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การศึกษาความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร 
บุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักงานศาลยุติธรรม* 

The study of opinion towards the use of Departmental  Personnel 
Information System (DPIS) in the Office of Personnel Administration, 

Office of the Judiciary. 
กชพร เตชะพิบรูณ์** 

 

 
บทคัดย่อ  
 รายงายวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใช้งาน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้
งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 3) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการใช้งานโปรแกรม (DPIS) ผลการวิจัยพบว่า มีการแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) 
ประเด็นปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ใช้งานขาดความรู้ความช านาญ และความกระตือรือร้นใน
การใช้งานโปรแกรม DPIS  2) ประเด็นปัญหาจากโปรแกรม DPIS คือ 2.1 ปัญหาการน าเข้า
ข้อมูล (Input) มีข้อจ ากัดในการใช้งานไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง 2.2 การประมวลผล (Process) 
ยังไม่สามารถจัดเรียงล าดับอาวุโสได้ 2.3 ผลลัพธ์ที่ได้ (Out put)  ไม่สามารถจัดท าออกมาเป็นค าสั่งแนบ
ท้ายที่สมบูรณ์  
 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS),  
     ส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *บทความนี้เรียบเรียบเรียงจากการศึกษาเร่ือง ศึกษาความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) ของส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 ปัจจุบันโลกในการท างานมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญกับการท างานทั้งภาครัฐและเอกชน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานจึงช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรและได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการท างาน เช่น การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลบุคลากร การสืบค้นข้อมูล การบริหารจัดการ
ข้อมูลที่ดีส่งผลให้การน าข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้องค์กร
เจริญก้าวหน้า และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญกับการท างานของส านักการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานศาลยุติธรรม คือโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS : Departmental 
Personnel Information System ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นเครื่องมือช่วย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ าระดับกรม ภายใต้โครงการ Government 
Manpower Planning and Information System มีการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง เพ่ือให้ทันกับ
ความต้องการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จนได้ระบบ DPIS Version 2.8 เมื่อปี พ.ศ. 
2542 และVersion 3 ในปี พ.ศ. 2546 “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม” ได้
เผยแพร่ให้ส่วนราชการน าไปใช้ ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลเป็น DPIS Version 5.0 ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว ปรับปรุงการ
เก็บข้อมูลบุคคลได้ถึงระดับต่ ากว่าส านัก/กอง 5 ระดับ การใช้งานตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน 
เพ่ือให้สามารถใช้งานในการบริหารงานบุคคลให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(ส านักงาน ก.พ., ม.ป.ป.) 
 ส านักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมให้มีความ
รวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรม
ไทยและต่างประเทศ ตลอดจนธ ารงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือ
ความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืนโดยมีส านักการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ธุรการที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส านักงานศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมาย และมีหน้าที่ดังนี้ 
ด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การให้โอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การโยกย้ายการ
สับเปลี่ยน   การช่วยราชการ การผัดการเดินทาง การลาออกจากราชการ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทน รักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการ การพ้นจากต าแหน่ง ให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมี
ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราว มีจ านวน
ทั้งสิ้น 12,241 คน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563) (ส านักการเจ้าหน้าที่, 2563) เนื่องจากส านักงาน   
ศาลยุติธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการ          
ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ตามค าสั่งส านักงานศาลยุติธรรมที่ 1515/2552 ลงวันที่    
1 ธันวาคม 2552  เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการด ารงต าแหน่ง โดยยกเลิกระบบการพิจารณาต าแหน่ง
แบบเดิม ซึ่งเป็นระบบซีมาเป็นระบบใหม่ คือระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ท าให้เกิดปัญหาต่อ
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การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) คือปัญหาวันที่มีผลในการ
ด ารงต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรคลาดเคลื่อน เป็นเหตุ
ให้เสียสิทธิ์ในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น การสอบเลื่อนระดับ การจัดเรียงล าดับอาวุโส และ
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น และปัญหาที่บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการใช้งาน
โปรแกรมเพราะโปรแกรมมีความซับซ้อน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  เพ่ือศึกษาปัญหา
และอุปสรรคการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DPIS)  และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นในการใช้งาน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้
งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดส านักการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(ว ิโ รจน์ ก ่อสกุล ,  2563ข ,  หน้า  41)  โดยใช ้ว ีการเก ็บข้อมูลจากผู ้ให ้ข ้อม ูลส าค ัญ  (Key 
informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) ที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน 5 คน ดังนี้ หัวหน้า
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 1 คน หัวหน้าส่วนสรรหาและคัดเลือก จ านวน 1 คน  ผู้ปฏิบัติงานระดับ
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ช านาญการ จ านวน 1 คน ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานระดับช านาญ
งาน จ านวน 1 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดยมีลักษณะการสัมภาษณ์ที่เป็นไป
ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และมีข้อก าหนดแน่นอนตายตัวเท่านั้น จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล โดยผู้ศึกษาวิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ด้วยการแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
รับทราบล่วงหน้า ด้วยการติดต่อประสานด้วยตนเอง เพ่ือนัดหมายก าหนดการและการตอบรับตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สัมภาษณ์จะท าการจดบันทึก
หรือบันทึกเสียงโดยมีการขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงการสนทนาก่อน
ทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ (1) หนังสือทั่วไป 
ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น (2) หนังสือ
อ้างอิง ได้แก่ ต าราทางวิชาการ เป็นต้น (3) งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด (4) เอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ 
คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาวิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยผู้ศึกษาวิจัยจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้แบบ
สัมภาษณ์ โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค า
บอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 43) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็นมาท าการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความ
เหมือน และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แต่ละรายรวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือน าไปสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน าผลสรุป
การวิเคราะห์ข้อมูลไปตีความหมายข้อมูล 
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 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  

1. ศึกษาความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
                                             จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานโปรแกรม (DPIS) มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม DPIS โดยได้แบ่งความคิดเห็นจากกระบวนการจัดการของ
ระบบสารสนเทศโปรแกรม DPIS ออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า Input  ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS ได้มีการน า
โปรแกรม DPIS ซึ่งเป็นระบบในการจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ในการจัดการเกี่ยวกับการสรร
หา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการเก็บข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของบุคลากรของ
ส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การสืบค้นข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้การน าข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ าระดับกรม โดยการน าข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ได้แก่ ค าสั่งโยกย้าย 
ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ค าสั่งเลื่อนระดับ และค าสั่งลาออก เป็นต้น น าเข้าบันทึกลงในโปรแกรม DPIS เพ่ือ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น            
ใช้ประกอบการเลื่อนระดับ การจัดเรียงล าดับอาวุโส การโยกย้าย ตลอดจนการลาออกจากราชการ 
  2) การประมวลข้อมูล Process ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรม DPIS ในส่วนของการประมวลผลข้อมูล คือ การจัดเรียงล าดับอาวุโสที่ยังมีข้อจ ากัด
ของการประมวลผลที่ความยุ่งยากและซับซ้อนของข้อมูลการใช้งานโปรแกรม DPIS ในการ
ประมวลผลยังไม่สามารถประมวลผลออกมาตามที่ต้องการใช้งานได้จริง ยังคงต้องใช้บุคลากรในการ
ประมวลผล โดยการน าข้อมูลจากโปรแกรม DPIS แล้วน ามาจัดท าข้อมูลภายนอกเป็นไฟล์ Excel 
  3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้งานโปรแกรม DPIS ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้ (Output) คือ ผลลัพธ์ที่จะเป็นค าสั่งต่าง ๆ ของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นค าสั่งที่แนบท้ายได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้ใช้โปรแกรม
ยังคงต้องดึงข้อมูลจากโปรแกรม DPIS เพ่ือน ามาจัดท าเป็นค าสั่งแนบท้าย  
 2. ปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรม DPIS                         
                     จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS พบปัญหาและอุปสรรคในการ 
ใช้งานโปรแกรม DPIS โดยได้แบ่งปัญหา ออกเป็น 2 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
  2.1 ประเด็นปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ (User) 
   1) ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS  ขาดความรู้และความช านาญในการใช้งาน 
เนื่องจากฟังก์ชั่นมีความยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความช านาญและทักษะเฉพาะด้านในการใช้งานอีกทั้ง
ผู้ใช้โปรแกรม DPIS ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งปริมาณงานที่รับผิดชอบมี
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ปริมาณมาก ท าให้การจัดท าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนในบางครั้ง ประกอบกับไม่มีคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม DPIS ท าให้ไม่มีแนวทางในการใช้งานตลอดจนวิธีการแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงท า
ให้เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลและท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
สร้างความเสียหายเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลที่จะน าไปใช้ในการเลื่อนต าแหน่ง ขาดความ
เป็นธรรมในการประเมินผลงานบุคลากรของส านักงานศาลยุติธรรม  
   2) ผู้ใช้โปรแกรมขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และการศึกษา
โปรแกรม DPIS และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา 
และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สร้างความเสียหายต่อบุคคลที่จะต้องได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
  2.2 ประเด็นปัญหาจากโปรแกรมระบบ DPIS ซึ่งสามารถจ าแนกตามกระบวนการใน
การท างานได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า Input ปัญหาโปรแกรม DPIS มีข้อจ ากัด
ในการใช้งานและการประมวลผลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง จึงท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เช่น ข้อมูลวันเดือนปีที่เข้าสู่ระดับการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลระดับการด ารงต าแหน่ง 
จึงท าให้ข้อมูลขาดความถูกต้องครบถ้วนและข้อมูลมีปริมาณที่มากท าให้การรวบรวมจัดระบบได้
ค่อนข้างยาก 
   2) การประมวลผลข้อมูล Process ปัญหาการท างานของระบบในการ
ประมวลผลยังไม่สามารถจัดเรียงล าดับอาวุโสได้ เนื่องจากเงื่อนไขในการจัดเรียงค่อนข้างมี
รายละเอียดยุ่งยากซับซ้อน ฉะนั้นต้องปรับปรุงโปรแกรม DPIS ให้สามารถประมวลผลได้ และมีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น ประกอบกับส านักงานศาลยุติธรรมมีการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่า (Oracle) มา
ระบบใหม่ (DPIS) ซึ่งเมื่อถ่ายโอนข้อมูลจะมีข้อมูลของบุคลากรบางส่วนที่ถ่ายโอนเข้าระบบใหม่ไม่
สมบูรณ์ เช่น ประวัติการด ารงต าแหน่ง สังกัดที่ด ารงต าแหน่งมีความคลาดเคลื่อนในบางราย 
   3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output ปัญหาผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นค าสั่งต่างๆ 
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นค าสั่งที่แนบท้ายได้อย่างสมบูรณ์ ความถูกต้อง
และครบถ้วน ท าให้ยังคงต้องดึงข้อมูลจากโปรแกรม DPIS เพ่ือน ามาจัดท าเป็นค าสั่งแนบท้าย ท าให้
เสียเวลาในการจัดพิมพ์ค าสั่งแนบท้ายและเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าสั่ง
แนบท้ายหลายรอบ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์บันทึกค าสั่งแนบท้ายอีกด้วย 

