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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 

ชื่อผู้เขียน นางสาวแสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 
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ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาในประเด็นหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านการบริหาร
ระบบงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาที่
ระบบงานศาลชั้นต้นซึ่งเป็นแหล่งตั้งต้นของข้อมูลคดีเป็นส าคัญ เพื่อให้ทราบถึงระบบการท างานและ
ระบบสารสนเทศชองศาลชั้นต้นในปัจจุบันว่ามีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในเรื่องใดบ้าง ที่มีผลต่อ
การจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงาน เพื่อน าไปสู่วิธีการในการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่มีผลต่อการจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ได้แก่ วิธีการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขาดความรู้
ความเอาใจใส่ในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะ และ
การยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อจ ากัดของงบประมาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบงาน ความสามารถของโปรแกรมระบบงานและระบบฐานข้อมูลไม่รองรับต่อการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการท างานปัจจุบัน 
กฎหมายกับระเบียบการปฏิบัติงานยังมีข้อแตกต่างกัน ซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อระบบ
ข้อมูลของศาลยุติธรรมที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในศาลที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน และอยู่ต่างชั้นศาลไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ผู้ศีกษา
จึงมีเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
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1)  ข้อเสนอในเชิงนโยบาย (จากผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในศาลสูง) 
1.1) การพัฒนาระบบงานคดีต ้ของศาลยุติธรรมต้องได้ร ับความร่วมมือจาก

ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาคทั้ง 9 ภาคมาร่วมหารือและเป็นเจ้าภาพในการร่วมกันพัฒนาระบบ
ร่วมกัน ผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้มี             
การพัฒนาระบบงานคดีร่วมกัน   

1.2) การลดปริมาณกระดาษส านวนคดี โดยท าความร่วมมือให้อัยการที่ส่งฟ้องคดีมี
การส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพ่ือลดการพิมพ์ใหม่  

1.3)  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าค าพิพากษาที่เป็นประเด็น
วินิจฉัยในข้อของกฎหมายเพื ่อเป็นแนวทางในด้านกฎหมาย เพื่อให้ผู ้พิพากษาหรือนักกฎหมาย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการท างานและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตรงกันมากข้ึน  

2) ข้อเสนอในทางปฏิบัติ 
2.1)  การพัฒนาระบบงานใหม่ ควรมีการเก็บรวบรวมสภาพปัญหาและวิเคราะห์

ปัญหาในภาพรวม โดยมีศึกษาระบบการท างานของศาลชั้นต้นในแต่ละศาลเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ 
ทั้งหมด   

2.2) ระบบฐานข้อมูล ควรออกแบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้งานร่วมกันและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั ่วประเทศ พร้อมทั ้งควรมีการพัฒนาโปรแกรมของศาลชั ้นต้นให้มีการใช้งานเหมือนกัน                         
ทั่วประเทศ  และไม่ควรมีการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงานใหม่ เพราะอาจเกิด
ปัญหาข้อมูลที่ไมถู่กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ควรใช้ระบบงานเดิมควบคู่กันกับระบบงานใหม่   

2.3)  ในการพัฒนาระบบต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและระดับการเข้าถึง
ข้อมูลเป็นส าคัญ 

3) ข้อเสนอในทางเทคนิค 
 3.1) โปรแกรมระบบงานควรพัฒนาในรูปแบบ Web Application บนฐานข้อมูลที่

เป็น Web Base เพราะง่ายต่อการบริหารจัดการ ควรใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีการรองรับขนาดไฟล์ใหญ่ 
เช่น MySQL ทีเ่ป็นระดับ Enterprise  

3.2) การท างานเป็นลักษณะ Virtualization ที่เป็นระดับ Cloud Computing ของ
องค์การ มีศูนย์ควบคุมในการบริหารจัดการส่วนกลาง แต่มีการแบ่งทรัพยากรในการบริหารให้กับภาค
เป็นผู้ด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ  

 
ค าส าคัญ: ศาลชั้นต้น, ระบบสารสนเทศ, การบริหารจัดการ
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ABSTRACT 

 
This independent research in the subject of the information technology 

system study to use for the court justice work system development. The objective is 
to study any problem and obstacle of working and leading IT to use in the justice 
court.  

This study emphasizes to study 2 main issues, namely: Issue of work 
system management and IT of lawsuit administration work of the justice court by focus 
on the study of trial court work system which is the source of the lawsuit data to know 
the work system and information system of the trial court at present that has any 
problem, obstacle and limitation in what matter, which affect to the IT system use to 
develop work system, to know the way to solve the said problem. This study uses the 
qualitative research by individual in-depth interview. From the study result, found out 
that the important problem and obstacle that affect to the use of IT system to develop 
the work system of the justice court, namely: The method of work of the officers still 
lack of knowledge, lack of consideration to use the system correctly. Some officers  
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have no knowledge, skill and acceptance to use IT. The limitation of budget which              
the budget is not supported for the work system development. The capacity of work 
system program and database system does not support the present work. The 
computer tools are not enough to use to support the present work. The law and work 
regulation are different which are the problems that affect to the data system of the 
justice court due to there is no systematic data storage and no standard in the same 
court and the other court cannot use the data or exchange the data. So the researcher 
has 3 proposals to solve the said problems as follow:- 

1)  The Policy proposal (From the chief executive of information system of 
the Supreme Court) 

1.1) The work system development of the justice court needs 
cooperation from 9 regional justice courts to discuss and develop the system mutually. 
The executive must participate to obviously set the vision and policy to support the 
mutual work system development. 

1.2)  To reduce the lawsuit papers quantity by the prosecutors 
cooperate to send electronic files as well to reduce the repeated typing. 

1.3)  To use IT to issue the decisions that is the judgment issue of the 
legal provision to be the legal guideline for the judges or the lawyers to use it as                      
a guideline to work and understand the spirit of consistent law. 

2) The practical proposal 
2.1) The new work system development should have the problem 

collection and problem analysis in overall image and having the work system study of 
the trial court in each court to acknowledge all any problems. 

2.2) The system database should be designed the central database to 
jointly use and be the same standard all over the country and should develop program 
of the trial court for use in the same standard and should not have the data transfer 
from old work system to new work system because it may cause the problem that 
data is incorrect, incomplete, should use the old work system at the same time with 
the new work system.
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2.3) The system development must consider the data security and 
level of data access mainly. 

3) The Technical proposal 
3.1)  The work system program should be developed in the format of 

Web application on the Web base database because it is easy for the management, 
should use the database system that can support the large file such as MySQL in the 
level of Enterprise. 

3.2)  The work feature is Virtualization at the level of Cloud computing 
of the organization that has the central management control center but the 
management devices are shared to the region to operate in the responsible part. 

 
Keyword: Trial court, Information system, Management 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงต่อรองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต์ ประธานกรรมการสอบในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 
ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลการค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ จนเกิดความสมบูรณ์ทุกประการ 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ ารงลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาในการค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ ที่ท่านให้ความกรุณาในการเสียสละเวลาและทุ่มเทอย่างมากในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ทั้งในด้านเครื่องมือในการวิจัย ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอันเป็น
ผลให้การค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่านได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชา จนผู้ศึกษาสามารถน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้และอ้างอิงในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณท่านธนสิทธิ์ นิลก าแหง ประธานแผนคดีเลือกตั ้งในศาลฎีกา และ
ประธานคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศาลฎีกา และกลุ่มบุคลากรด้านงานคดี และ
ด้านคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรมที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่อบรมสั่งสอนและสนับสนุน
ให้บุตรมีความตั้งใจใฝ่รู้ในการเพ่ิมพูนวิชาความรู้ในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
สุดท้ายนี้ขอบพระคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการให้มาศึกษา ณ สถาบัน
แห่งนี้ รวมถึงส านักงานศาลยุติธรรมที่เป็นผู้สนับสนุนให้ทุนส่วนหนึ่งในการศึกษาในระดับปริญญาโท
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาหวังอย่างยิ่งว่าจะน าความรู้ที ่ได้จากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ             
การท างานขององค์การต่อไป การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ผู้ค้นคว้า               
ขอน้อมรับข้อผิดพลาดและข้อต าหนิแต่เพียงผู้เดียว และยินดีที่รับค าแนะน าจากทุกท่าน เพื่อที่จะ
น าไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์และถูกต้องในครั้งต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษาวิจัย 
 

ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆ ก็สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
ระบบงาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยจะเห็นได้จากการ               
ที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น เพ่ือการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ 
จึงท าให้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่ม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการเข้ามาร่วมลงทุน และมีการเปิด
ตลาดแรงงานเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
หรือประเทศที่มีความสนใจในการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะ 
มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย  

ในด้านสังคมไทย คนไทยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการท า
ธุรกรรมต่างๆ กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐเริ่มตระหนักและความส าคัญต่อบริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และ
มุ่งใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการของหน่วยงานภาครัฐแทนกระบวนการ
ท างานเดิมที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าถึงยาก มาสู่ยุคดิจิทัลที่การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานต่างๆ ให้มีความกระทัดรัด รวดเร็ว และถูกต้อง 
ก่อให้เกดิความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ศาลยุติธรรมเป็นองค์การภาครัฐที่มีภารกิจในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่ออ านวย   
ความยุติธรรมแก่ประชาชนในด้านอรรถคดี ซึ่งปัจจุบันศาลยุติธรรมประสบปัญหาคดีล้นศาล จึงท าให้                
ต้องน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว 
ยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันองค์การภาครัฐได้มีการปรับตัวในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                    
ศาลยุติธรรมจึงต้องมีการปรับบริบทตามสภาพแวดล้อมที่เป็นไป โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ                
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มาช่วยเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการท างานของศาลยุติธรรศาลมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้ศีกษาสนใจ
ศึกษาถึงสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี ่ยวกับระบบงานสารสนเทศของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะ
ระบบงานสารสนเทศส านวนคดีของศาลชั้นต้นที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นแหล่งข้อมูลคดี
เริ ่มต้น ว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในด้านใดบ้างที ่จะต้องมีการพัฒนาระบบงานใหม่โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น เพื ่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจากสภาพปัญหาระบบงานปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหา
ข้อขัดข้องอยู่มีหลายประการดังนี้ 

ประการแรก ปัญหาการเก็บรักษาและการติดตามความเคลื่อนไหวส านวนคดี ด้วย              
ศาลยุติธรรมปัจจุบันมีปริมาณคดีที่มีการรับฟ้องเพิ่มขึ้นทุกปี จากปริมาณสถิติคดีศาลยุติธรรมที่ขึ้นสู่
การพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 -2559 (ดูในภาคผนวก ข) ซ่ึงจาก
การศึกษาสถิติคดี ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลชั้นต้นเพิ่มขี้นคิดเป็นร้อยละ 16.8  
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคดีที่รับเข้าใหม่ของปีที่ผ่านมา จึงท าให้เห็นว่าศาลยุติธรรมต้องจัดหาพ้ืนที่
ในการจัดเก็บรักษาส านวนคดีเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
ว่าด้วยการปลดท าลายส านวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดให้มีการเก็บรักษาส านวนคดี
แพ่งและคดีอาญาที่มีค าตัดสินคดีที่ถึงที่สุดแล้วไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีถึงจะท าการปลดเผาท าลายได้               
จึงท าให้ศาลชั้นต้นจะต้องมีการเก็บรักษาส านวนคดีแพ่งและอาญาทั้งคดีที่ถึงที่สุดแล้ว คดีที่ค้าง
พิจารณา และคดีที่รับเข้าใหม่ด้วย ซึ่งแต่ละศาลจะมีความแตกต่างกันในระยะเวลาการเก็บรักษา
ส านวนคดีแพ่งและอาญา คือ ศาลชั้นต้นจะเก็บรักษาส านวนคดีความแพ่งและอาญาทุกส านวนที่มีการ
รับเข้ามาตั้งแต่แรกตลอดไป จนกว่าจะเกิน 10 ปี ในขณะที่ในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาจะมีเก็บรักษา
ส านวนคดีความแพ่งและอาญาเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อคดีนั้นมีผลค าตัดสินในชั้นอุทธรณ์
หรือชั้นฎีกาแล้ว ส านวนคดีความจะถูกส่งกลับคืนไปยังศาลชั้นต้นที่เป็นศาลตั้งต้นคดีเป็นผู้เก็บรรักษา 
จึงท าให้ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาถึงวิธีการเก็บรักษาและการติดตามความเคลื่อนไหวส านวนคดีของ                 
ศาลชั้นต้นมีปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องใดบ้างในการปฏิบัติงาน  

ประการที่สอง ปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานคดีระหว่างศาลผ่านระบบเครือข่าย              
ศาลยุติธรรม เพ่ือการใช้งานร่วมกันในการสืบค้นและตรวจสอบ ด้วยแต่ละศาลมีการท างานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านงานคดี ทั้งศาลชั้นต้นกับศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา และศาลชั้นต้นใน
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาคกับส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค และส านักงานศาล
ยุติธรรมประจ าภาคกับหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันศาลแต่ละชั้นศาลยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาที่มาของปัญหาที่ไม่สามารถท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในศาลยุติธรรมได ้ 
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ประการที่สาม ปัญหาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรม 
และปัญหาจ านวนอัตราก าลังบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของศาลยุติธรรมมีการสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งปัจจุบัน                  
ศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนการท างานของศาลยุติธรรม
เพิ่มมากขึ้น แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการท างานกับกลายเป็นการเพิ่ม
ภาระในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกลายเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่ม
บุคลากรบางกลุ ่มเท่านั ้น จึงท าให้ผู ้ศ ึกษาสนใจศึกษาสภาพปัญหาว่าอะไรคือปัญหาอุปสรรคต่อ                      
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การศาลยุติธรรมต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะบุคลากรถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบงานศาลยุติธรรมให้เกิดผลส าเร็จ  

ประการที่สี่ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การที่ศาลยุติธรรมมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์การของศาลยุติธรรมและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคปัจจุบัน คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี                
ความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น จากการรองรับข้อมูลขนาดเล็กไปสู่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจถึงระบบสารสนเทศฯ ที่มีการใช้งาน
ปัจจุบันว่ามีระบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานใหม่ที่มีความปลอดภัยของ
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการท างาน
ให้ของศาลชั้นต้น ซึ่งได้แก่ กระบวนการท างาน ระบบโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จากผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อท าให้รู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และน าไปสู่แนวทางที่ในการแก้ไขปัญหา 
โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อการท างานของศาลด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานปัจจุบันของบุคลากรในศาลยุติธรรม 
(ศาลชั้นต้น) 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในศาลยุติธรรม  
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1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 

 
1.3 ค าถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
 

1.3.1 จะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการส านวนคดีความที่เพ่ิม
มากขึ้นสามารถจัดเก็บเป็นระบบและค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

1.3.2 จะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาให้ศาลในแต่ละชั้นศาลสามารถใช้ข้อมูลคดี
ร่วมกันได ้

1.3.3 จะใช้ว ิธ ีการใดที ่จะท าให้บุคลากรในองค์การยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.4 จะใช้วิธีการใดที่จะท าให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยความปลอดภัยและสามารถรักษาความลับข้อมูลได้ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระบบงานศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
โดยเน้นศึกษาระบบงานคดีและระบบงานสารสนเทศงานคดีของศาลชั ้นต้นทั ่วไปที ่อยู ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก โดยเฉพาะศาลจังหวัดและศาลแขวงในส่วนภูมิภาคที่ยัง
อาจยังมีปัญหาในด้านปัจจัยสนับสนุนในหลายๆ ด้าน  การศึกษาครั้งนี ้ ใช้เครื่องมือวิธีวิจัยแบบ              
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในศาลยุติธรรม ประกอบด้วยบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในด้านงานคดี ด้านคอมพิวเตอร์ และ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของศาลสูง จ านวน 13 ราย และ
ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ และแหล่งข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ในการน ามาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัย
ในคั้งนี้ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง ของข้อจ ากัด ข้อขัดข้องต่างๆ ในการพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม 

1.5.2 เป็นข้อมูลตัวอย่างในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปสู่การคิดวิเคราะห์ และวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานที่เหมาะสม และมีความเป็นไป
ได้ในระยะเวลาที่จ ากัด 
   
1.6 ค านิยามศัพท์ในการวิจัย 
 

อ านวยความยุติธรรม หมายถึง ให้ความเป็นธรรม ความถูกต้อง 
กระบวนการยุติธรรม หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานหรือการบริหารราชการอย่างเป็น

ระบบของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ต ารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ 
และราชทัณฑ์  

ศาลยุติธรรม หมายถึง 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา  
ศาลสูง หมายถึง ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์ช านัญพิเศษ และศาลฎีกา 
ศาลชั้นต้น หมายถึง ศาลเริ่มต้นคดีที่มีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

(นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด)  
ระบบงานปัจจุบัน หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติงาน และระบบการจัดเก็บข้อมูลมี                

ความเป็นระบบและสามารถรองรับการท างานได้อย่างทั่วถึง และง่ายต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่คนสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
การท างานให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ  

สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่มีการเก็บบันทึก และประมวลผลด้วยวิธีการใดๆ ไว้ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้  

คดี หมายถึง กระบวนพิจารณานับตั้งแต่มีค าฟ้องต่อศาล 
ค าฟ้อง หมายถึง กระบวนการที่โจทก์ได้ยื่นเสนอฟ้องต่อศาล ทั้งด้วยวาจาหรือท าเป็น

หนังสือ ทั้งในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา ทั้งในขณะเริ่มคดีหรือภายหลังจากเริ่มคดีแล้ว 
ค าฟ้องแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ค าฟ้องตั้งต้นคดี คือ ค าฟ้อง ค าร้องขอ  ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้อง



Ref. code: 25595803010080FNS

6 
 

ฎีกา จะยื่นที่ศาลชั้นต้นทั้งหมด คดีสามัญต้องฟ้องด้วยหนังสือ คดีมโนสาเร่สามารถฟ้องเป็นหนังสือ
หรือด้วยวาจาก็ได้ (2) ค าฟ้องที่เสนอในภายหลัง คือ ค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง ฟ้องแย้ง ค าร้อ ง
สอดเข้ามาในคดี ค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ เป็นต้น  

คู่ความ หมายถึง บุคคลที่ยื่นค าฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลในคดีนั้นๆ  
กระบวนการพิจารณา หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี กระท าโดยคู่ความ

ในคดีนั้นๆ หรือศาล หรือค าสั่งศาล 
การพิจารณา หมายถึง กระบวนการพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่ง ก่อนมีค าตัดสิน

ของศาล หรือจ าหน่ายคดีโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
ส านวนความคด ีหมายถึง ส านวนความคดีแพ่งและคดีอาญา 
คดีมโนสาเร่ หมายถึง คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคล

ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท 
คดีแพ่ง หมายถึง คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น 

การฟ้องตามสัญญาเงินกู้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการท าละเมิด และการร้องขอให้ศาลมีค าสั่งแสดง
กรรมสิทธิในที่ดิน วัตถุประสงค์ของการฟ้องก็เพ่ือให้จ าเลยช าระเงิน  

คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ   

การเดินเผชิญสืบ หมายถึง การสืบพยานหลักฐาน เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องหรือร้องขอ 
หรือเมื่อศาลเห็นควรให้มีสืบพยานหลักฐานในประเด็นนั้นเพิ่มเติม โดยศาลที่รับคดีไว้จะเป็นท าหน้าที่
สืบพยานหลักฐานหรือจะส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน 

โจทก์หรือจ าเลย หมายถึง ตัวความ หากไม่ต้องการจะด าเนินคดีด้ วยตนเองก็อาจ
แต่งตั้งให้ทนายความกระท าการแทน  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการความเปลี ่ยนแปลงของทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี             

ที่เกิดขึ้น ท าให้การบริหารงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านได้  
การศึกษาครั้งนี้ จึงพิจารณาองค์การในระบบเปิด (Open system)  คือ ศึกษาองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอก เพ่ือที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุดในสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การของศาลยุติธรรมที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการคดีขององค์การ โดยศึกษาหาแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาใช้
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีศาลยุติธรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน        
อรรถคดีของศาลยุติธรรม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบและแนวทาง
ในการวิเคราะห์ในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ระบบงานศาลยุติธรรม 
2.2 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลยุติธรรม 
 2.3 แนวคิดด้านโครงสร้างองค์การ  
2.4 แนวคิดทฤษฎีระบบ 
2.5 แนวคิดในการพัฒนาองค์การและเปลี่ยนแปลงองค์การ 
2.6 แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระบบงานศาลยุติธรรม 
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 ศาลยุติธรรม 

 
2.1.1 ความเป็นมาของศาลยุติธรรม1 

ระบบศาลของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

                                           
1 ส านักงานศาลยุติธรรม, คู่มือแนะน าศาลยุติธรรม, 1-13. 
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ผู้ใช้อ านาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แก่ประชาชน จนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มี 
การตั้งศาลขึ้นประจ าหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี  และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2434 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชพระบรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวง
ยุติธรรมขึ้นและจัดระบบกฎหมายใหม่ โดยมีพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็น               
ก าลังส าคัญในการจัดรูปแบบกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มี                     
การประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแบ่งแยกงานศาลยุติธรรมออกจากกันเป็น 2 ฝ่าย คือ งานธุรการ
และงานตุลาการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท าเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ ส่วนงาน              
ตุลาการเป็นอ านาจของตุลาการโดยเฉพาะ จนกระทั่งรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 275 ได้ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ ให้เลขาธิการส านักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาในด้านงานธุรการขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 เมื ่อวันที ่ 20 สิงหาคม 2543 ได้ให้                  
ศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมจึงแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่นั้นมา 

2.1.2 โครงสร้างศาลยุติธรรม2  
โครงสร้างลักษณะงานของศาลยุติธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

งานตุลาการและส่วนงานธุรการ ซึ ่งก่อนวันที ่ 20 สิงหาคม 2543 กระทรวงยุติธรรมเป็นผู ้ดูแล
รับผิดชอบ หลังจากนั้นส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ งานส่วนธุรการจะมีหน้าที่ใน                 
การดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรมในการส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการของศาลยุติธรรม โดย
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ส่วนงานตุลาการ ส่วนงาน       
ตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 197 ก าหนดให้การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ และมาตรา 218 ก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีประเภทอื่นที่อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลยุติธรรม นอกเหนือจากคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน ซึ่งได้แก่ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลทหาร 

                                           
2 ศาลยุติธรรม, “โครงสร้างศาลยุติธรรม,” 

http://www.coj.go.th/home/file/structure_22052560.pdf  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560). 
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2.1.3 การแบ่งชั้นศาลในศาลยุติธรรม3  
ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 1 ได้มีการแบ่ง

ศาลยุติธรรมออกเป็น 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา และมาตรา 2 และ
มาตรา 3 ยังแบ่งศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ออกไปอีกหลายศาล ตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร การแบ่ง
ชั้นศาลเป็นหลายชั้นและแบ่งศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ออกเป็นหลายศาล จึงได้มีพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลที่ก าหนดเขตอ านาจศาลไว้รองรับ  

ศาลชั้นต้นมีการแบ่งออกเป็นหลายศาลตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์นั้น ก็เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่กระจายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด เพื่อให้ศาลต่างๆ มีปริมาณคดีที่
รับผิดชอบในจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จโดยเร็ว 

การก าหนดชั ้นของศาลไว้เป็น 3 ชั ้นดังกล่าว เป็นการจัดล าดับชั ้นของศาล               
ในเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2 บังคับให้   
การยื่นค าฟ้องต่อศาลต้องพิจารณาชั้นของศาล เพราะการยื่นฟ้องโดยปกติคดีจะต้องเริ่มที่ศาลชั้นต้น
ก่อนเสมอ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 170 วรรค 1 ไม่ให้ยื่นฟ้องคดีในศาลอื่น
นอกจากศาลชั้นต้น และจะข้ามล าดับชั ้นไม่ได้ นอกจากมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื ่น เช่น                  
การด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี ่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ. ศ. 2542 
มาตรา 9 และมาตรา 10 ที่ก าหนดให้ยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เป็นต้น 

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 1 แบ่งศาลยุติธรรมออกเป็น 3 ชั้น คือ                  
1) ศาลชั้นต้นเป็นศาลเริ่มต้นคดีที่รับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา   
2) ศาลอุทธรณ์เป็นศาลที่รับอุทธรณ์ค าคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต้น

ไว้พิจารณาพิพากษา  
3) ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดที่รับฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์

ไว้พิจารณาพิพากษาเป็นที่สุด  
2.1.3.1 ศาลชั้นต้น ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 2 ก าหนดให้ศาลชั้นต้น

ประกอบด้วยหรือแบ่งออกเป็น  
(1) ศาลแพ่ง  

                                           
3 ไพโรจน์ วายุภาพ, ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 5,                      

(กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด : 2554), 39-49. 



