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การจดัการความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรส่วนเคาน์เตอร์บริการ 
ในด้านการให้บริการการเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาตไิทยเข้าในทะเบียนบ้านของส านักทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบรุี จังหวัดชลบุร*ี 
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persons list Non-Thai nationality in Civil Registration at Registration Office 
Bansuan Town municipality Mueang Chonburi District Chonburi Province 

 

ประทปี พูลเลิศ ** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรส่วนเคาน์เตอร์บริการ จ าแนกเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรใช้ในการรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการด าเนินการขอเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
บ้านสวน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง         
บ้านสวน โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม ได้ด าเนินการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่าองค์
ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรใช้ในการรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบด้วยความรู้ที่
ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) อันเกิดจากทักษะในการท างาน ประสบการณ์ท่ีสั่งสม ส่งต่อกันมา และ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อันเป็นความรู้ที่มีความชัดเจน ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง โดยรูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน
ประกอบด้วย ระบบพ่ีเลี้ยง, การให้ฝึกปฏิบัติจริง, การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ การเพ่ิมชื่อ บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ส านักทะเบียน 

 

 

 
 
      * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรส่วนเคาน์เตอร์บริการ  
ในด้านการให้บริการการเพิ่มชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบา้นของส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน 
      ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 นับตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 
3 มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทย หรือ คนต่างด้าว เข้าในทะเบียนบ้าน
หลายประการด้วยกันมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาพสังคมที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทย 
ตามช่องทางต่างๆ ที่สะดวกมากข้ึน ส่งผลให้ในประเทศไทยมีประชากรที่เป็นบุคคลสัญชาติอ่ืนอาศัย
จ านวนมาก แต่ในด้านการทะเบียนราษฎรในอดีตยังไม่มีการควบคุมหรือส ารวจการอยู่อาศัยในประเทศ
ไทยอย่างจริงจัง ส่งผลให้บุคคลไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มนี้ เป็นประชากรแฝงที่ขาดการส ารวจและไม่สามารถ
ยืนยันภูมิล าเนาการอยู่อาศัย ซึ่งการขออนุญาตอยู่อาศัยในประเทศไทยนั้น แต่เดิมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรส่วนเคาน์เตอร์บริการ ในด้านการให้บริการการเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าใน
ทะเบียนบ้าน จะมีความรู้ความเข้าใจว่าบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่สามารถขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.13) ต้องเป็นคู่สมรสกับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และส่วนใหญ่จะมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการขอ          
เพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านของบุคคลไม่มีสัญชาติไทยว่าการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านอาจส่งผลให้บุคคล
ไม่มีสัญชาติไทยสามารถอาศัยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องถาวรตลอดไป จึงมีการหาเหตุมากล่าวอ้าง
เพ่ือปฏิเสธการรับค าร้องตามที่เคยปฏิบัติตามๆ กันมา แต่ในส่วนของการควบคุม การบริหารจัดการบุคคล
ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยในประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองตามสภาพสังคมของโลกที่ไร้พรมแดน 
ที่คนแต่ละชาติสามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน ปัจจุบันส านักบริหารการ
ทะเบียน หรือ ส านักทะเบียนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ควบคุมดูแลฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรของประเทศไทย ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง เพื่อบังคับให้บุคคลไม่มี
สัญชาติไทยด าเนินการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดให้
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถทราบจ านวน
ประชากรที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยในประเทศไทยที่แท้จริง อีกท้ังในอดีตประเทศไทยมีคนซึ่ง 
ไม่มีสัญชาติไทยจ านวนมากท่ีได้รับการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว โดยบุคคล
กลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าทะเบียนราษฎร ท าให้ฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ขาดความสมบูรณ์ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการควบคุม การบริหารจัดการ ส่งผลให้การควบคุม ตรวจสอบ
บุคคลไม่มีสัญชาติไทยไม่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังที่ผ่านมาพบว่าคนต่างด้าวที่กระท าความผิดในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยฐานความผิดต่างๆ 
อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศไทย โดยผู้ที่ขออนุญาต 
มักอ้างเหตุผลในการขออนุญาตอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายในหลายประเด็น เป็นต้นว่ากรณี 
เข้ามาเป็นครูหรืออาจารย์ กรณีเข้ามาศึกษา กรณีเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติไทย ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ระบบทะเบียนราษฎรขาดข้อมูลบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามา และ         
ขาดการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ยากต่อการควบคุม ตรวจสอบ ในกรณีท่ีบุคคลไม่มี
สัญชาติไทยกระท าผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
ครอบคลุมการบริหารจัดการในเรื่องบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว  
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แต่ในทางปฏิบัตินั้นจ าเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากรงานทะเบียนราษฎรของส านัก
ทะเบียนแต่ละแห่ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถฏิบัติงานได้อย่างมีความ
มั่นใจ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
 โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร ส่วนเคาน์เตอร์บริการ ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีบุคคลไม่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่ม
ประชากรแฝงของประเทศไทย อีกท้ังเป็นส านักทะเบียนฯ ที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น ดังนั้นการที่
บุคคลไม่มีสัญชาติไทยจะมายื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2562 จึงมีแนวโน้มของสถิติการ
รับค าร้องมากกว่าส านักทะเบียนฯ ขนาดเล็ก อีกท้ังจังหวัดชลบุรียังเป็นจังหวัดที่มีบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (มีหนังสือเดินทาง) เป็นจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนฯ เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ส่วนเคาน์เตอร์บริการ ซึ่งถือเป็นจุดให้บริการส่วนหน้า 
ท าหน้าที่รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร ก่อนเสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาต ทั้งนี้หาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ส่วนเคาน์เตอร์บริการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการขอเพ่ิมชื่อเข้า
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) จะเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ เนื่องจาก
ปัญหาการถูกปฏิเสธการรับค าร้องฯ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ส่วนเคาน์เตอร์บริการ 
มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มาติดต่อ และยังถือเป็นการท าให้ระบบฐานข้อมูล
บุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ในการน าไปก าหนดทิศทางการบริหารจัดการบุคคลไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเลือกใช้วธิีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิธกีาร
วิจัยสนาม (Field Research) โดยไดด้ าเนินการดังนี้  
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปน็การรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิง่พิมพ์ สือ่อิเล็กทรอนิกส ์รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์รายงานการประชมุ คูม่ือ
การปฏิบตัิงาน ระเบียบนโยบายการปฏิบตัิ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบยีนราษฎรของ
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
 การวิจัยสนาม (Field Research) ผู้วิจัยได้ใชว้ิธกีารสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ได้แก่ ขา้ราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในส านักทะเบียน
ท้องถิน่เทศบาลเมอืงบ้านสวน 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วธิีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือเลือกผู้ใหข้้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเป็นผูป้ฏิบตัิงานในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จ านวน 10 คน 
ดังนี ้หวัหน้าฝ่ายปกครอง 1 คน หวัหน้างานทะเบียนราษฎร 1 คน นกัจัดการงานทะเบียนและบัตร   
1 คน และเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานทะเบียนราษฎร สว่นเคาน์เตอรบ์รกิาร 7 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้วธิีการสัมภาษณ ์ดว้ย
