
การเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ 

กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร1 

 

        นางสาวพิชญา ธรรมสุโข2 

        ดร.วีระยุทธ  พรพจนธนมาศ3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยโดยใชแบบ

สัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆ

รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชน

กับการใหการบริการดานตางๆ ผลการวิจัยพบวา การใหบริการปจจุบันตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบริการมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเม่ือกอน การใชประโยชนขอมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีบริการขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส และแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ เริ่มจากให

สํานักทะเบียนกลางเปนหนวยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานขอมูลประชาชนของสวนราชการ 

(Population Information Linkage Center)และทําหนาที่ เปนผูใหบริการขอมูลตามท่ีสวน

ราชการรองขอ ตอจากน้ันจะใหสวนราชการจัดทําฐานขอมูลประชาชนของตนเองตามอํานาจ

หนาที่ โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปนดัชนีในการจัดเก็บขอมูลและมีหนาที่ปรับปรุง

ฐานขอมูลใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

คาํสําคัญ:การเช่ือมตอฐานขอมูลประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ 

 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐ” ซึ่งไดผานการสอบเรียบรอยแลว  
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน)  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 3อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเปนแนวคิดที่มาจากการประชุม 

คณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 8 

กุมภาพันธ 2559 ที่พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม โดยท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย สู 

THAILAND DIGITAL คือ การท่ีประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานนวัตกรรมในชวงหลายปที่ผานมา

รัฐบาลไดพยายามผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อพัฒนาระบบการทํางานและ

การใหบริการภาครัฐที ่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ 

รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 เพื ่อกําหนดแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารราชการ

แผนดิน ซึ ่งเปนไปตามขอเสนอแนะของสภาปฏิรูปประเทศแหงชาติ (สปช.) และสภา

ขับเคลื ่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื ่อยกระดับรัฐบาลไปสูการเปน“รัฐบาลแหงการ

เ ชื ่อ ม โ ย ง แ ล ะ เ ป ด เ ผ ย ”  ห ร ือ  “Open and Connected Government”

กรุงเทพมหานครเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูประบบราชการไทย ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานได

พัฒนารูปแบบและเพ่ิมพูนศักยภาพในการใหบริการประชาชนเพ่ือกาวสูการบริการที่ทันสมัยดวย

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของการบริการออนไลน ผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางความพึงพอใจ

อยางสูงสุด ใหแกประชาชนผูมาใชบริการ (คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ  ณ ศูนยบริการ

กรุงเทพมหานคร) 

 บัตรประจําตัวประชาชนเปนเอกสารราชการสําคัญท่ีทางราชการออกใหกับบุคคลผูที่มี

อใชสิทธิตางๆเพ่ือเปนหลักฐานพิสูจนทราบและสัญชาติไทย ใชพกติดตัวเพ่ือนําไปแสดงการข

ยืนยันตัวบุคคล เชน การใชสิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน การติดตอธุรกิจ การคา การทํานิต ิกรรม

สัญญาและการติดตอประสานงานกับภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน อีกทั้งยังเปนหลักฐานท่ี

หนวยงานตางๆใชเพ่ือตรวจสอบบุคคลหรือเพ่ือประกอบการออกหนังสือสําคัญตางๆ เชน บัตร
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ประจําตัวของผูปวยในโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ บัตรเครดิต หนังสือเดินทาง เปนตน หากไม

มีบัตรประจําประชาชนทําใหมีความยุงยากและสับสนในการพิสูจนทราบและยืนยันตัวบุคคล 

)สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง.2558.ประจําตัวประชาชนคูมือปฏิบัติงานบัตร 

2558 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม.376หนา -378  (  รวมท้ังจะสงผลใหการติดตอดําเนินการในเรื่อง

ตางๆไมอาจดําเนินการตอไปได แตการใหบริการดังกลาวเพ่ือจะอํานวยความสะดวก รวดเร็ว 

และใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง จําเปนตองมีการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลบัตรประชาชนดวยเครือขายสารสนเทศเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว ไดรับบริการหลายๆอยางแบบเบ็ดเสร็จ 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการ

ดานตางๆ ตามนโยบายของรัฐเปนแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมคุณภาพบริการใหกับประชาชนตาม

นโยบายการพัฒนาระบบราชการ4.0และเปนกลไกหลักในการขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร 