Ref. code: 25595803010080FNS

10 
 

(2) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  
(3) ศาลแพ่งธนบุรี  
(4) ศาลอาญา  
(5) ศาลอาญากรุงเทพใต ้
(6) ศาลอาญาธนบุรี 
(7) ศาลจังหวัด 
(8) ศาลแขวง  
(9) ทีพ่ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลก าหนดให้เป็นศาลชั้นต้น 
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญา

กรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุรี เป็นศาลชั้นต้นที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับศาลจังหวัดมีอยู่หลายศาล โดยในกรุงเทพมหานครมีศาลจังหวัด

มีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนงตั้งอยู่รวม 3 ศาล ศาลจังหวัดนอกนั้นตั้งอยู่นอก
กรุงเทพมหานคร 

ศาลแขวงในกรุงเทพมหานครมีศาลแขวงอยู่หลายศาล เช่น ศาลแขวง
ดุสิต ศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นต้น จังหวัดที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครบางจังหวัดก็จะมีศาลแขวง
ตั้งอยู่เช่น ศาลแขวงราชบุรี ศาลแขวงนครสวรรค์เป็นต้น ศาลแขวงจัดตั้งขึ้นโดยขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ. ศ. 2499 มาตรา 3 ที่ให้ตั้งศาลแขวงขึ้นใน
ทุกจังหวัด 

ส าหรับศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆ ก าหนดให้เป็น
ศาลชั้นต้นตามมาตรา 2 ตอนท้าย หมายถึงศาลพิเศษหรือศาลช านัญพิเศษ อันได้แก่ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ศาลภาษีอากร
กลาง ศาลภาษีอากรภาค ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค  ศาลล้มละลายกลาง  และศาลล้มละลายภาค 

ศาลชั้นต้นเป็นศาลที่มีความส าคัญต่อคดีเป็นอย่างมากกล่าวคือ  
1) ศาลชั้นต้นเป็นศาลที่มีอยู่ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ทั่วทุกพื้นที่             

ทุกจังหวัด) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเริ่มต้นคดีด้วยการยื่นค าฟ้อง ค าร้องขอ ค าร้อง
หรือค าขอที่ศาลชั้นต้นเหล่านั้นตั้งอยู่ใกล้ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ของตนได้  

2) ศาลชั้นต้นเป็นศาลที่ท าการพิจารณาสืบพยานบันทึกเก็บไว้ในส านวน
ส านวนที่จะท าขึ้นดังกล่าวจะเป็นหลักส าหรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 
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และศาลฎีกาต่อไปด้วย เพราะว่าการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาค และ                
ศาลฎีกา ปกติจะไม่มีการสืบพยานเพียงแต่ท าการตรวจส านวนที่ศาลชั้นต้นได้ท าไว้เท่านั้น 

3) ศาลชั้นต้นเป็นศาลเดียวที่ท าหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 302 และออกหมายอาญาเพื่อบังคับคดีตามค าพิพากษา
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 58  

4) ศาลชั ้นต้นเป็นศาลที่ท าหน้าที ่รับอุทธรณ์หรือฎีกาหรือรับค าร้อง             
ค าขอต่างๆที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีก หรือไต่สวนสืบพยานและอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอุทธรณ ์ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกา แทนศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกาด้วย 
 

       
           /       

          
                      

     /      
               

           
               /    

          
                  

          
              

          
                      

       
                    

 
 
ภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระบบงานศาล, ผู้ศึกษา   
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ภาพที่ 2.2  การส านวนคดีความศาลชั้นต้นคดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกา, ผู้ศึกษา 

 
ศาลชั้นต้นมกีารแบ่งประเภทคดีที่พิจารณาเป็น 2 ประเภท คือ 4 
1) ศาลชั้นต้นทั่วไปมี 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) ศาลชั ้นต ้นทั ่วไปในเขตกร ุงเทพมหานครและศาลในจังหว ัดอื ่น
ประกอบด้วย ศาลจังหวัดและศาลแขวงในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจ านวน 9 ภาค การบริหารจัดการงาน
ธุรการของศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค 1-9 ด าเนินการโดยส านักอ านวยการประจ าศาลหรือ
ส านักงานประจ าศาล แต่ละศาลโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาภาคท าหน้าที่บริหารราชการของศาลชั้นต้นที่
อยู่ในเขตอ านาจ ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป รวมถึงมีอ านาจ
พิจารณาคดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวงกรณีทีไ่ม่มีศาลแขวงในศาลจังหวัดนั้น  ศาลแขวงเป็นศาลชั้นต้นที่
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เป็นความผิดเล็กน้อยและคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูง  
เช่น พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท 
และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

1.2) ศาลพิเศษและศาลช านัญพิเศษ  ศาลพิเศษ ได้แก่ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลช านัญพิเศษได้แก่ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ และศาลแรงงาน ปัจจุบันศาลแรงงานมีศาลแรงงานกลางและศาลแรงงาน

                                           
4 ส านักงานสวัสดิการศาลยุติธรรม, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและส านักงาน  

ศาลยุติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ : บริษัท คัมปาย อิมเมจจิ้ง จ ากัด : 2545), 4-5. 
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ภาค 1 ถึงภาค 9  ศาลพิเศษและศาลช านัญพิเศษเป็นศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลนั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากศาลชั้นต้นทั่วไป เพราะ
เป็นการพิจารณาคดีที่ต้องอาศัยความรู้ที ่เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน  เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว 
พิจารณาคดีอาญาที่มีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2559 มีตราพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐในฐานความผิดต่อแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที ่หรือทุจริตต่อหน้าที ่ตามกฎหมายอื ่น โดยใช้วิธีพิจารณาความระบบไต่สวนตาม
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติและข้อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยให้ใช้บทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ และคดีที่มีข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใช้               
วิธีพิจารณาคดียาเสพติดหรือข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ร่วมด้วยโดยน ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมาใช้บังคับ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลอาญา              
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 10 ศาล ในส่วนกลาง 1 ศาล และตามภาคอีกจ านวน 9 ภาค5 

2.1.3.2 ศาลอุทธรณ์ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 3 ก าหนดให้                   
ศาลอุทธรณ์ แบ่งออกเป็น ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค มีเขตอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย             
การอุทธรณ์ รวมถึงอ านาจพิจารณาค าสั่งอื่นๆ เช่น ค าสั่งที่เกี่ยวกับการขอประกันตัวในคดีอาญาและ
การขอทุเลาการบังคับใน คดีแพ่ง ศาลอุทธรณ์มีลักษณะเป็นการตรวจสอบหรือทบทวนค าพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น และนอกจากนี้ศาลอุทธรณ์ยังมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ศาลอุทธรณ์มีองค์คณะ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างน้อย 3 คน  

เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์
ช านัญพิเศษขึ้น6 โดยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ             
ศาลช านัญพิเศษ เป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่กระท าโดยองค์คณะผู้พิพากษาที่มีความรู้และความ

                                           
5 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลุอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. 2559,                      133        71        1 (16         2559): 1-2. 
6 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลุอทธรณ์ช านัญพิเศษ พ.ศ. 2558, 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 132 ตอนที่ 120 ก (14 ธันวาคม 2558): 1-2. 
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เชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้นๆ องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 คน 
โดยมีการจัดตั้งแผนกข้ึนในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ได้แก่  

1) แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ   

2)  แผนกคดีภาษีอากร มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของ ศาลภาษีอากร  

3)  แผนกคดีแรงงาน มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของ ศาลแรงงาน 

4)  แผนกคดีล้มละลาย มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของ ศาลล้มละลาย  

5)  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์               
ค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว 

2.1.3.3 ศาลฎีกาเป็นศาลเดียวและเป็นศาลสูง เมื่อศาลฎีกาชี ้ขาดตัดสินคดี                
คดถีือเป็นที่สุด ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในระบบงานศาลยุติธรรม มีประธานศาลฎีกาเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด เป็นประมุขของตุลาการศาลยุติธรรม ศาลฎีกามีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์    
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การอุทธรณ์ฎีกา และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 
ศาลฎีกาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบด้วย ผู้พิพากษาอย่างน้อย 
3 คน ยกเว้นปัญหาส าคัญ ประธานศาลฎีกาอาจเห็นว่าควรวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 
นอกจากนี้ ศาลฎีกายังมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น                 
ที่ถูกกล่าวหาว่าร ่ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือตามกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และ 2550 การพิจารณาคดีในระบบงานศาลยุติธรรมจะสิ้นสุดหรือถึงที่สุด  
เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาศาลฎีกา 

2.1.4 ลักษณะกระบวนการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม 
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมของประเทศไทยใช้ระบบการค้นหา

ความจริงที่เรียกกว่า ระบบผสม คือ เมื่อศาลได้รับค าฟ้องหรือค าร้องเป็นเอกสารเริ่มต้นแห่งคดี              
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ศาลหรือผู้พิพากษาจะพิจารณาและพิพากษาคดีโดยอาศัยการรับฟังพยานหลักฐานของคู่ความฝ่าย            
ผู้กล่าวอ้างเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ศาลที่มีอ านาจในการรับฟังพยานหลักฐาน เรียกพยานมาสืบ หรือ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  กระบวนพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบๆ คือ
กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

2.1.4.1 กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง เริ ่มต้นเมื่อบุคคลได้ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อ            
ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่7 ส าหรับวิธีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องการเริ่มต้นคดีนั้น กฎหมายก าหนดให้
ต้องท าเป็นหนังสือ8 นอกจากการฟ้องคดีมโนสาเร่ ที่จะท าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ค าฟ้องต้องมี
ข้อความที่แน่ชัดถึงตัวบุคคลและต้องมีรายการดังนี้ ได้แก่ ชื่อศาล ชื่อคู่ความในคดี ชื่อคู่ความ บุคคล
ซึ่งเป็นผู้รับค าคู่ความหรือเอกสาร เป็นต้น การยื่นค าฟ้องหรือค าร้องจะต้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 

2.1.4.2  กระบวนการพิจารณาคดีอาญา เริ ่มต้น เมื ่อมีการฟ้องคดีต่อศาลโดย
กฎหมายก าหนดให้ผู้มีสิทธิฟ้องคดีอาญา ได้แก่ พนักงานอัยการและผู้เสียหาย ถ้าพนักงานอัยการเป็น
โจทก์ฟ้องคดีนั้น จะต้องมีการสอบสวนมาก่อน ศาลไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องเอง ต่างจากกรณีผู้เสียหาย
เป็นโจทก์ฟ้อง ก่อนที่ศาลจะรับคดีไว้พิจารณาจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนที่จะรับคดีไว้พิจารณา             
การฟ้องคดีอาญาต้องท าค าฟ้องเป็นหนังสือและมีเนื้อความตามที่กฎหมายก าหนด9 เช่น ชื่อศาล 
วันเดือนปีที่ฟ้อง ชื่อโจทก์และจ าเลย ฐานความผิดและการกระท าที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าความผิด 
เป็นต้น 

2.1.5 กระบวนการท างานของศาล  
กระบวนการท างานของศาลจะเริ่มต้นเมื่อมีการรับคดีจากโจทก์หรือผู้ร้องซึ่งเป็น

คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เสนอคดีต่อศาล โดยกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจะนับตั้งแต่ที่ได้มี        
การยื่นค าฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้รับรอง คุ้มครองบังคับตาม หรือเพื่อการใช้สิทธิหรือหน้าที่ โดยจะต้อง
ยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และวิธีพิจารณาความอาญา โดยกระบวนการท างานของศาลจะมีการแบ่งงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่             
งานธุรการและงานตุลาการ  โดยงานธุรการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คืองานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดี 
ซึ ่งในที ่นี ้จะศึกษาเฉพาะงานธุรการคดี ซึ ่งมีหน้าที ่ในการสนับสนุนการท างานของตุลาการใน                

                                           
7 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                 

ความแพ่ง พุทธศักราช 2477, มาตรา 55, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 52  (20 มิถุนายน 2478): 
77. 

8 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 172, 86. 
9 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 158, 681. 
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การพิจารณาพิพากษาคดี และที่เกี่ยข้องกับงานบริการประชาชน ซึ่งงานธุรการคดี จะแบ่งประเภท
งานดังนี้ 10 

2.1.5.1 งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนเป็นส่วนส าคัญ โดยแบ่งลักษณะงานดังนี้ 

(1)  งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ จะมีหน้าที่ในการให้บริการ
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ได้แก่ ให้บริการเขียนค าร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าคู่ความให้แก่ประชาชน                     
ให้ค าปรึกษาและแนะน า และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับผู้มาศึกษาดูงาน ส ารวจและ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย (การเผยแพร่กฎหมาย) 

(2) งานปล่อยตัวชั่วคราว จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว 
ได้แก่ การรับค าร้องการอุทธรณ์ค าสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ด าเนินการจัดท าสัญญา              
ค ้าประกัน และสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี การแจ้งอายัดและถอนอายัด การเก็บและคืนหลักประกัน 
การแจ้งการอ่านค าสั่งศาลสูง 

2.1.5.2  งานบังคับคดี จะท าหน้าที ่ในการตรวจสอบข้อมูลเกี ่ยวกับลูกหนี ้ 
ด าเนินการบังคับคดี การขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอขัดทรัพย์ อายัดทรัพย์ การด าเนินการกรณีการผิด
สัญญาประกัน ปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์นายประกัน และงานบังคับคดี  

2.1.5.3 งานบริหารจัดการคดี จะด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี ่ยวข้องกับ
เอกสารและส านวนคดีความท่ีคู่ความยื่นต่อศาล โดยแบ่งลักษณะงานดังนี ้

(1) งานรับฟ้อง จะท าหน้าที ่ในการรับค าคู ่ความคดีแพ่งคดีแพ่งและ
คดีอาญา จะด าเนินการรับค าฟ้อง ค าร้อง ค าแถลง ค าคู่ความต่าง ๆ ด าเนินการคิดค่าธรรมเนียม และ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบบความรับฟ้อง 

(2) งานหมาย และค าคู ่ความ (ออกหมาย ส่งหมาย) จะด าเนินการ
เกี่ยวกับการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรับหมาย ปลดหมาย 
จ่ายหมาย ส่งหมาย ติดตามผลหมาย และแจ้งผลการส่งหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขต
อ านาจศาล 

                                           
10 ส านักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม, “การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความชอบ

ของหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม,” 
http://www.ojoc.coj.go.th/doc/data/ojoc/ojoc_1459414270.pdf  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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(3) งานสารบบค าพิพากษา จะด าเนินการเกี่ยวกับสารบบค าพิพากษา 
(4) งานเก็บส านวนความและเอกสาร (เก็บส านวนคดีด า/เก็บส านวน          

คดีแดง) จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องก่อนหรือหลังการพิจารณาพิพากษาคดีและรับรองคดีถึง
ที่สุด ด าเนินการบริหารการรับ จ่าย จัดเก็บ ส านวนความและเอกสาร ก่อนและหลังการพิจารณา
พิพากษาคดี รวมทั้ง การให้บริการคัดส าเนา และรับรองเอกสาร 

(5) งานอุทธรณ์และฎีกา จะท าหน้าที่รับฟ้อง รับค าคู่ความ การขอทุเลา
บังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา  การตรวจส านวนและสารบาญ การรายงานเพื่อ
ส่งส านวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจ าเลย การนัดฟังค าพิพากษาและค าสั่ง  

 2.1.5.4 งานช่วยพิจารณาคดี จะมีหน้าที่ในการช่วยผู้พิพากษาในด้านงานคดี ซึ่ง
แบ่งลักษณะดังนี ้

(1) งานศูนย์นัดความ จะท าหน้าที่ด าเนินงานศูนย์นัดความ ระบบก่อน 
วันนัดและติดตามพยาน (ออกหนังสือติดตาม)  

(2) งานหน้าบังลังก์ จะท าหน้าที่ด าเนินการเตรียมส านวนและตรวจสอบ
ส านวนก่อนวันนัด ติดตามพยาน (โทรติดตาม) ประสานงานเกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทา และนักสังคม
สงเคราะห์ พิมพ์ค าสั่งเบิกตัวจ าเลย และปฏิบัติงานตามค าสั่งศาลในรายงานกระบวนการพิจารณา 
ด าเนินการงานหน้าบัลลังก์ และบันทึกค าพยาน ด าเนินการจัดท าที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ และ
ปฏิบัติงานตามค าสั่งศาลในรายงานกระบวนการพิจารณา ศึกษาค้นหาตัวบทกฎหมาย แนวค าพิพากษา
ศาลฎีกา บริการข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการ ด าเนินการพิมพ์และตรวจทานร่างค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง จัดเก็บค าพิพากษาและค าสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2.1.5.5 งานไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท จะด าเนินการเกี่ยวกับเชิญชวน
ให้คู่ความไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความ แบ่งลักษณะงานได้ดังนี้ 

(1) งานด าเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับส านวนและเอกสารงานไกล่เกลี่ย ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ค าร้องหรือ
ค าบอกกล่าวถอนฟ้องการประชุมของผู้ประนอมมีปัญหาในกระบวนการระงับข้อพิพาทจัดท าค าขอ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมจะท าและรายงานข้อมูลสถิติ   

(2)  งานด าเนินการเกี่ยวกับผู้ประนีประนอมข้อพิพาท จีหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาขึ ้นทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลผู ้ประนีประนอมพัฒนาอบรมประชุมและฝึกปฏิบั ติ                     
ผู้ประนีประนอม  

(3)  งานด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการและกิจกรรมไก่เกลี่ยและประนีประนอม
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ข้อพิพาทด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์งานไก่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท  

(4)  งานคุ้มครองสิทธิในคดีอาญาตามกฎหมายมีหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้
ด้านสิทธิในคดีอาญา 

2.1.6 ระบบสารสนเทศงานคดีของศาลยุติธรรม11  
ระบบสารสนเทศงานคดีของศาลยุติธรรมหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ระบบสารสนเทศ

ส านวนคดี” เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลงานคดีของศาล โดยเน้นระบบงานติดตาม
ส านวนคดี จัดเก็บส านวนคดีในระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบการเงินที่เก่ียวข้องกับงานคดี ระบบ
สารสนเทศส านวนคดี ประกอบด้วย 

2.1.6.1 โปรแกรมระบบงานรับฟ้องจะท าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟ้องลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ขึ ้นเลขคดีด าศาลชั้นต้น บันทึกรายละเอียดข้อมูลการรับฟ้อง จัดท า
สารบบความรับฟ้อง จัดท ารายงานคดีฟ้องใหม่ประจ าเดือน  

2.1.6.2  โปรแกรมระบบงานการเงินก าหนดให้มีการค านวณเงินค่าธรรมเนียม 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  

2.1.6.3 โปรแกรมระบบงานไกล่เกลี่ย หมายจับ หมายค้น จะท าการบันทึกคดีที่มี
การไกล่ และหมายจับ หมายค้น  

2.1.6.4 โปรแกรมระบบงานประชาสัมพันธ์ จะท าการบันทึกข้อมูลการประกันตัว
ผู้ต้องหา 

2.1.6.5 โปรแกรมระบบงานอุทธรณ์ฎีกา จะท าการบันทึกคดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกา                
ลงสารบบนัด พิมพ์วัดนัดอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งส่งงานทุเลาการบังคับ ส่งให้ส านวนความให้ 

2.1.6.6  โปรแกรมระบบงานหมาย จะท าการบันทึกก าหนดให้มีการออกหมาย 
จัดพิมพ์ฟอร์มและข้อมูลหมายต่างๆ ที่ต้องการได้ 

2.1.6.7 โปรแกรมระบบงานหน้าบัลลังก์ โปรแกรมระบบงานหน้าบัลลังก าหนดให้
มีการลงนัดความและรายงานบัญชีนัดพิจารณา จัดท าบัญชี   

2.1.6.8  โปรแกรมงานสารบรรณจัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือที่เกี ่ยวกับคดีและ
เกี่ยวข้องกับคด ี

2.1.6.9  โปรแกรมงานผู้บริหารเป็นโปรแกรมบันทึกการจ่ายส านวนให้แก่ผู้พิพากษา 

                                           
11 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรริม, “เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบงานศาล,” 

http://elib.coj.go.th/Article/c13_5_9.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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2.2 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม 
 
นโยบาย คือ แนวทางในการด าเนินการที่ผู้บริหารองค์การได้วางไว้เป็นให้เป็นแนวปฏิบัติ

ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
แผนยุทธศาสตร์ คือ ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจของศาลยุติธรรม 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม คือ กรอบแนวทางการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
2.2.1 นโยบายประธานศาลฎีกา12 

นโยบายประธานศาลฎีกาประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2559 ถึง 2560 ได้มี
นโยบายในการพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ 4 ด้าน เพื่อมุ่งเน้นในการอ านวยความยุติธรรม ได้แก่ 

2.2.1.1 ด้านการอ านวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้น สนับสนุนในการพิจารณาพิพาษาคดีให้มีประสิทธิภาพ เน้นการให้ประชาชน  
ทั่วประเทศได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกันและเสียให้จ่ายน้อย  

2.2.1.2 ด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบงาน
กระบวนการยุติธรรม ระบบงานศาล ทั้งในด้านกฎหมาย ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการจัดท าฐานข้อมูลคดีให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการคดี  การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการให้ท าเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2.2.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร มุ ่งเน้น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน           
การด ารงตนของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานวิจัย                
การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรม 
ทุกระดับเพื่อมีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

                                           
12 ศาลยยุติธรรม, ส านักประธานศาลฎีกา, “นโยบายประธานศาลฎีกา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 – 2560,” http://www.opsc.coj.go.th/doc/data/opsc/opsc_1454058991.pdf  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560). 
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2.2.1.4  ด้านการต่างประเทศ มุงเน้น เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและ
กระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อยกระดับศาลยุติธรรมไทยให้มีบทบาทในหลักสากล พัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นใน             
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไทย  

2.2.2 แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557– 256013  
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่มีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่ 5 ซึ่งเป็นการยกระดับ
ระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และการให้บริการประชาชน ให้มีมาตรฐานและมี
สมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคม  

2.2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 256114 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบ 

และกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน การพิจารณาพิพากษาคดี
และประชาชนเข้าถึงได้ (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการบริหารงาน                 
ศาลยุติธรรม (3) พัฒนาบุคลากรศาลยุติธรรมให้มีความรู้และศักยภาพในการจัดการ และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (4) บูรณาการข้อมูลคดีเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี (5) พัฒนาเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกศาลยุติธรรมหรือผู้เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร ์และว ัตถ ุประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ              
ศาลยุติธรรม เกิดจากการมุ่งเน้นในการลดภาระการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในส่วนของข้าราชการ
ตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

 
 

 

                                           
13 ศาลยุติธรรม, กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ , “แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 

2558 - 2561,” http://www.iprd.coj.go.th/doc/data/iprd/iprd_1459829032.pdf (สืบค้นเมื ่อวันที ่ 
5 มิถุนายน 2560). 

14 ศาลยุติธรรม, ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม                
พ.ศ. 2558 – 2561,” http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1463628932.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที ่                  
5 มิถุนายน 2560). 
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2.3 แนวคิดด้านโครงสร้างองค์การ  
 

ด้วยโครงสร้างองค์การศาลยุติธรรมเป็นองค์การขนาดใหญ่ และเป็นองค์การที ่มี
โครงสร้างเป็นแบบแผนและทางการ และมีการขยายตัวขององค์การแบบกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคมีการแบ่งงานกันท า จึงมีกฎระเบียบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุม               
สั่งการ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวคิดด้านโครงสร้างองค์การเป็นการอธิบายถึง 
รวมถึงอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสารและสั่งการ รายงานและควบคุม 

องค์การ (Organization) มีนักวิชาการหลายคนให้ค าจ ากัดความว่า “องค์การ” ไว้
แตกต่างกัน ดังนี้ 

พจนานุกรมเมอร ์เร ียมเวบส ์ เตอร ์ (Webster’s Dictionary) กล่าวว ่า  องค ์การ 
(Organization) คือการกระท าหรือกระบวนการในการจัดตั้ง โดยการร่วมตัวกัน เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ 
อย่างเป็นเอกภาพ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ15 

Barnard Chester กล่าวว่า องค์การ หมายถึง ระบบของกิจกรรมที่ได้มีการประสาน
ความร่วมมืออย่างมีส านึก หรือพลังร่วมของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป16 

Herbert G.Hicks กล่าวว่า องค์การ คือ กระบวนการจัดโครงสร้างให้บ ุคคลเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้17 

โครงสร้างองค์การประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่18 คือ  
1) ความซับซ้อนทางโครงสร้าง (Complexity) เป็นเรื ่องของการแบ่งหน้าที ่ตาม          

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะการบังคับบัญชา ได้แก่ การกระจายงานตามแนวนอน (horizontal 
differentiation) แนวดิ่ง (vertical differentiation) ตามภูมิภาค (geographicalหรือ spatial 
differentiation)  

2)  ความมีระเบียบกฎเกณฑ์ (Formalization) หมายถึง มาตรฐาน ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ต่างๆ ที่องค์การมีเพ่ือไว้เป็นแนวปฏิบัติงาน 

                                           

15 Webster’s Dictionary, อ้างถึงในอัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ ทฤษฎ ีโครงสรา้งและ                     
การออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร:์ 2556), 5. 