ค าถามแบบมโีครงสร้าง (Structure interview) หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เปน็การสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แนน่อน ตายตวั 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใชค้ าถามเดียวกัน และการสมัภาษณจ์ะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดก้ าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์ โดยได้แจง้ให้ผู้สัมภาษณ์ทราบกอ่น
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทกึและบันทกึเสียง โดยการสมัภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถกูสัมภาษณ์ในการจดบนัทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยมวีิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้  
 1. เก็บรวมรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบา้น (ท.ร.13) 
โดยรวบรวมเอกสารซึง่เปน็ข้อมูลที่ได้มกีารบันทกึไว้โดยผู้อื่นแลว้ ดังนี้ 
  - พระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 
  - พระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2551 
  - พระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2562 
  - ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง พ.ศ.2535 
  - ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 
  - กฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสญัชาติไทยปฏิบตัิเกีย่วกับการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2562 
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 2. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผูว้ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธกีารสมัภาษณ์ 
โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยท าการสัมภาษณ์ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผูว้ิจัยจะ
สัมภาษณ์ตามหวัข้อทีก่ าหนดไว้เท่านั้น และท าการจดบนัทึกขอ้มูลและบนัทึกเสียงตามค าบอกของ              
ผู้ถูกสัมภาษณ์  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูลในการศกึษาวิจัยครั้งนี ้เปน็การวเิคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมี
ขั้นตอน ดงันี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่าง มาแยกประเดน็ตามแต่ละ
ประเดน็  
 2. น าขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเดน็ค าถาม และน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกตา่งของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน กอ่นจะน าข้อมูลน าไปวิเคราะห์ 
 3. น าขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเดน็ค าถามและน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลงึ และความแตกต่างของข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการอภิปรายผล 
 4. น าขอ้มูลที่ได้จากการเปรยีบเทียบมาท าการวิเคราะหข์้อมูลรว่มกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย
เพื่อทราบถึงคุณลกัษณะความรู้ ความเขา้ใจ ของผู้ปฏิบตัิงานทะเบียนราษฎร สว่นเคาน์เตอรบ์รกิาร  
ในการรับค าร้อง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขอเพิ่มชื่อบุคคลไมม่ีสัญชาตไิทยเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.13) ว่าเปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร ทราบรปูแบบการจัดการ
ความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน และแนวทางในการจดัการความรู้
ภายในส านักทะเบียนท้องถิน่เทศบาลเมืองบ้านสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาองคค์วามรู้ที่
เกี่ยวขอ้งในด้านการให้บรกิารการเพ่ิมชื่อบคุคลไม่มีสญัชาติไทยเข้าในทะเบียนบา้น จาก 
ผลการศกึษา หนงัสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย ต าราทางวชิาการ เอกสารของ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบวา่ ในอดีตการด าเนินการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบา้น (ท.ร.13) ไมไ่ดม้ี
การควบคมุ บังคบั ติดตามให้บุคคลไมม่ีสัญชาตไิทยต้องปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร เปน็เพียงแนวทางที่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถตดัสินใจไดต้ามความประสงค์
ว่าจะด าเนินการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) หรือไมก่็ได้ ส่งผลให้ฐานข้อมูลทะเบียน
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ราษฎร ไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูของบคุคลผู้ไม่มีสญัชาติไทยที่ได้รบัอนญุาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทย
ได้เป็นการชัว่คราว ท าให้ยากต่อการควบคุม ก ากบั ดูแล และประการส าคญัท าใหย้ากต่อการ
ติดตามตวัในกรณทีี่บุคคลกลุ่มนี้ได้ไปก่ออาชญากรรมตา่งๆ แต่ก็มบีุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยบาง
ประเภทท่ีมาติดต่อขอเพิ่มชือ่เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มทีม่ีคู่สมรสเปน็
บุคคลสญัชาติไทย และกลุ่มที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยเปน็ระยะเวลานาน จึงอาจเปน็เหตุผล
หนึ่งทีท่ าให้บคุลากรหรอืเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานทะเบียนราษฎรเขา้ใจไดว้่าบุคคลทีไ่ม่มีสัญชาตไิทยที่
สามารถขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบา้น (ท.ร.13) ไดน้ั้นตอ้งเปน็บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับบุคคล
สัญชาตไิทยเท่านั้น ท าใหเ้กดิการปฏิเสธการรับค าร้องของผู้มาติดต่อขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบา้น 
(ท.ร.13) และผู้ปฏิบตัิงานทะเบียนราษฎรใหม่ๆ จึงเข้าใจในลักษณะเดียวกันตามๆ กันมา 
 ปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มสีัญชาตไิทยปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2562 ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานทะเบียนราษฎรจ าเปน็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้
เป็นปัจจบุัน เพื่อรองรับการติดต่อขอรับบริการการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบา้น (ท.ร.13) ของ
บุคคลซึ่งไม่มีสญัชาติไทย โดยสามารถสรุปคุณสมบตัิของบุคคลซึ่งไม่มีสญัชาติไทยที่สามารถขอ 
เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ดังนี้ 
 1. เป็นบุคคลทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  - มหีนังสือเดินทาง ประเภทใดก็ได้ (ยกเวน้ประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ 
กัมพูชา เมียนมา และลาว ที่ท าข้อตกลงเป็นกลุ่มแรงงาน และได้มกีารจดัท าทะเบียนประวตัิใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้ว) 
  - ในวันที่ยื่นค ารอ้งขอเพ่ิมชือ่เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) หนงัสือเดินทางยังไม่
หมดอาย ุ
 2. เป็นบุคคลทีไ่ดร้ับอนุญาต ใหม้ีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง
และมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญประจ าตวัคนต่างดา้ว และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกดิใน
ประเทศไทยและไม่ได้สญัชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาต ิได้แก่ กลุ่มชาวเขา ชนกลุ่มน้อย ที่
ได้รบัใบส าคญัถิน่ที่อยู่ แต่ยังไมไ่ดด้ าเนินการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)   
 3. บุคคลทีไ่ดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศไทยเปน็การชัว่คราวติดต่อกนัเปน็เวลาไมน่้อยกวา่              
6 เดือน ต้องยืน่ค ารอ้งขอเพ่ิมชื่อเขา้ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ไดแ้กค่นต่างด้าวซึง่ไดร้ับอนญุาตให้
เข้ามาในประเทศไทยเปน็การชั่วคราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง และบตุรของบุคคลดังกลา่ว
ที่เกิดในประเทศไทยและไมไ่ด้สญัชาติไทยตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติ 
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 4. บุคคลทีไ่ดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศไทยเปน็การชัว่คราวติดต่อกนัเปน็เวลานอ้ยกว่า              
6 เดือน ที่ประสงค์มรีายการในทะเบียนบา้น (ท.ร.13) สามารถยื่นค าร้องขอเพ่ิมชือ่เข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.13) ไดต้ามความประสงค์ กลุ่มนีไ้มม่ีการบังคบัให้ต้องเพิ่มชื่อเข้าในทะเบยีนบ้าน (ท.ร.
13) แต่ผู้ใดประสงคข์อเพ่ิมชื่อฯ ส านักทะเบียนฯ สามารถด าเนนิการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.13) ให้ได ้
 5. บุคคลทีป่ระสงคข์อเพ่ิมชือ่เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รบั
การจดัท าทะเบียนประวตัิดา้นการทะเบียนราษฎรของประเทศไทยประเภทหนึง่ประเภทใดมาก่อน  
 ผลการวิจัยสนาม (Field Research) สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคข์อง
การศกึษา ดังนี ้
 วัตถุประสงคท์ี่ 1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรใช้ในการรับค าร้อง 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการด าเนินการขอเพิ่มชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรใช้ในการรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ในการด าเนินการขอเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) มีดังนี ้ 

 1.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เกิดมาจากทักษะในการท างาน  
ประสบการณ์ที่สั่งสม ส่งต่อกันมา ดังนี้ 
   - การเรียกเอกสารหลักฐานหนังสือเดินทาง มีการตรวจดูประเภทของหนังสือ
เดินทางว่าเป็นหนังสือเดินทางประเภทใด โดยดูที่การประทับตราของส านักตรวจคนเข้าเมือง หากพบว่า
เป็นหนังสือเดินทางประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา จะไม่เข้าคุณสมบัติตาม
ข้อกฎหมาย และไม่สามารถขอเพ่ิมชื่อฯ ได้ 
   - การตรวจสอบเอกสารการแปลหนังสือเดินทางจากภาษาต่างชาติเป็น
ภาษาไทย มีการประทับตราของสถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นบริษัทที่รับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ หากไม่เป็นหน่วยงานที่ทางราชการให้การรับรอง เอกสารการแปลฯ นั้น 
ก็ไม่สามารถน ามาใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านฯ ได้  
   - การแสดงเอกสารส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการเพ่ิมชื่อเข้าฯ ต้องมีการ
ตรวจสอบว่าเจ้าบ้านแสดงความยินยอมให้เพ่ิมชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนั้นเข้าในทะเบียนบ้านหรือไม่ 