แผนชาติ นโยบายตางๆ ของประเทศ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีขอมูลที่ ไดจากการศึกษาเปนขอมูลใหกระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานครและสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนานําขอมูลที่ไดจากการศึกษา การสัมภาษณ

เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานใหสอดรับกับแนวทางนโยบายตางๆท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา

ซึง่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานการ

ใหบริการประชาชนดานการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายรัฐ

ตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการ

ดานตางๆตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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 3.เพ่ือเสนอแนวทางในการแกปญหาการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการ

บริการด านต างๆตามนโยบายของรัฐกรณี ศึ กษาสํ านั กทะเบียนท อ งถิ่ น เขตวัฒ นา 

กรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 4.1 การเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบาย

ของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 กระบวนการเก่ียวกับดานการใหบริการแบงออกเปน 2 กระบวนงาน 

 1. กลุมงานทะเบียนราษฎร 

 2. กลุมงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

 4.2 ปญหาอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 

         4.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการแกปญหาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการให

การบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

ระยะเวลาในการวิจัย 

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน  2563 

 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 สํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคอืบุคคลที่อยูในพ้ืนที่สํานักทะเบียนทองถิ่น

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ัง สิ้น 16 คน โดยเก็บจากกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1.ผูชวยนายทะเบียนของสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานครจํานวน 4 คน 
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 2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจํานวน 1 คน 

 3.ประชาชนท่ีมาใชบริการในหลากหลายอาชีพเชนอาชีพรับราชการ รับจางนักธุรกิจ 

นักศึกษา หรืออาชีพอ ื่นๆจํานวน 11 คน  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนกับการใหบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 2.ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการให

การบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

 3.เพ่ือเปนขอมูลใหกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสํานักทะเบียนทองถิ่นเขต

วัฒนานําขอมูลที่ไดจากการศึกษาการสัมภาษณเพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานใหสอดรับกับ

แนวทางนโยบายตางๆท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหนาซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนดาน

การเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายรัฐ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของเก่ียวกับการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐดังน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

 การใหบริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการแก

ประชาชนผูมาติดตอที่หนวยงานของภาครัฐและจะตองตอบสนองความตองการของคนหลาย

กลุม ซึ่งไดมีผูใหความหมาย คําวา”ใหบริการ”ดงัน้ี  

 สุนันทา ทวีผล (2550, หนา13) กลาวถึงการใหบริการ ดังน้ี 

 1. หลักความสอดคลอง 2. หลักความสมํ่าเสมอ 

 3. หลักความเสมอภาค และเทาเทียมกัน 4. หลักความประหยัด  
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 5. หลักความสะดวก  

 สมิต สัชฌุกร (2542,หนา13 อางถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ใหความหมายวา 

การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอกับผู ใชบริการ การใหบุคคลตางๆไดใช

ประโยชนในทางใดทางหน่ึง  

 เลื่อมใส ใจแจง (2546, หนา 31 -34) เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนท่ีดีและ

มีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได ทั้ง

กอนการติดตอระหวางการติดตอและหลังการติดตอโดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ

  

 จรัส สุวรรณมาลา (2539 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14 -15) กลาวถึง การ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะนํามาใชในการกําหนดคุณภาพของบริการ คือความถูก

ตอง ความเพียงพอ ความทั่วถึง ความสะดวก รวดเร็ว  

 ปรัชญา เวสารัชช (2523, หนา 20 - 21 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 15) 

กลาวถึงการใหบริการคือผูรับบริการเต็มใจ อยาใหผูรับบริการรอนานเกินไป ทํางานอยางละเอียดรอบคอบ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและการวิจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 การนํานโยบายไปหรือการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติถือเปนข้ันตอนยอยของขั้นตอน

หลักเรื่องของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนส่ิงสําคัญในการผลักดันนโยบายใหผูปฏิบัติตาม

นโยบายและผูไดรับผลจากนโยบายไดรับรูเขาใจยอมรับและสรางทัศนคติท่ีดีอันจะเปนเครื่องมือ

ท่ีทําใหนโยบายไดรับความสําเร็จในที่สุด 

   Meter and Horn (1975, p. 447) ใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ

น้ันเปนการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคล ในภาครัฐหรือภาคเอกชนเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไว  

  W. William (1971 อางใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2549 : 218) กลาววา การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถขององคการในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหาร

ในองคการใหความสามารถปฏิบัตงิานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ   
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  Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter (1976 : 103 อางใน สมบัต ิ 

