
การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรมรับสง่ข้อมลู (LandsFax) ในการปฏิบตัิงาน                  
ของฝ่ายทะเบียน ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ิกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย * 

Usage of System Information Technology Program LandsFax                     
In operation of Registration Department, Bangkok Metropolitan Land 
Office, Bang Kapi Branch, Department of Lands, Ministry of Interior 

แสงจันทร์ แมนสืบชาติ ** 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
รับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ    
กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5  คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงระเบียบของกรมที่ดิน 
การใช้งานระบบมีความสอดคล้องกับระเบียบ และผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการใช้ระบบ ที่มีความ
เกี่ ยวข้อง ในด้านต่างๆ ดั งนี้  1 )  ด้ านศักยภาพของบุคลากร 2)  ด้ านอุปกรณ์ เทคโนโลยี                     
3) ด้านอัตราก าลังบุคลากร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย   
ท าให้ประชาชนได้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ส านักงานที่ดินแห่งใด 
แห่งหนึ่งได้ ซึ่งเหมาะสมมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 โดย       
มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ ดังนี้ 1) ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่ แจ้งผลล่าช้า 2) ผู้ขอรับ
บริการไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงระเบียบกรมที่ดิน 3) ต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมเติม    
4) ต้องการบุคลากรเฉพาะต าแหน่ง 5) บุคลากรบางส่วนไม่มีทักษะและขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน  แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 1) ควรส่งเสริมการอบรมบุคลากร
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะการใช้ระบบ ด้านทัศนคติ การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ยอมรับและพัฒนา         
2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบกรมที่ดิน 3) ขอจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
อัตราก าลังบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) 

 

ค าส าคัญ:  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรบัส่งข้อมูล (LandsFax)                               
               ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ 

 
* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล  

(LandsFax) ในการปฏบิัตงิานของฝ่ายทะเบยีน ส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 จากแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน แผนการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อธิบายไว้ว่า ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ได้ก าหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และ
ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 กรมท่ีดิน จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงานในหลายๆ 
ด้าน เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นับได้ว่าเป็นการพัฒนา
ระบบบริการในส านักงานที่ดินควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทีท่ันสมัย ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการได้มีการน าระบบสารสนเทศที่ดินมาเป็นแกนหลัก มองประโยชน์
ในการจัดการเกี่ยวกับที่ดินเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านระบบที่ดิน เป็นมิติการสร้างความเชื่อมั่นในการ 
ถือครองที่ดิน 2) ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดิน เป็นมิติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน 3) มิติเกี่ยวกับการใช้
ระบบที่ดินแบบเอนกประสงค์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และความสงบสุขของสังคม  

เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 
ร ว มทั้ ง ไ ด้ รั บบ ริ ก า รที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ภ าย ใต้ ห ลั ก ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า รบ้ า น เ มื อ งที่ ดี                     
(Good Governance) ให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ (Land Parcel-Based Geoinformation) ที่ช่วยให้รัฐสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชน ได้ทันความต้องการ และเพ่ือให้มี
ฐานข้อมูลการถือครองที่ดินในภาพรวม ที่เป็นศูนย์กลางส าหรับสนับสนุนการก าหนดนโยบาย           
ด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคม การปกครองส่วนท้องถิ่น  การเกษตร การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
การกระจายการถือครองที่ดิน การจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การก าหนดผังเมือง และสิ่งแวดล้อม 
และงานด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ปัจจุบันส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 (ในพ้ืนที่ 73 ส านักงานที่ดิน)  มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุกฝ่าย โดยในฝ่ายทะเบียนได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ งมีแนวทางการใช้ระบบ โดย ผู้ขอสามารถยื่นค าขอ              
ณ ส านักงานที่ดินแห่งใดก็ได้  และส านักงานที่ดินที่รับค าขอ จะส่งเรื่องผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ไปด าเนินการที่ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือ
ส านักงานที่ดินปลายทางให้ด าเนินการ แล้วส่งข้อมูลกลับมายังส านักงานที่ดินที่รับค าขอ               
เพ่ือด าเนินการตามค าขอต่อไปจนแล้วเสร็จ ท าให้ประชาชนได้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว         
(One Stop Service) ณ ส านักงานที่ดินแห่งใดก็ได้ 
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จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะปิ จึงมีความสนใจศึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ   
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และศึกษาปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้งานระบบ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)  ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ให้เกิดประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ    
กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population)  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ในขั้นตอนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก คือ บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ   
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดี  และมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี        
เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูล           
ผ่านการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
  1)  หัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จ านวน 1 คน 
  2)  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน    จ านวน 1 คน 
  3)  ต าแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จ านวน 1 คน 
  4)  ต าแหน่ง  นักวิชาการท่ีดิน       จ านวน 2 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  
และในการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ เพ่ือนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนการสัมภาษณ์ได้มีการขออนุญาต  
ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่ือจดบันทึกและบันทึกเสียงก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ดังนี้ 1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ 
ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารและบทความทางวิชาการ วารสาร และสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 2) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 3) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด และ 4) เอกสารของทางราชการ 
ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติ
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์            
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ในการสัมภาษณ์ จดบันทึก
ข้อมูลและบันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 49) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย       
มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นในแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ใน
การอภิปรายผล 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) 
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ิกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

