนใจในการเข้าร่วมการจดัการความรู้ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งขึน้ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

  1) ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ควบคมุการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ต้องใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และรวบรวมเพื่อจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยอ้างอิงจากระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสามารถ
สร้างการยอมรับในแนวทางปฏิบตังิานโดยเฉพาะในการปฏิบตัิงานท่ีต้องอาศัยดุลยพินิจเป็นหลัก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกรียงไกร ศรีประเสรฐิ (2558) ศึกษาการจัดการความรูเ้พื่อจัดท าคู่มือต้นแบบการบริการโครงการงาน
บริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศลิปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวเิคราะห์องค์ความรู้ภายใต้การด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ เพือ่จัดท าคู่มือ
ต้นแบบการด าเนินโครงการงานบริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลตน้แบบการด าเนินการโครงการดังกล่าวท่ีครบถ้วน
เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจยัสรุปว่า ผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญเ่ปน็บุคลากร      
ที่อายุน้อย การท างานน้อย ขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการบริการวิชาการที่ครบถ้วน ศูนย์นวัตกรรม
และการจัดการความรูย้ังไมม่ีคู่มือการปฏิบัติงานจึงหาข้อสรุปในการด าเนินการจัดท าคู่มือฯ 2) การส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยตนเอง โดยจดัการรวบรวมองค์ความรูต้่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทะเบยีนไว้เป็นหมวดหมู่ที่ผู้ปฏิบตัิงานหรือผู้ทีส่นใจ ไดเ้ขา้ถึงข้อมูลได้ง่าย การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้
เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของชูศักดิ์ เจนประโคน (2552) ได้
อธิบายว่า การจัดการความรูต้้องมกีารเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะจะท าให้บุคคลมีโลกทัศนแ์ละวิสยัทัศน์
ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าสิ่งใดในช่วงเวลาใด ข้อดีและข้อเสยีจากการปฏิบัติในแนวทางใดใด การท างานโดยใช้ความรู้
ถูกต้องทันสมัย วิธีการดีทีสุ่ด ลดขัน้ตอนได้มากท่ีสุด ประหยดั ประสิทธิภาพสูง จะน ามาซึ่ง  ความภมูิใจและมี
ความสุขในการท างาน การจัดการความรู้ที่ดี จะมีผลประโยชน์ที่ดตีอ่ผู้ท างานและผลประโยชน์ต่อองค์การ ท าให้
องค์การมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ 3) ควรเพิ่มอัตราก าลงัให้เพียงพอ
กับจ านวนผู้มารับบริการเพื่อให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วข้ึน 4) การประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมยั สอดรับกับระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริดา จันตะ๊พรมมา (2554) ศึกษา
ระบบการจัดการความรูด้้านการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการ
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สูงสุด ผลการวิจัยสรุปว่าความรู้ของผู้ปฏิบัติงานไม่เท่ากันควรมีการฝึกอบรมความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นการ
ทั่วไปโดยเนื้อหาการอบรมตรงเฉพาะด้านที่ตรงกับภาระกิจของผู้ใช้งานแล้วน าไปสู่การเรียนรู้แบบข้ามสายงาน เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้และสร้างความสมัพันธ์ของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน 5) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกีย่วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อมลูอื่น ๆ ของงานทะเบียนอยู่เสมอ และเพิ่มทักษะใน
การสื่อสารให้แก่เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ดังนี ้

1. ควรก าหนดเรื่องการจัดการความรู้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกจิกรรมตามตัวช้ีวัดของส านักงานเขต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลจากการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานควรส่งเสริมใหผู้้ปฏิบตัิงานไดร้ับการฝึกอมรมอย่างทั่วถึงทุกคน  ทุกระดับ     
ทุกสายงาน 

3. ในระบบราชการยุคใหม่ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติใหร้วดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูง จึงควรส่งเสรมิใหผู้้ปฏิบัติงานไดเ้รียนรู้ มีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้สร้างโปรแกรม เพื่อน าเข้า
ข้อมูลส าคญัที่เคยอยู่ในรูปแบบเอกสารเขยีนด้วยมือ มาจัดเก็บเป็นสื่อสารสนเทศท่ีสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 

4. ควรรวมกลุม่งานระหวา่งกลุ่มงานทะเบียนราษฎรกับกลุ่มงานทะเบียนทั่วไป ให้สามารถรองรับผูม้า
ติดต่อที่ปัจจุบันมีปริมาณมาก เพื่อปรับความสมดลุและแก้ปัญหาของอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีที่มีไม่เพียงพอและ       
เป็นการเพิ่มขดีความสามารถของผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความรู้ ทักษะและใช้เวลาในการให้บริการงานทะเบียนได้ทุก
ประเภท และให้บริการได้รวดเร็วมากกว่าเดิม  

5. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีร่วมกันศึกษา ค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ  ในการน าเสนอแนวทางการพัฒนา       
ส านักทะเบียนและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องานทะเบียนและเพื่อให้มีสิ่งที่จะ
อ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้มาขอรับบริการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 

1 ควรศึกษาการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานอ่ืน เพื่อเปรียบเทยีบและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานดา้นทะเบยีนของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครต่อไป 

2 ควรด าเนินการวจิัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ของส านักทะเบยีนท้องถิ่นเขตทุ่งครุเพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
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