ธํารงธัญวงศ, 2549 :402) ไดใหทัศนะเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติวา การนํานโยบายไป

ปฏบัิติครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลท่ีกระทําโดยรัฐบาลและเอกชน ทั้งปจเจกบุคคล และกลุมบุคคล 

  J.L. Pressman และ A. Widavsky (1973 อางใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2549 : 

218) ไดเนนวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

  G. Shabbir Cheema และ dennis A. Rondinelli (1983 : 16 อางใน สมบัต ิ

ธํารงธัญวงศ, 2549 :406) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การนํานโยบายหรือแผนงานไป

ปฏิบัติ ใหบรรลุผลซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการกําหนด

นโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ปยมณฑ นิ่มหัตถาและคณะ (2547,บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขต

พระโขนงที่มีตอบัตรประชาชนเอนกประสงค   

ธีรชาติ เกาะสมบัติ (2548) ไดศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ

การตระหนักรูสิทธิสวนบุคคลในโครงการบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการประกอบ

ธุรกิจ  

วรรณศรี ทิวแพ (2550,บทคดัยอ) ไดศึกษาการกําหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล:ศึกษาเฉพาะกรณีบัตรประจําตัวประชาชนแบบ 

ชลธิชา จิรารัตนพงศ (2551,บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาตนแบบประยุกตใชบัตร

ประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ  

อรอุมา สมบูรณ (2558.บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการทํา

บัตรประชาชนการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซี่งผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยโดยการ

ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก(Interview)ในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาการเชื่อมตอ

ฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆรวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ในการแกไขปญหาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่น เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

1.ขอมูลจากเอกสาร คูมือปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนสํานักบริการการทะเบียน 

กรมการปกครอง กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

 2.บุคลากรและเจาหนาท่ีของสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร และ

ประชาชนที่มาใชบริการในหลากหลายอาชีพเชน อาชีพรับราชการ รับจาง นักธุรกิจ นักศึกษา 

หรืออาชีพอื่นๆจํานวน 16คน ดังนี ้

  2.1 ผูชวยนายทะเบียนของสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรงุเทพมหานครจํานวน 4 คน 

 2.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจํานวน 1 คน 

 2.3ประชาชนที่มาใชบริการในหลากหลายอาชีพเชนอาชีพ รับราชการ รับจาง นักธุรกิจ 

นักศึกษา หรืออาชีพอื่นๆจํานวน11คน 

         3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 3.1ปญหาอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐ กรณศึีกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 3.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการแกปญหาการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการให

การบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ เชิงลึก(In–Depth 

Interview)ที่ผูศึกษาวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการศึกษาเรื่อง”การเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ิน

เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร”ซึ่ งแบบสัมภาษณ เชิงลึก ท่ีสรางข้ึนเปนแบบที่มี โครงสราง 

(Structured In – Depth Interview) 

 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยกําหนดคําถามไวลวงหนา

เปนมาตรฐานเดียวกันโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจะชวยใหผูวิจัยถามในประเด็นท่ี

ตองการในขอบเขตที่กําหนดไว และสามารถนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาอธิบายไดอยาง

ชัดเจนใชสําหรับสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก 

 2.แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณ เชิงลึกเพ่ือศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ิน

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ลักษณะประเด็นสัมภาษณเปนแบบปลายเปด ขอคําถามเก่ียวกับ

การนํานโยบายการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบาย

ของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และแนวทางในการเช่ือมตอ

ฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไดแกการบรรลุวตัถุประสงคของการดําเนินงาน  

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใชเทคนิคการตรวจสอบสามเสา 

(Triangulation) ชนิดตางวิธี (Method Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบขอมูลมากกวา

หนึ่งวิธีเพ่ือตรวจสอบยืนยันขอมูลซึ่งกันและกันเริ่มตนดวยการวิเคราะหเอกสารแลวจึงสัมภาษณ

และวิเคราะหเอกสารตรวจสอบประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึกเม่ือสามารถเช่ือมโยง

ขอมูลอยางเปนระบบแลว จึงนําขอมูลท้ังหมดที่ไดรับการตรวจสอบอยางเปนระบบเปนไปตาม

ขั้นตอนการตรวจสอบอีกครั้งกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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แบงการสัมภาษณออกเปน 2 แบบ 1.แบบสัมภาษณผูใชบริการ และแบบสัมภาษณสําหรับ