16 Barnard, Chester I, อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, 5. 
17 Herbert, Hicks G, อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, 6. 
18 Mintzberg, Henry, อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, 91-107. 
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3) การรวมอ านาจ (Centralization) อ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะรวมอยู่ที่
ต าแหน่งสูงสุดองคก์การเท่านั้น จึงสั่งมาตามสายการบังคับบัญชา ในทางตรงกันข้ามเรื่องบางเรื่องได้มี
การกระจายอ านาจให้บุคคลระดับล่างตัดสินใจแทนได้  

สรุป ศาลยุติธรรมมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านพื้นที่มีการแบ่ง
อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานในระดับภูมิภาค มีหน่วยงานธุรการประจ าภาคที่ดูแลรับผิดชอบใน
สังกัดภาค และมีหน่วยงานธุรการประจ าศาลในแต่ละศาลในการบริหารจัดการงานของตนเองสามารถ
ที่จะออกระเบียบข้อบังคับในกระบวนการท างาน สั่งการในสายบังคับบัญาภายในหน่วยงาน เว้นแต่
อ านาจในการตัดสินใจ การควบคุม สั่งการที่เป็นระดับที่ต้องใช้การตัดสินใจมากกว่าที่ได้รับมอบหมาย
ก็ยังเป็นอ านาจของผู้มีต าแหน่งสูงสุดขององค์การ หรือหน่วยงานในส่วนกลางที่มีอ านาจในการดูแล
ภาพรวมทั้งหมดขององค์การ  

 
2.4 แนวคิดทฤษฎีระบบ 

 
แนวคิดทฤษฎีระบบเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ขององค์การ ได้แก่ องค์ประกอบ

ส่วนต่างๆ ที่ได้มีการจัดความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งองค์การมีทั้งพลัง
แบ่งแยก และพลังการรวมตัวผสมผสาน เช่น การแบ่งออกเป็นส่วนงานต่างๆ แต่ขณะเดียวกัน 
องค์การต้องมีกลไกในการผสมผสาน โดยใช้สายบังคับบัญชาในการควบคุมสั่งการโดยตรง หรือกฎ 
ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ซึ่งในเชิงระบบสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีระบบปิด และ
ทฤษฎีระบบเปิด19 

ทฤษฎีระบบปิด องค์กรไม่มีติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกเลย และไม่แสวงหาปัจจัย
น าเข้า (Input) จากภายนอก เช่น การสนับสนุนต่อนโยบายขององค์การ หรือลูกค้าเพ่ือรับบริการจาก
องค์การ  

ทฤษฎีระบบเปิด องค์การต้องมีการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ด้วยรับปัจจัยน าเข้า เช่น การให้บริการประชาชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์การในฐานะที่เป็นกระบวนการแปรสภาพให้ได้ผลผลิต 
ตามท่ีองค์การตั้งใจไว้ เช่น ศาลยุติธรรมจะต้องตัดสินคดีความให้คู่ความได้รับความยุติธรรมจากคดีที่มี
การฟ้องร้องขึ้นสู่ศาล เพ่ือให้มีข้อยุติในการทะเบาะแว้ง เพื่อให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการยอมรับ
การตัดสินจากคนกลาง (ศาล) ซึ่งผลผลิต คือ การที่คู่ความได้รับค าตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น

                                           
19 เรื่องเดียวกัน, 18-19. 
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ธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายงบประมาณที่มาก ศาลจะต้องมีการรับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าผลที่ได้จาก
การผลิตขององค์การมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ดีขึ้น  

 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  แสดงตัวแบบทฤษฎีระบบทั่วไป   
ที่มา : Mink and Others อ้างถึงในอัมพร ธ ารงลักษณ์,องค์การ ทฤษฎี โครงสร้างและ             
การออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 20. 
 
 ลักษณะอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับทฤษฎีระบบเปิด คือ ความตื ่นตัวต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก ความสามารถในการปรับตัวทันต่อการเปลี ่ยนแปลง สภาวะผูกพันของความต้องการ            
ทั้งภายในและภายนอกได้ตลอดเวลา องค์การต้องสามารถบริหารงานของกระบวนการแปรสภาพของ
องค์การเองโดยใช้ประโยชน์จากปัจจัยน าเข้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ลักษณะการท างาน
ขององค์การเป็นวงจรด าเนินการไม่มีวันหยุด ต้องแสวงหาปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรหรือวัตถุดิบ            
มาเพ่ือใช้ในการผลิตผลงาน ได้แก่ การบริการ 
 สรุป ทฤษฎีระบบช่วยให้ผู้บริหารองค์การได้ตระหนักถึงการท างานที่เกี่ยวข้องกันของ
ส่วนประกอบต่างๆ ภายในองค์การ ทุกส่วนท างานแบบพึ่งพากัน ถ้าส่วนใดท างานผิดพลาด ย่อม
ส่งผลต่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการท างานนั้นด้วย นอกจากผู้บริหารค านึงถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อการเตรียมสภาพแวดล้อมภายใน และระบบบริหารงานขององค์การ
ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงที ่หลากหลายของสภาพแวดล้อมภายนอกได้ทัน
เหตุการณ์เสมอ 
 
 
 
 

 สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

 

    ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยน าออก 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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2.5 แนวคิดในการพัฒนาองค์การและเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายและอย่างรวดเร็ว ด้วย
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน จึงส่งผลกระทบที่ท าให้องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการพัฒนาระบบงานๆ ต่างใน
องค์การให้มีการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการพัฒนาองค์การและ
เปลี่ยนแปลงองค์การจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์การให้ดีข้ึน 

2.5.1  แนวคิดในการพัฒนาองค์การ  
แนวคิดในการพัฒนาองค์การ (Organization Development) คือ การวางแผน 

การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็นระบบ (Systematic Planned Change) การพัฒนาองค์การการพัฒนา
องค์การจะหมายถึงภาพรวมขององค์การ ที่ให้ความส าคัญในหลายๆ ด้าน เช่น นโยบาย โครงสร้าง 
วัฒนธรรมขององค์การ เป็นต้น การพัฒนาองค์การมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงดังนี้20 

2.5.1.1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยทางสังคม 
เมื่อองค์การมีการขยายตัว องค์การก็ต้องมีการบูรณาการระบบงานขององค์การ  ปัจจัยบุคลากรใน
องค์การ ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะมนุษย์   
ทุกคนมีความสามารถ ต้องการชีวิตที่ดี  ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ ต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ 
ขององค์การ 

2.5.1.2 สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่องค์การต้องมีการพัฒนา มีสาเหตุหลายประการ คือ  
ความซับซ้อนและหลากหลายขององค์การเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคม องค์การต่างมีการปรับตัว
ในระดับต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ต่างมี
อิทธิพลต่อความด ารงอยู ่ขององค์การและบุคลากร เช่นเศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และโลกาภิวัตน์ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการด าเนินการที่มีผลต่อการด ารงอยู่ขององค์การ
เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน เป็นต้น ความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อปัญหาองค์การต้องยืดหยุ่นรองรับกับ
แรงกดดันที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม  ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์การทั้งภาครัฐและ  
 

                                           

20 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล,การพัฒนาองค์การ (Organization Development),  
พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ ากัด, 2558), 63. 
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ภาคเอกชน เพื่อท าให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื ่อให้ทัดเทียมและเหนือกว่าคู ่แข่ง องค์การจึงควรให้ความสนใจเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในช่วยสนับสนุนให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผู้บริหารในองค์การ
จะต้องตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม  ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าและบุคลากรในองค์การ  โดยเฉพาะบุคลากรในองค์การถือว่าเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญอันดับหนึ่งขององค์การ  

2.5.1.3 กระบวนการพัฒนาองค์การ คือ ขั้นตอนในการด าเนินการต่างๆ เพื่อ        
วางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการต่างๆ ขององค์การ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี    
ความสลับซับซ้อน อาจต้องใช้เวลายาวนานต่อเนื่องกันไป เพ่ือให้รูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์การ 
เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การตามช่วงระยะเวลา การจัดการการเปลี่ยนแปลง สิ่งส าคัญ
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง คือ การสร้างความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรต้องตระหนักถึง
สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องแสวงหากระบวนการท างานที่ดีกว่าเดิม เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์การเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นเรื่อง            
ที่ใหม่และยาก แต่ทุกคนต้องมีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะต่อแรงต้านทานการ
เปลี่ยนแปลง (Overcoming Resistance to Change) บุคลากรต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ทั้งด้านความรู้ 
บทบาท หน้าที่ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนไปจากเดิม การเอาชนะแรงต้านทางต่อ
การเปลี ่ยนแปลง อาจจะต้องมีการสื ่อสารท าความเข้าใจ ให้ก าลัง และเปิดโอกาสให้บุคลากร                 
มีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การท าให้การพัฒนาคงอยู่  

2.5.2 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
แนวคิดการเปลี ่ยนแปลงองค์การ คือ การท าให้กระบวนการท างานเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขี ้นบรรลุตามเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงจะเกี ่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ภายใน
องค์การ ซึ ่งผลกระทบต่อสายการบังคับบัญชา การติดต่อสื ่อในองค์การ และท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์การ เพื่อปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ เช่น 
การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว การเปลี ่ยนแปลงองค์การจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะผู้บริหารขององค์การต้องเผชิญกับสภาพการท างานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารจึงต้องท าให้องค์การต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การท างานมีคุณภาพดี
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ขี้น ในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยากรต้องคุ้มค่า ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และระเบียบวิธีในการท างาน
ให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน21 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง องค์การจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อแรงกดดันจาก
ภายนอก (External Force) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน เทคโนโลยี นโยบาย
และกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนแรงกดดันภายใน  (Internal Force) เช่น 
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างองค์การ22 ภาครัฐ
ก็เริ่มมีการปรับตัวโดยการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการท างานมากขึ้น มี การปรับวิธีการ
ท างาน และเพิ่มทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานในวิธีเดิมๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การท างาน องค์การภาครัฐหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ23 

ระดับที่ 1 เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงวิธีการท างานขององค์การให้ได้ผลลัพธ์ที่
องค์การได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของระบบ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพ่ือพัฒนา
ระบบงานเพ่ือการบริการที่ดีข้ึนกว่าเดิม   

ระดับที่ 2 เปลี่ยนแปลงในส่วนเพ่ิมเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่
เป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงระดับนี้จะเป็นการ
ลดขนาดขององค์การหรือปรับโครงสร้าง เพ่ือท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบใหม่   

ระดับที่ 3 เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เมื่อองค์การประสบภาวะวิกฤต หรือเป็น
ช่วงองค์การเริ่มเสื่อมถอย เพราะมีสาเหตุมาจากแรงผลักดันภายนอกองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
บริการ ปัจจัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยนโยบายและบทบาทของรัฐบาล สาเหตุที่สอง จากแรงผลักดันภายในองค์การ คือ ปัจจัยต่างๆ 
ในองค์การที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ และพฤติกรรมบุคคลใน

                                           

21 เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management), พิมพ์ครั้งที่ 8, 
(กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ากัด, 2558), 309. 

22 เรื่องเดียวกัน, 310. 
23 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, การพัฒนาองค์การ (Organization Development), 49-50. 
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องค์การ ได้แก่ นโยบายผู้บริหารในองค์การ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การใหม่  การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ และการปรับพฤติกรรมการท างานของคนภายในองค์การ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หาวิธีการท างานที่ดี
ที่สุด เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละองค์การ  
โดย Balogun and Hope (2004) ได้เสนอตัวแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงองค์การไว้ดังนี้24 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 ตัวแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มา : Balogun and Hope (2004) อ้างถึงใน
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล,การพัฒนาองค์การ (Organization Development), พิมพ์ครั้งที่ 1,             
(กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ ากัด, 2558), 53. 
 
2.6 แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การคิดน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ในการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานขององค์การให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
เพื ่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเครื ่องมือให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็วในการท างาน ท าให้องค์การเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.6.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีนักวิชาการหลายคนได้ให้

ค านิยามเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้ 
น ้าทิพย์ วิภาวิน กล่าวว่า เทคโนโลยีสารเทศคือกลุ่มของเครื่องมือและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ประมวลผลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ25 

                                           

24 Balogun and Hope, อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, 53. 
25 น ้าทิพย์ วิภาวิน, การบริหารห้องสมุดยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : เอสอาร์ พริ้นติ้ง 

แมสโปรดักส์, 2550), 4. 

สภาพปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่าน สภาพในอนาคต 
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สุชาดา กีระนันท์  กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผลค้นคืน ส่ง และรับ หรือเชื่อมโยงข้อมูล และสารสนเทศ รวมถึง
เครื ่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที ่ควบคุมการท างานอุปกรณ์ เช่น ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสาร ทั้งยังรวมถึงระบบและกระบวนการต่างๆ ที่จัดการให้อุปกรณ์ต่างๆ ท างานได้ตาม
ต้องการ เช่น โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็นิยามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง 
เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่วมกันในกระบวนการสร้าง จัดเก็บ และสื่อสารสารสนเทศ26 

ด ารง วัฒนา กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายอย่างแคบ เน้น
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  ความหมายอย่างกว้าง 
หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมถึงการใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การบริหารในองค์การ
เป็นต้น27 

เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของการท างาน เพราะสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของผู้รับบริการ และผู ้ให้บริการ ปัจจุบันผู ้บริหารของ
องค์การต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการท างานที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ผู้บริหาร
องค์การจึงต้องการปรับเปลี่ยนบริบทในการท างานให้ทันต่อยุคสมัย เพราะเทคโนโลยีสามารถรวบรวม
ข้อมูล เก็บข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ทักษะ และ
วิสัยทัศน์ เพ่ือที่จะตอบสนองต่อสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญ 
เป็นเครื่องมือช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ ในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร วางแผน การด าเนินการ  
ติดตาม และประเมินผล ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล  ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศใน            
ยุคปัจจุบันมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้น สามารถท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
และเข้าถึงข้อมูลได้เพียงโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกิดชุมชนเครือข่าย ผู้คนสามารถติดต่อ  
สัมพันธ์ผ่านจอคอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน  

สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการประมวลผล
สารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแปลงข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อเพื่อ
การสืบค้นข้อมูลได้ ดังนั้น ความหมายของระบบสารสนเทศจึงเป็นการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดย

                                           
26 สุชาดา กีระนันทท์, เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 7. 
27 ด ารง วัฒนา, โลกาภิวัตน์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 199. 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ เพื่อช่วยในการด าเนินงานและตัดสินใจ และยังช่วย
ให้รับรู้สภาพปัจจุบัน และข้อมูลในอดีต และเตรียมความพร้อมสู่การวางแผนงานในอนาคต 

2.6.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ28 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงกลุ่มของเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่

ช่วยให้การท างานโดยใช้สารสนเทศและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.2.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สิ่งที่เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้
เกิดระบบสารสนทเศ ซึ่งมีด้วยกัน 4 องค์ประกอบหลัก คือ  

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ประกอบด้วย อุปกรณ์
การป้อนข้อมูล แสดงผลข้อมูล อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ประมวลผลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

(2) ซอฟต์แวร์เป็นชุดค าสั่งในการป้อนข้อมูลและประมวลผล ประกอบด้วย  
(2.1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ ตัวแปรภาษา โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์   
(2.2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่

ท างานเพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไป ได้แก่  
(2.2.1) ซอฟต์แวร์ทั่วไป ซอฟต์แวร์ทั่วไปเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐาน

นิยมใช้กันทั่วไปในทุกสาขาเช่นซอฟต์แวร์ประมวลผล  ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ ซอฟต์แวร์น าเสนอ 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 

(2.2.2) ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน พัฒนาขึ ้นมาใช้ส าหรับงานใน
บางสาขาอาชีพโดยตรง เช่น สื่อประสมการพัฒนา เว็บกราฟฟิค ตามจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ 

(2.3) การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือกระบวนการ
ที ่โปรแกรมถูกจัดการให้อยู ่ในรูปของวัตถุซึ ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ (attribute) และวิธีการ 
(method) คือฟังก์ชันที่ประกอบด้วยชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือการจัดการข้อมูลของวัตถุนั้น 

(2.4) ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายภาษาแต่ละภาษามึคุณลักษณะ โครงสร้างและกฎเกณฑ์ โดยบาง
ภาษาพัฒนาขึ้นได้ท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์บางประเภทและถูกพัฒนาให้ท างานเฉพาะด้าน 

(2.5) โปรแกรม เป็นรายการค าสั ่งท าให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศในการค าสั่งเหล่านี้สร้างขึ้นจากข้อค าสั่งของภาษาเช่น java c basic เป็นต้น 

                                           
28 น ้าทิพย์ วิภาวิน, การบริหารห้องสมุดยุคใหม่, 4-20. 
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(3) ข้อมูลหรือสารสนเทศ (Data/Information) ข้อมูลเป็นข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล/สารสนเทศเป็นการน าเอาข้อมูลมาผ่านการประมวลผล 

(4) บุคลากร ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคน
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน 

2.6.3 โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คือ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญต้องมี มี 4 องค์ประกอบได้แก่ 
2.6.3.1 สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลทั้งตัวอักษรภาพและเสียง เป็นหัวใจ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการท างานขององค์กร  
2.6.3.2 ระบบเครือข่าย (Networking) เป็นตัวเชื ่อมสารสนเทศทุกอย่างเข้า

ด้วยกันทั้งภายในและภายนอก 
2.6.3.4 ทางเดินของระบบ (Platform) ในที ่นี ้หมายรวมถึงเครื ่องคอมพิวเตอร์          

ทุกชนิดทั้งเครื ่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื ่องลูกข่าย (Client) และเครื ่องแม่ข่าย (Server) รวมถึง
ระบบปฏิบัติการ  

2.6.3.5 โครงสร ้างพื ้นฐานด ้านซอฟต์แวร ์  (Software Infrastructure) เป ็น
ชุดค าสั่งที่ท าให้เกิดให้ข้อมูลใช้แพลตฟอร์มและท าให้เกิดการท างานในระบบเครือข่ายได้ท าให้เกิด
ระบบสารสนเทศ 

2.6.4 วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบสารเทศ 
2.6.4.1 เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
2.6.4.2 เพ่ือแก้ปัญหากระบวนการท างานในระบบเดิม  
2.6.4.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาจากระบบเดิม  
2.6.4.4 เพ่ือให้ประจ าผู้ใช้บริการไดด้ียิ่งขึ้น  
2.6.4.5 เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

2.6.5 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย                     
หลายส่วน โดยแบ่งออกได้ 6 องค์ประกอบ คือ 

2.6.5.1 แหล่งและรูปแบบของข้อมูล (Sources and format) ข้อมูลเป็นองค์ประกอบ 
ส าคัญและจ าเป็นต่อระบบสารสนเทศ เพราะหากไม่มีข้อมูลก็จะไม่มีสารสนเทศ เพราะสารสนเทศ คือ
ข้อมูลที่ผ่านประมวลผลมาแล้ว จนอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น ข้อมูลระบบงานคดี 

2.6.5.2 บุคลากร (Personal) สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
(1)  บุคลากรทีม่ีหน้าที่เก่ียวกับการบริการ  
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(2)  บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ 
นักออกแบบระบบงาน  นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น  

(3)  บุคลากรที่มีหน้าที่เกี ่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่สารสนเทศ เช่น                
นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

2.6.5.3 เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์               
ต่อพ่วงต่างๆ นอกจากนี้อาจรวมถึงระบบโทรคมนาคม และสื่อสารต่างๆ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์            
เป็นต้น 

2.6.5.4 กระบวนการจัดการสารสนเทศ (Information management processes) 
หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เริ่มตั้งแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

2.6.5.5 กระบวนการบริหารงานสารสนเทศ เป็นเรื ่องของการก าหนดนโยบาย             
ในการจัดบุคลากร การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน งบประมาณ และ
การด าเนินการอื่นๆ ในเชิงการบริหาร ที่เกี่ยวขอ้งกับสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ  

2.6.5.6 ผู้ใช้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบสารสนเทศ เพราะระบบ
สารสนเทศถ้ามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ใช้ ซึ่งจะต้องเป็นใช้ระบบสารสนเทศนี้โดยตรงเท่านั้น หรือ
อาจจะหมายถึงผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทุกคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เช่น พนักงานบันทึก
ข้อมูล ซึ่งท าหน้าที่ในการข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม                    
นิติกร เป็นต้น  

2.6.6  หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 คือสิ่งที่ต้องค านึงการใช้งานของผู้ใช้งาน เข้าใจถึงปัญหาได้ตรงจุด การก าหนด

ขั้นตอนหรือกิจกรรมในการท างาน จัดท ามาตรฐานในการพัฒนาระบบ และการควบคุมเอกสาร เช่น 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านเอกสารคู่มือหรือ
รายละเอียดความต้องการ เมื่อมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จแล้ว การจะน าไปสู่การเลือกใช้ 

2.6.6.1 เปลี่ยนแปลงแบบทันที ท าการเปลี่ยนจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ทันที 
ข้อดีระบบใหม่สามารถด าเนินการได้ทันที ง่ายต่อการวางแผน ใช้เวลาน้อยข้อเสีย อัตราความเสี่ยงสูงมาก
ที่อาจจะไม่ประสบความส าเร็จเพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ในขณะที่ใช้ระบบใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
วิธีอ่ืน 

2.6.6.2 เปลี่ยนแปลงแบบขนาน เป็นการใช้สองระบบควบคู่กัน ข้อดี ความปลอดภัยสูง 
ความเสี่ยงน้อย เห็นข้อแตกต่างและสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากระบบใหม่และระบบเก่าได้ 
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ข้อเสีย ใช้ต้นทุนสูงในการติดตามประเมินผลทั้งสองระบบ ใช้เวลามาก ผู้ใช้งานอาจไม่ยอมรับระบบใหม่ 
เพราะยังคุ้นเคยในระบบเดิมอยู่ การวางแผนและควบคุมมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

2.6.6.3 เปลี่ยนแปลงแบบทีละส่วน ข้อดี เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนในการพัฒนา
ระบบงานย่อยๆ ที่ต้องการพัฒนาหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะไม่กระทบต่อภาพรวม ถ้ าระบบย่อย
ถูกต้องก็สามารถตัดสินใจและคาดการณ์ได้ว่าการพัฒนาในส่วนย่อยอื่นๆในระยะต่อๆ ไปมาถูกทาง
หรือตรงกับความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสียอาจใช้เวลา
มากกับงานในระยะต่อๆ ไป 

2.6.6.4 เปลี ่ยนแปลงแบบน าร่อง ด าเนินการในหน่วยงานย่อยๆ ก่อนที่จะท า             
ทั้งองค์การ โดยเริ่มท าที่ละสาขา และทดสอบเป็นอย่างดีแล้ว จึ งทยอยติดตั้งในสาขาอื่นๆ ต่อไป 
ระบบสามารถที่จะได้รับการทดสอบการปฏิบัติงานจริง จนกว่าจะพอใจ หากเกิดข้อผิดพลาดก็ไม่
กระทบต่อสาขาอ่ืนๆ  

2.6.7 ระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ29  
ระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ คือ การป้องกันสารสนเทศและ

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายโอนสารสนเทศ  

การก าหนดความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะ 
ได้แก่ เป็นความลับ (Confidentiality)  มีความสมบูรณ์ (Integrity) และมีความพร้อมใช้ (Availability)  

ความลับ เป็นการรับประกันว่าผู้มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ สารสนเทศต้องเก็บเป็นความลับ คือ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้รับบริการและ
ข้อมูลที่ต้องมีการให้ข้อมูลแก่องค์การ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่                 
ภัยคุกคามต่อความลับของสารสนเทศอาจจะเกิดทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ที่อาจเกิดจาก
ความไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจ ซึ่งหากผู้รับหรือคนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ ก็อาจท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ลูกค้าได้ เช่น กรณีของศาลยุติธรรมข้อมูลลูกค้าในที่นี้หมายถึงข้อมูลของคู่ความแห่งคดีที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ซึ่งมีผลแห่งการแพ้ชนะคดีเพราะผลแห่งคดีมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
ของผู้ที่ได้รับค าตัดสินได้  

                                           
29 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ  (Information 

Security and Management), พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 
จ ากัด, 2553), 5-8. 
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ความสมบูรณ์ คือ ครบถ้วน ถูกต้อง จึงเป็นสารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งถ้าไม่มีความสมบูรณ์ถูกท าให้เสียหาย ท าลาย หรือถูกกระท าในรูปแบบ
อื่นๆ ซึ่งภัยคุกคามส าคัญที่มีต่อความสมบูรณ์ของสารสนเทศ อาจมีทั้งไวรัส และ เวริ์ม  เพื่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเข้ามาในเครือข่ายเพื่อสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในองค์การได้ รวมถึงภัยคุกคาม
ด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก 

ความพร้อมใช้ คือ สารสนเทศจะถูกเข้าถึงหรือเรียกใช้งานโดยผู้ใช้หรือระบบอื่น
ที่ได้รับอนุญาต ถ้าเป็นผู้ไม่ได้รับอนุญาตก็จะเกิดการขัดขวางและล้มเหลวในที่สุดจึงต้องมีการระบุ
ตัวตนและพิสูจน์ว่าได้รับอนุญาตจริง 

2.6.7.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศกับความมั่นคงปลอดภัย30  
คือ สิ่งที่ต้องตระหนักถึงผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ 