3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรม (DPIS) จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS พบแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานโปรแกรม DPIS โดยได้
แบ่งแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้โปรแกรม DPIS ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

3.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งานระบบ (User) 
   1) ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS ขาดความรู้และความช านาญในการ  ใช้งานควร
ให้ผู้ใช้งานเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
เพ่ือให้มีความรู้และความช านาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2) ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ปฏิบัติงานอย่างล่าช้าโดยการให้ผู้บังคับบัญชาท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ  6 เดือน เพ่ือให้



7 

 

 

 

ทราบถึงระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรม DPIS ของผู้ปฏิบัติงาน หากได้คะแนนในการ
ประเมินในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้
โปรแกรมฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องปรับปรุงตนเองและหากผู้ใช้โปรแกรม DPIS หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ได้คะแนนในการประเมินเต็ม 100 จะต้องได้รับการชมเชยหรือรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย  
  3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม (DPIS) ซึ่งสามารถจ าแนกตาม
กระบวนการในการท างานได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า  Input แนวทางในการแก้ไขปัญหา
โปรแกรม DPIS มีข้อจ ากัดในการใช้งานและการประมวลผลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง โดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบต่าง ๆ ในการเลื่อนต าแหน่งให้เรียบร้อยก่อนน า
ข้อมูลบันทึกเข้าระบบ DPIS เช่น การตรวจสอบแนบท้ายค าสั่งเลื่อนระดับ ว่าข้อมูลวันเดือนปีที่เข้าสู่
ระดับการด ารงต าแหน่งถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างค าสั่งที่เป็นเอกสารกับ
ค าสั่งในระบบเมื่อถูกต้องตรงกันแล้วให้ด าเนินการยืนยันค าสั่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการในการ
น าเข้าข้อมูล 
   2) การประมวลผลข้อมูล Process แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท างาน
ของระบบในการประมวลผลยังไม่สามารถจัดเรียงล าดับอาวุโสได้ โดยการดึงข้อมูลบุคลากรออกจาก
ระบบแล้วน ามาจัดเรียงอาวุโสโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดเรียงโดยไม่ผ่านโปรแกรม DPIS เป็นการ
แก้ไขปัญหาหลักการท างานประมวลผลในเบื้องต้น ท าให้ข้อมูลที่ได้เกิดความถูกต้องมากกว่าการใช้
โปรแกรม DPIS ในการประมวลผล 
   3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ที่
ได้มาเป็นค าสั่งต่าง ๆ ของข้าราชการศาลยุติธรรม ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นค าสั่งที่แนบท้ายได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงแก้ไขปัญหาโดยการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดท าแนบท้ายค าสั่งต่างๆ ในไฟล์ 
Excel และจากนั้นก็ด าเนินการเสนอค าสั่งให้ผู้มีอ านาจอนุมัติถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการออก
ค าสั่ง 