5.  น าข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการวิจัยมาตีความ แล้วน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาความ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
จากปัญหาการน าเข้าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับระบบทะเบียนที่ดิน ที่เป็นระบบการควบคุม

เอกสารสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ มีการบริหารจัดการด้วยระบบมือ (Manual System)       
มาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้การบริการประชาชนมีความยุ่งยากซับซ้อน หลายขั้นตอน มีความ
ล่าช้า ไม่โปร่งใส ตลอดจนในการวางแผนและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับท่ีดินของประเทศประสบปัญหา
ไม่มีความมั่นคงและไม่น่าเชื่อถือ กรมท่ีดินจึงได้น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริการ
จัดการที่ดินของประเทศและการบริหารภายในส านักงานที่ดินในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย              
ในระบบงานมีโปรแกรมแตกต่างกันไป มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลการถือครองใน
ที่ดินในภาพรวมของประเทศ วิธีเก็บข้อมูลจากเอกสารมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โปร่งใส        
เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการถือครองกรรมสิทธิ์     
ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักการบริการจัดการภาครัฐที่ดี ส่งผลต่อระบบที่เป็นพ้ืนฐานของ
ประเทศ คือ เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ทั้งในด้านการบริการ การบริหารและการพัฒนาประเทศ 

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ ได้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบบริการในส านักงานที่ดินควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทีท่ันสมัย เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ รวมทั้งได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ 
ขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ส านักงานที่ดินแห่ง
ใดแห่งหนึ่ง ด้วยระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ควบคุมและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นระเบียบที่แก้ไขจากเดิม เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ผู้ขอสามารถยื่นค าขอ ณ ส านักงานที่ดินแห่งใดก็ได้ และส านักงาน
ที่ดินที่รับค าขอ จะส่งเรื่องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)        
ไปด าเนินการที่ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทางให้ด าเนินการ แล้วส่งข้อมูล
กลับมายังส านักงานที่ดินที่รับค าขอเพ่ือด าเนินการตามค าขอของผู้รับบริการต่อไปจนแล้วเสร็จ         
ซึ่งมคีวามเหมาะสมมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 
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ในการใช้งานระบบมีความสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว เนื่องจากมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีการควบคุม ตรวจสอบ ระบบและผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการใช้ระบบ 
ซึ่งการใช้ระบบมีความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านศักยภาพของบุคลากร มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานระบบ เนื่องจากส่วนมากมีพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานได้ แต่มีบางส่วนยังขาดทักษะ ขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 2) ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเพียงพอ แต่มีความต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยี
เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบการใช้งานมีความเสถียรแต่มีบางครั้งระบบ    
ไม่เสถียร เนื่องจากปัญหาจากระบบส่วนกลาง 3) ด้านอัตราก าลังบุคลากรมีความเพียงพอ แต่มีความ
ต้องการบุคลากรเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบริการที่รวดเร็วขึ้น  

โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ ดังนี้ 1) ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือ
ส านักงานที่ดินปลายทาง แจ้งผลล่าช้า 2) ผู้ขอรับบริการไม่เข้าใจและไม่ทราบระเบียบกรมที่ดิน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานล่าช้า 3) ต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ิมเติมและทันสมัย 4) ต้องการบุคลากรเฉพาะ
ต าแหน่ง 5) บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและความกระตือรือร้นในการท างาน  

ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 1) ควรส่งเสริมการ
อบรมบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะการใช้ระบบ ด้านทัศนคติ การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
ยอมรับและพัฒนา 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ 3) ขอจัดสรร
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน                  
4) ขอจัดสรรบุคลากรเฉพาะต าแหน่งเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบให้สะดวกและรวดเร็ว 

 
อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอส าเนา
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ส านักงานที่ดินแห่งใด      
แห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นระเบียบที่แก้ไขจากเดิม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการทั้ง 3 เรื่อง
ดังกล่าว ผู้ขอสามารถยื่นค าขอ ณ ส านักงานท่ีดินแห่งใดก็ได้ และส านักงานที่ดินที่รับค าขอ จะส่งเรื่อง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ไปด าเนินการที่ส านักงานที่ดิน
เจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทางให้ด าเนินการ แล้วส่งข้อมูลกลับมายังส านักงานที่ดินที่รับ  
ค าขอเพ่ือด าเนินการตามค าขอของผู้รับบริการต่อไปจนแล้วเสร็จ สอดคล้องกับแนวคิด การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 63-65) ได้อธิบายว่า การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการรัฐให้มีประสิทธิภาพ           
โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ งาน เ พ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน                      
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การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานคือการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 

ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) มีความสอดคล้อง
กับระเบียบกรมที่ดินดังกล่าว โดยในการปฏิบัติงานได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มอบหมายหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายในการควบคุม ตรวจสอบและติดตาม พร้อมทั้ง
รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบในการใช้ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) สอดคล้องกับผลการวิจัย ของอรอุษา ปุณยบุรณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต พบว่า ด้านการควบคุม ติดตาม และการ
ประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาผลที่
เกิดขึ้นหลังจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าประสบความส าเร็จ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ส่วนใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งบางครั้งผู้ใช้งานอาจพบปัญหาระหว่างการใช้งาน 
จากนั้นต้องรักษาระบบให้สามารถท างานได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นค าสั่ งการ
แบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ 
สอดคล้องกับค าสั่งส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (2564)  

ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) โดยมีการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการให้บริการได้ทุกส านักงานที่ดินทุกพ้ืนที่ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง      
การท างานโปร่งใส เปิดเผยได้ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งเป็น
การพัฒนาระบบการให้บริการของกรมที่ดิน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย ของปฐมภูมิ วิชิตโชติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการใช้งานโปรแกรม GLPI ของพนักงานบริษัทใน
เครือวาลีโอ พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังถึงประสิทธิภาพ (Performanc expectancy) กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับการยอมรับที่สูงทุกข้อ ความคาดหวังถึงประสิทธิภาพใช้ระบบงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ว่าระบบหรือโปรแกรมอะไรที่ถูกพัฒนาขึ้นก็เพ่ือตอบสนองการใช้
งานของผู้ใช้และช่วยท าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้งานจึงมีความคาดหวังสูง ดังนั้น 
ในการน าระบบมาใช้ ผู้บริหารจะให้ความส าคัญมาก โดยมีการประชุมหารือประจ าเดือน มีการ
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพ่ือ
พัฒนาการใช้ระบบ ช่วยลดข้อผิดพลาดและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประทับใจผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ต่อไป 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิค -19  
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) มีความเหมาะสมมาก 
เนื่องจากเป็นการลดการเดินทาง ลดความแออัด ในการเดินทางไปติดต่อที่ส านักงานที่ดินที่อยู่ไกล 
ประชาชนสามารถยื่นค าขอรับบริการ ณ ส านักงานที่ดินที่ใกล้และเดินทางได้สะดวก ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว    
ท าให้ประชาชนได้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สอดคล้องกับแนวคิด     
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เทพศักดิ์ บุณญรัตพันธุ์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 115-116)  กล่าวว่า “การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมด  ที่เกี่ยวข้อง มา
รวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จ ในขั้นตอนหรือ
เสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น” 