(Information System) ขององค์การโดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต การป้องกันสามารถท างานได้
โดยอาศัยองค์ประกอบดังนี้ (1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ การป้องกันฮาร์ดแวร์จากการลักขโมย
หรือภัยอันตรายต่างๆ (2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ จุดอ่อนของซอฟต์แวร์ (3) ข้อมูล (Data) คือ 
ทรัพยากรที่มีค่ามากในองค์การ เป็นเป้าหมายหลักของการโจมตี ระบบฐานข้อมูลจึงต้องมีเครื่องมือ
รักษาความปลอดภัยและถ้าข้อมูลที่เป็นความลับการป้องกันก็ต้องหนาแน่นขึ้น ซึ่งต้องอาศัยนโยบาย
ความปลอดภัยและกลไกป้องกันที่ดีควบคู่กัน (4) บุคลากร (People) คือ ภัยคุกคามที่ถูกมองข้ามมาก
ที่สุด แม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแค่ไหน หากบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยก็เป็นจุดอ่อนส าคัญในการให้โจมตีได้ (5) ขั้นตอนการท างาน (Procedure) ถ้าหาก              
ผู้ไม่ประสงค์ดีรู้ถึงขั ้นตอนการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งครบถ้วนแล้วก็จะสามารถหาจุดอ่อนเพื่อ
กระท าการอันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งองค์การได้ และ (6) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)             
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดอาชญากรรมและ                
ภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่จ านวนมาก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร็เน็ตซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อภัยคุกคามสูงมาก 

2.6.7.2 อุปสรรคของงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
อุปสรรคของงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่ก่อจะ

ส่งผลต่อความยุ่งยากต่อผู้ใช้งาน เมื่อมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือนโยบายด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลเกิดข้ึน ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญของงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบด้วย  

                                           
30 เรื่องเดียวกัน, 9-10. 
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(1) ความไม่สะดวกของผู้ใช้งาน เพราะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ตัวตน
ของผู้ใช้งาน 

(2)  ความซับซ้อนของในคอมพิวเตอร์ ที่ผู ้ใช้งานทั่วไปไม่ทราบขาด
ความระมัดระวัง เช่น Registry, Port และ Service ต่างๆ ที่รู้เฉพาะแวดวงของผู้ดูแลระบบ 

(3) ผู้ใช้งานไม่มี ความระมัดระวัง คือ ไม่มีความช านาญหรือไม่มีความรู้
ในด้านคอมพิวเตร์ อาจตกเป็นเหยื่อได้  

(4) การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย มักให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานให้ทันตามก าหนดเวลา ภายในงบประมาณที่ก าหนดไว้ ในกระบวนการ
ทดสอบจึงอาจมีความขาดตกบกพร่องได้ ท าให้เกิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ได้   

(5) แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเป็นสังคมแบ่งปันข้อมูล 
การแบ่งปัน จึงไม่ใช่การป้องกัน ซึ่งการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร็เน็ตเพ่ือการเชื่อมโยง มักขาดความระมัดระวัง
ในการให้ช้อมูล  

(6) การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่จากทุกสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์การได้  
สามารถอัพเดทและส่งข้อมูลให้กับองค์การได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที ่สามารถฝาก ไฟล์ไว้บน
เว็บไซต์  

(7) กระบวนการ (Process) คือ ความร่วมมือจากผู ้ใช้ทั ้งองค์การ 
อาศัยนโยบายบังคับให้มีการปฏิบัติตนของผู้ใช้ที่มุ่งไปสู่การรักษาความปลอดที่มุ่งไปสู่การรักษาความ
ปลอดภัยด้วยเป้าหมายเดียวกัน อาศัยกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้งาน เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (8) มิจฉาชีพ เป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและช านาญการเจาะข้อมูล เทคโนโลยีในการป้องกันย่อมล้าหลังเทคโนโลยีของพวก
มิจฉาชีพเสมอ (9) ฝ่ายบริหารขององค์การทั ่วไป มักไม่ให้ความส าคัญแก่ความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศน้อยมาก จึงมักถูกพิจารณาภายหลัง หรือเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามและเกิดความเสียหาย
มากจึงถูกน ามาพิจารณา 

2.6.8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)   
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือการที่กลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน

เป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากร่วมกันได้ เครื่องต่างๆ บนเครือข่ายสามารถใช้
บริการข้อมูลร่วมกันได้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจัดการด้านระบบความปลอดภัยในการเข้าถึง
ระบบของผู้ใช้ระดับต่างๆ ได้ ประโยชน์ของเครือข่าย สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในด้านการสื ่อสารท าให้การสื ่อสารข้อมูลภายในองค์การมีความสะดวกรวดเร็วขึ ้นมาก             
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ระบบเครือข่ายจะช่วยให้ผู ้ด ูแลระบบสามารถจัดการระบบได้ง ่ายจากศูนย์กลางข้อมูลเพียง               
ที่เดียวเท่านั้น และสามารถจัดการกับบัญชีผู้ใช้ในการเข้าใช้งานระบบ โดยการก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ส าคัญคือ (1) สมรรถนะ 
(Performance) ขึ้นกับปัจจัยจ านวนผู้ใช้ ชนิดสื่อกลางที่มีความเร็วในการส่งข้อมู ลไม่เท่ากัน และ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผลต่อความเร็วในการประมวลผลและส่งผ่านข้อมูล เช่น เครื่องแม่ข่ายที่เป็น
ศูนย์กลางการบริการข้อมูลที่มีสมรรถนะสูงก็ประมวลผลได้เร็วกว่าเครื่องแม่ข่ายที่มีสมรรถนะต ่ากว่า  
(2) ความน่าเชื ่อถือ (Reliability) สามารถประเมินได้จากความถึ ่ ในการขัดข้องของเครือข่าย 
ระยะเวลาในการกู้คืนให้กลับสภาพเดิมที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการกู้คืนข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเกิด
ความสูญเสีย (3) ความปลอดภัย (Security) เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกก็เป็น    
การเปิดประตูรับผู้บุกรุก ความปลอดภัยของข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับ การป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ใน  
การเข้าถึงข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์31 

2.6.9  แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล 
ระบบแฟ้มข้อมูล (File System) องค์การโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดเก็บข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะแฟ้มข้อมูล ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มีการขยายงานที่ละส่วน
แบบค่อยเป็นค่อยไปจึงท าให้การจัดเก็บข้อมูลของแต่ละระบบเป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลของบุคคล  
เดียวกันถูกจัดเก็บไว้หลายแฟ้มข้อมูล32 

ประเภทแฟ้มข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
(1) แฟ้มหลัก (Master File) คือ แฟ้มที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

หรือเปลี่ยนแปลงน้อย เช่น แฟ้มข้อมูลบุคคล ถ้าเป็นระบบงานศาลก็ได้แก่ แฟ้มประเภทข้อมูลคดีแฟ้ม
รายชื่อศาลในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม 

(2) แฟ้มรายการที ่เปลี ่ยนแปลง (Transaction Files) คือ แฟ้มที ่มีการเก็บ
ข้อมูลรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ หรือความเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปปรับปรุงแฟ้มหลัก
ในภายหลัง 

ระบบฐานข้อมูล คือ การจัดการเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน ซึ่งแก้ไข
ปัญหาในการจัดเก็บด้วยวิธีเดิมที่จะมีการเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่แยกจากกันเป็นอิสระ เพื่อลด

                                           
31 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  (Computer Network and 

Communications), พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ ากัด, 2552), 24-29. 
32 น ้าทิพย์ วิภาวิน, การบริหารห้องสมุดยุคใหม่, 51. 
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ความซ ้าซ้อนของข้อมูล การไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ รูปแบบฐานข้อมูลเป็นการน าข้อมูลมา 
จัดเก็บรวมกันในภายในฐานข้อมูลเดียวกัน33 

องค์ประกอบฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลที่
จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ช้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องน ามาใช้งานร่วมกัน (Data Sharing) จากผู้ใช้
หลายๆ คน (2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี ่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล                
(3) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลของผู ้ใช้            
ซึ่งเรียกว่า Database Management System (DBMS) ท าหน้าที่ในการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
เป็นอิสระจากส่วน Hardware โปรแกรม DBMS จะมีหน้าที่ในการจัดการและควบคุมความถูกต้อง 
ความซ ้าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ ่งจะมีส่วนของ Query 
Language ซึ่งเป็นภาษาท่ีประกอบด้วยค าสั่งต่างๆ ในการจัดการและเรียกใช้ฐานข้อมูล (4) ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล (User) ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้พัฒนาโปรแกรม (Application Programmer)  
กลุ่มที่ 2  End User คือ ผู้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งาน และกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุม
และตัดสินใจในการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล (Database Administrator) ชนิดของข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบในการเรียกใช้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และกฎระเบียบที่ใช้
ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล  

ประโยชน์ของฐานข้อมูล คือ สามารถลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล (Data 
Redundancy) โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลที่ซ ้าซ้อนกันในระบบแฟ้มข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน แต่
สามารถน าข้อมูลมาใช้ร่วมกันในคุณลักษณะที่แทนกันได้ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล  
ไม่ต้องเก็บข้อมูลที่ซ ้าซ้อนกันในหลายแฟ้มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในแต่ละชุดจะไม่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างกัน แต่ละหน่วยงานในองค์การสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  สามารถก าหนดข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้ช้อมูลในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถสื่อสารเข้าใจในความหมาย
เดียวกัน สามารถก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้ โดยก าหนดระดับความสามารถใน
การเข้าเรียกใข้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนให้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ สามารถรักษาความถูกต้อง
ของข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน
ข้อมูลได้หลายรูปแบบ ท าให้ข ้อมูลที ่ เป ็นอิสระจากโปรแกรมที ่ใช ้งานข้อมูลนั ้นๆ ส่งผลให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถแก้ไขโครงสร้างข้อมูล โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมท่ีเรียกใช้งานข้อมูลนั้นๆ  

                                           
33 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ  (Information 

Security and Management), 1-8. 
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2.6.10 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
เกษร ตันนุกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการพัฒนา

ระบบงานข้อมูลด้วยวิธีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์มาช่วยในการด าเนินงานต่างๆ โด ย 
การประมวลผลเพื ่อให้ได้ระบบสารสนเทศ โดยเป็นการรวมเอาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มนุษย์ 
กระบวนการ ฐานข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้องค์การบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ส าหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจ เช่น  ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม
ข้อมูล (Transaction Processing Systems : TPS) เพื ่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์การใน 
การประมวลผลข้อมูลจ านวนมากท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจ า (Routine work)  ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS) เป็นรายงานสรุปตามความต้องการ
ของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน ควบคุม ดูแล สั่งการ และประกอบการตัดสินใจ 
เป็นการรายงานสรุปค่าสถิติต่างๆ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) 
เป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะ 
ส าหรับผู ้บริหารระดับกลางและระดับสูงต้องการ ระบบสารสนเทศส าหรับผู ้บริหารระดับสูง 
(Executive Information Systems : EIS) เป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และ
วางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็ว 
ทั้งในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ รวมถึงส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ส าหรับผู้บริหาร
ใช้งานได้ง่าย เช่น ข้อมูลตรวจติดตามการท างานของศาลยุติธรรมประจ าภาค 

สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่องค์การจะต้องมีการปรับส่งผลต่อ
วิธีการท างาน และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ คือ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ประยุกต์ ตั ้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการแสดงผล เพื ่อช่วยสร้างมูลค่าให้กับ
สารสนเทศ ในการน าสารสนเทศทีม่ีประโยชน์มาใช้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญใน
การจัดการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงซอฟต์แวร์
หรือโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อการจัดการเกี่ยวข้องกับข้อมูล คน และขั้นตอนวิธีการในการท างาน
เพื่อให้เป็นระบบ ลดความซ ้าซ้อนข้อมูล ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คือ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารภายในองค์การ มีลักษณะความผูกพันที่มีการบังคับบัญชาแบบ
แนวราบมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกแบบใหม่ ข้อมูลมีการสังเคราะห์
และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านความเป็นอยู่ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ทางการแพทย์ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อ



Ref. code: 25595803010080FNS

38 
 

จุดมุ่งหมายในการประมวลผลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ 
(Knowledge) ทีช่่วยแก้ปัญหาในงานที่ท า 

 
2.7 กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กฎหมาย ในที่นี้คือ หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ต้องถือปฏิบัติตาม ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ที่นี้จะเก่ียวข้องกับเอกสารทางคดี 

ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง คือ ระเบียบที่ศาลยุติธรรมมีการออกบังคับใช้แก่ส่วนงานภายใน
องค์การที่ต้องถือปฏิบัติตาม  

2.7.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับในการเก็บรักษาส านวนคดีความ มีกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้   

2.7.1.1 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 51 
วรรคสอง ว่าด้วย การจัดท าสารบบความหรือสารบบค าพิพากษา การรวบรวมเอกสารในส านวนความ 
และการเก็บรักษาส าเนา  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีสามารถกระท าในรูปแบบข้อมูอิเล็กทรอนิกส์ 

2.7.1.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการปลดท าลายส านวน
ความและเอกสาร พ.ศ. 255234  ว่าด้วยการปลดท าลายส านวนความคดีแพ่งและความอาญาการปลด
ท าลายส านวนความคดีแพง ก าหนดไว้ว่า การปลดท าลายส านวนความในคดีแพ่งจะต้องเป็นคดีที่ถึง
ที่สุดแล้วและมีการเก็บรักษาเกินกว่า 10 ปีถึงจะปลดเผาท าลายได้ การปลดท าลายส านวนความ
คดีอาญาก็ต้องมีคดีอาญาถึงที่สุดและเก็บรักษาไว้เกิน 10 ปี ถึงจะปลดท าลายส านวนความได้ 

2.7.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน โดยหลักปฏิบัติต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ
เท่านั้น โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

 
 
 
 

                                           
34 ส านักคณะกรรมการบริหารงานศาลยุติธรรม (กบศ.), “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร 

ศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดท าลายส านวนความและเอกสาร  พ.ศ. 2552,” 
http://www.ojac.coj.go.th/doc/data/ojac/ojac_1486097063.pdf   
(สืบค้นเมื่อวันที่  16 มกราคม 2560). 
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2.7.2.1  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 9335 
ว่าด้วย การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ยกเว้น 
คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าส าเนาเอกสารนั้นถูกต้อง หรือต้นฉบับเอกสารสูญหาย หรือถูกท าลาย
โดยเหตุสุดวิสัย หรือเอกสารนั้นถูกเก็บรักษาโดยหน่วยราชการจะน ามาแสดงได้เมื่อได้รับอนุญาต หรือ
คู่ความท่ีถูกกล่าวอ้างไม่คัดค้านในการน าพยานหลักฐานนั้นมาน าสืบ 

2.7.2.2 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 23836 
ว่าด้วยพยานเอกสาร คือ หลักคือต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ยกเว้น ถ้าหากต้นฉบับ
ไม่ได้ต้องส าเนาถูกต้องโดยมีพยานบุคคลที่รู้ข้อความดังกล่าวถึงจะน ามาอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องระบบงานศาลยุติธรรม 

 
นงนุช ดุษฎีพร ได้ศึกษาในเรื่อง “การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศาลชั้นต้น” ผล

การศึกษาพบว่า ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนเอกสาร
กระดาษยังมีความยุ่งยากอยู่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จ แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาโปรแกรมการใช้
งานเอง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องใหม่ส าหรับบุคลากรในศาล ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลมีขีดจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้
ทันสมัยและต่อการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมได้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ จัดระบบงานศาลให้มี
ความสอดคล้องกับระบบงานใหม่ตามขนาดของศาลชั ้นต้นที ่มีขนาดเล็กและใหญ่ ไม่เท่ากัน                    
เพื ่อรองรับกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตโดยศึกษางานจากศาลต้นแบบ                    
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรในศาลให้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้

                                           
35 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พุทธศักราช 2550, มาตรา 93, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่มที่ 124 ตอนที่ 89 ก (10 ธันวามคม 2550): 3. 

36 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุทธศักราช 2477, มาตรา 238, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 52  
(10 มิถุนายน 2478): 709. 
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เชี่ยวชาญ  ปรับวิธีการท างานของผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ธุรการจากเดิมที่ท าเป็นเอกสาร
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แทน และจัดตั้งแผนกคอมพิวเตอร์ในศาลชั้นต้น37 

นนทวัฒน์ โชติพิมาย ได้ศึกษาในเรื ่อง “การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานของศาล :
กรณีศึกษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า ศาลจังหวัดอยุธยามีปัญหาอุปสรรคใน
เรื่องดังต่อไปนี้  การหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ ปัญหาขาดบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านบุคลากรต่อการยอมรับในการใช้งานโปรแกรมและ
อุปกรณ์การใช้งานที่ได้รับการจัดสรร ปฏิเสธต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ปัญหาโปรแกรมล้าสมัย  
และปัญหาการลงระบบฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้ ให้มีการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้กับศาลเมื่ออุปกรณ์ล้าสมัย มีการปรับปรุง
โปรแกรมให้ทันสมัยเสมอ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเป็นประจ า และมีการตรวจสอบซ ้าเมื่อมีการลง
ข้อมูลไปแล้ว และควรบังคับให้แต่ละศาลมีการใช้งานระบบงานโปรแกรมอย่างจริงจัง38 

ตุลยฤทธิ สมนึก ได้ศึกษาในเรื่อง “แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ในศาลชั้นต้น” จากผล
การศึกษาพบว่า ศาลทุกศาลยังไม่สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องในด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ผู้ใช้งานที่ขาดความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดความท้อแท้ไม่อยากใช้ โปรแกรมมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมีหลายขั้นตอน จดจ ายาก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ให้ผู้บริหารศาลทุกชั้นศาล
ให้ความสนใจสร้างแรงกระตุ้นในการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สนใจในการใช้เทคโนโลยี และให้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างานโดยมีการก าหนดมาตรฐานกลาง สร้างเป็นรูปแบบพิธีการให้ปฏิบัติ
เหมือนกันทุกศาลทั่วประเทศ โดยให้ท าเป็นระบบคู่ขนานกับระบบงานเดิมไปด้วย39 

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ได้ศึกษาในเรื่อง “การเพิ่มความโปร่งใสแก่กระบวนการยุติธรรม
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” จากผลการศึกษาสภาพปัญหา พบว่าศักยภาพและความพร้อมของ

                                           
37 นงนุช ดุษฎีพร, “เอกสารวิชาการส่วนบุคคล : การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน              

ศาลชั้นต้น”(การน าเสนอผลงานวิจัย หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 6, 2551). 
38 นนทวัฒน์ โชติพิมาย, “เอกสารวิชาการส่วนบุคคล : การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

งานของศาล: กรณีศึกษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”(การน าเสนอผลงานวิจัย หลักสูตร“                     
ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 8, 2553). 

39 ตุลยฤทธิ์ สมนึก, “ผลงานทางวิชาการ: แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศาล
ชั้นต้น” (การน าเสนอผลงานวิจัย หลักสูตร“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 8, 2553). 
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หน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมยังมีความไม่เท่าเทียมกัน และส่วนใหญ่มี             
ขีดความสามารถในระดับน้อยและระดับปานกลางส าหรับกรท างานแบบอิเล็กทรอนิกส์และ             
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และปัญหาอุปสรรคหลักคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ยังมีความล้าสมัยและไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ขาดงบประมาณด าเนินงานด้านฝึกอบรม ไม่มีโครงสร้างสายงานวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแนวทางการปฏิบัติงานที ่ขัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศต้องรับการสนับสนุนและนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร และผู้บริหารจะต้องเข้า
ร่วมในชั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้เกิดขวัญก าลังใจให้กับ        
ผู้ปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติ มีหน่วยงานที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ            
ในภาพรวม ตรวจสอบเพ่ือลดความซ ้าซ้อนในการพัฒนาระบบที่เหมือนกัน รวมถึงก าหนดและควบคุม
การพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานกลาง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายลักษณะ              
ควรพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้พัฒนาระบบที่มีความรู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้โครงการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ         
ใช้งานของหน่วยงาน40 

วินัย สร้อยพลอย ได้ศึกษาในเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ” จากผลการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า      
ในการระบุตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นเครื่องมือหลักที่ศาลจะใช้จะมีเพียงลายนิ้วมือหรือภาพถ่ายของ
ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยจากส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายของผู ้ต้องหาหรือจ าเ ลยที่
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลถ่าย ศาลยังไม่มีเครื่องมือตรวจสอบที่แม่นย าชัดเจนในการพิสูจน์
ตัวตน และปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลใช้ร่วมกันระหว่างศาล ได้ ให้ข้อเสนอแนะ โดยเห็นควรมีการ

                                           
40 จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ,“เอกสารวิชาการส่วนบุคคล: การเพิ่มความโปร่งใสให้แก่กระบวนการ

ยุติธรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”(การน าเสนอผลงานวิจัย หลักสูตร“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 15, 2554).  
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ขยายผลการใช้งานระบบดังกล่าว โดยให้หน่วยงานส่วนกลางที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบด าเนิ นการ             
ต่อยอดพัฒนาระบบงานนี้ให้สามารถใช้งานได้ทุกศาล41 

จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้มีการศึกษาในรายละเอียด พบว่า ผลงานวิจัยทุกชิ้นมุ่งเน้นใน              
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ระบบงานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ มีปัจจัยมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีรูปแบบ              
การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น               
ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับบริบทตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการก าหนดเป็น
นโยบายทั้งในระดับประเทศ รวมถึงนโยบายในระดับองค์การ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของศาลยุติธรรมก็
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยมีการก าหนดนโยบายที่ให้
ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นจากระบบงานเดิมที่
เป็นอยู่ ผู้วิจัยในผลงานวิจัยทุกชิ้นมีการน าแนวคิดที่เกี่ยวข้องข้อก าหนดต่าง ๆ เช่น นโยบายของ
ผู้บริหารองค์การ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้บรรลุกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และท าให้ เห็นว่า สภาพปัญหามี
ความคล้ายคลึงกับที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้ โดยสภาพปัญหาหลายปัญหาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้               
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางที่อาจน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยจะน าทฤษฎีที่
ได้น าเสนอในบทนี้มาเป็นตัววิเคราะห์ถึงบริบทต่างๆ ในระบบงานศาลยุติธรรม 

 
2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ สิ่งที่ผู ้ศึกษาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
ทฤษฏี เอกสารทางวิชา บทความ กฎหมาย ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประกอบการ 
ผลการสัมภาษณ์ และประมวลผลน าไปสู่ค าตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ตั้งไว้ตามหัวข้อที่ได้ศึกษา  
 
 
 
 

                                           
41 วินัย สร้อยพลอย,“ผลงานทางวิชาการ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา

หรือจ าเลย: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ”(การน าเสนอผลงานวิจัย หลักสูตร                           
“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 9, 2554). 
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ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ส าหรับการศึกษาวิจัย 
ที่มา : ดัดแปลงเทียบจากตัวแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงองค์การของ Balogun and Hope 
(2004). 