เจาหนาที่ใชมาตรฐานเดียวกัน 

1. แบบสัมภาษณผูใชบริการมีท้ังหมด 4 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  

 ตอนที่ 2 ความรูเก่ียวกับการเช่ือมตอหรือประโยชนของบัตรประชาชน  

 ตอนที ่3 ปญหาและอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร 

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ  

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการแกปญหาการเช่ือมตอฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ 

2.แบบสัมภาษณผูใหบริการมีท้ังหมด 4 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  

 ตอนที่ 2 ความรูเก่ียวกับการเช่ือมตอหรือประโยชนของบัตรประชาชน  

 ตอนที ่3 ปญหาและอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร 

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ  

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการแกปญหาการเช่ือมตอฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตร

ประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐ 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศกึษาครั้งน้ีผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจะใหไดขอมูลใน 

การศกึษาอยางครบถวนดังน้ี 

 1. การศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมเอกสาร (documentary study) และขอมูลทุติยภูมิท่ี

เก่ียวของเชนงานวิจัยสถิติวิทยานิพนธเอกสารทางราชการและกฎหมายตางๆที่เก่ียวของเปนตน 

(ทําการศกึษาในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2564) 

 2. จัดทําเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลภาคสนามไดแกการสัมภาษณแบบเจาะลึก         

(in-depth interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณนาเช่ือถือและครอบคลุมในทุกมิติที่เก่ียวของ

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของและการ
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สังเกตการณ (unobtrusive method) เปนกรณีศึกษารวมกับผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) คือ

กลุมผูแทนหนวยงานภาครัฐ ฝายทะเบียน และกลุมประชาชนผูรับบริการ 

 3. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหประเด็นท่ีนําไปสูความสําเร็จและนําไปสูปญหาหรือ

อุปสรรคในทุกข้ันตอนคือการนํานโยบายไปปฏิบัติและการมีสวนรวมของสวนตางๆท่ีเก่ียวของ 

(ทําการศกึษาในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564) 

 4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ ได รับจากการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

(ทําการศกึษาในชวงเดือนสิงหาคม 2564) 

  การสรางคําถามเพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยในการจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดังน้ี 

  1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลสําคญัในการสัมภาษณ 

  2. ขอมูลการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหบริการดานตางๆตามนโยบาย

ของรัฐกรณีศกึษาสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  3. ปญหาอุปสรรคในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักงานเขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

  4. แนวทางในการแกปญหาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชน กับการใหการบริการดานตางๆ

ตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก ในประเด็นการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการให

การบริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครเพ่ือใหได

ประเด็นในการสัมภาษณมาตรวจสอบขอมูลวิเคราะหประเด็นเพ่ือจะใหไดขอมูลตรงวัตถุประสงค

มากที่สุด 

  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูชวยนายทะเบียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมาใช

บริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา ซึ่งแบงการสัมภาษณออกเปน 2 สวนดังน้ี  1.ขอมูลท่ัวไป

ของผูใหสัมภาษณ 2.การสรางคําถามการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการ

ดานตางๆตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครซึ่งเปน

การวิเคราะหขอมูลของเนื้อหาจากคําถามปลายเปดทั้ง 2 สวน 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยผู 

ศึกษาไดมีการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาจัดทําเปนระบบ เพ่ือเช่ือมโยง

และหาความสัมพันธของขอมูลดังกลาว จากนั้นผูศึกษาวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลและการแปล

ความขอมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือวิเคราะหและประมวลผลขอมูล เพื่อ

นําเสนอและสรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สําหรับผูรับบริการและผูใหบริการสรุปไดดังน้ี 

การเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนและบัตรประชาชนมีประโยชน 

ปจจุบันไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการใหบริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียน

บัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียนท่ัวไปถือวาสะดวกกวาเม่ือกอน และสามารถใชบัตร

อเนกประสงคเพียงใบเดียวแทนบัตรตางๆ เชนใชในการยืนยันพิสูจนทราบตัวบุคคลเพ่ือเขาสู

ระบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบ e-meil หรือการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การตรวจคัดสําเนา

รายการทะเบียนบานและบัตรประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การใชบัตรเพ่ือขอรับบริการ

ดานสาธารณะสุขตามโครงการ      30 บาท รักษาทุกโรค 

 