ซึ่งในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือนวัตกรรมในการบริหารงาน
ในยุคปัจจุบัน และมีบทบาทในชีวิตประจ ามากขึ้น ในระบบราชการ ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแส
ยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ถือว่ามีความเหมาะสมมากในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมของ  Drucker (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 78) 
กล่าวว่า “นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์มิติใหม่ๆ ของผลงาน ดังนั้น การสร้างนวัตกรรม
ทางการบริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ ใช้สิ่งใหม่ๆ เข้ากับกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ 
ขององค์การและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ” นอกจากนี้ ส านักงานที่ดินในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และตามนโยบายของรัฐบาล กรมที่ดินได้ท าข้อตกลงกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดิน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการขอรับบริการจากส านักงานที่ดิน 
โดยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เรียกส าเนาเอกสารอีก ดังนี้  1) กรณีบุคคลธรรมดา ใช้เพียง
บัตรประจ าตัวประชาชนกับทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ปัจจุบัน ให้บริการได้ส านักงานที่ดินทุกแห่งทั่ว
ประเทศ 2) กรณีนิติบุคคล ไม่ต้องใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล ปัจจุบันส านักงานที่ดินที่ให้บริการ 
ได้จ านวน 73 แห่งทั่วประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัย ของนายชัยยา บัวหอม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากร โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา พบว่า ในด้าน
การบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบการบริหารการพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสม ซึ่งส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ปัจจุบันใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 ได้ให้บริการ
ประชาชนได้ทั้ง 2 กรณี คือ กรณีบุคคลธรรมดาและกรณีนิติบุคคล  สอดคล้องกับ เอกสาร
ประกอบการตรวจรั บ  โครงการ พัฒนาระบบสารสน เทศ ที่ ดิ น  ( ระยะที่  2 )  กรมที่ ดิ น 
กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2560 – 2562 (ม.ป.ป.) 

ด้านบุคลากรมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
รับส่งข้อมูล (LandsFax) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนมาก มีพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Word, โปรแกรม Microsoft Excel และจาก
ประสบการณ์ในการใช้ระบบดังกล่าวมานาน จนเกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของวิริยะ โกษิต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า การเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและ  
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รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างานแต่ละ
บุคคลในสถานศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา 
และจากประสบการณ์สามารถถ่ายทอด สอนงาน ให้เพ่ือนร่วมงานได้ แต่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วน
น้อย ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และไม่ยอมรับ
การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของสุภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า 
บุคลากรในเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี จะเห็นได้ว่า บุคลากรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมเติมในงานบางส่วน จะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น รองลงมาคือเอ้ือประโยชน์ต่อเทศบาล ท าให้การปฏิบัติงาน
มีความรวดเร็วมากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัย ของเสาวนีย์ มหาชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี 
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน และความวิตกกังวล มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กล่าวคือ หากตัวแปรหนึ่งมีการรับรู้ในทางที่ดีขึ้น จะส่งผล
ให้อีกตัวแปรหนึ่งดีขึ้นตามไปด้วย จึงได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าในการ
ประชุมประจ าเดือน มีการฝึกอบรมส าหรับผู้ใช้งานใหม่หรือบรรจุใหม่ มีการปรับทัศนคติให้ยอมรับ
และเรียนรู้ศึกษาการใช้งานระบบส าหรับบุคลากรที่ขาดทักษะและไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับบุคลากรบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ให้หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงาน 
สอนแนะงาน (Coaching) ในการท างานร่วมกันหรือประสานงานกัน มีการจัดอบรมบุคลากร 
พัฒนาการใช้ระบบอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมของส านักงาน
ประจ าเดือน ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกรมที่ดิน หรือมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ 
เฉพาะของฝ่ายทะเบียน เพ่ือปรึกษาหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะปรากฏตามรายงานจากจ านวนการให้บริการในระบบดังกล่าว มีจ านวน
มากกว่าส านักงานที่ดินแห่งอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียง และยังไม่จ ากัดจ านวนการให้บริการประชาชนในแต่
ละวัน และมีผลการปฏิบัติงานได้ภายในก าหนดเวลา  สอดคล้องกับผลการวิจัย ของธงไชย                
สุรินทร์วรางกูร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง พบว่า พนักงานขององค์กรส่วนใหญ่สร้างความรู้      
โดยวิธีการปฏิบัติ งานร่วมกับผู้ อ่ืนมากที่ สุ ด  รองลงมาได้แก่  การอ่านหนั งสือ คู่ มือและ                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถัดมาได้แก่ การสร้างความรู้จากข้อมูลข้อเสนอแนะหรือการร้องเรียน และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ตามล าดับ 
 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องสแกน โทรศัพท์ส านักงาน   
มีความเพียงพอในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ มีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ ์เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
ให้มีความเสถียร  แต่ ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางคือกรมที่ดิน                   
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บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้งานหยุดชะงักชั่วคราว และในการติดตามงานกรณี
ล่าช้า ควรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและ
รวดเร็ว เนื่องจากการใช้โทรศัพท์ของส านักงานบางครั้งเกิดความล่าช้าเพราะมีผู้ใช้หลายคน ในการใช้
ระบบดังกล่าว เพ่ือเป็นการรองรับในอนาคต ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มารับบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) จ านวนมาก และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต หากมี
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย ของจิรวรรณ ประภานาวิน 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 พบว่า ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
มีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และควรมี
ฐานข้อมูลประจ าโรงเรียนทั้งทางด้านข้อมูลนักเรียน และข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับโรงเรียน 