 
การที่จะน าจะเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานในองค์การแล้วให้เกิดผลส าเร็จ

หรือเป็นไปได้นั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใต้
องมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญในการจึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยส าคัญ และ
ปัญหาอุปสรรคที่จะท าให้การจะเลือกน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้กับองค์การศาล
ยุติธรรม โดยจากกรอบแนวคิดในการวิจัยนี ้ จ ึงสนใจถึงสภาพแวดล้อมทั ้งภายใน ภายนอก 
กระบวนการท างาน ที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้งจริงได้ องค์การจะต้องมีการปรับตัว
ให้ทันต่อแรงกดดันจากภายนอก (External Force) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน 
เทคโนโลยี นโยบายและกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนแรงกดดันภายใน  
(Internal Force) เช่น บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และ

 
- แนวทางใน
พัฒนาระบบงาน
ศาลโดยน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 

 

 

 

1. นโยบาย  
2. กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/คู่มือ 
3. การสนับสนุน 
 

 

1. บริหารจัดการ
ระบบงาน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- งาน 
- เครื่องมือ/อุปกรณ ์
2. เทคโนโลยสีารสนเทศ
ของศาล 

 

- สังคม  
- เศรษฐกิจ 
- การเมือง 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

สภาพแวดล้อม 
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โครงสร้างองค์การ ภาครัฐก็เริ่มมีการปรับตัวโดยการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการท างาน
มากขึ ้น มีการปรับวิธีการท างาน และเพิ ่มทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื ่อให้ยอมรับต่อการ
เปลี ่ยนแปลงการท างานในวิธ ีเดิมๆ เพื ่อไม่ให้เกิดการต่อต้านต่อการเปลี ่ยนแปลงเพราะการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน องค์การภาครัฐหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ  ศาลยุติธรรมซึ่งเป็น
องค์การด้านการอ านวยความยุติธรรมก็ได้ตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมดังกล่าว  จึงเป็นที่มาของ
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องนี้ เน้นมุ่งศึกษาในเรื่อง “การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual 
interviews)  เน้นเพื่อต้องการค าตอบอย่างโดยละเอียด และน าค าตอบมาวิเคราะห์ประมวลผล            
เพื ่อผลสรุปในการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เพื ่อน าผลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาระบบงานการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
3.1 ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 

 
นโยบาย หมายถึง นโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ และนโยบายของผู้บริหาร

ภายในองค์การ 
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอ านาจตัดสินใจและบริหารงานในศาลในแต่ละศาล ซึ่งได้แก่              

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เป็นต้น 
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารควบคุมงานภายในองค์การ

ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
บุคลากร หมายถึง บุคลากรของศาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารสนเทศส านวน

คดี และที่เกี่ยวข้องดูแลระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรด้านงานคดี 
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์  

งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 
กระบวนการท างาน หมายถึง ขั้นตอน วิธีการท างานของในแต่ละชั้นศาล 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานโปรแกรมท่ีใช้ในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
โปรแกรมระบบงาน หมายถึง โปรแกรมระบบงานคดีศาลชั้นต้น 
บุคลากรด้านงานคดี หมายถึง นิติกร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม             

และเจ้าพนักงานบังคับคดี  
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือพนักงานคอมพิวเตอร์ 
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3.2 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูล
ที ่เป็นปฐมภูมิ (Primary Source)  และแหล่งข้อมูลที ่เป็นทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยมี
การศึกษารวบรวมดังต่อไปนี้ 

3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)    
เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บมาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้นโดยตรง โดยลงมือเก็บข้อมูล

ด้วยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จากกลุ่มตัวอย่างของหน่วยประชากรที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มด้านงานคดี กลุ่มด้านคอมพิเตอร์ และ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของศาลสูง  

3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
เป็นการศึกษาจากตัวแผนแม่บท ตัวบทกฎหมายที่ตราใช้บังคับ และระเบียบของ

องค์การที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่  
3.2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560  
3.2.2.2  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561  
3.2.2.3 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช

2477 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2550 
3.2.2.4 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 

2477 
3.2.2.5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดท าลายส านวน

ความและเอกสาร พ.ศ. 2552 
 
3.3 ขอบเขตในการวิจัย 

 
3.3.1 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 

พื้นที่ที ่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้พื้นที่การศึกษาเลือกศึกษาระบบ                 
การท างานของศาลชั้นต้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลชั้นฎีกา 
โดยเน้นศึกษาระบบงานศาลชั้นต้นเป็นส าคัญ 

 
 



Ref. code: 25595803010080FNS

47 
 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้ศึกษาเลือกวิจัยกลุ่มตัวอย่างประชากร

แบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากศาลที่มีปริมาณคดีมาก ได้แก่ศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค 
และศาลสูงซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับศาลชั้นต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร
ด้านงานคดี จ านวน 6 ราย บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  6 ราย และผู ้บริหาร
สารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer : CIO) ของศาลสูง จ านวน 1 ราย  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรในการสัมภาษณ์ 

 
ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด วันที่สัมภาษณ์ 

1. บุคลากรด้านงานคดี   
(1) นิติกรช านาญการพิเศษ  

(ขอสงวนนาม) 
ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน 
ศาลยุติธรรมภาค 7 

23 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) นิติกรข านาญการพิเศษ 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

24 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 

(3) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน 
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 

27 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

(4) นิติกรช านาญการพิเศษ   
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน 
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 4 

24 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

(5) นิติกรช านาญการพิเศษ 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรมภาค 8 

29 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

(6) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลฎีกา 29 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 

2. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์   
(1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ (ขอสงวนนาม) 
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ า
ภาค 5 

26 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 

(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ช านาญการ (ขอสงวนนาม)   

ส านักงานศาลยุติธรรมประจ า
ภาค 6 

28 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 
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ตารางท่ี 3.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรในการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด วันที่สัมภาษณ์ 

(3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ (ขอสงวนนาม) 

ส านักงานศาลยุติธรรมประจ า
ภาค 8 

25 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง  

(4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
(ขอสงวนนาม)   

ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 

24 พฤษภาคม 2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 

(5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 

27 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

(6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
(ขอสงวนนาม) 

ศาลชั้นต้นในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 4 

27 พฤษภาคม 2560 
ผ่านทางโทรศัพท์ 

3. ผู้บริหาร 
นายธนสิทธิ์ นิลก าแหง ประธานแผนก

คดีเลือกตั้งในศาลฎีกา และประธาน             
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลฎีกา และ
ประธานคณะท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในศาลฎีกา (CIO) 

 
ศาลฎีกา 

 
30 พฤษภาคม 
2560 
สัมภาษณ์โดยตรง 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบไม่เป็นทางการ 
โดยใช้ก าหนดประเด็น และแนวค าถามแบบกว้างๆ เพื่อให้ผู้ให้สัมภาณ์ได้ให้ข้อมูลได้ตามเป้าหมาย   
มีลักษณะปฏิสัมพันธ์กับลักษณะคู่สนทนา สร้างการสนทนาอย่างมีเป้าหมาย  โดยใช้ค าถามน าไปสู่               
การสนทนา ชี้แจง และแนะน า อธิบายวัตถุประสงค์ และแจ้งให้ทราบว่าถึงประเด็นค าถาม สนทนา
ตามประเด็นวิจัย แสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางท่ี 3.2 แนวทางการวางประเด็นค าถามตามกรอบการวิจัย 
 

โจทย์การวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

ประเด็นค าถาม กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร 

แนวทางการ
วิเคราะห ์

การศึกษาการน า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนา
ระบบงานศาล
ยุติธรรม 

1.การบริหาร
จัดการงาน 
 
 
2.เทคโนโลยี
สารสนเทศของศาล 

1.1 ระบบงาน 
1.2 บุคลากร 
1.3 งบประมาณ 
1.4 เครื่องมือ 
2.1 ปัญหา/ข้อจ ากัด
ความสามารถของ
โปรแกรมระบบงานศาล
ช้ันต้น 

บุคลากรด้านงาน
คดีและ ด้าน
คอมพิวเตอร ์
 
บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร ์
 

วิเคราะหเ์นื้อหา 
 
 
 
วิเคราะหเ์นื้อหา 

 3. การพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงระบบ 
4. อื่นๆ กฎหมาย 

3.1 ข้อเสนอและแนวทาง
ในการพัฒนา 

บุคลากรด้านงาน
คดี ด้าน
คอมพิวเตอร ์
บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
ผู้บริหาร 

วิเคราะหเ์นื้อหา 

 

3.5 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

 
ขั ้นตอนการสร้างเครื ่องมือการวิจัยในการสร้างแบบสัมภาษณ์มีขั ้นตอนในการ

ด าเนินการดังนี้ 
3.5.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ทบทวนแนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร บทความ เพื่อก าหนดประเด็นค าถามตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดการวิจัย พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความชัดเจนทางภาษาเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ให้สัมภาษณ์หรือไม่  

3.5.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับข้อค าถาม
ตามท่ีได้รับการแนะน า 

3.5.3 ปรับปรุงแบบสอบถามและแก้ไขใหม่ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   
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3.5.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อไปสัมภาษณ์ในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่

ก าหนดไว้ 

 
3.6 การวิเคราะห์และประมวลผล 

 
การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้  ผู้ศึกษาได้น าเอาข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรศาลยุติธรรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จะอยู่ในรูปแบบแสดงความเห็นที่ไม่
สามารถน ามาค านวณหาค่าทางสถิติได้โดยตรง โดยได้สรุปแยกตามประเด็นค าถามหลักมา
ตีความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ แล้วเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้สามารถน าไปสู่
ความเข้าใจในสิ่งที่ผู ้วิจัยต้องการศึกษาได้ก าหนดไว้ โดยแยกความเกี่ยวข้องประเภทข้อมูล ได้แก่ 
ข้อมูลเกี ่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วย ระบบงานศาลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของศาลชั้นต้น เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบงาน โดยน าข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความ 
โดยจากข้อมูลที ่ได้และหาข้อสรุปที ่เป็นข้อเท็จจริง  โดยใช้แนวทางการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการน าเสนอ
ประกอบในงานที ่ศึกษาในชิ ้นนี ้ โดยแยกเหตุการณ์หรือพฤติกรรม และข้อมูลที ่ได้บางข้อมูล                   
ไม่ใช้ทฤษฎี คือจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งใช้จากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย และความเห็นที่เหมาะสม เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มตัวอย่างประชากรที่สัมภาษณ์รวมกัน
โดยแยกวิเคราะห์เป็นประเด็นๆ  

3.6.2 ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล 
โดยการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และการสัมภาษณ์ซ ้ากรณีที่

ตรวจสอบความถูกต้องหรือกรณีข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบโดยการถอดเทปบันทีกเสียง 
เพ่ีอทบทวนความถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3.3 ประเด็นค าถามในการวิจัยตามกรอบการวิจัย 
 

โจทย์การวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

ประเด็นค าถาม กลุ่มตัวอย่าง แนวทางการ
วิเคราะห ์

การศึกษาการน า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนา
ระบบงานศาล
ยุติธรรม 

1.การบริหาร
จัดการงานคด ี
 

1.1 ท่านพบปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้างในการ
ปฏิบัติงานคด ี
1.2 ท่านคิดว่าปัญหา
อุปสรรคทีเ่กี่ยวข้องกับ
บุคลากรในการท างานมี
อะไรบ้าง 
1.3 ท่านคิดว่าหน่วยงาน
ของท่านขาดการรับ
สนับสนุนในด้าน
งบประมาณหรือไม่
อย่างไร 
1.4 หน่วยงานยังขาด
เครื่องมืออะไรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของท่าน 

บุคลากรด้านงาน
คดีและ ด้าน
คอมพิวเตอร ์

วิเคราะหเ์นื้อหา 

 2.เทคโนโลยี
สารสนเทศของศาล 

2.1 ท่านคิดว่าโปรแกรม
ระบบงานศาลช้ันต้นมี
ปัญหาหรือข้อจ ากดัใน
เรื่องใดบ้าง  

บุคลากรด้านงาน
คดีและด้าน
คอมพิวเตอร ์
 

วิเคราะหเ์นื้อหา 
 
 
 

 3. การพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลง
ระบบงาน 

3.1 ท่านคิดว่าระบบงาน
ศาลช้ันต้นควรจะมีการ
พัฒนาในเรื่องใดบ้าง 

กลุ่มบุคลากรด้าน
งานคดี ด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
ผู้บริหาร 

วิเคราะหเ์นื้อหา 
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3.7 คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
   

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ การตรวจสอบเครื่องมือ คือ คุณภาพของแบบสัมภาษณ์  
(interview form)  โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยดูในภาพรวมด้าน
เนื้อหาภาษาและความครอบคลุม   

 
3.8 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

 
ด้วยเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่จ ากัด จึงท าให้การสัมภาษณ์มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือให้การเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานทั้งในศาลในเขตพ้ืนที่
ในกรุงเทพมหานคร ศาลต่างจังหวัดในสังกัดส่วนภูมิภาค โดยศาลในสังกัดภาคผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาค แต่เนื่องจากมีทั้งหมด 9 ภาค จึงมีก าหนดเลือกเป็น โซนภาค 
คือ โซนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้  ภาคกลาง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลชั้นฎีกา โดยเน้นศาลชั้นต้นเป็นหลัก
ด้วยจากปริมาณสถิติคดีท่ีศาลชั้นต้นค่อนสูง โดยเน้นในศาลจังหวัดและศาลแขวงเป็นส าคัญเพราะเป็น
ศาลที่มีคดีอยู่ในเขตอ านาจศาลมากกว่าคดีช านัญพิเศษ คดีพิเศษ รวมถึงเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบงานคดีและระบบงานด้านเทคโนโลยี ทั้งในระดับความรับผิดชอบทั้งในระดับ
ปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ (ระดับหัวหน้างานซึ่งเป็น               
ผู้ควบคุมงานใกล้ชิดกับระบบงานมากที่สุด) ซึ่งข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลมีดังนี้  

(1) ในด้านเวลาขึ ้นกับความสะดวกของผู ้ให้สัมภาษณ์ จึงท าให้ท าให้ต้องใช้เวลา
พอสมควรในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง 1 วัน อาจสัมภาษณ์ได้ 1 รายหรือ 2 รายเท่านั้น   

(2) ด้านระยะทาง ด้วยผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีให้ข้อมูลปฏิบัติงานอยู่ในศาลต่างจังหวัดที่มีระยะ
ทางไกล การสัมภาษณ์จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์และท าการบันทึกเสียง  โดยอาจจะไม่เห็น
อากัปกิริยาผู้ให้สัมภาษณ์   

(3) ความรู้ความเข้าใจทักษะในด้านงานและประสบการณ์ท างานของผู้ให้สัมภาษณ์แต่
ละคนไม่เหมือนกัน จึงท าให้เห็นปัญหาหลากหลาย ถ้าแตกประเด็นหยิบย่อยตามที่เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างอาจท าให้การค้นคว้าอิสระชิ้นไม่ส าเร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนดได้  
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(4) ข้อจ ากัดของข้อมูลเอกสาร จากข้อมูลที่ศึกษาข้อมูลบางอย่างไม่สามารถหาข้อมูลที่
อัพเดทปัจจุบันล่าสุดได้ เพราะข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะมีการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมใน
ปลายปีปฏิทิน เช่น ข้อมูลสถิติคดี เป็นต้น 

(5) ข้อจ ากัดค าศัพท์ทางกฎหมาย เนื่องจากภาษาที่ใช้เฉพาะทางกฎหมายเป็นค าศัพท์
เฉพาะ ซึ่งผู ้ศึกษาอาจจะมีการใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่ไม่เป็นที่เป็นภาษาทางการกฎหมาย เพราะ
ต้องการสื่อเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายจึงอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาที่เป็นทางการในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบกับ
ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนี้โดยตรง 

(6) ข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ ด้วยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์โดย
ไม่ได้ไปในพ้ืนที่จริงและไม่ได้ไปคลุกคลีกับระบบงานสารสนเทศของศาลชั้นต้นโดยตนเอง จึงอาจจะยัง
ขาดข้อมูลบางส่วนที่ยังการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นเบื ้องต้นจากผู้ใช้งานและ
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าไปคลุกคลีและถ่ายทอดให้ทราบอีกทีหนึ่ง  

สรุป ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ผู้วิจัยจึงต้องใช้เวลาในการสรุปและถอดเทปในประเด็นส าคัญ
ตามค าถามที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้ค าตอบจึงต้องอาศัยเวลา และการเรียบเรียงภาษาที่เป็นภาษาทางการ
เพื ่อให้อ่านและเข้าใจง่าย เพราะด้วยมีศัพท์เฉพาะในทางกฎหมายที่ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ให้
สัมภาษณ์มีการให้ข้อมูลที่เป็นทั้งภาษาในเชิงกฎหมายและทางด้านเทคนิค จึงท าให้ผู้วิจัยต้องท าการ
ประมวลผลเพื่อให้เห็นความสอดคล้องของปัญหา โดยอาศัยความรู้ทั้งทางด้านกฎหมายและทางด้าน
เทคนิคในการประมวลผลงานวิจัยในครั้งนี้เท่าที่ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถ   
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บทที่ 4  
รายงานผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

จากการการศึกษาเร ื ่อง “การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน            
การพัฒนา ระบบงานศาลยุติธรรม” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี ่ยวกับเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ                  
การปฏิบัติงานคดีของศาลยุติธรรมในปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย ระเบียบ คู่มือที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ทราบถึงความเป็นมาของระบบงาน
ศาลยุติธรรม การบริหารจัดการระบบงานและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลในปัจจุบัน 
และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขี้นโดยสามารถรายงานผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
4.1 รายงานผลการวิจัย 

 
4.1.1 ระบบงานศาลยุติธรรม  

ศาลยุติธรรมถูกแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ให้               
ศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกระทรวง
ยุติธรรม และสามารถบริหารจัดการระบบงานศาลยุติธรรมเองได้ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543  มาตรา 1 ได้มีการแบ่งศาลยุติธรรมออกเป็น 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และ        
ศาลฎีกา ซึ่งคดีทั ้งหมดจะเริ ่มต้นที่ศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์เป็นศาลที่รับอุทธรณ์ค าคัดค้าน            
ค าพิพากษาหรือค าสั ่งของศาลต้นไว้พิจารณาพิพากษา ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดที ่รับฎีกาคัดค้าน                 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไว้พิจารณาพิพากษาเป็นที่สุด  

ศาลชั้นต้นจะมีท าหน้าที่ในการจัดท าส านวนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง                    
ชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้น ศาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลฎีกาด้วย ซี่งศาลชั้นต้น              
มีกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกับการด าเนินการส านวนคดี คือ งานส่วนคดี ซึ่งท าหน้าที่ ในการรับ     
ค าฟ้อง ค าร้อง ค าแถลง ค าคู่ความต่าง ๆ งานสารบบ งานออกหมาย งานรับ– ส่งหมาย เก็บค้นหา 
จ่ายส านวนความ ตรวจสอบและควบคุมความเคลื่อนไหวของส านวนความ การเก็บรักษาพยาน
เอกสาร วัตถุ ทรัพย์สินและของกลางในคดี โดยศาลชั้นต้นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานคดี คือ ระบบสารสนเทศส านวนคดี ซึ่งเน้น ระบบงานติดตามส านวนคดี จัดเก็บส านวนคดีใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบการเงินที ่เกี ่ยวข้องกับงานคดี ระบบสารสนเทศส านวนคดี 
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ประกอบด้วย งานรับฟ้อง งานสารบบ งานเก็บส านวน งานหน้าบัลลังก์ งานออกหมาย งานประกันตัว 
งานการเงิน (เงินค่าธรรมเนียม) งานสารบรรณ (ที่เก่ียวข้องกับงานคดี) และงานสถิติคดี  

ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา มีระบบงานคดีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคดี
ที ่เร ียกว่า “ระบบสารสนเทศส านวนคดี”  โดยในศาลชั ้นต้นมีการใช้งานโปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศในงานต่างๆ คือ  

1) โปรแกรมระบบงานรับฟ้องจะท าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟ้องลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ขึ้นเลขคดีด าศาลชั้นต้น บันทึกรายละเอียดข้อมูลการรับฟ้อง จัดท าสารบบ
ความรับฟ้อง จัดท ารายงานคดีฟ้องใหม่ประจ าเดือน  

2) โปรแกรมระบบงานการเงินก าหนดให้มีการค านวณเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน  

3) โปรแกรมระบบงานไกล่เกลี่ย หมายจับ หมายค้น จะท าการบันทึกคดีที่มี            
การไกล่เกลี่ย และหมายจับ หมายค้น  

4) โปรแกรมระบบงานประชาสัมพันธ์ จะท าการบันทึกข้อมูลการประกันตัว
ผู้ต้องหา 

5) โปรแกรมระบบงานอุทธรณ์ฎีกา จะท าการบันทึกคดีที ่มีการอุทธรณ์ฎีกา                
ลงสารบบนัด พิมพ์วัดนัดอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งส่งงานทุเลาการบังคับ ส่งให้ส านวนความให้คู่ความ 

6) โปรแกรมระบบงานหมาย จะท าการบันทึกก าหนดให้มีการออกหมาย 
จัดพิมพ์ฟอร์มและข้อมูลหมายต่างๆ ที่ต้องการได้ 

7) โปรแกรมระบบงานหน้าบัลลังก์ โปรแกรมระบบงานหน้าบัลลังก าหนดให้มี
การลงนัดความและรายงานบัญชีนัดพิจารณา จัดท าบัญชี   

8) โปรแกรมงานสารบรรณจัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือที่เกี่ยวกับคดีและเกี่ยวข้อง
กับคดี 

9) โปรแกรมงานผู้บริหารเป็นโปรแกรมบันทึกการจ่ายส านวนให้แก่ผู้พิพากษา 

จากผลการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ชั้นศาลเป็นการจัดล าดับชั้นของศาลในเรื่องส าคัญ
เกี่ยวกับการฟ้องคดี ศาลชั้นต้นเป็นศาลเริ่มต้นคดีที่รับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา ศาลอุทธรณ์เป็น
ศาลที่รับอุทธรณ์ค าคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต้นไว้พิจารณาพิพากษา  และศาลฎีกาเป็น
ศาลสูงสุดที่รับฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไว้พิจารณาพิพากษาเป็นที่สุด  
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4.1.2 ระบบการบริหารจัดการงาน 
ในการศึกษาการบริหารจัดการระบบงาน พบว่า นโยบายประธานศาลฎีกา                

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ระบบงานของศาลยุติธรรม จึงท าให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาระบบงาน
ศาลมีประเด็นที่น่าศึกษาในระบบการบริหารจัดการงานอยู่ใน 4 ประเด็น ได้แก่  ระบบงาน บุคลากร 
งบประมาณ และเครื่องมือ 

โดยจากการศึกษาการบริหารจัดการระบบงานของศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้น               
ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปสัมภาษณ์ประเด็นด้านการบริหารจัดการระบบงาน   

 
กลุ่ม/ต าแหน่ง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ 

กลุ่มบุคลากรด้านงาน
คดีและกลุ่มบุคลากร
คอมพิวเตอร ์

1.การเก็บรักษา
ส านวนคด ี
2.ข้อมูลยังจัดเก็บ
ไม่เป็นระบบ 
3.การใช้งาน
โปรแกรมระบบ  

3.1 ความ
หลากหลาย
โปรแกรม 

3.2 โปรแกรม
ระบบไม่รองรับ 
การท างาน 

3.3 ผู้ใช้งาน
โปรแกรม 

3.4 แนวทาง
ปฏิบัติหรือคู่มือใน
การใช้งานระบบ 

1. อัตราก าลัง
บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร ์
2. ความรู้ทักษะ
ในการใช้งาน
โปรแกรม 
 

1. งบประมาณใน
การสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบงาน 

1. โปรแกรมระบบ
ในการใช้งาน 
2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
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4.1.2.1 ระบบงาน  
ระบบงานเป็นการศึกษาวิธีการท างานของศาลชั้นต้นในกระบวนการ

ท างานด้านงานคดี จากผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจโดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
(1) การเก็บรักษาส านวนคดีและการค้นหา 

การเก็บรักษาส านวนคดี พบว่า ศาลชั้นต้นมีการเก็บรักษาส านวนคดี
แพ่งและคดีอาญาที่มีผลค าตัดสินของศาลเป็นที ่สุดแล้วโดยจะต้องมีการเก็บรักษาตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานศาลยุติธรรมว่า ด้วยการปลดท าลายส านวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552 
โดยต้องมีการเก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี และมีการเก็บรักษาส านวนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี 
และคดีที่รับเข้าใหม่ในแต่ละปีด้วย ซึ่งพบว่าปริมาณคดีในศาลจังหวัดในแต่ละภาคมีปริมาณคดี
ค่อนข้างมาก เพราะว่าต้องมีการจัดหาห้องเก็บส านวนคดีให้เพียงพอต้องการรองรับปริมาณส านวนคดี
ได้ โดยพบว่าบางศาลมีการสร้างห้องใหม่ส าหรับการจัดเก็บรักษาส านวนคดี และมีการเช่าตู้คอนเทน
เนอร์ในการเก็บรักษาส านวนคดีเก่า และมีศาลจังหวัดบางศาลพบว่าส านวนคดีกับห้องท างานของ
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นห้องเดียวกัน ส่วนใหญ่ศาลที่ยังไม่มีการปรับปรุงอาคารเป็นอาคารเก่า พื้นที่ในการ
จัดเก็บส านวนเต็ม จึงต้องมีส่วนที่เกินเข้ามาในห้องท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์และ
จากปริมาณสถิติคดีศาลยุติธรรมที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นภาค 1-9 ในปีที่ผ่านมามีปริมาณ
คดี 10 ปีที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าปริมาณคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะแต่ตั้งปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2559 พบว่าปริมาณคดีในศาลชั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 
ศาลชั้นต้นมีคดีที่รับใหม่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 252,264 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.80 จากคดีที่รับ
ในปีก่อน ปรากฏตามตารางที่ 4.2  

 
ตารางท่ี 4.2 ปริมาณสถิติคดีศาลยุติธรรมที่ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น 

 

ปี พ.ศ./
ประเภท

คดี 

จ านวนคดีค้างมาจากปีก่อน จ านวนคดีรับใหม่ คดีรับใหม่เพิ่ม/ลดจากปี
ก่อน (- = คดีลด) 

แพ่ง อาญา รวม แพ่ง อาญา รวม จ านวน ร้อยละ 

2559 853,378 647,664 1,501,042 1,118,510 634,796 1,753,306 252,264 16.80 

2558 749,020 665,772 1,414,792 853,378 647,664 1,501,042 85,521 6.04 

2557 646,549 684,845 1,330,394 749,152 666,369 1,415,521 84,127 6.32 

2556 627,539 619,684 1,247,223 646,549 684,845 1,331,394 84,171 6.75 
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ตารางท่ี 4.2 ปริมาณสถิติคดีศาลยุติธรรมที่ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น (ต่อ) 

 

ปี พ.ศ./
ประเภท

คดี 

จ านวนคดีค้างมาจากปีก่อน จ านวนคดีรับใหม่ คดีรับใหม่เพิ่ม/ลดจากปี
ก่อน (- = คดีลด) 

แพ่ง อาญา รวม แพ่ง อาญา รวม จ านวน ร้อยละ 

2555 626,525 578,604 1,205,129 627,539 619,684 1,247,223 42,094 3.50 

2554 641,947 544,258 1,186,205 626,525 578,604 1,205,129 18,924 1.60 

2553 665,053 580,939 1,245,992 641,947 544,258 1,186,205 -59,787 -4.79 

2552 682,992 565,764 1,248,756 665,053 580,939 1,245,992 -2,764 -0.22 

2551 619,992 562,545 1,182,537 682,992 565,764 1,248,756 66,219 11.77 

2550 532,584 533,141 1,065,725 619,992 562,545 1,182,537 116,812 10.96 

 
ที่มา :  ศาลยุติธรรม, “รายงานสถิติคดีทั่วราชอาณา”, http://www.coj.go.th/home/index.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560).   