การเชื่อมตอฐานขอมูลประชาชนดานทะเบียนราษฎร 

ดานทะเบียนราษฎร อดีตงานดานทะเบียนราษฎรเม่ือกอนเปนงานสําคัญที่สงผลตอความ

สงบเรียบรอยของสังคมและเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศในภาพรวมทุกๆดานงานทะเบียน

ของประเทศไทยไดมีการวางระบบและพัฒนางานทะเบียนมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตการใหบริการ

ดวยมือ การบันทึกดวยกระดาษ  

ปจจุบันงานทะเบียนราษฎรไดพัฒนามาสูมาสูยุคการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร

ออนไลนทั่วประเทศ ขอมูลถูกจัดเก็บดวยระบบฐานขอมูลในปจจุบันเพ่ืออํานวยความสะดวก
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ใหกับประชาชนท่ีมาใชบริการในฝายทะเบียนเชนยายเขา  -ยอยออกจะมีความรวดเร็วมากขึ้นเม่ือ

เทียบกับเม่ือกอน  

 ทะเบียนบัตรประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนเปนเอกสารที่ทางราชการออกใหเฉพาะ

ผูมีสัญชาติไทย เพ่ือใชพิสูจนทราบและยืนยันตัวบุคคล หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สามารถช้ีชัด

ไดวาในประเทศไทยเริ่มมีการใชหนังสือยืนยันตัวบุคคลสําหรับราษฎรในทองที่อําเภอนั้น อดีต 

บัตรประจําตัวประชาชนจะเปนกระดาษและเขียนดวยมือปจจุบันไดพัฒนามาเปนขาวดําจนถึง

ปจจุบันพัฒนาเปนรุนอเนกประสงคซึ่งทําใหสะดวกในการรับบริการดานตางๆไมตองเดินทางกลับ

พ้ืนท่ีที่ตนมีชื่ออยู สามารถทําที่ไหนก็ได  

ขอมูลท่ีใชในการเชื่อมตอฐานขอมูลดวยบัตรประจําตัวประชาชนประกอบดวย 

บัตรประจําตัวประชาชนประกอบดวย เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หนังสือเดินทาง 

บัตรประกันสังคม บัตรประจําตัวผูเสียภาษี บัตรเครดิต ที่อยูอีเมล โทรศพัท  

บตัรประชาชนอเนกประสงคควรมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงาน 

ควรมีการเช่ือมโยงขอมูลจาก โรงพยาบาลกรมการขนสง กรมสรรพากร กรมที่ดิน 

ธนาคาร หรือหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

ปญหาอุปสรรคในการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกบัการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 

ปญหาดานระบบ ขอมูลของหนวยงานอื่นเชน กรมการขนสงทางบกไมคอยอัพเดตขอมูลให

เปนปจจุบันยกตัวอยางเชนประชาชนไดไปทําใบขับข่ี แตมาตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

ปรากฏวาเปนที่อยูปจจุบันแลวแตกรมการขนสงทางบกยังเปนขอมูลเดิมยังไมปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันตามฐานทะเบียนราษฎรซึ่งจากการท่ีเจาหนาที่ทะเบียนราษฎรไดประสานไปที่กรมการ

ขนสงทางบกไดขอมูลมาวากรมการขนสงจะอัพเดตขอมูลปละคร้ังซึ่งทําใหขอมูลไมเปนปจจุบัน 

เมื่อกอนไมมีบัตรประจําตัวประชาชนมีแคสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสามารถรับ

บริการไดทั้งงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไปแต

ปจจุบันถึงมีบัตรประจําตัวประชาชนแตบัตรยังไมหมดอายุแตชิปการด เสียไมสามารถรับบริการ
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ดานตางๆไดเพราะตองใชบัตรประจําตัวประชาชนในการเช่ือมตอฐานขอมูลเพื่อยืนยันตัวตนทํา

ใหประชาชนตองเสียเวลาไปทําบัตรใหม 

 ปญหาดานขั้นตอน เคยเห็นอยูบอยคร้ังงานประเภทเดียวกันแตตองคียขอมูลซ้ําแลวซํ้า

อีกโดยใชคนจํานวนมาก ทางที่ดีคือใหคนเหลาน้ีมาอยูในทีมเดียวกันแลวแบงงานกันตามความ

ถนัดและกระจายอํานาจหนาที่โดยใหระบบงาน หรือฐานขอมูลเปนตัวรวบรวม ในการยกเลิก

รายงานที่ไมจําเปนยกเลิกรายงานท่ีไมจําเปน เอกสารจํานวนมากท่ีเยิ่นเยอทั้งที่สามารถยอใหเหลือใน