ด้านอัตราก าลังบุคลากรมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้ขอรับบริการ ในการขอใช้ระบบ 
โดยพิจารณาได้จากการตรวจสอบบัญชีรับท าการ คือ จ านวนผู้รับค าขอ ในการขอรับบริการใน      
แต่ละวัน และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบระยะเวลาในการด าเนินงาน      
ว่าผู้ขอใช้บริการมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ใช้เวลาในการด าเนินงานได้ตามที่ ระเบียบก าหนดไว้
หรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาจากส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ อยู่ในท าเลที่ตั้งที่สะดวก
ต่อการเดินทางของประชาชนในการติดต่อราชการ เช่น มีรถสาธารณะโดยสารผ่านหน้าส านักงาน
ที่ดิน รถรับจ้าง ส่งผลให้ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ในการขอใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) มีจ านวนมากมากกว่าส านักงานที่ดินในพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งผลต่อ
การให้บริการอาจเกิดความล่าช้าบ้างในบางกรณี ซ่ึงพิจารณาแล้ว ถือได้ว่าบุคลากรมีความเพียงพอ 
แต่ควรมีกรอบอัตราก าลังเฉพาะต าแหน่ง เพ่ิม 1 ต าแหน่ง เพ่ือควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) โดยเฉพาะในการประสานงานและติดตามงานในกรณีส่งไปยัง
ส านักงานที่ดินแห่งอ่ืนแล้วมีความล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันเป็นการบริหารอัตราก าลังภายในส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ สอดคล้องกับผลการวิจัย ของวรรณศร จันทโสลิด (2560)     
ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย พบว่า ระดับความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งาน รองลงมาอุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 
และฮาร์ดแวร์มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้  

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล 
(LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  
กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 

1. เรื่องการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1.1) ปัญหาส านักงานที่ดิน
เจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง แจ้งผลล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ทางส านักงานที่ดิน
เจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง มีงานที่ให้บริการประชาชนเฉพาะหน้า จึงไม่สามารถ
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ให้บริการทางระบบดังกล่าวได้ทันที หรือด้วยเหตุขัดข้องอย่างอ่ืน 1.2) ปัญหาผู้ขอใช้บริการไม่เข้าใจ
ในระเบียบของกรมที่ดิน ว่าด้วยเรื่องการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ฯ เช่น ไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรือไม่น า
ค าสั่งศาลมาด้วย ซึ่งจะเกิดเรื่องร้องเรียนได้ในอนาคต 1.3) ปัญหาในส่วนของการเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอการตรวจสอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน เช่น กรณีผู้ขอตรวจสอบ
หลักทรัพย์ เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา จะต้องมีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหมายบังคับคดี น ามา
ประกอบการตรวจสอบหลักทรัพย์ หากไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหมายบังคับคดี ให้เจ้าหนี้
รับรองว่าค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 1.4) ปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต บางครั้งมีความล่าช้า เนื่องจาก
เกิดการไม่เสถียรของสัญญาณ 1.5) ปัญหาปริมาณงานที่มีจ านวนมาก อาจกรอกข้อมูลลงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ล่าช้า ทั้งส านักงานที่ดินต้นทางและ
ปลายทาง 