 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้  

1. ความคิดเห็นในการใช้งานโปรแกรม (DPIS) จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม DPIS โดยได้แบ่งความคิดเห็นจากกระบวนการจัดการของ
ระบบสารสนเทศโปรแกรม DPIS ออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า Input ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบ DPIS ได้มีการน า
โปรแกรม DPIS ซึ่งเป็นระบบในการจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของส านักงานศาลยุติธรรม ใน
การจัดการเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การโยกย้าย การแต่งตั้ง และการเก็บข้อมูลประวัติส่วน
บุคคลของบุคลากรของส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลบุคลากร       การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี การสืบค้นข้อมูล 
ส่งผลให้การน าข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือไปใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจพร บัวพงษ์ชน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้า
ปลีก จ ากัด (มหาชน) พบว่า บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลแฟ้มเอกสารแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เท่าที่ควร เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการสืบค้นข้อมูล ส่งผลต่อการวางแผนปฏิบัติการที่มีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกันบุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานโดยการบริหาร
จัดการเป็นรูปแบบระบบสารสนเทศขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์การของวิโรจน์ ก่อสกุล (2562ก, หน้า 49) ได้อธิบายว่า นวัตกรรม คือ 
การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ Sender (อ้างถึงใน เบญจพร บัวพงษ์ชน, 2561, 
หน้า 18) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า (Capturing the input data) ได้อธิบายว่า เป็นการก าหนด
ข้อมูลไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วท าการตรวจทานเพ่ือความถูกต้องก่อนการประมวลผลเพ่ือ
น าเข้าสู่ระบบ 
 เนื่องจากข้อมูลที่เก็บมีความส าคัญ Server กลางของส านักงานศาลยุติธรรม จึงมีการก าหนด
สิทธิ์การใช้งานและบันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรม DPIS ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม โดยผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง จะต้องท าหนังสือผ่าน
หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีอ านาจในการอนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อมูล โดยระบบดังกล่าวมีผู้ดูแลข้อมูลและท า
การจัดการระบบเอกสารร่วมกัน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนประเมินและข้อมูลบุคคล ส านัก
การเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักการเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจินดา ยอดบ่อ
พลับ (2558) เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงระสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ของ
บริษัท เน็กซี่เทคโนโลยี จากัด พบว่า ระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เมนูนั้นควร
จะสามารถท าได้และสรุปได้ว่า กระบวนการส่งค าร้องขอให้ผู้บริหารอนุมัติต่าง  ๆ สามารถส่งและ
อนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการตรวจสอบได้ทั้งพนักงานที่เป็นผู้ส่งค าร้องขอลางานและ
ผู้บริหารที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัต ิ
  2) การประมวลข้อมูล Process ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรม DPIS ในส่วนของการประมวลผลข้อมูล คือ การจัดเรียงล าดับอาวุโสที่ยังมีข้อจ ากัด
ของการประมวลผลที่ความยุ่งยากและซับซ้อนของข้อมูล โปรแกรม DPIS ยังไม่สามารถประมวลผล
ออกมาตามที่ต้องการใช้งานได้จริง ยังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการประมวลผล โดยการน าข้อมูลจาก
โปรแกรม DPIS แล้วน ามาจัดท าข้อมูลภายนอกเป็นไฟล์ Excel สอดคล้องกับผลการวิจัยของณนัฐ
รักษ์ อรุณทัต (2560) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
โรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า แต่ละฝ่ายต่างมีระบบของฝ่ายงานเอง และแต่ละ
ระบบไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ซื้อไว้ ระบบของแต่ละฝ่ายเป็นระบบส าเร็จรูปที่ผู้ใช้จะต้องปรับ
ระบบงานให้เข้ากับระบบของโปรแกรม มีหลายฟังก์ชั่นที่ขาด ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
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การปรับเปลี่ยนใด ๆ ไม่สามารถท าได้ ต้องรอให้บริษัทเข้ามาปรับแก้ แต่ทางบริษัทไม่ให้ความสนใจ
ปรับแก้ให้ เนื่องจากบริษัทท าการขายไว้หลายแห่ง จึงท าให้บริการไม่ทั่วถึง และไม่อยากเป็นภาระใน
การแก้ไขแต่ละที่ซ่ึงไมเ่หมือนกัน โดยแต่ละระบบของฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การ
ด าเนินงานร่วมกันของฝ่ายงานต่าง ๆ จะกระท าผ่านการส่งเอกสารหรือส่งไฟล์ ส่งผลให้ประสบปัญหา
