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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร งานที่
ปฏิบัติมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการทั้งหมดเหมาะสมกับงาน อย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  แนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพได้แก่ ประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน 
ก าหนดนโยบายให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกลัวความผิดพลาด ขาดการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ การส่งต่อหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ผู้บริหารควรมีบทบาท
ในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้การปฏิบัติงานให้มากขึ้นและสนับสนุนการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวมากข้ึน 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีในดิจิทัล, ส านักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2, ส านักงานอัยการสูงสุด  
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคอนาล็อก (Analog) ไปสู่ยุค ดิจิทัล 
(Digital) และยุคโรโบทิค (Robotic) จึงท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการ
ท างาน การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดนเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกันการแข่งขันในด้านต่าง ๆ  
จึงเพ่ิมสูงมากขึ้นส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนั้นมีความจ าเป็นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเทคโนโลยีดิจิทัลและมี
ความสามารถด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
รวดเร็วตลอดเวลาอัยการสูงสุดจึงมีนโยบายการบริหารงานโดยให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมความสะดวก และรวดเร็ว ส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือจัดการข้อมูลที่มีจ านวนมากของส านักงานซึ่งได้แก่ applicationและอุปกรณ์ดิจิทัล
ต่าง ๆ เช่น line, google drive, smart phone, tablet, computer,ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
,ระบบงานสารบัญออนไลน์,เครื่อง scan เอกสาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 
2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุมคู่มือปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และเอกสาร
ทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก
คือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ ได้แก่ ข้าราชการ ที่สังกัดส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเป็นผู้ผลักดันให้
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มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคตลอดถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
              การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ที่อธิบาย
ไว้ว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วน
ร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่งๆ  
             ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือกผู้ที่
เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
             เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 คน ดังนี้  
            1. อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 1 คน 
        2. อัยการผู้เชี่ยวชาญ 1 คน 
        3. อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 3 คน 
 4. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 1 คน 
 5. นิติกรปฏิบัติการ 2 คน 
 6. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 คน 
 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview of 
Formalinterview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว จะ
สัมภาษณ์บุคคลใดก็จะใช้ค าถามเดียว เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) (สุภางค์  
อันทวานิช, 2561,หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดนัดวันเวลาในการขอเข้าสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนจะมีการสัมภาษณ์ได้ขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ซึ่งก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์เฉพาะ
ค าถามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีวิธีดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคันคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  หนังสือทั่วไป ได้แก่ คู่มือต ารา 
เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นตัน  
หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นตัน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่



4 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคันคว้าในเรื่องนั้นไว้แล้วอย่างละเอียด เอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่
หน่วยงานราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือ
ปฏิบัติงาน ประกาศ เป็นตัน 
 2. วิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) โดยที่ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ และจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น และผู้วิจัยจะจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกกล่าวของผู้ถูก
สัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน
การวิเคราะห์ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
เหมือนหรือความต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้ตามข้อ 3 มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปและตีความผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคและการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามพบว่าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ผู้วิจัยได้
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด สามารถ
สรุปผลวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 การวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด นั้น บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 ได้น าทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการ
ท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพโดยน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จากทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
กล่าวมานั้นท าให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คณะกรรมการ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ  งานมี
คุณภาพ ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร  
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 การวิจัยพบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ การประชุม
วางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน การก าหนดนโยบายให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานจะน ามาซึ่งงบประมาณการสนับสนุนการจัดซื้อเทคโนโลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 การวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานยัง
ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากกลัวความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานยังขาดการสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
 การวิจัยพบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด  ได้แก่ การประชุม
วางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน การก าหนดนโยบายให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานจะน ามาซึ่งงบประมาณการสนับสนุนการจัดซื้อเทคโนโลยีดิจิทัล  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่ผู้ศึกษาได้น ามา
อภิปรายผลการศึกษา ตามกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งสามารถน าแนวคิดทฤษฎีมาอภิปราย
ผลการวิจัย ไดด้ังนี้ 
 1. สาเหตุของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการท างานเป็นผลให้
หน่วยงานต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ประเด็นนี้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informations) แสดงความเห็นว่าในยุคที่การปฏิบัติงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันสมัยมีความ
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ถูกต้องแม่นย า และมีข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพิจารณาจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ช่วยในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปให้
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ  
 2. แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ล่าช้า ต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากเกิน
ความจ าเป็นเป็นผลให้ต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informations) แสดงความเห็นว่าการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ล่าช้า ต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมากเกินความจ าเป็นเป็นผลให้ต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวเช่นการรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย
ผ่านระบบออนไลน์ที่มีการตัดขั้นตอนที่ต้องมายื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส านักงา
อัยการสูงสุดซึ่งท าให้ผู้รับบริการหรือผู้สมัครมีความพึงพอใจอย่างมาก 
 การที่ผู้รับบริการจากหน่วยงานไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ เป็นผลให้หน่วยงาน
ต้องน าเทคโนโลยีดิจทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) 
แสดงความเห็นว่ากรณีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการที่ผู้สมัครต้องเดินทาง
มาสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานอัยการสูงสุดท าให้เกิดความล่าช้าดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวจึงจัดให้มีการรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ที่มีการตัดขั้นตอนที่ต้องมายื่น
เอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งท าให้ผู้รับบริการหรือผู้สมัครมีความ
พึงพอใจอย่างมาก 
 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยผลของงานที่ปฏิบัติต้องมีคุณภาพผู้ ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์คุ้มค่า ผลการท างานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยผลของงานที่
ปฏิบัติต้องมีคุณภาพนั้นถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานทุ กๆ งาน
ผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการผลของงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเพ่ือให้สามารถน าผลของงานนั้นไปใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจแก้ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า 
คุณภาพของงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
และได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดง
ความเห็นว่าการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน มีปริมาณที่
เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้งานตามที่
ก าหนดไว้นั้นต้องมีการวางประชุมวางแผนการปฏิบัติงานทั้งการบริการจัดเวลาที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้น ามา
ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and 
Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ปริมาณของงานที่
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็วมีการพัฒนาเทคนิคการ
ท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าความ
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รวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากขาด
องค์ประกอบด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงานแล้วแม้ว่าผลงานที่ออกมาดีอย่างไรแต่ไม่ทันกับความ
ต้องการก็ไร้ความหมาย ผู้ให้ข้อมูลจึงเห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็วนี้  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่ง
อธิบายไว้ว่า เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับ
งานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงวิวัฒน์กุล (2562) ซึ่งได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  
 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดเหมาะสมกับงาน 
และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสมปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นคือ
ต้องมีการใช้ทรัยพากรให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง
เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างจ ากัด อาจจะท าได้โดยการประชุมวางแผนบริการจัดการการใช้ทรัยพากรใน
กระบวนการท างานต่างๆ หากมีทรัยพากรที่เราสามารถหาใช้ทดแทนกันได้ก็น ามาใช้เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่ สุดแต่สามารถสร้างประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 
22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2562) ซึ่งได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนอาจยกเลิก
ภารกิจ ที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
 3. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  9 ด้านซึ่งได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์  
 การใช้ งานอินเตอร์ เน็ต การใช้ งานเพ่ือความมั่ นคงและปลอดภัย การใช้ โปรแกรมประมวลผลค า  
 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การ
ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย และแนวทางการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการศึกษาหรือแนะน าวิธีการใช้งานหรือจัดอบรมฝึกทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่า
บุคลากรน าทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน 
หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานให้มีความทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพโดย
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้  
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 กลุ่มแรก พนักงานอัยการและนิติกรซึ่งกลุ่มบุคลากรที่มีทักทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพียง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า การท างานร่วมกันแบบออนไลน์  
 กลุ่มท่ีสอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มนี้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน แต่สามารถใช้ได้ใน