 
จากการสัมภาษณ์นิติกรช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย ให้ข้อมูลดังนี้ 

นิติกรข านาญการพิเศษรายแรก (ขอสงวนนาม) ได้ข้อมูลว่า ห้องเก็บส านวนคดีปัจจุบันเป็นทั้งห้อง
ท างานและห้องเก็บส านวนรวมกัน ท าให้เจ้าหน้าที่กับส านวนคดีวางอยู่ในห้องท างานของเจ้าหน้าที่
เพราะส านวนเเกินเข้าในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการค้นหาส านวนคดีอาจจะต้องใช้เวลา 
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการคัดแยกส านวนที่จะต้องจ่ายเตรียมแยกไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการจ่ายส านวนแก่
ผู้พิพกษาส่วนนิติกรช านาญการพิเศษรายที่สอง (ขอสงวนนาม) ให้ข้อมูลว่าส านวนคดีที่มีการเก็บ
รักษามีข้อจ ากัดในพื้นที่ในการจัดเก็บ ปัจจุบันมีการสร้างห้องใหม่เพื่อเก็บส านวนคดี ส่วนนิติกรราย
อื่นๆ ได้ให้ข้อมูลว่าศาลเพิ่งได้รับการปรับปรุงห้องท างานและเป็นตึกสร้างใหม่ การเก็บส านวนคดี
ตอนนี้มีพื้นท่ีในการเก็บเพียงพอ แต่ในอนาคตยังไม่แน่ใจ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างบุคลากรในกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  ได้แก่ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ จ านวน 2 ราย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจ านวน  1 รายให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาส านวนคดีความดังนี้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการรายแรก (ขอ
สงวนนาม) ศาลจังหวัดบางศาลมีการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในการจัดเก็บรักษาส านวนคดีเก่าเพราะมี
พ้ืนที่ในการจัดเก็บส านวนคดีไม่เพียงพอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการรายที่สอง (ขอสงวนนาม)
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ให้ข้อมูลว่า ห้องเก็บส านวนเป็นห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท ฝุ่นเยอะ การค้นหาส านวนคดีมีผลต่อสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องดังกล่าว ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          
(ขอสงวนนาม) ได้ให้ข้อมูลว่าในเก็บรักษาส านวนและการค้นหาส านวนคดี โดยเฉพาะคดีที่มีค าบังคับคดี 
คดีที ่มีการเก็บนานเกือบ 10 ปี แล้วมาพบจ าเลยที ่หนีและเจอตัวต้องการจับกุมเพื ่อบังคับตาม          
ค าพิพากษา ต้องการให้ค้นหาส านวนที่มีค าบังคับคดีนั้น ต้องใช้เวลาค้นหาเป็นสัปดาห์เพราะด้วย
ปริมาณคดีในศาลจังหวัดเยอะมาก เพราะส านวนส่วนใหญ่เป็นกระดาษและมีการจัดเก็บวางทับกัน
เลยมีปัญหาในการรื้อค้นหา  

(2) ข้อมูลยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ  
จากการศึกษาพบว่า ศาลชั้นต้นมีโปรแกรมที่มีการใช้งานส าหรับลง

ข้อมูลคดีในงานต่างๆ ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีกัน ได้แก่ ระบบงานรับฟ้อง ระบบงานห้อง
เก็บส านวนคดีด า และคดีแดง งานประชาสัมพันธ์ งานไกล่เกลี่ย โดยระบบงานหน้าบัลลังก์แยกออกไป
ต่างหาก โดยข้อมูลที่มีการลงในระบบจะประกอบด้วย รายละเอียดของคู่ความ เลขคดีด า เลขคดีแดง 
ฐานความผิด เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในงานต่างๆ จะมีการคีย์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนลงใน
ระบบ ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการลงข้อมูลคดีดังกล่าวในศาลชั้นต้นส่วนใหญ่ จะมี
การลงข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ไม่ลงข้อมูล และลงข้อมูลตามความเข้าใจ  ที่พบคือ เจ้าหน้าที่งาน      
ไกล่เกลี่ยไม่ลงค าพิพากษาในระบบคดีที่มีการประนอมหนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ตรวจสอบได้
เฉพาะเลขคดีแดง แต่จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีค าพิพากษาหรือยัง  เมื่อคู่ความโทรมาสอบถาม  
และยังพบว่าเมื่อมีการเบิก จ่าย หรือยืมส านวนคดี เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรักษาส านวน
เมื่อมีการน าส านวนไปให้งานที่ยืมส านวน แล้วไม่ได้ลงข้อมูลในระบบก็ท าให้จ าไม่ได้ว่าส านวนไปอยู่ที่              
ส่วนงานใด  นอกจากนี้ พบว่าเจ้าหน้าที่คนรุ่นเก่ามีการลงข้อมูลไว้ที่สมุดและไม่ลงข้อมูลในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ก็ท าให้ค้นหาข้อมูลไม่พบ ซี่งจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 12 ราย พบว่า มีเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่
ลงข้อมูล และลงข้อมูลไม่ครบ โดยเฉพาะนิติกรและเจ้าหน้าที่ศาลฯ ซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า พบ
ปัญหาดังกล่าวบ่อย โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการรายหนึ่ง  (ขอสงวนนาม) ให้ข้อมูลที่
แตกต่างเพิ่มเติมว่า พบการลงข้อมูลไม่เหมือนกัน คือ ค าขึ้นปกส านวนคดีในแต่ละศาลในสังกัดภาคมี
การใช้ค าขึ้นปกแตกต่างกัน เช่น ชื่อเรื่องในการขึ้นปกส านวนไม่เหมือนกัน และนิติกรช านาญการ
พิเศษอีกรายก็ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่มีการลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตามเคยปฏิบัติ เช่น ค าน าหน้า
ประเภทคดีความปัจจุบันส านักงานศาลยุติธรรมมีการก าหนดการใช้อักษรย่อโดยไม่มีจุด เจ้าหน้าที่ก็ 
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ยังลงบันทึกมีจุด เช่น อ. (อ. คือคดีอาญ)1  
(3) การใช้งานโปรแกรมระบบงานสารสนเทศส านวนคดีศาลชั้นต้น 

จากผลการศึกษาการใช้งานโปรแกรมของศาลชั้นต้นของผู้ใช้งาน
พบว่า 

(3.1) ความหลากหลายของโปรแกรมระบบงานของสารสนเทศ
ส านวนคดีของศาลชั้นต้นในแต่ละศาลมีหลายโปรแกรมและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ศาลชั้นต้น
ในเขตกรุงเทพมหานครมีโปรแกรมการใช้งานในศาลชั้นต้น 3 โปรแกรม มีทั้ง เช่น มีทั้งที่เป็นโปรแกรม 
CIS (Court Information System) , Access และ Smart Court  ซึ่งการท างานเป็นคนละรูปแบบกัน ส่วน
ศาลชั้นต้นในสังกัดภาคจะมีการใช้งานโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access เป็น
ส่วนใหญ่ โดยในส่วนของศาลชั้นต้นในจังหวัดเชียงใหม่มีการใช้งานมีฐานข้อมูลเป็น Oracle ซึ่ง
โปรแกรมที่มีการใช้งานมานานคือโปรแกรม Microsoft Access และ Oracle ส่วน CIS จะมีการใช้
งานในศาลชั้นต้นที่มีการน าร่องใหม่ ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี โดยการใช้
งานที่เป็น Microsoft Access ที่ศาลชั้นต้นส่วนใหญ่ใช้งานกัน พบว่ามีการแบ่งฟอร์มการเข้าใช้งาน
แต่ละงานแตกต่างกัน เช่น งานรับฟ้อง งานประชาสัมพันธ์ และงานไกล่เกลี่ย งานเก็บส านวน เป็นต้น 
จะมีหน้าจอฟอร์มของแต่ละของแต่ละงาน  

ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า นิติกรช านาญการจ านวน 3 ราย และ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน จ าวน 1 รายให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า นิติกรฯ รายแรก (ขอสงวน
นาม) เคยปฏิบัติงานในศาลชั้นต้นอื่นๆ มา 3 ศาลพบว่ามีการใช้งานโปรแกรมที่มีหน้าจอการใช้งาน
แตกต่างกัน เช่น ศาลที่หนี่งใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้ Microsoft Access ศาลที่สองมีการใช้งานที่
เรียกว่า Smart Court  และศาลที่สามมีโปรแกรมที่ใช้งานคือ CIS ส่วนนิติกรฯ รายที่สอง (ขอสงวน
นาม) เคยปฏิบัติงานในศาลสูงจะมีระบบโปรแกรมการใช้งานที่เรียกว่า CIS แต่ในศาลชั้นต้นได้มีการใช้
งานเมื่อมีการย้ายมาอยู่ศาลชั้นต้นโปรแกรมที่มีการใช้งานเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Access  นิติกรฯ 
รายที่สาม (ขอสงวนนาม) ศาลชั้นต้นในต่างจังหวัดจะมีการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศที่เรียกว่า 
Access ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมในศาลล้มละลายที่เคยปฏิบัติงานมา และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ช านาญงาน (ขอสงวนนาม) พบว่า ศาลชั้นต้นที่ท างานอยู่ในปัจจุบันมีการใช้งานทั้งสองโปรแกรมได้แก่ 

                                           
1 ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, “การก าหนดอักษรย่อส านวนในศาล,” 

http://www.jla.coj.go.th/doc/data/jla/jla_1497599168.pdf  

(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560). 
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โปรแกรมการใช้งาน CIS ซี่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ใช้แทนโปรแกรม Access ที่มีการใช้งานอยู่
เดิม แต่ปัจจุบันก็มีการใช้งานทั้งสองระบบเพราะด้วยต้องสืบค้นข้อมูลเก่าจะระบบงานเดิมอยู่ 

ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์จ านวน 6 ราย (ขอสงวนนาม) ก็ได้ให้
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจุบันศาลชั ้นต้นโดยส่วนใหญ่จะมีการใช้งานระบบงาน
สารสนเทศส านวนคดีที่มีการพัฒนาด้วยระบบฐานข้อมูล Microsoft Access เป็นหลัก จะมีศาลบาง
ศาลที่อาจมีการใช้งานโปรแกรมตัวอ่ืน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 2 ราย โดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ฯ รายแรก (ขอสงวนนาม) ให้ข้อมูลว่าเดิมศาลมีการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาด้วย 
Microsoft Access ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรม CIS ที่พัฒนาขี้นมาใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ รายที่สอง (ขอสงวนนาม) ให้ข้อมูลว่าศาลชั้นต้นในภาคโดยส่วนใหญ่จะมี
การใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft Access เป็นหลัก ยกเว้นศาลชั ้นต้นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้นที่มีการใช้งานโปรแกรม Oracle  

(3.2) โปรแกรมระบบไม่รองรับกับการใช้งานปัจจุบัน ผลการศึกษา
พบว่า โปรแกรมไม่มีระบบฐานข้อมูลในการรองรับข้อมูลที่เป็นกฎหมายใหม่ รายงานที่สั่งพิมพ์เกิดการ
คลาดเคลื่อนข้อมูลที่แสดงผลเมื่อสั่งพิมพ์ครั้งหนึ่งต้องจัดฟอร์มใหม่ทุกครั้งที่สั่งพิมพ์  โปรแกรมไม่
เสถียรต่อการใช้งาน คือ เพราะต้องบันทึกข้อมูลใหม่บ่อยๆ เพราะข้อมูลที่คีย์เข้าไปหายบ่อยหรือ
บางครั้งไม่ท างาน ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังไม่ปลอดภัยพอ และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
ใคร Login เข้าใช้งานบาง  โปรแกรมมีความซับซ้อนในการใช้งาน โปรแกรมท างานช้าเพราะบางทีคีย์
ข้อมูลระบบท างานช้าหรือไม่ท างานเลย  

ซี่งจากการศึกษา พบว่า นิติกรช านาญการพิเศษจ านวน 3 ราย ให้
ความเห็นในเรื่องนี้ว่า นิติกรช านาญการพิเศษรายแรก (ขอสงวนนาม) เมื่อมีการออกกฎหมายใหม่มา
ไม่มีช่องให้เติมข้อมูลที่จะใส่ข้อมูลได้ และระบบงานสารบรรณน่าจะค้นหาชื่อของผู้ร้อง ผู้ตายได้เลย 
แต่ไม่มีระบบงานนี้ในการใช้งาน ประกอบกับโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันการแสดงผลข้อมูล
ในฟอร์มที่จะมีการสั่งพิมพ์รายงาน เมื่อมีพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง แล้วจะพิมพ์รายการใหม่จะต้องมีการปรับ
ต าแหน่งค าที่แสดงใหม่เพราะจะค านั้นจะเบี่ยงชิดซ้ายทั้งที่ต้องชิดขวาจึงต้องมีการจัดใหม่ทุกครั้งที่            
สั่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่าระบบยังมีระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยพอใครๆ ก็
เข้าถึงได้โดยเห็นหน้าจอใช้งานของงานอื่นได้ นิติกรช านาญการพิเศษรายที่สอง (ขอสงวนนาม) เมื่อมี
การบันทึกข้อมูลในระบบและมีการเรียกข้อมูลมาใช้งานพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้หายหมด ต้องมีก าร
บันทึกใหม่ และหลายครั้งต้องมีการลงข้อมูลใหม่และมีการบันทึกซ ้าใหม่ถึงจะท าการบันทึกให้เช่น 
กรณีที่มีการคีย์ข้อมูลโอนส านวนคดีของท่านที่โยกย้ายให้แก่ท่านที่มาใหม่ พอค้นหาไม่พบข้อมูลที่มี
การบันทึกไว้ต้องมีการบันทึกใหม่ ซึ ่งบางครั ้งโปรแกรมมีการท างานช้าและอาจจะ ไม่ท างานเลย 
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ประกอบกับการแสดงผลในการติดตามความเคลื่อนไหวส านวนได้เฉพาะครั้งล่าสุด ไม่สามารถเห็น
ก่อนหน้านี้ได้ และเหมือนไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลมีแต่รหัสในการ Login 
เข้าใช้งาน นิติกรช านาญการพิเศษรายที่สาม (ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นว่า โปรแกรมระบบงานมี
ความยุ่งยากซับซ้อนต่อการใช้งาน ด้วยศาลจัดให้มีการยื่นค าฟ้องเพ่ิมเติมในช่วงเวลา เป็น 2 ช่วงเวลา 
คือ 11.00 นาฬิกา และ 15.00 นาฬิกา เพ่ืออ านวยความสะดวแก่คู่ความแต่โดยส่วนใหญ่คู่ความจะมา
ยื่นในช่วง 15.00 นาฬิกาเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ไม่สามารถคีย์ข้อมูลได้ทันถ้ามีการลงระบบ จึงใช้วิธีการ
ลงสมุดและมาลงระบบในภายหลังเพื่อให้ update เป็นปัจจุบัน ส่วนนิติกรช านาญการพิเศษและ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงานอีกจ านวน 3 ราย (ขอสงวนนาม) ไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ เพราะ
โปรแกรมระบบงานที่ใช้ไม่ได้มีการใช้ Microsoft Access และมีนิติกรช านาญการพิเศษจ านวน 2 ราย 
(ขอสงวนนาม) ขณะนี้ศาลที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานโปรแกรมใหม่ ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ช านาญงาน (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 รายว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลสูงไม่ได้มีการใช้งาน
ระบบศาลชั้นต้น แต่ก็พบปัญหาในกรณีที่กฎหมายออกใหม่แต่ระบบไม่ได้เตรียมการไว้รองรับล่วงหน้า
เพราะไม่รู้ว่ามีการแก้ไขกฎหมาย  

ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์จ านวน 5 รายใน 6 ราย (ขอสงวนนาม) 
ให้ความเห็นว่า โปรแกรมระบบสารสนเทศของศาลชั้นต้นที่มีการพัฒนาโดยใช้ Microsoft Access จะ
มีข้อดีในการปรับแก้ไขรายงานได้ง่ายและสะดวกต่อการเพิ่มเติมเมื่อต้องการเพ่ิม แต่โปรแกรมที่มีการ
ใช้งานอยู่ใช้คีย์หลักเป็นหมายเลขคดีด า และมีการแชร์ข้อมูลใช้ร่วมกันมักจะมีปัญหาที่มีการเรียกใช้
งานพร้อมกันอาจเกิดปัญหาคีย์เสียได้ ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งเพื่อให้สามารถท างานได้ปกติ และ
เมื่อขนาดไฟล์ข้อมูลใหญ่มากระบบก็อาจจะไม่ท างานหรือช้าได้  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 ราย
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการออกกฎหมายใหม่มา ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องการให้
โปรแกรมระบบงานสามารถรองรับการใช้งานได้ทันที แต่ในความเป็นจริงระบบฐานข้อมูลไม่มีการ
เตรียมการรองรับไว้ รวมถึงโปรแกรมการใช้งานไม่ได้มีการท าการรองรับไว้ล่วงหน้า ส่วนนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 รายไม่ได้ออกความเห็นเพราะไม่ได้มีการใช้งาน 
Microsoft Access   

(3.3) ผู ้ใช้งานในการใช้งานโปรแกรม พบว่า ผู ้ใช้งานซึ ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการลงข้อมูลไม่ยอมใช้งานโปรแกรมระบบเพราะยังเคยชินกับวิธีการท างานแบบเดิมโดย
การลงข้อมูลในสมุด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางคนไม่ยอมที่จะเรียนรู้การใช้งานระบบโปรแกรมถึงจะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพราะเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้โปรแกรมระบบงานเพราะแต่ละศาลมีการใช้
โปรแกรมที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ในฐานะดูแลแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบบาง
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คนไม่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้เพราะไม่มีความถนัดในภาษาที่ใช้ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาโปรแกรมและเรียนรู้ถึงจะแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในความต้องการ
เพ่ิมเติมของผู้ใช้งานได้   

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นิติกรช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) 
จ านวน 4 ราย และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน (ขอสงวนนาม) จ านวน 2 รายมีความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมรับในการใช้งานโปรแกรมระบบส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าที่            
ไม่ถนัดในการใช้งานโปรแกรมยังถนัดต่อการลงสมุดมากกว่า โดยมีนิติกรช านาญการพิเศษรายแรก              
(ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นว่าแม้แต่เขาเองก็ไม่ถนัดต่อการใช้เทคโนโลยีแต่พอใช้ได้แรกๆ มีการไม่ยอมรับ
ในการที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะยังเคยชินต่อการลงสมุด ประกอบกับเบื่อหน่ายที่จะ
เร ียนรู ้โปรแกรมใหม่ๆ เพราะจากการย้ายไปศาลต่างๆ พบว ่าการใช้งานของศาล 3 ศาลที ่              
เคยปฏิบัติงานอยู่หรือปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน โปรแกรมแต่ละศาลมีหน้าจอไม่เหมือนกันต้องมีการเรียนรู้
ใหม่ทุกครั้งที่ย้ายศาล จึงมีการต่อต้านในระยะแรกเมื่อปรับตัวได้ก็จะยอมที่จะใช้งาน ซึ่งปัจจุบันก็ท า
ควบคู่กันคือทั้งลงระบบและลงสมุด จากนิติกรช านาญการพิเศษรายที่สอง  (ขอสงวนนาม) พบว่า 
เจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของศาลที่ปฏิบัติงานอยู่เมื่อภาคมีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้ก็จะไม่ไป
อบรมมีส่วนน้อยที่จะไป และด้วยแต่ละคนมีการปฏิบัติงานที่นี่มานานโดยไม่ได้มีการโยกย้ายไปที่อื่น 
จึงไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเรียนรู้ เมื่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่มานานเคยปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น
ไม่อยากเปลี่ยนและไม่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยพบปัญหาดังกล่าว นิติกร
ช านาญการพิเศษรายที่สาม (ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นว่าบุคลากรในศาลไม่ค่อยมีปัญหาในการไม่
อยากเรียนรู้เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยอมรับและใช้เทคโนโลยี ยกเว้นคนรุ่นเก่าที่ศาลมีส่วนน้อยที่อาจ
ไม่ยอมใช้โปรแกรมเพราะด้วยผู้บริหารของศาลท่านที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีก็จะสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่มีการเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานเป็น เช่น มีการจัดท าโครงการส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานภายนอก ส่วนนิติกรช านาญการพิเศษรายที่สี่ (ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติม
ว่า การไม่ใข้โปรแกรมระบบเพราะเป็นเฉพาะตัวบุคคลแต่ที่เป็นไม่ยอมใช้จะเป็นคนรุ่นเก่าที่ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เพราะส่วนใหญ่ถ้าอะไรช่วยให้มีความสะดวกสบายขึ้นก็จะยอมที่จะใช้งาน 
แต่จะอาจจะลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความเห็นในการที่
คนรุ ่นเก่าไม่ยอมใช้เทคโนโลยี แต่กับพบว่าถ้าใช้งานไม่เป็นก็จะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่วยใน               
การแก้ไขปัญหาหรือมอบหมายให้มีหน้าที่ด าเนินการแทน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  
(ขอสงวนนาม) จ านวน 1 รายให้ความเห็นว่าบุคลากรรุ่นเก่าบางคนไม่ชินต่อการจะใช้งานโปรแกรม
ใหม่ๆ แม้แต่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนกลับไม่ยอมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
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ใหม่ที่ได้รับจัดสรรแต่กลับเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเก่าที่เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าหรือขอให้มี
การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าให้ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่   

(3.4)  ขาดแนวทางปฏิบัติหรือคู ่มือในการใช้งานโปรแกรมระบบ 
และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยอาศัยเรียนรู้จากผู้ใช้งานที่อยู่เดิม 
รวมถึงคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์อาศัยเรียนรู้การแก้ไขปัญหาจาก
การศึกษาเข้าไปคลุกคลีกับโปรแกรม  

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 รายใน 12 ราย
จากกลุ่มสองกลุ่ม โดยนิติกรช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 รายให้ความเห็นศาลไม่มีคู่มือ
แนวทางปฏิบัติว่าควรจะลงข้อมูลอะไรในช่องไหนบ้าง การใช้งานโปรแกรมจึงขี้นกับความเข้าใจในการ
ใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานเอง ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ๆ อาจจะไม่เข้าใจว่า
จะต้องมีการใช้งานอย่างไรจึงใช้แนวปฏิบัติที่คนท่ีอยู่เดิมเป็นผู้ถ่ายทอดให้  

ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จ านวน 2 รายให้ความเห็นว่า 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรายแรก (ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นว่าเมื่อมีการใช้งานไม่ได้ไม่เป็น
ก็จะให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ช่วยเหลือ ซึ่งบางทีก็ไม่เข้าค าศัพท์ทางกฎหมายที่จะต้องสื่อสาร
หรือไม่เข้าใจกระบวนการท างานขั้นตอนการท างานคดีก็จะไม่สามารถอธิบายได้  และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรายที่สอง (ขอสงวนนาม) เห็นว่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์เองก็ไม่มีคู่มือหรือ
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพราะเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับการอบรมและได้รับคู่มือการใช้งานไว้ เมื่อได้มีการ
โยกย้ายไปปฏิบัติงานที่ศาลชั้นต้นอื่น ไม่ได้มีการส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้กับหน่วยงานไว้ด้วย จึงท าให้
การใช้งานใช้โดยความเข้าใจหรือปฏิบัติตามคนที่อยู ่เดิม ซึ ่งก็อาจจะไม่เข้าใจถึงการใช้งานอีก
โปรแกรมของอีกงานหนึ่งได้ เพราะไม่เคยปฏิบัติงานในด้านนั้นมาก่อนเลยก็จะเข้าใจเฉพาะในส่วนที่
ตนรับผิดชอบเท่านั้น  

4.1.2.2 บุคลากร เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านการได้รับการสนับสนุนในความรู้
ทักษะในการท างานและอัตราบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนในเชิงความสัมพันธ์กับปริมาณงานกับคน
ในการปฏิบัติงาน และการขาดความรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการศึกษาพบประเด็นที่
น่าสนใจ 2 ประเด็นดังนี้  

(1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังในการสนับสนุนระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า ศาลจังหวัดบางศาลต้องการให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์จ านวน
มากกว่า 1 คนจากที่มีอยู ่ เพราะเมื ่อระบบงานหรือเครื ่องที ่มีการใช้งานระบบมีปัญหาพร้อมๆ 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขให้ได้ทันที ต้องมีการรอคิวในการแก้ไขปัญหา และระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาจากส่วนกลางและให้ศาลมีการใช้งานอยู่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพียงคน
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เดียวต้องรับผิดชอบในการดูแลทั้งระบบงานและในการบริการแก้ไขปัญหาจึงยังไม่เพียงพอต่อการรับ
ปริมาณงานปัจจุบัน  

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นิติกรช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 
3 รายให้ความเห็นในเรื ่องนี ้ไปเป็นแนวทางเดียวกันว่า ควรมีจัดอัตราก าลังสนับสนุนในด้าน
คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 1 คน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะศาลจังหวัด
ใหญ่ๆ ที่มีปริมาณคดีมาก  

จากการวิเคราะห์ความเห็นของนิติกรช านาญการพิเศษรายแรกท าให้เห็นว่า 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ในศาลมีหลายระบบแต่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบเพียงคนเดียว 
เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องในการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นพร้อมๆ กันและต้องขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์พบว่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ในเวลาเดียวกัน การท างานบางอย่างมี
ความจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการท างานกับต่อมารอคิวในการแก้ไขปัญหา  และถ้าเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ลาหรือไม่อยู่ท าให้ขาดผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาแทน  