อย่างไร โดยตรวจสอบจากมีหนังสือยินยอมจากเจ้ามาบ้านหรือเจ้าบ้านมาให้การยินยอมในวันยื่นค าร้องฯ 
หรือไม่ อย่างไร 
   1.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อันเป็นความรู้ที่มีความชัดเจน ถูกต้องตาม
ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
    - บุคคลที่สามารถขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้อง  ไม่รวมกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
กัมพูชา เมียนมา และลาว เพราะกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย กลุ่มนี้จะ
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มีการจัดท าทะเบียนประวัติกลุ่มแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว ท าให้มีรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถมายื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองได้อีก ส่วนคน
ต่างชาติประเทศอ่ืนที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถยื่นค าร้องขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 
ได้ โดยยื่นค าร้องกับส านักทะเบียนที่ตนเองอาศัยอยู่จริง มีเจ้าบ้านยินยอมให้เพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน
ของเจ้าบ้านได้ มีการแปลหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทยโดยสถานทูต หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงการต่างประเทศให้รับแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ แต่ขณะที่            
ยื่นค าร้องหนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุ  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
บ้านสวน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน
ประกอบด้วย 

  2.1 มีระบบพ่ีเลี้ยง 
   - เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาท างานใหม่ เมื่อมีประชาชนมาติดต่องานทะเบียน

ราษฎร ผู้บังคับบัญชาจะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์ในการ
ท างานท าหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง คอยแนะน าการท างานตั้งแต่การเรียกเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร 
ตนมีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว จึงให้แนะน าการปฏิบัติจริงต่อไป 

  2.2 การให้ฝึกปฏิบัติจริง 
   - เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบขั้นตอนการเรียกเอกสาร การตรวจสอบเอกสารแล้ว 

จากกนั้นจะมีการให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเมื่อมีประชาชนมาติดต่อ พ่ีเลี้ยงก็จะคอยให้ค าปรึกษาท่ีละ
ขั้นตอน เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรจะต้องปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยเมนูการท างานแต่ละเรื่อง แต่ละด้าน แตกต่างกันไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ก็จะท าการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท างานให้เกิดทักษะ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วต่อไป 

  2.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   - นอกเหนือจากการปฏิบัติตามค าแนะน าของพ่ีเลี้ยง และการลงมือปฏิบัติจริง 

เจ้าหน้าที่จะมีการแสวงหาความรู้ เพื่อตอบข้อสงสัยเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เป็นต้นว่า สอบถามจากส านัก
ทะเบียนข้างเคียง สอบถามศูนย์บริหารการทะเบียน สอบถามส านักทะเบียนกลาง หรือค้นคว้าหาความรู้
จากอินเตอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองบ้านสวน มีดังนี้  
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 3.1 จัดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนเคาน์เตอร์บริการให้
มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ตามข้อกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  
  3.2 ควรมีการจัดท าคู่มือผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เพ่ือให้สามารถค้นคว้า หรือ 
ทบทวนความรู้ในเรื่องการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ 
  3.3 ควรมีการประชุม แนะน าการปฏิบัติงาน เพ่ือซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 อภิปรายผล 

องค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรใช้ในการรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ
ด าเนินการขอเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ประกอบด้วย 
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เกิดมาจากทักษะในการท างาน ประสบการณ์ที่สั่งสม  
ส่งต่อกันมา ได้แก่ การเรียกเอกสารหลักฐานหนังสือเดินทาง มีการตรวจดูประเภทของหนังสือเดินทางว่า
เป็นหนังสือเดินทางประเภทใด โดยดูที่การประทับตราของส านักตรวจคนเข้าเมือง หากพบว่าเป็นหนังสือ
เดินทางประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมา และลาว จะไม่เข้าคุณสมบัติตามข้อ
กฎหมาย และไม่สามารถขอเพ่ิมชื่อฯ ได้, การตรวจสอบเอกสารการแปลหนังสือเดินทางจากภาษา