รายงานฉบับเดียว  

 ปญหาดานบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรกาวทันความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ สังคม นโยบายตางๆ  สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร แตการพัฒนาบุคลากรยังไม

สามารถพัฒนาใหเกิดการเรยีนรูและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงได 

 ปญหาดานผูมารับบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนยุงยาก มากเกินไป  เอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอยางยาวมากเกินไป ทําใหผูรับบริการไมอยากอาน และไมนําไป

อางอิงและไมปฏิบัติตามระเบียบผลสุดทายมารองเรียนผูใหบริการ 

 

แนวทางในการแกปญหาการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการ 

บริการดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนท องถิ่ นเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

 ดานระบบ ควรมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น ขๆองรัฐสามารถเขาถึงเช่ือมโยง  

แลกเปลี่ยนขอมูล กันไดเชน กรมท่ีดิน กรมการกงสุล ในการขอตนฉบับมาเปนหลักฐานในการ

แตงต้ังเจาบาน การเปล่ียนช่ือตัว ชื่อสกุล การเพ่ิมชื่อภาษาอังกฤษ โดยอํานวยความสะดวกให

ประชาชน ในการมาดําเนินการบริการโดยสามารถบันทึกและรับคํารองเสามารถทําใหเสร็จส้ินใน

กระบวนการเดียว หากหนวยงานที่เก่ียวของใหความรวมมือเก็บจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ลดความซ้ําซอน และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ไๆดมีรายละเอียดที่เช่ือมโยงไดอยางตอเน่ือง เชน 

การใหบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหหนวยงานราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
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ของงานและประกาศใหประชาชนทราบ พรอมกับจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนท่ีจะเขาถึงขอมูล ขาวสารไดงายขึ้น 

 ดานขั้นตอน ใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยการมีการปรับปรุง

ขั้นตอนและแนวทางในการใหบริการประชาชน โดยใหสวนราชการเสนอแผนในการปรับปรุง

แกไขกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการท่ีลาสมัย ที่ไมมีความจําเปน หรือที่อาจทําให

เปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชนโดยเฉพาะการมอบอํานาจ การอนุมัต ิอนุญาตและสั่ง

การตางๆใหเสรจ็สิ้น ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

 ดานบุคลากร ในการบริหารงานไมวาภาครัฐหรือเอกชนผูบริหารทุกคนลวนแตมีความ

ตองการใหบุคลากรของตนไดรับการพัฒนาและตองการท่ีจะใหบุคลากรของตนพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลาเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการทํางาน 

หนวยงานหรือองคกรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเองยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานและนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกร และมุงไปสูความสําเรจ็  

 ดานผูมารับบริการ ควรลดยุบเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนยุงยาก มากเกินไป 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานบางอยางมากเกินไป 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห อภิปรายผลการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการ

ดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี การเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางในการแกปญหาในการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆ ตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ศึกษาใน 2 

ดานสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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จากการศึกษาการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนดานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนพบวากฎหมายและแนวคิดหรือนโยบายของรัฐบาลและความกาวหนาของ

เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลประกอบกับความสมบูรณของระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ

ฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนรวมท้ังรูปแบบของบัตรประชาชนที่มีความทันสมัย

สะดวกในการพกพาและใชบริการดานตางๆจากภาครัฐรวมท้ังเปนการรักษาสิทธิสวนบุคคลท่ีพึง

มีพึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมซ่ึงการใหบริการปจจุบันสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการมากขึ้นเมื่อเทียบกับเม่ือกอน การใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก

ฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและ

ขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประชาชนโดยใชเลขประชาชน 13 

หลักในการจัดเก็บขอมูลของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรมาใชในการใหบริการ  

 

สวนท่ี 2. ปญหาอุปสรรคในการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดาน

ตางๆตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 

 ปญหาดานระบบ ขอมูลของหนวยงานอ่ืนเชน กรมการขนสงทางบกไมคอยอัพเดตขอมูล

ใหเปนปจจุบันยกตัวอยางเชนประชาชนไดไปทําใบขับข่ี แตมาตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

ปรากฏวาเปนที่อยูปจจุบันแลวแตกรมการขนสงทางบกยังเปนขอมูลเดิมยังไมปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันตามฐานทะเบียนราษฎรซึ่งจากการท่ีเจาหนาที่ทะเบียนราษฎรไดประสานไปที่กรมการ

