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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี โดยการวิจัยเอกสาร
และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน จากการศึกษาพบว่า ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุมี
การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีการ
น าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นปัญหา
ด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยัง
ยึดติดกับแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิมๆไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราช
พัสดุ ปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไม่เสถียร และปัญหาจุดบกพร่องของโปรแกรม
ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ด้วยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาใช้งานให้มีความทันสมัย
และสามารถรองรับระบบงานไดดี้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ที่ราชพัสดุให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานสากลสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันได้ 

 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม , เทคโนโลยี  และทะเบียนที่ราชพัสดุ 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือโลกยุค 4.0 เป็นยุคความ 

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทีเ่ข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต รวมถึงรูปแบบการท างาน ระบบ
เศรษฐกิจ และบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่วางโรด
แมปประเทศไทย (Thailand 4.0) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” กรมธนารักษ์จึงได้มีการก าหนดแผนด าเนินงานในยุค Thailand 4.0 ด้วยการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง (Transformations) เพ่ือให้สอด คล้องกับโรดแมปของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี กรมธนารักษ์ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบภายใน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อมูลที่ราชพัสดุทั้ง GIS และ MIS การพัฒนาระบบบริหารสัญญาเช่า 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนงานบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีการเพ่ิมช่องทางการช าระค่าเช่า
ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการรองรับนโยบาย E-Payment ของรัฐบาล รวมทั้งการ 
บูรณาการด้านฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์เพ่ือการบริหารงาน การวิจัยและการพัฒนางานด้านที่ราช
พัสดุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ใน 
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง และสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของภาครัฐในสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรีภายใต้สังกัดกรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 4 (2) 
ก าหนดไว้ว่า “ในจังหวัดอ่ืน ให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าข้ึนทะเบียน และ
เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอ านาจในการแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ท าขึ้นให้
ถูกต้อง แต่การแก้ไขที่มีผลเป็นการจ าหน่ายรายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดจะ
ด าเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์แล้ว” ดังนั้น การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ จึงเป็นการสร้างขีดสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรีด้านระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
ยิ่งขึ้นและเป็นการเสริมสร้างพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ เพ่ือน าไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
 บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า31) อธิบายไว้ว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวง หาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
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เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า 
การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด และแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน การให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยมจรรยาบรรณวิชา ชีพคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหาร 
งานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ คือ  

1) กระแสโลกา ภิวัฒน์ทีส่่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมา 
ภิบาลถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย  

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่( New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้  

1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  
2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน  
3) การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล  
4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถ

ท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  
5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะ เดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า  

การร้ือปรับองค์การ (Reenginneering) 
 Hammer and Champy (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2562,หน้า 79) ทีไ่ด้อธิบายว่า 
Reengineering หมายถึง การคิดทบทวนถึงหลักการและกฎเกณฑ์พ้ืนฐาน และออกแบบกระบวน 
การทางธุรกิจขึ้นมาใหม่ แบบถอนรากถอนโคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างก้าวกระโดดของสมรรถนะ
ด้านต่างๆ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เช่น ต้นทุน คุณภาพ การบริการและความ
รวดเร็วและได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ มีดังนี้  

1) หลักการขั้นพ้ืนฐาน (fundamamental) เป็นหลักการที่จะต้องทบทวนสิ่งที่เราท าอยู่ใหม่
ทั้งหมด งานที่ทบทวนต้องเป็นงานหลักขององค์การ  

2) การเปลี่ยนแปลงที่ถอนรากถอนโคน(radical) เมื่อไม่ยึดติดของเดิมก็ออกแบบใหม่ทั้งหมด 
แล้วท าการทดลองตามแบบที่ออกใหม่  

3) เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ยิ่งใหญ่(dramatic) โดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนในเรื่องต้นทุนต้องลด
ค่าใช้จ่ายได้มาก  
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4) เน้นกระบวนการ (process) การปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยเฉพาะกระบวนการ
ท างานโดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ (Information Technology) มาช่วยในการปรับเปลี่ยน
ระบบงาน  

5) น าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(performance indicators) มาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6) สายการบังคับบัญชา(hierarchy) ขององค์การจะต้องสั้นลงเป็นองค์การแนวราบ (Flat 
Organization)  