2. เรื่องการขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 2.1) ปัญหา
ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง แจ้งผลล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ทาง
ส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง มีงานที่ให้บริการประชาชนเฉพาะหน้า    
จึงไม่สามารถให้บริการทางระบบดังกล่าวได้ทันที หรือด้วยเหตุขัดข้องอย่างอ่ืน 2.2) ปัญหาการสแกน
โฉนดที่ดินยังไมค่รบถ้วน ตามหน้าการถือกรรมสิทธิ์ หรือสแกนไม่เป็นปัจจุบัน  2 .3 )  ปัญหา เครื่ อ ง
สแกนโฉนดที่ดิน ขาดความคมชัด  2.4) ปัญหาเอกสารสิทธิช ารุด มีผลต่อการสแกน ท าให้ภาพไม่
คมชัด 2.5) ปัญหาผู้ขอใช้บริการ มีความต้องการมากกว่าส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ เช่น สัญญา
ซื้อขาย สัญญาจ านอง 2.6) ปัญหาผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลในค าขอเรื่องการขอส าเนาภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถส่งค าขอไปในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ได้  
 3. เรื่องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้         
3.1) ปัญหาส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง แจ้งผลล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)   
ทางส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่หรือส านักงานที่ดินปลายทาง มีงานที่ให้บริการประชาชนเฉพาะหน้า 
จึงไม่สามารถให้บริการทางระบบดังกล่าวได้ทันที หรือด้วยเหตุขัดข้องอย่างอ่ืน 3.2) ปัญหาการ
ประเมินราคาทุนทรัพย์ของส านักงานที่ดินในบางพ้ืนที่ ยังมีการประเมินทุนทรัพย์แบบรายโซนบล็อก 
ตามต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งอาจเกิด
ความล่าช้า และในบางพ้ืนที่ ที่มีการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรายแปลงแล้ว ก็สามารถรับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์ได้ทันที 3.3) ปัญหาการให้ข้อมูลของผู้รับบริการ ข้อมูลบกพร่องหรือให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน เนื่องจากเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าของที่ดิน 3.4) ปัญหาผู้ขอรับบริการมาติดต่อ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ บางกรณีมาติดต่อเวลา 16.30 น. ซึ่งทางส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ก็รับค าขอไว้ และส่งไปยังส านักงานที่ดินปลายทาง แต่
ส านักงานที่ดินปลายทางไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้ภายในวันนั้น 3.5) ปัญหาผู้ขอรับบริการให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ เช่น จ าไม่ได้ว่าปลูกสร้างมากี่ปี เป็นบ้านประเภทไหน      
ขนาดกว้างยาวกี่เมตร ซึ่งมีผลต่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 

1. ปัญหาเรื่องการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
1.1) เรื่องงานล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน หมั่นตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน ระยะเวลารับค าขอ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ทั้งในกรณีเป็นส านักงานที่ดินต้นทางหรือ
ส านักงานที่ดินปลายทาง เพ่ือติดตามงาน ไม่ให้ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน 1.2 ) เรื่อง   
ผู้ขอรับบริการ ไม่เข้าใจในการเข้าถึงข้อมูล การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ไม่เข้าใจในระเบียบของ  
กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรชี้แจงในระเบียบงกรมที่ดิน ให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจในเรื่องการ  
ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ เช่น ไม่สามารถให้สัญญาซื้อขายได้ 1.3) เรื่องการเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอการตรวจสอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและชี้แจงให้กับ  
ผู้ขอรับบริการทราบว่าเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง เช่น ในกรณีผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ 
เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา จะต้องมีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหมายบังคับคดี น าเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบหลักทรัพย์ หากไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหมายบังคับคดี ให้เจ้าหนี้
รับรองว่าค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 1.4) การแก้ไขปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต บางครั้งมีความล่าช้า 
เนื่องจากเกิดการไม่เสถียรของสัญญาณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตใน
ส านักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา 1.5) การแก้ไขปริมาณงานที่มี
จ านวนมาก ท าให้กรอกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) 
ล่าช้า ทั้งส านักงานที่ดินต้นทางและปลายทาง ควรขอจัดสรรบุคลากรเฉพาะต าแหน่ง และควรจ ากัด
ปริมาณการให้บริการต่อวัน 