ส่วนนิติกรช านาญการพิเศษรายที ่สอง (ขอสงวนนาม) ท าให้เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์จ านวน 1 คน ที่ปฏิบัติงานในศาลมีความรู้ทักษณะในการแก้ไขปัญหาการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดทักษะความรู้ในการแก้ไขโปรแกรมระบบ ซึ่งอยากให้มี
การจัดสรรอัตรก าลังบุคลากรที่มีความรู้ทักษะในการแก้ไขการใช้งานในด้านโปรแกรมได้ เพ่ือให้ระบบ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื ่อง เพราะในศาลมีระบบที่ต้องให้เจ้าหน้าที ่คอมพิวเตอร์ดูแล
รับผิดชอบอยู่หลายระบบ ประกอบกับการดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วย จึงอยากให้มี
การจัดสรรอัตราก าลังให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 คนในศาลใหญ่ๆ เพราะคงประสบปัญหา
เดียวกัน ด้านโปรแกรมช านาญในการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
โปรแกรมระบบงานที่ใช้งานได้ ซึ ่งเจ้าหน้าที ่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ไม่ได้มีการจบในสาย
คอมพิวเตอร์โดยตรง จึงอาจไม่ถนัดในการแก้ไขโปรแกรมได้หรืออาจจะไม่มีความถนัดในด้านเขียน
โปรแกรม เพราะเมื่อมีการสื่อสารให้มีการช่วยแก้ไขโปรแกรมระบบงานคดีที่มีปั ส่วนนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

นิติกรช านาญการพิเศษรายที่สาม (ขอสงวนนาม) ท าให้เห็นว่า จ านวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 อัตรา เวลามีปัญหาข้อขัดข้องของการใช้งานโปรแกรมและปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เกิดขัดข้องพร้อมกัน การขอความช่วยเหลือจะไม่สามารถได้รับการ
แก้ไขทันที เพราะเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการแก้ไขระบบโปรแกรมให้เสร็จก่อนถึงจะ
สามารถมาแก้ไขในงานอ่ืนได ้ 
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ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ จ านวน 2 ราย (ขอสงวนนาม) จากการวิเคราะห์พบว่า ศาลชั้นต้นที่มีปริมาณคดีมากและ
เป็นศาลขนาดใหญ่ จ านวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพียง 1 อัตราไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพราะ
ต้องมีรับผิดชอบงานในหลายๆ ด้าน ทั้งงานระบบซึ่งมีไม่น้อยกว่า 5 ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงาน เมื ่อเกิดปัญหาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้                    
ซึ่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1 ใน 2 ราย  

(2) ความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรม จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่
ขาดทักษะความรู้ในการใช้งานระบบเป็นส่วนใหญ่ คือ ไม่รู ้ถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมเพราะไม่มี               
การอบรมการใช้งาน และไม่เข้าใจกระบวนการขั ้นตอนของระบบงานที ่ปฏิบัติ เช่น ขั ้นตอน
กระบวนการระบบงานคดี ซึ่งนิติกรช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 ราย และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 ราย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ขอ
สงวนนาม) จ านวน 2 ราย ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดความช านาญในการ
ใช้โปรแกรม หรือระบบงานบางอย่างเป็นโปรแกรมเฉพาะด้านจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการใช้
งานโปรแกรมนั้นด้วย ซึ ่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ขอสงวนนาม) จ านวน 2 รายให้
ความเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพิ่มเติม พบว่าในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีการสอบ
เปลี่ยนสายงานไปปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่น จึงท าให้ต้องบรรจุคนใหม่มาแทนจึงขาดความต่อเนื่อง
และขาดความช านาญในงานที่ต้องรับผิดชอบแทน 

4.1.2.3 งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี  จากผล
การศึกษาพบว่า ส านักงานศาลยุติธรรมภาคบางภาคได้มีค าของบประมาณโครงการใหญ่ๆ ในการ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในภาค แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 ราย ที่เคยจัดท าโครงการงบประมาณ
สนับสนุนและไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของผู้บริหารในภาคมี
ความต้องการในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานศาลยุติธรรมภาคจ าเป็น
ต่อการใช้งานส าหรับศาลชั้นต้นในภาค ด้วยเป็นโครงการใหญ่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณท่ีอธิบดี
ผู้พิพากษาประจ าส านักงานศาลยุติธรรมภาคไม่สามารถอนุมัติได้ เมื่อมีการส่งเสนอเข้าส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ และมองเป็นการซ ้าซ้อนหรือเป็นโครงการที่ส่วนกลางจะเป็น
ผู้ด าเนินการให้ จึงท าให้ระบบงานที่ภาคจ าเป็นต้องการใช้งานจึงพัฒนาโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาค โดยพัฒนาระบบงานเป็นแบบเป็นงานๆ ไปตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่สามารถมองเป็น
ภาพรวมได้ 
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4.1.2.4 เครื่องมือหรืออุปกรณใ์นการปฏิบัติงาน  
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ คือ โปรแกรมระบบงานที่ช่วยในการสนับสนุนใน

การท างานของเจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายถึง โปรแกรมระบบสารสนเทศส านวนคดี และโปรแกรมอื่นๆ ที่
จะเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย 

(1) โปรแกรมระบบงานที่ช่วยในการสนับสนุนในการท างานของเจ้าหน้าที่
งานคดีอยากให้มีการพัฒนาใหม่ โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ราย ใน 6 ราย (ขอสงวนนาม) อยาก
ให้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศส านวนคดีของศาลชั้นต้นใหม่ให้สามารถแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ 
ของโปรแกรมที่เป็นอยู่ เช่น สามารถรองรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โปรแกรมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัยขี้น โปรแกรมการใช้งานมีระบบตรวจสอบการคีย์ข้อมูลที่
ถูกต้องขึ้น รวมถึงแก้ไขในเรื่องประสิทธิภาพในการท างานของโปรแกรมให้ดีขึ้น  โปรแกรมที่ใช้งานมี
การใช้งานมานานแล้วควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน  ในส่วนของเจ้าหน้าที่                   
ผู ้ปฏิบัติ คือ นิติกรพบว่า นิติกรในกลุ ่มตัวอย่าง 4 รายใน 6 ราย ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า 
โปรแกรมระบบงานยังมีความเสถียรต่อการใช้งาน มีการท างานช้า ต้องรอการประมวลผล การลง
ข้อมูลและบันทึกจัดเก็บก็ยังค้นหาข้อมูลไม่พบ แบบฟอร์มรายงานคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับรูปแบบที่
ต้องการให้แสดงผล  

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น 
และให้มีการจัดสรรทดแทนของเดิมให้เร็วขึ้น ซี่งจากกลุ่มงานคดีที่เป็นนิติกรพบว่า นิติกรช านาญการ
พิเศษจ านวน 2 ราย ให้ความเห็นว่า นิติกรช านาญการพิเศษรายแรก (ขอสงวนนาม) ต้องการมีคนการ
จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่องส าหรับการใช้งานโปรแกรมระบบ เพราะปัจจุบัน
ต้องอาศัยใช้งานจากส่วนงานอื่น นิติกรช านาญการพิเศษรายที่สอง (ขอสงวนนาม) ให้ความเห็นว่า
ด้วยศาลที่ปฏิบัติงานเป็นศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ ปริมาณคดีมาก เครื่องที่มีการใช้งานอยู่ส่วนหนึ่งรอ
การทดแทน แต่เครื่องเริ ่มทยอยเสีย จึงอยากให้มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ ้น ซึ่งก็
สอดคล้องกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ (ขอสงวนนาม) จ านวน 1 รายที่เครื่องส าหรับ
ระบบงานยังมีการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่เป็นแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ส่วนบุคลากรใน
กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

4.1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นการศึกษาในประเด็นข้อจ ากัดของโปรแกรมระบบงานที่มีการใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบันในด้านเชิงเทคนิค เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม่ ซึ่งเป็น
การศึกษาจากผลการสัมภาษณ์ โดยสรุปผลรายงานได้ดังนี้ 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 6 ราย (ขอ
สงวนนาม) พบว่าจ านวน 5 รายให้ความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า โปรแกรมที่มีการใช้งาน
อยู่ในศาลชั้นต้นมีข้อจ ากัดในการใช้งานที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานปัจจุบันได้ เช่น สามารถ
รองรับข้อมูลได้ไม่เกิน 2 GB. เมื ่อเกินกว่า 2 GB ระบบจะท างานช้าหรือไม่ท างาน และต้องมี               
การกระชับข้อมูลบ่อยๆ เพื่อป้องกัน Key เสียหายได้ ระบบฐานข้อมูลไม่ได้มีการออกแบบให้รองรับ
การท างานของการท างานที่มีกฎหมายใหม่ออกมา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ (ขอสงวนนาม) 
จ านวน 1 รายที่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ ให้เหตุผลที่ระบบไม่รองรับต่อการท างานระบบงานปัจจุบัน
คือ การออกกฎหมายใหม่มักจะส่งผลต่อระบบโปรแกรมที่ไม่ได้มีการวางแผนพัฒนาให้รองรับกับการ
ท างาน ผลการสัมภาษณ์ปรากฏตามตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
 

ประเด็นค าถาม/กลุ่ม/ชื่อต าแหนง่ ปัญหาการใช้งาน/ข้อจ ากัดในการใช้งานโปรแกรม 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                 
(ขอสงวนนาม) 

- ศาลในภาคที่ภาคดูแลรับผดิชอบเฉพาะมีการใช้งานอีก
โปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมทีเ่ป็น Oracel จึงยังไม่พบปัญหา 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                 
(ขอสงวนนาม) 

- ศาลช้ันต้นที่มีการใช้งาน Microsoft Access ถ้าฐานข้อมูล
เริ่มใหญ่ ระบบจะท างานช้าต้องกระชับฐานข้อมูลบ่อย 

3. นักวิชการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
(ขอสงวนนาม) 

- โปรแกรมงานคดีของศาลส่วนใหญ่ที่มีการใช้งาน เป็น 
Microsoft Access 2003 โดยมีขอ้จ ากัดในการรองรับข้อมลู
ได้ไม่เกิน 2 GB. 
- ระบบมีการแชร์ข้อมูลใช้ร่วมกัน จึงต้องมีการกระชับข้อมลู
บ่อยๆ เมื่อมีการเรียกใช้คีย์หลักพร้อมๆกัน  

4. นักวิชการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
(ขอสงวนนาม) 

- อยู่ระหว่างใช้งานโปรแกรมระบบใหม่ 

5. นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ  
(ขอสงวนนาม) 

- โปรแกรมการใช้งานของศาลที่เป็น Microsoft Access พอ
เกิดปัญหาทีร่ะบบฐานข้อมลู ต้องมีการแก้ไขทุกเครื่องทีมี
การใช้งานโปรแกรม 
- เมื่อขนาดข้อมูลใหญ่ขึ้น ระบบจะท างานช้า หรือไม่ท างาน 
ต้องท าการกระชับข้อมลูบ่อยๆ 

6. นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ  
(ขอสงวนนาม) 

- ข้อจ ากัดในการรองรับขนาดของข้อมูลได้ไมเ่กิน 2 GB. แต่
การใช้งานจริงๆ 1 GB. ระบบเริ่มรวนมีปัญหา ต้องท าการ
ส ารองข้อมูล หรือ Repair ฐานข้อมูล 
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จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับระบบงานที่ใช้งานอยู่ ผลการศึกษาพบว่า 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศส านวนคดีศาลชั้นต้นที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน พบว่า โปรแกรมสารเทศส านวนคดีของศาลต้นที่มีการพัฒนาด้วย Microsoft access 2003 เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้จัดการฐานข้อมูล และเป็นโปรแกรมหนึ่งของชุด Microsoft office 2003  ซึ่งระบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้จะจัดเก็บในรูปแบบ .mdb โปรแกรม Microsoft Access 2003 เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนา
ใข้งานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 เมื่อเทียบเป็น พ.ศ คือ พ.ศ. 2546 ซึ่งปัจจุบัน Microsoft Access ที่มีการใช้งาน
คือ Version 2016 ซึ่งใช้งานร่วมกับ windows 10 windows 8.1 และ windows 7 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
ปัจจุบัน Microsoft Office Access  2003  เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที ่นิยมใช้กันมากเป็นโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่มีความสามารถในหลาย ๆ ด้าน  ใช้งานง่าย  ซึ่งผู ้ใช้สามารถเริ่มท าได้ตั ้งแต่การออกแบบ
ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูล  เขียนโปรแกรมควบคุม  ตลอดจนการท ารายงานแสดงผลของข้อมูล และสามารถ
เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลอ่ืนได้ เช่น  SQL Server  เป็นต้น  

ข้อจ ากัดของ Microsoft Access 2003 ว่า เป็นระบบฐานข้อมูลในรูปแบบที่
เป็นไฟล์ ซึ่งจะมีนามสกุล .accdb หรือ .mdb (ในเวอร์ชั่น 2003) การใช้งานหลายคนจ าเป็นจะต้อง
แชร์ข้อมูล (Data Sharing) ต้องก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้เหมาะสม ความสามารถสามารถรองรับ
ขนาดไฟล์สูงสุด คือ 2 GB. หากไฟล์เสียอาจจะท าให้ทุกเครื่องใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้อง Backup 
และดูแลรักษาให้ถูกวิธี2   

4.1.4 กฎหมาย  
4.1.4.1 กฎหมายเมื่อมีการออกใหม่ และเริ่มมีการบังคับใช้ ศาลชั้นต้นไม่มี

โปรแกรมท่ีรองรับกับการใช้งานกับกฎหมายใหม่ และระบบฐานข้อมูลได้มีการออกแบบรองรับไว้  

4.1.4.2 การรับฟังพยานหลักฐาน ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์พ. ศ. 2544 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545 และมีแก้ไขในปีพ.ศ 2551             
ฉบับที่ 2 มีการแก้ไขยกเลิกและเพิ่มบทบัญญัติบางมาตราขึ้นเมื่อรับรองให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐานได้ โดยมาตรา 11 วรรคหนึ่งบัญญัติว่าห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีอ่ืนใดเทียมเพราะ

                                           
2 Expert Corporation, “ประโยชน์ของ Microsoft Access เพ่ืองานธุรกิจ,” 

http://www.9experttraining.com/articles/ประโยชน์-microsoft-access-เพ่ืองานธุรกิจ.  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลตามมาตรา 11 วรรคหนึ่งเป็นการรับรองสถานะทางกฎหมาย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้มีผลผูกพันกันในทางกฎหมาย จึงท าให้เมื่อมีกรณีข้อพิพาทและมีการน า
คดีมาฟ้องต่อศาล ท าให้ศาลไม่อาจปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งใน
มาตรา 11 ไม่ได้ก าหนดว่าให้รับฟังเป็นรูปพยานประเภทใดและโดยวิธีใด ปัญหาที่ส าคัญคือ กฎหมาย
พยานของไทยไม่ได้บัญญัติ ถึงรายละเอียดการน าสืบพิสูจน์พยานหลักฐานฉบับนี้  ผลก็คือแม้นว่า            
ศาลจะไม่ปฏิเสธการรับฟังพยานชนิดนี้ แต่ศาลก็ยังไม่มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ
ถูกต้องแท้จริงของพยานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพราะว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 93 และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 228 มีที่มาจากการหลักการ
รับฟังพยานหลักฐานจะต้องอ้างต้นฉบับเอกสารเท่านั้น มิฉะนั้นศาลอาจไม่รับฟังพยานหลักฐานของ
คู่ความฝ่ายนั้น แต่มีข้อยกเว้น คือ (1) ให้รับฟังส าเนาเอกสารได้ถ้าผู้ความทุกฝ่ายตกลงกันว่าส าเนา
นั้นถูกต้อง (2) กรณีไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้โดยประการอื่น  โดยศาลอนุญาตให้น า
ส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบ (3) ต้นฉบับที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการจะน าส าเนาเอกสารซึ่ง
เช่นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีความหน้าที่รับรองถูกต้องมาน าสืบก็ได้ไม่ต้องห้ามมิให้รับฟัง (4) ข้อยกเว้น
เกี่ยวกับส าเนามหาชน และ (5) เมื่อไม่มีการคัดค้านเอกสาร 

แต่การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานเอกสารอาจก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะ
กรณีต้นฉบับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดท าขึ้นในครั้งแรก หากมีการบันทึกต่อไป
ในสิ่งอื่น เช่นฮาร์ดดิสก์ข้อมูลก็เป็นเพียงส าเนาต้นฉบับ เนื่องจากลักษณะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงจากการรับส่งหรือการเก็บรักษาได้ง ่าย  ท าให้ตรวจสอบได้ยากว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีอยู่หรือที่ตรวจพบเป็นต้นฉบับหรือส าเนา 

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติจึงยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อการจะน าจะจัดเก็บ
พยานหลักฐานหรือเอกสารที่เป็นลักษณะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันก็ยังท าให้ซ ้าซ้อน
ทั้งสองรูปแบบคือ เก็บทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และพยานหลักฐานที่เป็นกระดาษ ซี่งจากการสัมภาษณ์
นิติกรช านาญการพิเศษ (ขอสงวนนาม) จ านวน 3 ราย ให้ความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันในเรื่อง
ดังกล่าว  
 
4.2 อภิปรายผล 
                       

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง แหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย สามารถปัญหาอุปสรรคดังต่อไปนี้  
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4.2.1 การบริหารจัดการระบบงาน มีประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค 4 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นระบบงาน  บุคลากร งบประมาณ เครื่องและอุปกรณ์ โดยอภิปรายผลได้ดังนี้ 

4.2.1.1 ระบบงาน 
 (1) การเก็บรักษาส านวนคดีของศาลชั ้นต้น จากการศึกษาพบว่า 

ปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการเก็บรักษาส านวนคดีของศาลชั้นต้น และการค้นหาส านวนคดี 
เพราะว่าศาลชั้นต้นมีการจัดเก็บส านวนคดีเก่าทึ่ถึงที่สุด และคดีที่รับเเข้าใหม่ในแต่ละปีด้วย ด้วยจาก
ว่าศาลชั้นต้นเป็นศาลที่มีการจัดท าส านวนคดีตั้งต้นคดี และส านวนดังกล่าวจะใช้ในการคดีที่มีการ
อุทธรณ์ฎีกาในศาลสูงทั้งสองศาล ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เมื่อมีผลค าพิพากษาในศาลสูงแล้ว 
ส านวนคดีความก็จะถูกส่งกลับไปยังศาลชั ้นต้นเป็นผู้เก็บดูแลรักษา ซึ่งจากปริมาณสถิติคดีศ าล
ยุติธรรมที่ขึ ้นสู ่การพิจารณาของศาลชั ้นต้นภาค 1-9 ในปีที่ผ่านมามีปริมาณคดี 10 ปีที ่ผ่านมา                
ผลปรากฏว่าปริมาณคดีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เพราะแต่ตั้งปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2559 พบว่า
ปริมาณคดีในศาลชั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ศาลชั้นต้นมีคดีที่รับใหม่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 
252,264 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.80 จากคดีที่รับในปีก่อน จากการศึกษาระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดท าลายส านวนคดีความและเอกสารปี พ.ศ. 2552 ว่าด้วยการปลดท าลาย
ส านวนคดีความแพ่งและอาญาก าหนดให้เก็บรักษาส านวนคดีที่ถึงที่สุดไว้เกินกว่า  10 ปีถึงปลดเผา
ท าลายได้ จึงส่งผลให้ศาลชั้นต้นจัดเก็บรักษาส านวนคดีจ านวนมากทั้งคดีเก่าที่มีการตัดสินคดีถึงสุด
แล้ว คดีรับเข้ามาใหม่ และคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซี่งก็สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
นนทวัฒน์ โชติพิมาย ที่พบปัญหาอุปสรรคในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสารส านวนคดีไม่เพียงพอ  ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้จะมีการก่อสร้าง
อาคารใหม่ หรือสร้างห้องเก็บส านวนเพิ่ม โอกาสที่ศาลชั้นต้นจะประสบปัญหาพื้นที่จัดเก็บส านวนคดี
ไม่เพียงพอในอนาคตยังอาจเกิดขี้นได้ ถึงแม้จะมีการสร้างห้องในการรองรับส านวนคดีก็ตาม เพราะ
ปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นและศาลถือพยานหลักฐานเอกสารเป็นส าคัญในทางคดีการจัดเก็บในรูปแบบ
กระดาษยังคงต้องด าเนินการอยู่ต่อไป เพราะด้วยองค์ประกอบของผู้ใช้บริการหรือประชาชนก็เป็น
ส่วนส าคัญ 

(2) การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลเป็นส่วน
ส าคัญต่อการท างาน เมื่อข้อมูลค้นหาข้อมูลคดีและติดตามความเคลื่อนไหวส านวนคดีของแต่ละส่วน
งานได้ก็จะส่งผลให้การท างานเกิดความล่าช้าได้ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีระบบชอง 
Mink and Others ที่ว่าทุกส่วนต้องท างานแบบพึ่งพากัน ถ้าส่วนใดท างานผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบ
ต่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการท างานนั้นด้วย ซึ่งจากสภาพปัญหาเมื่อไม่มีการลงข้อมูลของส่วน
งานส่วนใดก็จะมีผลกระทบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีนี้ท าให้เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นมี
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การเก็บข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบก็จะส่งผลต่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการท างานนั้นด้วย เช่น การใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในศาล และสอดคล้องกับแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศของน ้าทิพย์ วิภาวิน ให้ความหมายไว้ว่าแหล่งและรูปแบบของ
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นต่อระบบสารสนเทศ เพราะหากไม่มี ข้อมูลก็จะไม่มีระบบ
สารสนเทศ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของนนทวัฒน์ โชติพิมาย พบว่า ศาลจังหวัดอยุธยา  
ก็พบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเช่นกันคือ ปัญหาการลงระบบฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ยังลงข้อมูล               
ไม่ครบถ้วนท าให้การแสดงผลของข้อมูลไม่ถูกต้อง  ซึ่งจากผลการศึกษาผู้ศึกษาเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่
ไม่ลงข้อมูลอาจมีปัจจัยในหลายด้านซึ่งอาจเป็นเรื่องความรู้ทักษะ หรือไม่ความไม่เข้าใจการใช้งาน
โปรแกรม หรืออาจจะไม่รู้ว่าจะต้องลงอะไรบ้าง 

(3) การใช้งานโปรแกรมระบบงานสารสนเทศส านวนคดีศาลชั้นต้น 
จากการศึกษาพบว่า โปรแกรมระบบงานสารสนเทศมีปัญหาในเรื่องความหลากหลายของโปรแกรม
ระบบงานของสารสนเทศส านวนโปรแกรมระบบไม่รองรับกับการใช้งานปัจจุบัน  ผู้ใช้งานในการใช้
งานโปรแกรม และขาดแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือในการใช้งานโปรแกรมระบบ จึงส่งผลต่อการต่อระบบ
ข้อมูลที่ท าให้มีความแตกต่างกันในการจัดเก็บที่อาจจะเป็นคนละรูปแบบกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เทคโนโลยีสารสนเทศของน ้าทิพย์ วิภาวี เกี่ยวกับแหล่งและรูปแบบของข้อมูล (Sources and format) 
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นต่อระบบสารสนเทศ เพราะหากไม่มีข้อมูลก็จะไม่มี
สารสนเทศ เพราะสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านประมวลผลมาแล้ว จนอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ 
เช่น ข้อมูลระบบงานคดี  ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าระบบข้อมูลจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีรูปแบบข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลที่เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันได้ 

4.2.2.2  ด้านบุคลากร  
จากผลการศึกษาเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนส าคัญต่อการ

สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเป็นส าคัญคือ ในเรื่องของจ านวนอัตราก าลัง 
และบุคลากรที่มีความรู้ทักษะในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ มีผลในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลในเรื่องระบบงานที่ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้ทักษะความรู้ของ      
ผู้ปฏิบัติและผู้ดูแลระบบ (บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์) จะต้องมีความพร้อมในการรองรับกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับองค์การ จากการศึกษาว่าสอดคล้องกับแนวคิดในกระบวนการพัฒนา
องค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การ สิ่งส าคัญส าหรับในการเปลี่ยนแปลง คือ การสร้างความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรต้องตระหนักถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องแสวงหากระบวนการ
ท างานที่ดีกว่าเดิม เมื่อหน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใหม่และยาก แต่ทุกคนต้องมีความพร้อม
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ส าหรับการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะต่อแรงต้านทานการเปลี่ยนแปลง บุคลากรต้องเผชิญหน้ากับ              

สิ่งใหม่ๆ ทั้งด้านความรู้ บทบาท หน้าที่ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซี่ ง  

องค์การจะต้องมีการสื่อสารท าความเข้าใจ ให้ก าลัง และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรวมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การท าให้การพัฒนาคงอยู่ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับ
ส่วนต่างๆ ภายในองค์การ ซี่งจะมีผลต่อสายการบังคับบัญชา และกระบวนการท างานต่างๆ ได้  ด้าน
อัตราก าลังในการสนับสนุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  

จากสรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือการตรวจราชการ
ของหน่วยงานศาลชั้นต้นในภาค 1-93 หน่วยงานศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร4 ปี พ.ศ. 2559 
พบว่ามีการขออัตราก าลังสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจ านวน 1 อัตรา เพราะอัตราก าลัง
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซี่งพบว่ามีศาลสูงและศาลชั้นต้นดังต่อไปนี้มีการขออัตราก าลัง
เพิ่มเติม เช่น ศาลอุทธรณ์ภาค 2  ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับผลใน
การศึกษาจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ และจากการศึกษาวิจัยชองนนทวัฒน์ โชติพิมาย พบว่ามีปัญหาขาด
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ พบว่าปัญหาส าคัญ คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานในด้านนี้  ซึ่งก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยในครั้งนี้  ซี่งผู้ศึกษามีข้อสังเกต
ประการหนึ่ง คือ การจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรคอมพิวเตอร์ขึ้นกับปริมาณคดี แต่ในตามความ
เป็นจริงบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์จะท างานในการแก้ไขปัญหาในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ทางด้าน
เทคนิคเป็นหลัก ซึ่งเห็นว่าปริมาณงานน่าจะดูในส่วนของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ บุคลากรที่ต้อง
ให้บุคลากร และระบบงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรกรอบ
อัตราก าลังด้วย 

4.2.2.3 ด้านงบประมาณ  
จากการศึกษาเห็นได้ว ่าปัญหาในข้อจ ากัดในงบประมาณในการ

สนับสนุนมีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน ส่งผลมีข้อจ ากัดท าให้พัฒนา

                                           
3 หน่วยตรวจราชการศาลยุติธรรม, “สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือการ

ตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 1-9,” 
http://www.iu.coj.go.th/doc/data/iu/iu_1480308341.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560). 