ต่างชาติเป็นภาษาไทย มีการประทับตราของสถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย หรือ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นบริษัทที่รับแปลเอกสารที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ หากไม่เป็นหน่วยงานที่ทางราชการให้การรับรอง เอกสาร
การแปลฯ นั้น ก็ไม่สามารถน ามาใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านฯ ได้, การแสดง
เอกสารส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการเพ่ิมชื่อเข้าฯ ต้องมีการตรวจสอบว่าเจ้าบ้านแสดงความยินยอม
ให้เพ่ิมชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนั้นเข้าในทะเบียนบ้านหรือไม่ อย่างไร โดยตรวจสอบจากมีหนังสือ
ยินยอมจากเจ้ามาบ้านหรือเจ้าบ้านมาให้การยินยอมในวันยื่นค าร้องฯ หรือไม่ อย่างไร ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) อันเป็นความรู้ที่มีความชัดเจน ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่
สามารถขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ไม่รวมกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมา และลาว เนื่องจาก
กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย กลุ่มนี้จะมีการจัดท าทะเบียนประวัติกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว ท าให้มีรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถขอ
เพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้อีก ส่วนคนต่างชาติประเทศอ่ืนที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 
สามารถยื่นค าร้องขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ โดยยื่นค าร้องกับส านักทะเบียนที่ตนเองอาศัยอยู่
จริง มีเจ้าบ้านยินยอมให้เพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านได้ มีการแปลหนังสือเดินทางเป็น
ภาษาไทยโดยสถานทูต หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศให้รับแปลเอกสาร
จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ แต่ขณะที่ยื่นค าร้องหนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุ สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)      
ที่กล่าวถึงการขอเพ่ิมชื่อบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ไว้ว่าคุณสมบัติของบุคคล       
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ซึ่งไม่มสีัญชาติไทยที่สามารถขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) มีดังนี้ เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  มีหนังสือเดินทาง ประเภทใดก็ได้ (ยกเว้น
ประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมา และลาว ที่ท าข้อตกลงเป็นกลุ่มแรงงาน และได้มี
การจัดท าทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้ว) ในวันที่ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.13) หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และบุตรของบุคคล
ดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ได้แก่ กลุ่มชาวเขาชนกลุ่ม
น้อย ที่ได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เป็น บุคคลที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องยื่นค าร้อง
ขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้แก่ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ที่ประสงค์มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) สามารถยื่นค าร้องขอ
เพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ตามความประสงค์ กลุ่มนี้ไม่มีการบังคับให้ต้องเพ่ิมชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) แต่ผู้ใดประสงค์ขอเพ่ิมชื่อฯ ส านักทะเบียนฯ สามารถด าเนินการเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ บุคคลที่ประสงค์ขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ต้องเป็นบุคคลที่ยัง      
ไม่เคยได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติด้านการทะเบียนราษฎรของประเทศไทยประเภทหนึ่งประเภทใด  
มาก่อน  
 รูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน  มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ รูปแบบการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวนประกอบด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง โดยเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาท างานใหม่ ผู้บังคับบัญชาจะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์ในการท างานท าหน้าที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยง คอยแนะน าการท างาน
ตั้งแต่การเรียกเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร ตนมีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว จึงให้แนะน าการปฏิบัติจริง
ต่อไป การให้ฝึกปฏิบัติจริง หลังจากเจ้าหน้าที่รับทราบขั้นตอนการเรียกเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร
แล้ว จากนั้นจะมีการให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเมื่อมีประชาชนมาติดต่อ พ่ีเลี้ยงก็จะคอยให้ค าปรึกษาทีละ