2. ปัญหาเรื่องการขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 2.1) กรณีงานล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือหัวหน้า
ฝ่ายทะเบียน หมั่นตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน ระยะเวลารับค าขอ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ทั้งในกรณีเป็นส านักงานที่ดินต้นทางหรือ
ส านักงานที่ดินปลายทาง เพ่ือติดตามงาน ไม่ให้ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน 2.2) ก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสแกนโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่น การน าเข้าข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการสแกนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และให้หัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
สุ่มตรวจสอบการลงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นประจ า 2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่อง
สแกนว่ามีสภาพใช้งานได้ มีความคมชัดในการสแกนโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอ่ืน เพ่ือการน าไปใช้
ได้อย่างสมบูรณ์ 2.4) เรื่องเอกสารสิทธิช ารุด มีผลต่อการสแกน ท าให้ภาพไม่คมชัด หากช ารุดไม่มาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถซ่อมแซมก่อนการสแกนได้ แต่หากมีความช ารุดมากไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ให้จัดสร้างเอกสารสิทธิขึ้นมาใหม่แทนฉบับที่ช ารุด 2.5) เรื่องผู้ขอใช้บริการ มีความ
ต้องการมากกว่าส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ านอง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้ขอรับบริการ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน 2.6) เรื่อง     
ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลในค าขอเรื่องการขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด 
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ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบข้อมูลจากผู้ขอรับบริการให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงน าส่งค าขอเข้าในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) เพ่ือลดความล่าช้า 2.7) เรื่องส านักงานที่ดิน
พ้ืนที่หรือปลายทาง แจ้งผลล่าช้า หากระยะเวลานานกว่าก าหนดผู้ปฏิบัติงานต้องโทรศัพท์ไปติดตาม
ทวงถามถึงเหตุที่ช้า แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที 

3. ปัญหาเรื่องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 3.1) กรณีงานล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือหัวหน้าฝ่ายทะเบียน หมั่นตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน ระยะเวลารับค าขอ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ทั้งในกรณีเป็นส านักงานที่ดิน
ต้นทางหรือส านักงานที่ดินปลายทาง เพ่ือติดตามงาน ไม่ให้ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน  
3.2) เรื่องการประเมินทุนทรัพย์ของส านักงานที่ดินในบางพ้ืนที่  ยังมีการประเมินทุนทรัพย์แบบราย
โซนบล็อก ตามต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
นาน อาจท าให้เกิดความล่าช้า ควรชี้แจงให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจในขั้นตอนการรับรองราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ และในบางพ้ืนที่ ที่ได้มีการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงไว้แล้ว ก็สามารถรับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์ได้ทันที 3.3) กรณีผู้ขอรับบริการให้ข้อมูลบกพร่องหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ควรให้
ผู้ขอรับบริการ น าเอกสารสิทธิตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการลงข้อมูลในระบบ
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือป้องกันการค านวณราคาประเมินทุน
ทรัพย์ผิดพลาดและน าไปใช้ในทางทุจริต 3.4) เรื่องส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่ ยังไม่ตอบข้อมูลมาให้
ภายในก าหนดเวลา ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโทรศัพท์ประสานงานเพ่ือติดตาม ว่าเหตุใดจึงล่าช้า 
เมื่อทราบสาเหตุแล้ว ให้แจ้งผู้ขอรับบริการทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันที เพ่ือลดการร้ องเรียน     
3.5) เรื่องผู้ขอรับบริการมาติดต่อส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ บางกรณีมาติดต่อ
เวลา 16.30 น. ซึ่งทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ก็รับค าขอไว้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่า อาจจะได้หรือไม่ได้ภายในวันนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องประสานไปยังส านักงานที่ดินปลายทาง ได้ผลอย่างไรแล้วให้แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ
ว่าได้ภายในวันนี้หรือให้ผู้ขอมาติดต่อรับหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ภายในวันใด         
ซึ่งไม่เกิน 3 ท าการนับแต่วันที่รับค าขอ โดยให้ผู้ขอลงนามรับทราบไว้ 3.6) กรณีผู้ขอรับบริการให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ เช่น จ าไม่ได้ว่าปลูกสร้างมากี่ปี เป็นบ้านประเภทไหน 
ขนาดกว้างยาวกี่เมตร อันส่งผลให้การรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์คลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องขอตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งผู้ขอรับบริการต้องไปติดต่อ
ได้ที่ส านักงานเขตในพื้นที ่

โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน 3 เรื่องที่ให้บริการ ดังนี้ 1.) ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)  ฝ่ายทะเบียน ควรมีการน าเข้า
ข้อมูล การสแกนโฉนดให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือการเรียกใช้ข้อมูลได้ปัจจุบันและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับหัวหน้างานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน ควรสุ่มตรวจการน าเข้าข้อมูลว่าครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในการใช้ระบบ เพ่ือหาข้อบกพร่อง หากพบจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 2.) ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax)          
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ฝ่ายทะเบียน ทั้งกรณีเป็นส านักงานที่ดินต้นทางและส านักงานที่ดินปลายทาง เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า  3.) หากไม่สามารถติดตามงานได้ หรือชี้แจงแล้วผู้ขอรับบริการไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว อันจะ
น ามาซึ่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หรือเจ้าพนักงานที่ดิน เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้รับบริการโดย
ทันที 4.) ควรมีกรอบอัตราก าลังเพ่ิม ท าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) รับผิดชอบโดยเฉพาะ 5.) ควรมีอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ิมเพ่ือ
ใช้ในการติดตามงาน ประสานงาน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  6.) ควรมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
การสื่อสาร ให้ผู้ขอรับบริการทราบถึงระเบียบกรมที่ดิน 7.) ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยังขาด
ทักษะในการใช้งานระบบ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 8.) ในกรณีผู้ขอรับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมาก ควรมีการจ ากัดปริมาณ
การให้บริการ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท างาน เพ่ือการติดตามทวงถามไปยังส านักงานที่ดิน
ปลายทางได้ทันภายในก าหนด และเพ่ือประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
หรือควรก าหนดปริมาณงานในแต่ละวัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.) ควรมี
การพัฒนาให้ข้อมูลที่ดินเชื่อมโยงกันทุกส านักงานที่ดินทุกพ้ืนที่ ทั่วประเทศ มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดิน เพ่ือความรวดเร็วและลดเวลาในการปฏิบัติงาน  
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของเอกภูมิ จันทรขันตี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จะท าให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ 
ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างรวดเร็ว เป็นการดึงดูดความสนใจท าให้เกิดความอยากรู้
อยากเห็นและกระตือรือร้นในการเรียน 10.) ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อที่
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ในเรื่องการขอใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในงานบริการ 3 เรื่องดังกล่าว ทางส านักงานที่ดินเจ้าของพ้ืนที่
หรือปลายทาง บางพ้ืนที่ต้องใช้เวลา อาจไม่แล้วเสร็จโดยทันที เนื่องจากติดขัดในเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ มีความสมบูรณ์ในข้อมูลในระบบต่างกัน อย่างไรก็ดี กรมที่ดินได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ สอดคล้องกับแนวคิด 
การรื้อปรับองค์การ (Reengineering)  ของ Hammer and Champy (อ้างถึงใน บุญเกียรติ          
การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 53) คือ (1) การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจ
ตัดสินใจทางการบริหารขององค์การ (2) การเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาทั้งระบบโดยภาพรวม มิใช่
พิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น (3) มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสม              
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต (4) มีการรวมงานที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน เพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนและ
ลดต้นทุนทางการบริหาร (5) ลดการตรวจสอบและการควบคุมให้น้อยลง และมีความยืดหยุ่น         
ในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่องานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานด้านอื่นๆ เพ่ือความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ ค่านิยม ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ยอมรับและ
พร้อมที่จะพัฒนา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความคิดทางด้านบวก (Positive Thinking)  
มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และท าให้รู้ สึกผูกผันกับ
องค์การ น าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าความรู้ ทักษะจากประสบการณ์ท างาน น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงานได้ 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับ
การให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) และระเบียบกรม
ที่ดิน ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาด และลดภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 5. ควรขอจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความเสถียรต่อการใช้งาน  
 6. ควรขอจัดสรรบุคลากรเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามงาน หรือถ่ายทอดความรู้ความ
เชี่ยวชาญจากประสบการณ์เฉพาะต าแหน่ง ให้กับผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่หรือไม่มีความรู้  ขาดทักษะ
เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน ในส านักงานที่ดินแห่งอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ ปรับปรุง และพัฒนา 
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมรับส่งข้อมูล (LandsFax) ในการปฏิบัติงานของ       
ฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากร ประเภทข้าราชการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน รวมจ านวน 5 คน ควรเพ่ิม
การศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย หรือขยายกลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ เพ่ือให้ได้ข้อมูล         
ที่สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งต่อไป 
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