4 หน่วยตรวจราชการศาลยุติธรรม, “สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร,” 
http://www.iu.coj.go.th/doc/data/iu/ iu_1480307940.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560). 
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ระบบงานย่อยๆ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการท างานองค์รวมขององค์การ ซึ่งจากการศึกษาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 25575 พบว่าการด าเนินการตามแผนแม่บทในระยะ
เริ่มต้นส านักงานศาลยุติธรรมได้ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ ในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ
ซอฟต์แวร์ (Software) ที่เป็นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การในระยะ
ต้น และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อท า
ให้ศาลุยุติธรรมมีระบบสารสนเทศครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ลดขั้นตอน
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบคลังข้อมูลในการใช้งาน
ได้ทั้งภายในศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้เห็นว่าส านักงานศาลยุติธรรมส่วนกลางมีพันธกิจ
ในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงไม่อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการให้กับส านักงานศาลยุติธรรม
ประจ าภาคเป็นผู้ด าเนินการ รวมถึงข้อจ ากัดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพราะจาก
ข้อมูลสรุปการประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานศาลยุติธรรม และศาลยุติธรรม 
ระหว่างปี พ.ศ.2553-2557 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 25576 
พบว่าส านักงานศาลยุต ิธรรมได้เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐสภาระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,025,646,355 บาท แต่ได้รับวงเงินในการสนับสนุน
ทั้งสิ้น 272,491,300 บาท คิดเฉลี่ยที่ได้รับ 16.40% ของเงินงบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนสูงสุดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 36.01 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้รับการสนับสนุนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.78 โดยกิจกรรมต่างๆ เริ ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 4.2.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ ์ 
 จากการศึกษาเห็นว่าโปรแกรมระบบงานที่ช่วยในการสนับสนุนใน

การท างานและการได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มีส่วนส าคัญต่อระบบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานเกิดข้อขัดข้อง การจัดเก็บข้อมูลก็ไม่เป็นระบบ 
ซึ่งจากแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของน ้าทิพย์ วิภาวิน องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยี

                                           
5 ศาลยุติธรรม, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 2557,” 

http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1463628932.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
6 ศาลยุติธรรม, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 2557,” 

http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1463628932.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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สารสนเทศ ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์เป็นชุดค าสั่งในการป้อนข้อมูล
และประมวลผล ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ จากผลการวิเคราะห์ข้อจ ากัด                   

ข้อโปรแกรมอาจจะเกิดจากความล้าสมัยและไม่รองรับต่อการใช้งาน ถ้ามีการใช้งานต่ออาจส่งผลต่อ
การท างานที่ซ ้าซ้อนกรณีท่ีระบบเกิดมีปัญหาและไม่สามารถใช้งานได้ และส่งผลต่อข้อมูลการจัดเก็บที่
มีอยู่ในฐานข้อมูลเกิดความเสียหายและไม่สามารถน าไปใช้งานต่อไป ซึ่งในเรื ่องนี้ก็สอดคล้องกับ
แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศในสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะด้วยปัจจัยของระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในไม่สามารถรองรับการท างานในอนาคตได้ ล้าสมัย และมีความต้องการในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เข้าถึงข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะระบบสารสนเทศมีอายุการใช้งานใน
แต่ละช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาในการพัฒนา การใช้งาน และการปรับปรุง เมื่อเวลาเปลี่ยนความ
ต้องการใช้งานก็เปลี่ยน ซึ่งผลกระทบก็จะมีผลต่อผู้ใช้งาน ต่อการท างานของศาล ประกอบกับจาก
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ7 มีความสอดคล้องกับข้อมูลของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์  พบ
ข้อจ ากัดของ Microsoft Access 2003 ว่า เป็นระบบฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นไฟล์ ซึ่งจะมีนามสกุล  
.accdb หรือ .mdb (ในเวอร์ชั่น 2003) การใช้งานหลายคนจ าเป็นจะต้องแชร์ข้อมูล (Data Sharing) 
ต้องก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้เหมาะสม ความสามารถสามารถรองรับขนาดไฟล์สูงสุด คือ 2 GB. 
หากไฟล์เสียอาจจะท าให้ทุกเครื่องใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้อง Backup และดูแลรักษาให้ถูกวิธี  ซึ่ง
จากแนวคิดด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ที่องค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะส่งผลต่อวิธีการท างานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ 
คือ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประยุกต์ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการ
แสดงผล เพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้กับสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมจะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูล คน และชั ้นตอนวิธีการท างานให้เป็นระบบ ลดความซ ้าซ้อนข้อมูล และช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อในองค์การ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนนทวัฒน์ โชติพิมาย ได้ให้
ความเห็นสอดคล้องว่า โปรแกรมล้าสมัยควรปรับปรุงให้ทันสมัย   

                                           
7 Expert Corporation, “ประโยชน์ของ Microsoft Access เพ่ืองานธุรกิจ,” 

http://www.9experttraining.com/articles/ประโยชน์-microsoft-access-เพ่ืองานธุรกิจ.  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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4.2.3 ด้านกฎหมาย จากการศึกษาพบว่า กฎหมายมีส่วนส าคัญต่อกความ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบงานโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับองค์การ พบว่า
กฎหมายยังไม่สามารถปรับเปลี ่ยนได้ทันตามเทคโนโลยีได้ เพราะด้วยข้อจ ากัดของรูปแบบ
กระบวนการท างานของศาลเองที่มีความที่เป็นโครงสร้างองค์การขนาดใหญ่ มีระบบ ระเบียบ และ
แบบแผน และด้วยความเป็นระบบราชการการจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรต้องได้ความร่วมมือ
ร่วมใจทางจากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น และผู้ปฏิบัติที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย
เพื่อให้เกิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างองค์การของ Mintzberg, Henry ที่ว่าความมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ (Formalization) หมายถึง มาตรฐาน ระเบียบ กฎข้อบังคับต่างๆ ที่องค์การมี
เพื่อไว้เป็นแนวปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการที่กฎหมายไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันตามยุค
สมัยทั้งหมดเพราะมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ด้านผู้ให้บริการ การ
ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้เร็ว และท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน แต่ในทางคดีแพ่งต้องอาศัยการสืบ
จากพยานหลักฐานเอกสารตัว จริ ง เพราะส  า เนาเอกสารเป็น เพียงการยื ่นฟ้องเร ิ ่ มต ้น 
พยานหลักฐานในคดีต่างๆ ส าคัญ ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่กฎหมายยังไม่มีการเปลี่ยนให้รับรอง
เอกสารที่ส่งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสามารถรับรองเท่าเอกสารต้นฉบับจริงเพราะด้วยข้อจ ากัดที่ว่า 
การพิสูจน์ว่าเป็นต้นฉบับหรือส าเนายั งมีปัญหาข้อจ ากัดหลายประการ เพราะด้วยลักษณะ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิสก์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการรรับและส่งหรือการเก็บรักษาได้ง่าย ท า
ให้ตรวจสอบได้ยากว่าเป็นต้นฉบับหรือส าเนา ในด้านความเห็นของผู้ศึกษาเห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่
เป็นปัจจัยส าคัญ คือ ความปลอดภัยของข้อมูล และความเชื่อมั่นในด้านความซื่อสัตย์ของคนใน
ประเทศ เพราะจากในการให้ค่าคะแนนขององค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2016 ประกาศค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต ปี 2016องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ให้คะแนนและจัดอันดับประเทศ
ไทย ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศท่ัวโลก ที่ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน  ซี่งมีประเทศไทยที่
ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน คือ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศจากทวีปเอเซียอย่างสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 7 ได้ 84 คะแนน  ท าให้เห็นว่าคุณภาพของคนใน
ประเทศไทยยังอ่อนแอมีการทุจริตคอรัปชั่นที่สูงเมื่อเทียบกับสิงคโปร์8  

                                           
8 Thaipublica, “ตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลกปี 2559” 

https://thaipublica.org/2017/01/corruption-perceptions-index-2016-thailand,  
(สืบค้นเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560). 
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4.3 ปัญหาอุปสรรค 
 

จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่มีผลต่อการจะน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ในด้านบริหารจัดการงาน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบดังนี้ 

4.3.1 ด้านการบริหารจัดการระบบงาน ซึ่งประกอบด้วย 
4.3.1.1 ระบบงาน พบว่า ศาลชั้นต้นที่เป็นศาลจังหวัดมีปัญหาในพื้นที่จัดเก็บ

ส านวนคดีและท าให้การค้นหายากถ้าเป็นคดีเก่าๆ เพราะด้วยปริมาณคดีที่ ฟ้องร้องเข้าสู่ศาลเยอะ 
ประกอบกับการติดตามความเคลื่อนไหวส านวนคดีเกิดอุปสรรคปัญหาเพราะพบว่า เจ้าหน้าที่ที ่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการลงข้อมูลคดีขาดความเอาใจใส่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ขาด
คู่มือในการเรียนรู้ ขาดการฝีกอบรมและถ่ายทอดที่ถูกต้อง และการยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรบางส่วนที่ไม่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม 

4.3.1.2 บุคลากร พบว่า อัตราก าลังในการสนุนด้านระบบงานคอมพิวเตอร์มี
อัตราไม่เพียพอต่อการรองรับงานปัจจุบัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน โดยพบว่าศาลชั้นต้นที่มีขนาดใหญ่ซี่งปัจจุบันมีอัตราก าลังเพียงจ านวน 1 อัตราไม่
สามารถรองรับกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบได้ เพราะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น 
การให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ งานเครือข่าย 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
จ านวนที่มีเพียง 1 อัตราจึงไม่สามารถสนับสนุนงานได้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ  

4.3.1.3 งบประมาณ พบว่า บางหน่วยงานเมื่อมีการจัดท าการโครงการและไม่ได้
การสนับสนุนในด้านงบประมาณท่ีจ าเป็นในการพัฒนาเพราะด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล 

4.3.1.4 เครื ่องมือ พบว่า ศาลชั้นต้นบางศาลขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
สนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้งาน และได้รับการจัดสรรที่ล่าช้า รวมถึงโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่ไม่
ตอบสนองรองรับกับการใช้งานปัจจุบัน 

4.3.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โปรแกรมที ่มีการใช้งานในปัจจุบันมี              
ความ ล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบ ัน เช ่น ข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูลที ่มี
ความสามารถในการรองรับข้อมูลได้ไม่เกินกว่า 2 GB. ระบบไม่ได้มีการออกแบบรองรับการใช้งานใหม่ 
เช่น การรองรับการท างานของกฎหมายใหม่ที่ผู้ใช้งานต้องการจัดเก็บลงระบบ ระบบฐานข้อมูลที่
ออกแบบใช้งานอยู่เดิมไม่เหมาะสมที่จะใช้งานกับการท างานปัจจุบัน และระบบการเข้าถึงข้อมูลยังมี
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ความปลอดภัยไม่เพียงพอ ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน รวมถึงการแสดงผล
และการออกรายงานต่างๆ ที่รองรับกับความต้องการปัจจุบันได้  

4.3.3 กฎหมาย ยังมีข้อแตกต่างกันในการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฎิบัติงาน
ระหว่างกฎหมายหมายที่ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 กับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและอาญาในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐาน ซี่งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติ
ปฏิบัติตามท้ัง 2 วิธีการเพ่ือให้ถูกต้องกับแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาด จึงท าให้เห็นว่าการน า
เทคโนโลยีมาใช้งานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนทางกฎหมายว่าจะเลือกปฏิบัติโดย
วิธีใด ซึ่งจะต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนา
ระบบงานการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และน ามาวิเคราะห์ประมวลผล
เพ่ือผลสรุปในการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยพื้นที่ใช้ในการวิจัยเลือก
ศึกษาการท างานของศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทมหานคร และศาลในสังกัดส่วนภูมิภาค ศาลชั้นอุทธรณ์ 
และศาลชั้นฎีกา โดยเน้นศึกษาระบบงานศาลชั้นต้นเป็นส าคัญด้วยเป็นศาลที่เป็นแหล่งข้อมูลคดี
เริ่มต้น โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างประชากรแบบเฉพาะเจาะจงในศาล
ที่มีปริมาณคดีมาก ได้แก่ ศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค และศาลสูงบางส่วนเพื่อให้เห็นถึงความ
ต่อเนื ่องในการท างานของระบบงานศาลยุติธรรม โดยประกอบด้วยบุคลากรของศาลยุติธรรม             
3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานคดี จ านวน 6 ราย บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน  6 ราย และ
ผู ้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของศาลสูงที ่มีประสบการณ์ในด้านงานคดีจากศาลชั ้นต้น            
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาที่มีความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้           
ศาลทั่วประเทศมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาคดีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ราย  ซึ่งจากผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และการตรวจสอบ
อ้างอิงหลักฐานจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

  จากการค้นคว้าเรื่อง “การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม” สภาพการท างานของศาลชั้นต้นมีข้อจ ากัดในประเด็นดังนี้  

 (1) ปัญหาของระบบงานปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน ศาลชั้นต้นในแต่ละ
ศาลมีการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เหมือนกัน เพราะลักษณะการเก็บข้อมูลเป็น 
การเก็บตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหามีระบบฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูล
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ไม่เหมือนกันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียวกันได้  

(2) ปํญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ พบว่า ปัญหาด้านโครงสร้างของศาลที่แต่ละศาลมีการท างานเป็นอิสระต่อกัน เป็น
เอกเทศต่อกันด้านข้อมูล ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศาลได้ จีงท าให้การท างานต่างๆ จึง
ต้องใช้เวลาในการท างานค่อนข้างมาก และปัญหาด้านบุคลากรที ่ยังขาดความรู ้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรรุ่น
เก่า และปัญหาขาดอัตราก าลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนที่เพียงพอ ปัญหางบประมาณที่
ไม่ได้รับการจัดสรรท าให้ระบบงานพัฒนาได้แต่โครงการเล็กไม่เป็นองค์รวม ปัญหาด้านเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการทดแทนล่าช้า ท าให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติไม่เกิดความต่อเนื่อง  ซึ่ง
ข้อจ ากัดต่างๆ เหล่านี ้ จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานจะประสบ
ความส าเร็จขึ้นกับปัจจัยเหล่านี้เป็นส าคัญ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
เป็นแนวทางที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์ ซี่งเป็นผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ และจากผู้ที ่มีประสบการณ์ในด้านการตัดสินคดีและเคยผ่านการ
ท างานจากศาลชั้นต้นและศาลสูง และเป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างาน 

5.2.1 ข้อเสนอในเชิงนโยบาย (จากการการสัมภาษณ์ผู้บริหาร) 
5.2.1.1 การพัฒนาระบบงานคดีให้เกิดผลต้องได้รับความร่วมมือควรมีการประชุม

หารือร่วมทั้ง 9 ภาคมาร่วมหารือและเป็นเจ้าภาพ โดยให้ศาลในสังกัดภาคแต่ละภาคสรุปลักษณะงาน
ส่งที่ภาคและประชุมร่วมระหว่างศาลในสังกัดภาค เพื่อตัดสินใจเลือกศาลต้นแบบของภาค สนับสนุน
ให้เครื่องมือ งบประมาณให้ภาคมีการพัฒนาโปรแกรมศาลต้นแบบของภาค เพราะระบบงานศาลมี
รายละเอียดเยอะ และเห็นว่าผู้พิพากษาหลายท่านมีความรู้ความสามารถที่สามารถสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีของศาล แต่ด้วยไม่มีหน้าที่และอยู่กระจายตามศาล มองว่าถ้าผู้ใช้งานได้มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ในการท างานก็จะท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็น
การสร้างชวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เพราะถ้าระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งานได้ดี 
ผู้ใช้งานก็จะให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบเพราะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ส่วนในด้านเทคนิค
อาจต้องจ้างที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีไม่มีแรงกดดัน 
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5.2.1.2 ผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนใน  

การให้ศาลยุติธรรมประจ าภาคเข้ามาร่วมในการหารือหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานงานคดี   
5.2.1.3  การลดปริมาณกระดาษส านวนคดีโดยจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็นสิ่งที่จ าเป็น ถ้าสามารถขอความร่วมมือจากอัยการที่ส่งฟ้องคดีน าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาให้แก่ศาล 
จะช่วยให้ศาลหล่นระยะเวลาในการท างานได้เร็วขึ้น ไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารจากไฟล์สแกนทั้งหมด
เพ่ือพิมพ์ใหม่ จะท าให้ลดประมาณกระดาษไปได้มาก 

นอกจากนี้ ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าค าพิพากษา
ที่เป็นประเด็นวินิจฉัยในข้อของกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการกฎหมาย นอกเหนือจากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพียงระบบงานภายในคดีของศาล จะช่วยให้การท างานของผู้พิพากษาหรือ
นักกฎหมายสามารถใช้เป็นแนวทาง และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตรงกันมากข้ึน 

5.2.2 ข้อเสนอในทางปฏิบัติ 
5.2.2.1 ด้านระบบงาน เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่ควรมีการด าเนินการ

ก่อนทีม่ีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ 
(1) ศาลชั้นต้นควรมีการออกแบบฐานข้อมูลกลาง และมีโปรแกรมการ

ใช้งานที่เหมือนกันทั้งประเทศ  โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและจัดจ้างพัฒนาทีเดียว เพื่อการแก้ไข
โปรแกรมได้เหมือนกันทีเดียว  

(2) ถ้ามีการพัฒนาระบบงานใหม่เห็นว่าไม่ควรที่จะถ่ายโอนข้อมูล ควร
ใช้ระบบงานเดิมควบคู่ ระบบงานใหม่ก็ใช้ลงข้อมูลใหม่ เพราะด้วยแต่ละศาลมีการจัดเก็บข้อมูล
หลากหลายการถ่ายโอนข้อมูลอาจจะเกิดปัญหาในการท างาน 

(3) ควรมีการเก็บรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของศาลชั้นต้น
ทั้งหมดในการพัฒนาภาพรวม จะท าให้เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง 

(4) ในการพัฒนาระบบต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ควรมี
ข้อก าหนดหรือระเบียบในชั้นความลับของแต่ละศาลในการท างานว่าใครมีสิทธิอย่างไร  

5.2.2.2 ด้านบุคลากรหรือผู้ที่ใช้งานระบบ 
(1) ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรู้ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ต้อง

มีจัดฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และมีการวัดความรู้โดยการฝึกปฏิบัติทดสอบ  

(2) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ควรสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมสัมมนาด้าน
วิชาการหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ และ
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ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าอบรมหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขอุปสรรคในการท างาน
ในหน้าที่ได ้ 

5.2.3 ข้อเสนอในทางเทคนิค 
5.2.3.1  โปรแกรมระบบงานควรพัฒนาในร ูปแบบ Web Application บน

ฐานข้อมูลที่เป็น Web Base เพราะง่ายต่อการบริหารจัดการ  
5.2.3.2  ควรใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีการรองรับขนาดไฟล์ใหญ่ เช่น MySQL ที่เป็น

ระดับEnterprise เพ่ือรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ 
5.2.3.3  ควรมีการท างานลักษณะที่ Virtualization ที่เป็นระดับ Cloud Computing 

ขององค์การ มีศูนย์ควบคุมในการบริหารจัดการส่วนกลาง แต่มีการแบ่งทรัพยากรให้ภาคด าเนินการ
ในส่วนที่รับผิดชอบ ในด้านงานคดีควรมีการการแบ่งสาขาที่ภาคในแต่ละภาค 

5.2.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.2.4.1 ศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผู้บริหารในศาลชั้นต้น ส านักงานศาลยุติธรรมภาค และศาลสูงเพื ่อน าไปสู่การพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีขององค์การ 

5.2.4.2 การศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ของศาลชั้นต้นเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ระบบงานใหม่และการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานศาล เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
ของเจ้าหน้าที่ ระบบงานที่มีการใช้ในแต่ละศาลมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่แท้จริง 

5.2.4.3 ศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรศาลยุติธรรม เพ่ือศึกษาว่าถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรในช่วงเพศ อายุ และข้อจ ากัดในต่างๆ 
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี เพื่อศาลจะได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการ
พัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้กลับกลุ่มบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว 

5.2.4.4 ศึกษากฎหมายที่มีผลเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์การ เป็นการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีข้อจ ากัดในเรื่อง
ใดบ้างท่ีเป็นข้อส าคัญของกฎหมายที่มีผลต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 

5.2.4.5 ศึกษาเกี ่ยวกับการร ับร ู ้แผนยุทธศาสตร ์ขององค์การ แผนแม่บท
สารสนเทศของศาลยุติธรรมของบุคลากรในศาลยุติธรรม เพื่อส ารวจการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่
บุคลากรในองค์การจะต้องรับรู้และศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การร่วมกัน 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

กลุ่มบุคลากรด้านงานคดีและบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และผู้บริหาร 

 
ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครอบคลุมด้วยประเด็นในด้านต่อไปนี้ (เน้นในเรื่องการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการท างานระบบงานสารสนเทศ) 
 
1. ประเด็นด้านการบริหารจัดการงานคดี (เฉพาะกลุ่มบุคลากรด้านงานคดีและด้านคอมพิวเตอร์) 

1.1 ท่านพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการปฏิบัติงานคดีของศาล 
1.2 ท่านคิดว่าปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในการท างานมีอะไรบ้าง 
1.3 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านยังมีความจ าเป็นต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

เรื่องใด 
1.4 หน่วยงานยังขาดเครื่องมืออะไรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของท่านใน 

 
2. ประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศาล (เฉพาะกลุ่มบุคลากรด้านงานคดีและด้าน
คอมพิวเตอร์) 

2.1 ท่านคิดว่าโปรแกรมระบบงานศาลช้ันต้นมีปัญหาหรือข้อจ ากัดในเรื่องใดบ้าง 
 
3. ประเด็นในด้านโนบายการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานศาลยุติธรรม (กลุ่มบุคลากรด้าน
งานคดี ด้านคอมพิวเตอร์ และผู้บริหาร)  

3.1  ท่านคิดว่าระบบงานศาลช้ันต้นควรจะมีการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง 
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ภาคผนวก ข  
ปริมาณสถิติคดีศาลชั้นต้น (ย้อนหลัง 10 ปี) 

 

ปี พ.ศ./
ประเภท

คดี 

จ านวนคดีค้างมาจากปกี่อน จ านวนคดีรับใหม่ คดีรับใหม่เพ่ิม/ลด
จากปีก่อน 

(- = คดีลด) 

แพ่ง อาญา รวม แพ่ง อาญา รวม จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 

2559 853,378 647,664 1,501,042 1,118,510 634,796 1,753,306 252,264 16.80 

2558 749,020 665,772 1,414,792 853,378 647,664 1,501,042 85,521 6.04 

2557 646,549 684,845 1,330,394 749,152 666,369 1,415,521 84,127 6.32 

2556 627,539 619,684 1,247,223 646,549 684,845 1,331,394 84,171 6.75 

2555 626,525 578,604 1,205,129 627,539 619,684 1,247,223 42,094 3.50 

2554 641,947 544,258 1,186,205 626,525 578,604 1,205,129 18,924 1.60 

2553 665,053 580,939 1,245,992 641,947 544,258 1,186,205 -59,787 -4.79 

2552 682,992 565,764 1,248,756 665,053 580,939 1,245,992 -2,764 -0.22 

2551 619,992 562,545 1,182,537 682,992 565,764 1,248,756 66,219 11.77 

2550 532,584 533,141 1,065,725 619,992 562,545 1,182,537 116,812 10.96 

 

หมายเหตุ : คดีรบัใหม่ในปี 2549 มีจ านวน 1,065,725 คดี  

ที่มา :  ศาลยุติธรรม, “รายงานสถิติคดีทั่วราชอาณา”, http://www.coj.go.th/home/index.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560).   
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวแสงเดือน  ยิ่งสัมพันธ์เจริญ 
วันเดือนปีเกิด 31 ตุลาคม 2514 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: นิติศาสตรบัณฑิต 

(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2543: วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ปีการศึกษา 2538: บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศาลยุติธรรม 

ทุนการศึกษา  ปีงบประมาณ 2558: ทุนสนับสนุนการศึกษา       
ปริญญาโทภายในประเทศ ส าหรับข้าราชการ           
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 

ประสบการณ์ท างาน 2558-ปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
2552-2558: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
2545-2552: นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 

 

  

 
 

 