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของข้อมูล 
ความซ้ าซ้อน หรือความล่าช้าในด้านของการด าเนินงานในด้านความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ Sender (อ้างถึงใน เบญจพร บัวพงษ์ชน, 2561, หน้า 18) 
การประมวลข้อมูลหรือการจัดกระท าข้อมูล (Manipulating the data) ได้อธิบายว่า เป็นการจัด
กระท าข้อมูลในลักษณะ เช่น การแยกแยะประเภทข้อมูลต่าง ๆ การเรียงล าดับ การค านวณ และการ
สรุปย่อเพ่ือความชัดเจน 
  3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นค าสั่งที่แนบท้ายได้
อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน ท าให้ผู้ใช้โปรแกรม DPIS ยังคงต้องดึงข้อมูลจากโปรแกรม DPIS 
เพ่ือน ามาจัดท าเป็นค าสั่งแนบท้าย เมื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะน าข้อมูลที่
ได้จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูล     ไปใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดของปิยะ
นุช เงินคล้าย (2562, หน้า 85 - 86) การจัดการสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ ได้อธิบายว่า การสนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบที่ออกแบบมาแน่ใจได้มากน้อยเพียงใดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้ ถ้านักออกแบบระบบไม่ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้ได้ดีพอก็อาจไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ท าให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ต้องการท าให้ระบบสารสนเทศไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนาวดี สิงคิวิบูลย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหารและครูที่คุมระบบ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดเก็บข้อมูล ค าสั่ง กฎ ระเบียบต่างๆ 
ของโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รองลงมาคือ การจัดเก็บข้อมูล
การเงิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร 
 2. ปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรม (DPIS) จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งาน พบปัญหา
และอุปสรรคในการใช้งานโปรแกรม DPIS  โดยได้แบ่งปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม DPIS ออกเป็น 
2 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
  2.1 ประเด็นปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ (User) 
   1) ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS มีผู้ใช้งานหลายส่วนงาน เจ้าหน้าที่    ที่ใช้งาน
โปรแกรม DPIS ขาดความรู้และความช านาญในการใช้งาน เนื่องจากฟังก์ชั่นมีความยุ่งยากซับซ้อน
ต้องใช้ความช านาญและทักษะเฉพาะด้าน อีกทั้งผู้ใช้โปรแกรม DPIS ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายซึ่งปริมาณงานทีค่่อนข้างมาก ท าให้อาจจะท าข้อมูลคลาดเคลื่อนในบางครั้ง ประกอบ
กับไม่ได้มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม DPIS ท าให้ไม่มีแนวทางในการใช้โปรแกรม DPIS ตลอดจนวิธีการ
แก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงท าให้เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลและท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง สร้างความเสียหายเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลที่จะน าไปใช้
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ในการเลื่อนต าแหน่ง ขาดความเป็นธรรมในการประเมินผลงานบุคลากรของส านักงานศาลยุติธรรม  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกันยารัตน์ ผุดผาด (2560) เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้น
เชิงวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่ ส่ งผลต่อบรรยากาศการท า งานแบบเปิด  พบว่ า  การบริ หารจั ดการ  ( Management) 
                                   ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมาก
ที่สุด ซึ่งระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
องค์การเติบโตและพัฒนาในระยะยาว เนื่องจากข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้ทั้งองค์กร ประกอบด้วย การวางแผน (planning) 
การจัดการองค์การ  (organizing)  การควบคุม (controlling)  และการโน้มน้ าวพนักงาน 
(leading/influencing) (Lippert, K. S.) ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรให้
ความส าคัญกับปัญหา และภัยคุกคามด้านการบริหารจัดการของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใน
แง่ของการก าหนดนโยบายด้านความมั่นคง การควบคุมการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ 
หรือการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของระบบ (Behera, K. M.) ซึ่งปัญหาด้านความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลอาจท าให้เกิดความเสียหาย และขาดความเชื่อมั่นในระบบทรัพยากร
บุคคล สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ พบว่า จากการน าค าตอบที่ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ
ตอบอย่างเป็นอิสระแล้วน ามาแจกแจงหาค่าความถี่และค่าร้อยละ สรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้อง
และเป็นเหตุเป็นผล แล้วน ามาเสนอเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงพรรณนา ท าให้ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติ/คุณลักษณะของนักการเมื องท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดความคิดเห็น
เนื่องจากการใช้งานโปรแกรม DPIS ต่อการตัดสินใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
   2) ผู้ใช้โปรแกรม DPIS ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การศึกษาการใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สร้าง
ความเสียหายต่อบุคคลที่จะต้องได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชมพูนุท สาตรวาหา (2561) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรศาล
ชั้นต้นไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม พบว่า ปัญหาบุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคส่วน
ใหญ่ของศาลชั้นต้นขาดความกระตือรือร้นและขาดความสนใจในการสร้างนวัตกรรม  เพราะเข้าใจว่า
นวัตกรรมเป็นเรื่องเทคโนโลยี เท่านั้น จึงปัดภาระเรื่องนี้ไป ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ ทั้งๆที่
ศาลเคยเกิดนวัตกรรมหลายอย่างที่ไม่เก่ียวกับเทคโนโลยี  
  2.2 ประเด็นปัญหาจากโปรแกรม (DPIS) ซึ่งสามารถจ าแนกตามกระบวนการในการ
ท างานได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า Input ปัญหาโปรแกรม DPIS มีข้อจ ากัด
ในการใช้งานและการประมวลผลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง จึงท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
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จากความเป็นจริง เช่น ข้อมูลวันเดือนปีที่เข้าสู่ระดับการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลระดับการด ารงต าแหน่ง 
จึงท าให้ข้อมูลขาดความถูกต้องครบถ้วนและข้อมูลมีปริมาณที่มากท าให้การรวบรวมจัดระบบได้
ค่อนข้างยาก สอดคล้องกับแนวคิดของปิยะนุช เงินคล้าย (2562, หน้า 85 - 86) การจัดการ
สารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ ได้อธิบายว่า ความยากง่ายในการใช้งาน ระบบปัจจุบันถ้าออกแบบมาไม่ดี
อาจมีความซับซ้อนสูงท าให้ยากต่อการใช้งาน และไม่สะดวกต่อการเรียนรู้ในการท างาน การใช้งาน
หรือการควบคุมการท างานท าให้จ ากัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดอาจจะกระท าได้ยากซ่ึงรวมไปถึงการบ ารุงรักษาด้วย 
   2) การประมวลผลข้อมูล Process ปัญหาการท างานของระบบในการ
ประมวลผลยังไม่สามารถจัดเรียงล าดับอาวุโสได้ เนื่องจากเงื่อนไขในการจัดเรียงค่อนข้างมี
รายละเอียดยุ่งยากซับซ้อน ฉะนั้นต้องปรับปรุงโปรแกรม DPIS ให้สามารถประมวลผลได้ และมีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น ประกอบกับส านักงานศาลยุติธรรมมีการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่า (Oracle) มา
ระบบใหม่ (DPIS) ซึ่งเมื่อถ่ายโอนข้อมูลจะมีข้อมูลของบุคลากรบางส่วนที่ถ่ายโอนเข้าระบบใหม่ ไม่
สมบูรณ์ เช่น ประวัติการด ารงต าแหน่ง สังกัดที่ด ารงต าแหน่งมีความคลาดเคลื่อนในบางราย แต่
โดยรวมก็ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้อยู่จริง ยังลดขั้นตอนและกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล
ของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุษาวรรณ บินสมประสงค์. (2555 ) เรื่อง 
ระบบช่วยเหลือด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
กรณีศึกษา ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่า ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีเกณฑ์รวมอยู่ในระดับดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพ่ือสามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างคล่องตัว มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้   
   3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นค าสั่งที่แนบ
ท้ายได้อย่างสมบูรณ์ ความถูกต้องและครบถ้วน ท าให้ผู้ใช้โปรแกรม DPIS ยังคงต้องดึงข้อมูลจาก
โปรแกรม DPIS เพ่ือน ามาจัดท าเป็นค าสั่งแนบท้าย ท าให้เสียเวลาในการจัดพิมพ์ค าสั่งแนบท้ายและ
เสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าสั่งแนบท้ายหลายรอบ การตรวจสอบข้อมูล
ด้วยความละเอียดรอบคอบจะสามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี สวนเพลง 
(2552, หน้า 140 - 141) ได้อธิบายว่า การจัดการระบบสารสนเทศ ท าให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ความต้องการระบบ
สารสนเทศในอนาคตและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรม (DPIS) จาการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งาน
พบแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานโปรแกรม DPIS โดยได้แบ่งแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการใช้โปรแกรม DPIS ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