7) การมอบอ านาจ(empower) การให้ความเชื่อถือและให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงาน 

การจัดการความรู้(Knowledge Management – KM) 
 วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี(2562, หน้า238-239) ได้อธิบายไว้ว่า “ความรู้ คือ บทสรุปของความ
เข้าใจเนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ น าไปปฏิบัติได้จริงหรือ
สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถท านายผลได้”และอธิบายว่า “การจัดการความรู้ 
คือ การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ มีการแบ่งปัน 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลให้แก่องค์กร” 
 วิโรจน์ ก่อสกุล(2562, หน้า 96) อธิบายไว้ว่า รูปแบบของความรู้(Knowledge) มี 2 ลักษณะคือ  
 1) ความรู้แบบฝังลึก(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้ มี
รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตสัย
(subjective) ต้องการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ
(context-specific) ท าให้เป็นทางการและสื่อสารยาก  

2) ความรู้แบบชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่าย
โอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ เป็นทฤษฎี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดย
วิธีการที่เป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือถ่ายทอดความรู้  

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 Drucker (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2562,หน้า 48) ได้อธิบายว่า นวัตกรรม คือ “การสลัด
ตัวให้หลุดพ้นจากโลกของวันวาน เพื่อจะได้อิสรภาพในการสร้างสรรค์ในวันพรุ่งนี้”,“เราไม่อาจโยนทุก
สิ่งทุกอย่างไปได้หมด เพราะจะกลายเป็นผู้ไร้หลักการ แต่ก็ไม่อาจเก็บทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะจ าท า
ให้เราตาย” ,“องค์การจึงจ าเป็นต้องรุกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเฝ้าหาดินแดนใหม่ ๆ ที่มี
ศักยภาพ แทนที่จะตั้งรับคู่แข่งที่ล่วงล้ าเข้ามาเท่านั้น” 
 กีรติ ยศยิ่งยง (2552,หน้า 7) ได้อธิบายความหมายนวัตกรรม คือ เป็นกระบวน การ
สร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่
ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิม แต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นไป ท าให้มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ”  

วิโรจน์ ก่อสกุล(2562,หน้า 49) สรุปไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ ที่เป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ (อ้างถึงใน วรรธนศม เมฆสุวรรณ,หน้า 84) ได้อธิบายไว้ว่า นวัตกรรม 
(Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่เกิดจากการน าความรู้ 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปพัฒนาให้เกิดคุณค่า ต่อลูกค้าองค์กร  ต่อสังคมและประเทศชาติ  

ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2562,หน้า 49-50) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้าง
นวัตกรรมในองค์การแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องมี
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้าซึ่งต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ เป็นต้น 

2) นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวน การให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วน ประกอบและ
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือกระบวนการ ใหม่ๆ  ขึ้น สินค้ามี
คุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการจัดการทรัพยากร การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นต้น 

3) นวัตกรรมการจัดการ/นวัตกรรมการบริหาร (management innovation) การสร้าง
นวัตกรรมทางการจัดการ องค์การจะต้องใช้ความรู้ทางการบริหารมารปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ซึ่ง
รูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ 
ๆ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือประชาชน เป็นต้น 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2548,หน้า30-31) ได้อธิบายไว้ว่า นวัตกรรมเป็นการด าเนินการให้เกิดสิ่งใหม่
หรือวิธีใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต (competitive advantage) มีจุดเน้นที่
ส าคัญคือ การบริหารคนด้วยสติปัญญา เป็นการด าเนินการเพ่ือให้คนมีสติปัญญาโดยสร้างทัศนคติเชิง
บวก มีความอยากรู้อยากเห็น มีการคิดแบบญาณหยั่งรู้ มีปรัชญาและหลักการที่ถูกต้อง มีการคิด
เชิงกลยุทธ์ คิดเป็นระบบ คิดเปรียบเทียบ คิดแบบสร้างอนาคต คิดแบบแผนที่ ความคิด และบริหาร
คนด้วยการส่งเสริมสนับสนุน โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างความผูกพันที่ถูกต้อง การสร้าง
ความคิดท่ีถูกต้อง การกระท าที่ถูกต้อง การประเมินที่ถูกต้อง” 

เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษากรีกว่า “Technologia” แปลว่า การกระท าที่มี
ระบบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายค าว่า เทคโนโลยี คือ
“วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ อุตสาหกรรม เป็นต้น” 

ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2563) กล่าวว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการและความช านาญ
ที่สามารถน าไปปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้นมีความรู้วิทยา ศาสตร์รวมอยู่
ด้วยนั่นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองค า
ด้วยกัน คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้เข้าว่า ทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมี
ประสิทธิภาพสูง 

ผดุงยศ ดวงมาลา (2563) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้ว่า ปัจจุบันมีความหมายกว้าง
กว่ารากศัพท์เดิมคือ หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทางอุตสาหกรรม 
ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีหมายถึง ความรู้หรืศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมอ่ืนๆที่จะเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยีคือ ความรู้ที่
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มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุม
สิ่งแวดล้อม 

ทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 ทะเบียนที่ราชพัสดุ คือ เอกสารที่ทางราชการ โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจัดท าขึน้ 
ส าหรับใช้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา โดยจ าแนกทะเบียนที่
ราชพัสดุตามลักษณะการใช้ประโยชน์ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้  

1) ทะเบียนทั่วไป ส าหรับขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐซึ่งปลูกเสร็จอยู่ในที่ดินของ
รัฐประเภทที่เป็นทรัพย์สินธรรมดา หรือ ประเภทที่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ส าหรับแผ่นดิน
โดยเฉพาะ  

2) ทะเบียนเอกชน ส าหรับขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่เป็นที่ราช
พัสดุ 

3) ทะเบียนอุตสาหกรรม ส าหรับขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุตสาหกรรม  

4) ทะเบียนสาธารณะ ส าหรับขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  

5) ทะเบียนอาคารชุด ส าหรับขึ้นทะเบียนอาคารที่เป็นอาคารชุด  
6) ทะเบียนทรัพยสิทธิ ส าหรับขึ้นทะเบียนท่อก๊าซใต้ดินและบนดิน  
7) ทะเบียนที่ดินต่างประเทศ ส าหรับขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของ

แผ่นดินทุกชนิดที่รัฐบาลไทย ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร  
8) ทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ 

ส าหรับขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่นอกราชอาณาจักร 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Doccumentary research) ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ เอกสารของทางราชการ  เอกสารงานวิจัยที่มีผู้ด าเนินการมาก่อน  สิ่งพิมพ์  
และการค้นคว้าข้อมูลจาก  Internet กรมธนารักษ์ รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากร (Population) ได้แก ่เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่

นนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีผู้มาติดต่อราชการด้านงานทะเบียนที่ราช
พัสดุ ส าหรับผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ของ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี จ านวน 7 คน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรีจ านวน 30 คน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
Interview or Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  
1) ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
2) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อน

จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
3) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกัน  
4) น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยสภาพปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ 
1. แนวทางในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี โดย

การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
1) ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุมีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มี

การรวบรวมกระบวน การปฏิบัติงาน จากผู้มีประสบการณ์ ระดมความคิดพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีรูปแบบการท างานที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือตอบสนองต่อการบริหารจัดการ
ด้านที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  

2) การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ของส านักงาน ธนารักษ์
พ้ืนที่นนทบุรีมีการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น การรังวัดจัดท าแผนที่โดยใช้เครื่องมือ GPS 
,รังวัดด้วยกล้องทีโอโดไลท์ ค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรม AutoLand และการเขียนแผนที่ด้วย
โปรแกรม AutoCAD เป็นต้น  

3) ระบบสารสนเทศเป็นระบบการปฏิบัติงานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ราช
พัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุอย่างเคร่งครัด  

5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุและส่วน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ มีการประสานความร่วมมือระหว่างกัน ด้านข้อมูลระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดส่งข้อมูลด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ เพ่ือความ
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สะดวกรวดเร็ว เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น การส่งข้อมูลผ่าน E-mail , 
Apps. LINE และส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) เป็นต้น  

6) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เช่น การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ การรื้อถอน การ
เพิกถอน การจ าหน่าย การขอใช้ การจัดให้เช่า การขายและแลกเปลี่ยน การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งคืน 
-รับคืนที่ราชพัสดุ การแก้ไขปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุ รวมถึงการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็นภารกิจงานด้านที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุโดยตรง  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน
ที่ราชพัสดุ ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี มีดังนี้  