ขั้นตอน เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรจะต้องปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยเมนูการท างานแต่ละเรื่อง แต่ละด้าน แตกต่างกันไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ก็จะท าการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท างานให้เกิดทักษะ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วต่อไป การเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของพ่ีเลี้ยง และการลงมือปฏิบัติจริง เจ้าหน้าที่จะมีการแสวงหาความรู้ เพ่ือตอบข้อสงสัย
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เป็นต้นว่า สอบถามจากส านักทะเบียนข้างเคียง สอบถามศูนย์บริหารการทะเบียน 
สอบถามส านักทะเบียนกลาง หรือค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562) กล่าวว่า การจัดการความรู้ในองค์การ ต้องด าเนินการในลักษณะที่บูรณาการ
อยู่ในกิจกรรมหรืองานประจ า ต้องไม่ท าให้สมาชิกขององค์การรู้สึกว่ามีภาระเพ่ิมขึ้น โดยได้จ าแนกแหล่ง
ความรู้ออกเป็น แหล่งความรู้ภายในหน่วยงาน ได้แก่ จากภาระงาน จากประสบการณ์ จากการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ และแหล่งความรู้ภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร หนังสือ ผู้ทรงภูมิรู้และ
แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวทางส านักงาน 
ก.พ.ร. คือ 
 - การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการระบุเกี่ยวกับความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้อง
มี ต้องใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ได้แก่ ความรู้อะไรบ้าง ความรู้อะไรที่มี
อยู่แล้ว อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
 - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เทคนิคการท างาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
 - การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนหรือสืบค้นไปใช้
ประโยชน์ในการท างาน ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากวงจร 
“สร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิศารัตน์ หวานชะเอม, นวลลออ แสงสุข, นารินี แสงสุข (2559) ที่
ศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหาและสถานการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง และเพ่ือ
สร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง : กรณีศึกษาเพลงอีแซว
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยใช้วิธวีิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาในภาคสนาม ด้วยการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก กับปราชญ์นักแสดงอาชีพ และผู้สนใจจ านวน 9 
คน ท าการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปผลได้ว่า การแสวงหาความรู้ของพ่อเพลง แม่เพลงอาวุโส นักแสดง 
และผู้ที่สนใจฝึกจะเรียนรู้จากคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ หรือเครือญาติพ่ีน้องที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลง 
จากการฝากตัวเป็นศิษย์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างไปแสดงด้วยกัน ได้จากการแนะน าของ
เพ่ือนที่แสดงด้วยกัน หรือได้จากครูพักลักจ า และการที่จะฝึกให้ประสบผลส าเร็จนั้นต้องเริ่มด้วยการมีใจ
รัก และอดทน การถ่ายทอดความรู้เพลงอีแซว พ่อเพลง แม่เพลงมีวิธีการถ่ายทอดให้ลูก หลาน ญาติ พ่ี 
น้อง การถ่ายทอดในระบบการศึกษาท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น การถ่ายทอดนอกระบบการศึกษาโดยเป็น
วิทยากรบรรยายและสาธิตให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการถ่ายทอดตามอัธยาศัย 
ส าหรับผู้ที่สนใจทั่วๆ ไป อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลทร รับพร (2562) ได้ท าการศึกษาสภาพ 
ปัญหา และองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการจัดการความรู้ของกรมก าลังพลทหารบก (2) พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ของกรมก าลังพลทหารบก และ (3) ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของกรมก าลังพล
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ทหารบก สรุปได้ว่า การแสวงหาความรู้ คือ การศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ การสอบถามจาก
ผู้บังคับบัญชา นายทหารอาวุโส เพ่ือนร่วมงาน การแสวงหาความรู้จากการจัดการประชุมย่อย และ
การศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและการปฏิบัติงานของกรมก าลังพลทหารบก โดยยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชต์เทพ ดีประหลาด (2556) ศึกษาการน าระบบการจัดการความรู้มาเสริมสร้าง
ให้บุคลากรที่จะต้องรับผิดชอบในงานพัสดุมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อยางถูกต้อง แก้ไขปัญหา
บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการศึกษาได้สร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหาร
พัสดุเกีย่วกับการควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ โดยการน าวิธีการของวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineer) ตามหลัก CommonKADS: Knowledge Analysis and Data Structuring มาใช้ในการ