3.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งานระบบ (User) 
   1) ผู้ใช้งานโปรแกรม DPIS ขาดความรู้และความช านาญในการใช้งาน ควร
ให้ผู้ใช้งานเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม (DPIS) เพ่ือให้มีความรู้และความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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   2) ผู้ใช้งานโปรแกรมขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ควรให้
ผู้บังคับบัญชาท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสามารถใน
การใช้งานโปรแกรม DPIS ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หากได้คะแนนในการประเมินในระดับที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้โปรแกรม DPIS หรือผู้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงตัวและหากผู้ใช้โปรแกรม DPIS หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้คะแนนในการ
ประเมินเต็ม 100 จะต้องได้รับการชมเชยหรือรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แกเ่จ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานอีกด้วย  
  3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม (DPIS) ซึ่งสามารถจ าแนกตาม
กระบวนการในการท างานได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลน าเข้า Input มีข้อจ ากัดในการใช้งานและการ
ประมวลผลที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง โดยการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบต่างๆ ในการเลื่อนต าแหน่งให้เรียบร้อยก่อนน าข้อมูลบันทึกเข้าโปรแกรม DPIS เช่น การ
ตรวจสอบแนบท้ายค าสั่งเลื่อนระดับ ว่าข้อมูลวันเดือนปีที่เข้าสู่ระดับการด ารงต าแหน่งถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างค าสั่งที่เป็นเอกสารกับค าสั่งในระบบเมื่อถูกต้องตรงกัน
แล้วให้ด าเนินการยืนยันค าสั่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการในการน าเข้าข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนจะยืนยันค าสั่งในโปรแกรม DPIS จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส่งผลให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจรและคณะ. 
(2559) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ระยะที่ 
1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งาน ผลการประเมินส่วนใหญ่
พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ในการใช้งาน  
   2) การประมวลผลข้อมูล ยังไม่สามารถจัดเรียงล าดับอาวุโสได้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดเรียงโดยไม่ผ่านโปรแกรม DPIS เป็นการแก้ไขปัญหาหลักการท างานประมวลผลใน
เบื้องต้น ท าให้ข้อมูลที่ได้เกิดความถูกต้องมากกว่าการใช้โปรแกรม DPIS  
   3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ Output เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดท า
แนบท้ายค าสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ Excel และจากนั้นก็ด าเนินการเสนอค าสั่ง   ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติถือเป็น
อันสิ้นสุดกระบวนการในการออกค าสั่ง เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นในครั้งต่อไป และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลยุติธรรม  

 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 2) ควรให้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานโปรแกรม DPIS เพ่ือให้ผู้ใช้งานโปรแกรม 
DPIS ทุกคนมีความรู้ในงานต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในวันที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ลาเพื่อให้การท างานมี
ความต่อเนื่องไม่ล่าช้าและทันเวลา 
 3) ควรมีการจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม DPIS  
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