1) ปัญหาด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ขาด
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ    ท าให้เป็นปัญหาการปฏิบัติงานที่ล่าช้าได้  

2) ปัญหาด้านการขาดทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ เช่น เครื่องมือ GPS ส าหรับรังวัดจัดท าแผนที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3) ปัญหาด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  
4) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน

ทะเบียนที่ราชพัสดุ ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่
ราชพัสดุให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลง เพ่ือที่จะปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รวดเร็วขึ้น  

5) ปัญหาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุไม่
สมบูรณ์ยังมีจุดบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานของโปรแกรมทีย่ังมีข้อผิดพลาด ท าให้
มีการแสดงผลด้านข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องระหว่างโปรแกรมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่รองรับกัน  

6) ปัญหาระบบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับภารกิจงานด้าน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเชื่อมโยงกับระบบงานประเมินราคาทรัพย์สิน 

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี มีดังนี้  

1) ควรมีการจัดฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการด้านระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

2) ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือ GPS ,เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบที่น ามาใช้สนับสนุนการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเข้ากับระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ ให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับระบบงานได้เป็นอย่างดี  

3) ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเพ่ือลดการ
เกิดปัญหาระบบการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสามารถสนับสนุนให้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4) ควรมีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธรุกิจและรัฐบาล ทั่วทั้งโลก   
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5) ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถแสดงผลข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานสากล 
ท าให้ระบบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
แนวทางในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี มี

ประเด็นที่น ามาอภิปราย คือ การพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ได้ถือปฏิบัติภายใต้กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2549 ซ่ึงก าหนดให้มกีารจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยให้กรม 
ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท า “ทะเบียนที่ราชพัสดุ
กลาง” และในส่วนภูมิภาค ก าหนดให้ธนารักษ์พ้ืนที่เป็นผู้จัดท า “ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด” ให้มี
รายการตรงกับทะเบียนที่ราชพัสดุกลาง โดยส่วนราชการต่างๆ ที่ปกครองดูแลที่ราชพัสดุ มีหน้าที่
ส ารวจทั้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และน าส่งขึ้นทะเบียน   
ที่ราชพัสดุ ซ่ึงมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่กฎหมาย
ก าหนด มีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานจากผู้มีประสบการณ์ ร่วมระดมความคิดพัฒนาแนวทาง 
รูปแบบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่สมบูรณ์แบบ และมีเนื้อหา
สาระ รายละเอียดตามที่ผู้บริหารต้องการครบถ้วน เป็นการตอบสนองงานด้านการบริหารจัดการที่
ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราช
พัสดุส่วนขยาย มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ซ่ึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี อีกทั้งยังมีการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เช่น การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการรังวัดจัดท าแผนที่ด้วยเครื่องมือ GPS ,
รังวัดด้วยกล้องธีโอโดไลท์ การค านวณเนื้อที่ด้วยโปรแกรม AutoLand การเขียนแผนที่ด้วยโปรแกรม 
AutoCAD และการใช้เครื่องสแกนแผนที่ เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน  
ที่ราชพัสดุ ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

1) ปัญหาด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ขาดความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ท าให้เป็นปัญหาการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าได้ ผล
การศึกษาปัญหาประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา นนทะลุน (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน า
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง ผล
การศึกษาพบปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เปิดใจยอมรับ การใช้เครื่องมือโดยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การจะต้องด าเนินการแก้ไขโดย ชี้แจงท า
ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนความคิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ที่องค์การจะได้รับ และปัญหาดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที ่วิโรจน์  ก่อสกุล. (2562 ,หน้า 88-90) ได้รวบรวมปัจจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ไว้หลายด้าน เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Continuous learning) ต้องมีการเรียนรู้อย่าง
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ต่อเนื่อง เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

2) ปัญหาด้านการขาดทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ เช่น เครื่องมือ GPS ส าหรับรังวัดจัดท าแผนที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่( New Public Management) ที่มแีนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เช่น การจัด
ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคุณธรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  

3) ปัญหาด้านระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุของ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี   

4) ปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า หลายขั้นตอน ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ซ่ึงยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ โดยจะต้องปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ทันสมัยหรือสอดคล้องต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน โดยการปรับปรุงให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานทีล่ดลง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี การรื้อปรับองค์การ(Reengineering) ที ่
Hammer and Champy (1993) ที่ได้อธิบายไว้ว่า “การรื้อปรับองค์การ หมายถึง การคิดทบทวนถึง
หลักการและกฎเกณฑ์พ้ืนฐานและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจข้ึนมาใหม่ แบบถอนรากถอนโคน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างก้าวกระโดดของสมรรถนะด้านต่างๆ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย”  

5) ปัญหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุยังมีจุดบกพร่อง ซ่ึง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานของโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านที่ราชพัสดุ   
ทีย่ังมีข้อผิดพลาด ท าให้การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือเป็นปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องระหว่างโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทีร่ะบบประมวลผลไม่รองรับกัน จากปัญหา
ดังกล่าว ในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบจะต้องด าเนินการแก้ไข ด้วยวิธีการ
แจ้งผ่านระบบ support desk ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบงานและจะเป็นผู้ท าการแก้ไขในแต่
ละประเด็นปัญหา แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาระบบงานดังกล่าวทีเ่กิดขึ้นทั้งหมดจะมีศูนย์ปฏิบัติการ
รวมอยู่ที่ส่วนกลางของกรมธนารักษ์ การแก้ไขปัญหาระบบงานสารสนเทศศจึงเกิดความล่าช้า  

6) ปัญหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุยังขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับภารกิจงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกัน เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เพราะทั้งสองภารกิจนี้หากสามารถเชื่อมโยงกันได้
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) ของกรมธนารักษ์ คือ 1) การบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพ่ือให้เกิด
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มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 2) การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี ประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังนี้  

1) การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการด้านระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุควร
มีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล  ชัยขันธ์ (2560) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ของกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง มีประเด็นขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ขาดการ
ฝึกอบรม, เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์การ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ วิธีการแก้ไข
ปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร บัวพงษ์ชน (2559) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด(มหาชน) ที่มีข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้รอบด้านเป็นการ
เสริมสร้างทักษะความเข้าใจท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า และสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะส่งผลให้
ระบบงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2) การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือ GPS ,เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่น ามาใช้สนับสนุนการจัดท าข้อมูลด้านทะเบียนที่ราชพัสดุเพ่ือน าเข้าระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ ให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับระบบ 
งานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาฏ กลิ่นคุ้ม (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดีทัศน์และสื่อโฆษณา
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์:กรณีศึกษา ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ จากผลการวิจัยพบว่า มี
ปัญหาด้านอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่อง
สแกน และฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องใช้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งต้องใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิ ภาพมากยิง่ขึ้น  

3) ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเพ่ือลดการ
เกิดปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่เสถียร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมาสนับสนุนให้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ตุลภัทร  บุญเติม(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง จากผลการ 
วิจัยพบว่า ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้เสนอแนวทาง 
ควรจัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้
งาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศให้ทั่วพ้ืนที่ภายในองค์การ และส่งเสริมการให้บริการ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบบริการตามเวลาจริง (Real-Time) โดยบุคลากรจะสามารถติดต่อ 
สื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี  

4) ควรมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุให้สอด 
คล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มกีารพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจและรัฐบาล ทั่วทั้งโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล  
ชัยขันธ์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนว นโยบาย 
Thailand 4.0 จากผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดย จัด ตั้งกอง
ก ากับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขึ้นภายในกองบัญชาการสอบสวนกลาง เพ่ือดูแล การวางแผน พัฒนา
เทคโนโลยีโดยเฉพาะ เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลของกองบัญชาการสอบสวน
กลาง  

5) ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านที่ราชพัสดุให้มีรูแบบที่ทันสมัย สามารถแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล ให้ระบบ
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได ้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ตุลภัทร  บุญเติม(2560) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ผลการวิจัยพบว่า 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยการ
ปกครอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภายใต้ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณภาพการให้ 
บริการ วิทยาลัยการปกครองมีสมรรถนะการให้บริการในข้ันปฏิบัติ โดยบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงสามารถให้บริการบุคลากรที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทั้งการลงพ้ืนที่เข้าแก้ไขปัญหาและแก้ไขผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) การให้
ค าปรึกษาผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
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