ขนสงทางบกไดขอมูลมาวากรมการขนสงจะอัพเดตขอมูลปละคร้ังซึ่งทําใหขอมูลไมเปนปจจุบัน 

 กรมการปกครองสํานักทะเบียนปรับแกฐานขอมูลกรณีประชาชนแจงวาที่อยูของเจาตัวใน

ตรงน้ีใครจะเปนคนแกไขปญหาใครจะเปนคนทําใหขอมูลเปนปจจุบัน 

 การบันทึกและการรับคํารองเม่ือประชาชนมารับบริการในขั้นตอนแรกๆในการพบ

เจาหนาที่ครั้งแรกประชาชนตองแจงวัตถุประสงความารับบริการเรื่องอะไรจากน้ันตองยื่นคํารอง

ขอทําเรื่องท่ีตนประสงค แตการรับบริการบางรายการไมสามารถทําใหเสร็จสิ้นกระบวนการได 

เชน หนังสือสัญญาซื้อขายที่ออกใหกรมที่ดินที่เปนตนฉบับซึ่งเอกสารดังกลาวการเช่ือมโยงขอมูล

ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานยังไมสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณ
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เน่ืองจากปญหาความแตกตางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานจึงทําใหประชาชน

ไปติดตอหนวยงานแลวนําเอกสารมาเอง 

 กฎหมายมีความลาสมัยไมสอดรับกับสถานการณ และระบบเทคโนโลยีที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว 

 การยื่นเอกสาร หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส มีปญหาคือประชาชนไดรับการบริการ

ท่ีสะดวก รวดเร็ว แตบางคร้ังการยื่นเอกสารหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถยื่น

เอกสารไดอยางครบถวนเพราะเอกสารบางอยางตองเปนเอกสารท่ีมีการรับรองลายเซ็นผูยื่นเอง

เพ่ือเปนการรับรองคํารองของผูมารับบริการ  

 ปญหาดานขั้นตอน เคยเห็นอยูบอยครั้งงานประเภทเดียวกันแตตองคียขอมูลซ้ําแลวซ้ํา

อีกโดยใชคนจํานวนมาก ทางที่ดีคือใหคนเหลาน้ีมาอยูในทีมเดียวกันแลวแบงงานกันตามความ

ถนัดและกระจายอํานาจหนาที่โดยใหระบบงาน หรือฐานขอมูลเปนตัวรวบรวม ในการยกเลิก

รายงานที่ไมจําเปน 

 ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการกาวทันการเปลี่ยนแปลง คือปจจุบันสภาพแวดลอมมี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายตางๆซึ่งสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนยังไมสามารถพัฒนาใหเกิดการเรียนรูและปรับใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง บุคคลลากรไมมีคุณภาพและมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาในหลายๆดานอยาง

เหมาะสม สวนใหญยังขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคยังยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ไมยอมเรียนรู

อะไรใหมๆ 

 ปญหาดานผูมารับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนยุงยาก มากเกินไป  เอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอยางยาวมากเกินไป ทําใหผูรับบริการไมอยากอาน และไมนําไป

อางอิงและไมปฏิบัติตามระเบียบผลสุดทายมารองเรียนผูใหบริการ 

 

สวนท่ี 3. แนวทางในการแกปญหาการเชื่อมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการ

ดานตางๆตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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 ดานระบบ ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆของรัฐสามารถเขาถึงเช่ือมโยง 

แลกเปล่ียนขอมูล กันไดเชน กรมที่ดิน กรมการกงสุล ในการขอตนฉบับมาเปนหลักฐานในการ

แตงต้ังเจาบาน การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล การเพ่ิมชื่อภาษาอังกฤษ โดยอํานวยความสะดวกให

ประชาชน ในการมาดําเนินการบริการโดยสามารถบันทึกและรับคํารองเสามารถทําใหเสร็จส้ินใน

กระบวนการเดียว หากหนวยงานที่เก่ียวของใหความรวมมือเก็บจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆไดมีรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงไดอยางตอเน่ือง เชน 

การใหบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหหนวยงานราชการกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบ พรอมกับจัดใหมีระบบเครือขาย

สารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสารไดงายขึ้น 

 ดานบุคลากร ในการบริหารงานไมวาภาครัฐหรือเอกชนผูบริหารทุกคนลวนแตมีความ

ตองการใหบุคลากรของตนไดรับการพัฒนาและตองการท่ีจะใหบุคลากรของตนพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลาเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการทํางาน 

หนวยงานหรือองคกรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเองยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานและนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกร และมุงไปสูความสําเร็จ  

 ดานขั้นตอน ใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยการมีการปรับปรุง

ขั้นตอนและแนวทางในการใหบริการประชาชน โดยใหสวนราชการเสนอแผนในการปรับปรุง

แกไขกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการท่ีลาสมัย ที่ไมมีความจําเปน หรือท่ีอาจทําให

เปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชนโดยเฉพาะการมอยอํานาจ การอนุมัติ อนุญาตและสั่งการ

ตางๆใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

 ดานผูมารับบริการ ควรลดยุบเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนยุงยาก มากเกินไป 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานบางอยางมากเกินไป 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  

        การศึกษาอิสระเรื่องการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆ

ตามนโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไดพบ

ขอเสนอแนะดงัน้ี 
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 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวางรูปแบบ 

การใหบริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากภาครัฐไดทุกเรื่อง ยกระดับการดําเนินงาน

ของศูนยบริการรวม (One Stop Service) ดวยการเช่ือมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการท่ี

หลากหลายจากสวนราชการตาง ๆ มาไว ณ สถานที่เดียวกัน เพ่ือใหประชาชนสามารถรับบริการ

ไดสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว  

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชในการใหบริการประชาชน (e-

Service) เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดงายข้ึนเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูเลือกรูปแบบ

การรับบริการท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเอง  

 ใชประโยชนจากบัตรประจําตัวประชาชนในการเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลของ

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใหบริการ ประชาชนโดยเฉพาะการใชประโยชนจากบัตร

สมารทการด (Smart Card) หรือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 การศึกษาเรื่องการเช่ือมตอฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆตาม

นโยบายของรัฐกรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องปญหาและอุปสรรคของประโยชนที่ไดรับจากการเช่ือมตอฐานขอมูล

บัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆ ประชาชนดานทะเบียนราษฎร เพ่ือที่จะไดทราบ

ถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนวาเปนอยางไร 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพ่ิมเติมที่สามารถสงผลตอประโยชนท่ีไดรับจากการเชื่อมตอ

ฐานขอมูลบัตรประชาชนกับการใหการบริการดานตางๆประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียน

บัตรประจําตัวประชาชน  

3. ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใหมากกวาน้ี ท่ังน้ีเพ่ือความครอบคลุม ครบถวนในการ

วิเคราะหเน้ือหา และแนวทางการพัฒนาไดมากกวาน้ี 

 

 



134 

 

บรรณานุกรม 

กิตติยา คัมภรี รองเลขาธิการ ก .พ.ร.การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุค  

 ดิจิตอล .สืบคนเม่ือ 10 กันยายน 2563. จาก www.opdc.go.th 

กรมการปกครอง,กรม.(2548.)คูมือบริหารการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ 

อเนกประสงค (SMARTCARD) กฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน. 

วารสารสํานักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง.2559(ฉบับที่ 8 )ทิศทางการบูรณาการ

ฐานขอมูลประชาชนและการเช่ือมโยงขอมูลประชาชน,หนา4-5 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร .ทะเบียนคูมือปฏิบัติงานฝาย  

กรุงเทพมหานคร .2561  

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง,กรม.(2561.)คูมือบัตรประจําตัวประชาชน  

กฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอาสารักษาดินแดง. 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร .แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรงุเทพมหานคร )พ.ศ.

1256 -2565  

ปธาน สุวรรณมงคล อาจารยบุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ .สถาบันพระปกเกลา.  

การบริหารภาครัฐแนวใหม .สืบคนเม่ือ ตุลาคม27.จาก wiki.kpi.ac.th 

ศุภโชค นิจสุนกิจ ).2561.(การศกึษาแนวทางการนํานโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไปปฏิบัติ  

ในองคการมหาชน วิทยานิพนธ รป .หาวิทยาลัยกรุงเทพม ม.กรุงเทพมหานคร.  

สันชัย พัฒนะวิชัย. “การใหบริการประชาชนตามกรอบแนวคิดการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ  

จุดเดียว (one-stop service) กรณีศึกษา : ศูนยบริการรวมนนทบุร ีณ อาเภอบางใหญ จังหวัด

นนทบุรี และศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.” ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาคบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 