ระดับพ้ืนฐานเพียงเท่านั้น ซึ่งได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานเพ่ือ
ความมั่นคงและปลอดภัย การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้
โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้
ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย แม้ว่าบุคลากรกลุ่มนี้จะมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ครบทั้ง 9 ด้านซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้านส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) แต่โดยรวมแล้วก็มีทักษะและความเข้าใจในระดับพ้ืนฐาน
เท่านั้นยังคงต้องใช้ความรู้ความสามรถอีกมากเพ่ือจะได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ได้ระดับสูงขึ้นไป
และในบ้างครั้งก็ยังเกิดปัญหาในการใช้งาน เช่น ความคล่องแคล่วในการใช้งานในบางโปรแกรม
เนื่องจากมีการใช้งานไม่บ่อยนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุลภัทร บุญเติม (2562) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครองภายใต้
แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองผลการศึกษาสรุปว่าด้านประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยการปกครอง
ประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีทักษะ
และความรู้อยู่ในระดับขั้นปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานได้ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีมีสมรรถนะอยู่ในระดับปฏิบัติ  
 แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีการทดสอบ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลก่อนการใช้งานจริงเสมอเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องแม่นย าและ
ความรวดเร็ว ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการทดสอบการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลก่อนการใช้งานนั้นเป็นสิ่งส าคัญของการปฏิบัติงานเพราะจะท าให้เราทราบว่าสิ่ง
ที่เราน ามาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นสามารถท่ีจะใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของหน่วยงานได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางที่
จะท าให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าเงินทุนเป็นสิ่งที่ท า
ให้สามารถจัดซื้อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ หรือการ
เช่า หรือการจัดจ้างวิทยากร มาอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ในการปฏิบัติ งาน  ประเด็นนี้ ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informations) แสดงความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานว่า เทคโนโลยี
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ดิจิทัลที่ผู้ให้ข้อมูลน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ QR CODE เครื่องถ่ายส าเนาดิจิทัล Microsoft 
Word ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Application line, smart phone ระบบรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการออนไลน์ google drive, google doc ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้แอพพลิเคชั่น โดย
จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ร่วมกันปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้การ
ด าเนินภารกิจของ หน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ผลการวิจัยพบว่า มีการ
น าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ในหลากหลายหน้างานไม่ว่าจะเป็น งานด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน งานด้านการจัดการองค์การ และงานด้านการจัดการทรัพยากร  
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ท่านน ามาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้งานมีประสิทธิภาพโดยผลของงานที่
ปฏิบัติมีคุณภาพผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ประโยชน์คุ้มค่า ผลการท างานมีความถูกต้อง ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการใช้งาน QR 
CODE ในการแสดงส่ง URL ของเอกสารต่างๆ ที่เก็บไว้ที่ google drive และดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใน 
smart phone ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการส่งเอกสารผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความพึงพอใจมาก
เนื่องจากไม่ต้องถือเอกสารมากให้เกิดความยุ่งยาก และสามารถเปิดเอกสารดังกล่าวจากทุกๆ ที่  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 
22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า คุณภาพของงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562) ซึ่งได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและประหยัด  
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้ปริมาณงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความ
คาดหวังของหน่วยงาน และได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informations)แสดงความเห็นว่า Application line ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สนามสอบ
คัดเลือกอัยการผู้ช่วยโดยสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาพห้องสอบว่ามีลักษณะอย่างไรสามารถรองรับผู้
เข้าสอบได้สูงสุดกี่คน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปสนามสอบบ่อยครั้ง และสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสอบได้อย่างรวดเร็วท าให้เราสามารถบริการ
จัดการเวลาได้อย่างมีคุณภาพท าให้สามารถปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆได้อีกมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า 
ปริมาณของงานทีเ่ป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีการ
พัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดง
ความเห็นว่าการผลิตข้อสอบส าหรับให้ผู้เข้าสอบตอบนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาในการผลิตให้สั้นที่สุดเพ่ือ
จะได้ส่งข้อสอบให้ถึงมือผู้เข้าสอบได้ทันก าหนดเวลาสอบ การใช้งานเครื่องถ่ายส าเนาดิจิทัลท าให้เรา
สามารถที่จะผลิตข้อสอบได้วินาทีละ 1 แผ่นหรือเร็วกว่านั้นท าให้เราใช้ระยะเวลาในการผลิตข้อสอบ
หลายพันชุดในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง และการใช้ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
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อัยการออนไลน์ ช่วยให้ทั้งผู้สมัครสามารถที่จะสมัครสอบได้จากที่ใดๆ ก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ตท าให้เกิด
ความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and 
Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งามธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์กุล (2562) ซึ่งได้
อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนอาจยกเลิกภารกิจ ที่ล้าสมัย
และไม่มีความจ าเป็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่  ผลการวิจัย
พบว่า การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้
งานที่คุณภาพ ลด ระยะเวลาการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่าย 
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด
เหมาะสมกับงาน เกิดการ สูญเสียน้อยที่สุด ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดง
ความเห็นว่าการผลิตข้อสอบโดยใช้เครื่องถ่ายส าเนาดิจิทัลดังที่กล่าวมานั้นเครื่องดิจิทัล 5 – 10 เครื่อง
เราใช้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ าเครื่องเพียงแค่ 1-2 คนเท่านั้น เนื่องจากเครื่องเป็นระบบ
ดิจิทัลสามารถท างานได้เพียงการกดปุ่มค าสั่งให้พิมพ์ส าเนาเครื่องก็จะด าเนินการถ่ายส าเนาตามที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัชพล งาม
ธรรมชาติ, 2559, หน้า 22-23) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสม
กับงานและวิธีการเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้งานที่คุณภาพ ลด ระยะเวลาการปฏิบัติงานและลด
ค่าใช้จ่าย 
 4. ปัญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางการแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 4.1 ปัญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) 
แสดงความเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลยังไม่สามารถที่ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่
ทั่วถึง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรวุฒิ ไหวดี 
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(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ศึกษากรณี
ส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการคือเจ้าหน้าที่ขาดความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญในการใช้งาน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมทั้งหน่วยงานไม่มีการฝึกอบรมการ
ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ผลการวิจัย
พบว่า ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณี แสง
ตะคุ และสุรศักด์ิ ชะมารัมย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของสานักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรขาดทักษะในด้านการเขียนโปรแกรม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร ชิงดวง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กรณีศึกษา : สถาบันการข่าวกรองส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ขาดทักษะการใช้เทคโลโลยี 
  การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ว่าการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องการกลัวความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิทัลนั้นสืบ
เนื่องมาจากการไม่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้เกิดความกลัวที่จะ
ปฏิบัติงานกลัวใช้งานแล้วเกิดความเสียหาย  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ ง เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานในอนาคตได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
คือเจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการใช้งาน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
  การที่หน่วยงานยังขาดการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ ายเป็นปัญหาแ ละอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) 
แสดงความเห็นว่าหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลยังขาดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บประวัติผู้สมัคร
สอบคัดเลือกซึ่งการเก็บข้อมูลในปัจจุบันนั้นมีการเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งยากต่อการค้นหาซึ่ง
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าและซ้ าซ้อนไม่เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
คือ เจ้าหน้าที่ขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรณี แสงตะ
คุ และสุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของสานักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมีจ านวนไม่
พอจึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
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 4.2 แนวทางการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  การประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง
ได้อย่างคล่องแคล่วสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ บุคลากรใน
หน่วยงาน ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) แสดงความเห็นว่าการจัดอบรมนั้นจะ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรวุฒิ ไหวดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ศึกษากรณีส านักงานเขตหลักสี่ ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นให้กับเจ้าหน้าที่  สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล 
ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 
4.0 ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดอบรมข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น  
  การก าหนดนโยบายให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานจะ
น ามาซึ่งงบประมาณการสนับสนุนการจัดซื้อเทคโนโลยีดิจิทัล  ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informations) แสดงความเห็นว่าการก าหนดนโยบายน ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบาย
ของหน่วยงานจะท าได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร ชิงดวง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา : สถาบันการข่าวกรองส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุน ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการท างาน
อย่างจริงจัง และมีแนวทางท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1. การส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วในบางครั้งอาจมีการส่งผ่านข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งอาจส่งผล
กระทบในวงกว้างหรืออาจเสี่ยงต่อการโจรกรรมข้อมูลดังนั้นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและให้มี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 2. ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
การปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและหน่วยงานสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 3. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวมากข้ึน 
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 4. ควรมีการประเมินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในส านักงานเพ่ือให้ทราบถึงระดับของทักษะการ
ใช้งานเพ่ือวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้และเพ่ิมทักษะ 
 5. ผู ้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีการปรับตัวให้เป็นคนมีความรู ้ความสามารถ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิได้อย่างต่อเนื่องอาจท าโดยมีการน าเสนอผ่านสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกต่อ
การศึกษาเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาทักษะและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่สามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีในยุค Robotic และ ปัญญาประดิษฐ์ A.I. เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน ามาปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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