บริหารจัดการความรู้และน าหลักการจัดการความรู้จากทฤษฎีการสร้างความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ 
SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi ซึ่งได้เสนอแนวคิดว่าความรู้ของคนสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝังลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทเป็นความรู้        
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการท างานซึ่งติดอยูในตัวคนที่
ปฏิบัติงานโดยการน าออกมาใช้หรือเปลี่ยนให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ และเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและน ามาใช้ในการจัดท าแผนกิจกรรม 3 ปีซึ่งระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหาร
พัสดุ เกี่ยวกับการควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดองค์ความรู้ และ
สนับสนุนให้บุคลากรในส านักบริหารทรัพย์สิน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะต้องด าเนินการในการควบคุม 
และการจ าหน่ายพัสดุใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา น าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ ควรจัดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ตามข้อกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดท าคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เพ่ือให้สามารถค้นคว้า หรือ ทบทวนความรู้ในเรื่องการขอเพ่ิมชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ได้ ควรมีการประชุม แนะน าการปฏิบัติงาน เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2562) ปัจจัยที่
เอ้ือให้ KM ประสบความส าเร็จ (Key Enablers) ผู้น าองค์กรให้การสนับสนุน และก าหนดทิศทางกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการชมเชย
ให้รางวัลเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ องค์กรต้องมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ เพ่ือส่งผ่านความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ วัดผลอยู่เสมอ จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของคณะผู้วิจัยกองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (2552) ได้ท าการศึกษาวาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีระดับความรูความเขาใจตอการด าเนินงานดานการจัดการความรู KM) ของมหาวิทยาลัย 
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เป็นอย่างไร อีกทั้งความก้าวหนาของการด าเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยควรจะ
ด าเนินงานไปในทิศทางใด โดยสรุปได้ว่ากลุ่มผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ (KM) มีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันว่าหน่วยงานยังขาดผู้ประสานงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยตรง  
ยังไม่สามารถด าเนินการให้เห็นผลอย่างชัดเจนได้ ขาดบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงในด้านการจัดการความรู้ 
และในส่วนของกลุ่มบุคลากรทั่วไปมีความคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ในหน่วยงานควรเกิดจากนโยบาย
ของหน่วยงาน รองลงมาก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างมีความเห็นด้วยว่าหน่วยงานมีความจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งหากเป็นการจัดอบรมหรือการกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัย บุคลากรจะ
มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ แต่หากเป็นการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานภายนอก บุคลากรมักขาดโอกาสใน
การเข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคภูมิ มิ่งมิตร (2560) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย โดยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล คือ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความส าเร็จที่มีความส าคัญที่สุด
ในการจัดการความรู้ของรัฐสภาคือ ภาวะผู้น า/ผู้น าในการจัดการความรู้ ส่วนกลุ่มปัจจัยส าคัญรองลงมา 
คือ กลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การสร้างเครือข่าย โครงสร้างองค์การและแรงจูงใจ และกลุ่ม
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรม การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดมาตรวัด และกระบวนการการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทในการศึกษาปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้
ในหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งในงานทะเบียนราษฎรของส านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง        
บ้านสวน ควรเพิ่มประเดน็การศึกษาในด้านปัจจัยอืน่ที่เอื้อต่อการใหบ้ริการของส านกัทะเบียน
ท้องถิน่เทศบาลเมอืงบ้านสวน เพื่อใหม้ีความครอบคลุมงานบรกิารประชาชนได้อย่างรอบด้าน และ
ควรท าการศึกษาความพึงพอใจในการรบับริการของประชาชนผูม้าติดต่อ เพื่อสะทอ้นการให้บริการ
และสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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