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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล รวมถึงศึกษาแนวทาง 
รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม ศกึษาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม และศึกษา
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ของสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในส่วนของการวิจัยสนามใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูล 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล คือ เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยากให้มีการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดฝึกอบรม การสอนงาน การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้
ทุนการศึกษา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล คือ บุคลากร
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรยังยึดติดกับการท างานแบบเดิม 
และปัญหาอุปกรณ์ท่ีเก่าเกินไปจนไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ อีกทั้งบุคลากรไม่ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว           
3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล คือ ให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการอบรม เน้นการอบรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามแผนการพัฒนาในยุคดิจิทัลของส านักงานศาลยุติธรรม และจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 4) รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ในยุคดิจิทัล จัดให้มีการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ มีการฝึกปฏิบัติงานจริง มีการสอนงานจากหัวหน้าจากผู้รู้       
ผู้มีทักษะ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน  ๆเพ่ือสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง การสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ค าส าคัญ: การพัฒนาข้าราชการ ดิจิทัล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
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บทน า 

 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่าง
กันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้
ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ 
ที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน สังคมโลกาภิวัตน์
คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่จะรับและแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ       
ไม่ค่อยมีข้อจ ากัด คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จัดระบบข้อมูล  และน ามาใช้
สื่อสารถึงกันในเวลาอันรวดเร็วทุกมุมโลก ในระยะไม่กี่ปีมานี้ ได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก 
จากเครื่องที่มีขนาดใหญ่ราคาแพง เป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็ก มีคุณภาพ ราคาถูก 
และศักยภาพสูง เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์  
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการน าเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆเข้ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และศาลยุติธรรมก็ด าเนินนโยบายในองค์กรให้สอดคล้องกับการท างานของ
รัฐบาล โดยก าหนดให้ปีพ.ศ. 2563 เป็นปีที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล หรือ Digital 
Court 2020 เพื่อบริการและอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
เป็นธรรม ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยในการขับเคลื่อนเพ่ือปรับเข้าสู่การเป็นศาล
ยุติธรรมดิจิทัล ต้องมีอุปกรณ์และระบบโปรแกรมต่างๆ เพ่ือช่วยให้การท างานเกิดความรวดเร็วรองรับ
เทคโนโลยีภายนอก  ซึ่งในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกันไปด้วยโดยต้อง
ปรับทั้งวิธีคิด (Mindset) กระบวนการท างาน และความสามารถของบุคลากรให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ แต่การใช้วิธีพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในระยะที่ผ่านมา โดยให้บุคลากร  
มาเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอาจไม่สามารถรองรับการพัฒนา   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการกับบุคลากรในจ านวนที่มากได้ กล่าวคือการเกิดข้อจ ากัดในการใช้สถานที่ห้องจัด
อบรม และห้องพัก ซึ่งมีไม่เพียงพอ ท าให้จัดการอบรมท าได้เพียงบางหลักสูตร และต้องจ ากัดจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม ด้วยเหตุนี้จึงอาจท าให้การพัฒนาคนไม่ครอบคลุมบุคลากรในทุกต าแหน่ง และไม่
รวดเร็วทันต่อทิศทางสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรั บ
หลักสูตร รวมทั้งรูปแบบของจัดการอบรมให้สอดคล้องกับปัจจุบันโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 เมื่อโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยและ
ข้าราชการไทยท างานแบบยุคดิจิทัล คือส่วนราชการมีการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งหน่วยงาน
ราชการต่างๆสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
และสามารถน าเทคโนโลยีที่มีอยู่สร้างผลผลิตการท างานให้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง ดังนั้น หากสถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีการปรับตัว โดยเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหามีการ
คัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับการใช้วิธีการอบรมแบบออนไลน์ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
เรียนรู้จากภายนอก แล้วเก็บรายวิชาการอบรมแบบออนไลน์บางส่วนมาประกอบการอบรมในหลักสูตร
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ของสถาบันฯ เพ่ือให้มีเนื้อหาครบถ้วนในหลักสูตรที่ก าหนด ก็จะท าให้หน่วยงานไม่ต้องเสีย เวลาในการ
จัดอบรมเอง เนื่องจากในหลายหัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม เป็นวิชาที่มีหน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ หรือบางหัวข้อวิชามีสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศด้วย โดยข้าราชการ
ศาลยุติธรรมสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมเพ่ิมความรู้ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้น่าจะท า
ให้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีสถานที่ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น สามารถทบทวน
หลักสูตรเดิมและสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในกระแสโลก รวมทั้ง
บริบทของการท างานใหม่ที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ การฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละต าแหน่ง หรือเป็นการเน้นการให้ความรู้เฉพาะด้านแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม น่าจะเป็น
แนวทางท่ีท าให้การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการอุทิศตัว 
บุคลิกภาพการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองค์กรผ่านกระบวนการของการศึกษาการฝึกอบรม 
และการพัฒนา ซึ่งองค์กรเป็นผู้จัดด าเนินการให้ หรือโดยบุคลากรด าเนินการเอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านความคิด ความรู้ จิตใจ บุคลิกภาพและการท างาน เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถวัดผลงาน
หรือความประพฤติของบุคลากรในองค์กรได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่องค์กรต้องการหรือไม่ 
 ด้วยความพัฒนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความซับซ้อนของ
องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ทุกองค์กรต่างต้องปรับตัวแข่งขันกัน
เพ่ือให้สามารถธ ารงอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับกระแสสังคม จึงเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารที่จะต้อง
เตรียมพร้อมด้านบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้ประสบการณ์ เพ่ือให้
บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแข่งขันกับองค์กร
คู่แข่งได้ในระยะยาว 
 เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผนวกกับองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ คนในองค์กรก็จะมีทักษะส าคัญคือ รู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร ซึ่งถือเป็นอุปนิสัยที่ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจ  
ในการเรียนรู้ของบุคลากรพร้อมผลักดันตนเองให้มีความรู้ทันต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
แสวงหาองค์ความรู้เพ่ือน ามาสนับสนุนส่งเสริมให้การท างานของตนมี ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไปได้โดย
อัตโนมัติ ส่งผลให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ นั่นจึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่แท้จริง และเมื่อ
องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถ องค์กรก็จะสามารถด าเนินไปได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
และท าให้องค์กรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะน าพาองค์กรให้ไปสู่
ความส าเร็จ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า       
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานอยู่ส่วน
วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม จึงมีความสนใจที่จะ
วิจัย การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ศึกษาแนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ศึกษาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ    
ศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล และศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
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ในยุคดิจิทัล และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 
 2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ในยุคดิจิทัล 
 4. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ค าสัง่ เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ระดับผู้อ านวยการ  จ านวน 1 คน 
 กลุ่มท่ี 2 ระดับหัวหน้าส่วน  จ านวน 3 คน 
 กลุ่มท่ี 3 ระดบัปฏิบัติการ  จ านวน 6 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Structured interview of Formal interview) ซึ่งลักษณะค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
(สุภางค์  จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์
ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป     
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
ทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น         
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์    
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย มีขั้นตอนในการวิเคราะห์

ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นค าถาม 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่แยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
แนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น        
ในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น          
ในกระบวนการพัฒนาและรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม           
ในยุคดิจิทัล ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย       
ในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากผลการศึกษาหนังสือ 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาข้าราชการ 
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ
ไดร้ับการพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ทั้งการฝึกอบรม 
การวางแผนงานอาชีพแต่ละบุคคล การพัฒนากิจกรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้เกดิความก้าวหน้าและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การด้วย ในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ได้แก่ 1. การปฐมนิเทศบุคลากร         
2.  ฝึกอบรม 3. การสอนงาน 4. การย้ายหน่วยงาน   5. การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม หรือการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  ภายนอกองค์กร 6. การลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 7. การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ในส่วนของข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปผลเรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเดน็ ดังนี้ 
 1. แนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 
 จากผลการส ารวจข้อมูลจ านวนบุคลากรของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
จ านวนทั้งหมด 10 คน ได้แก่ กลุ่มผู้อ านวยการ กลุ่มหัวหน้าส่วน และกลุ่มปฏิบัติการ จากการสัมภาษณ์
ด้านแนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล สรุปผลได้ดังนี้ 
  1) สนับสนุนองค์ประกอบในด้าน “ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capability)” 
นอกเหนือจากความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว  
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถือเป็นส่วนส าคัญหนึ่งของการเพ่ิมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่ 
การก้าวสู่การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัลโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น และมีทักษะ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  2) สนับสนุนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ในเรื่องการปรับกระบวนทัศน์และ
ยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรมตามแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรศาลยุติธรรมทุกระดับมีความสามารถและทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเชื่อมั่นต่อการอ านวย
ความยุติธรรมของประชาชนในสังคม 

วิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ได้แก่ 
1) การปฐมนิเทศบุคลากร คือการแนะน าองค์กรในมิติต่างๆ ท าให้บุคลากรใหม่ได้รู้จัก

องค์กรดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการ
ปฐมนิเทศถือเป็นกิจกรรมแรกที่บุคลากรใหม่จะได้ท าการเรียนรู้กับองค์กร ดังนั้น ความประทับใจในครั้งแรก 
(First Impression) จะฝังอยู่ในความรู้สึกของบุคลากรซึ่งเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลง และจะส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องท าการปฐมนิเทศให้มี
ประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 

2) การฝึกอบรม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบเพ่ือให้บุคคล   
ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ และจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมากขึ้น เพ่ือสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการอบรมทางไกล On line หรือ
ระบบ Zoom มากขึ้น การจัดฝึกอบรมในองค์กรนั้น อาจมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
บางครั้งอาจไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมาก ไม่จ าเป็นต้องใช้สถานที่ในการจัดหรือไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร     
ให้ยุ่งอยาก ขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรมอย่างจริงจังที่ต้องมีการจัดการรายละเอียดมากมายด้วยเช่นกัน 

3) การสอนงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงานเป็นวิธีการให้ความรู้ (Knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ 
(Attitude) ที่ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรผู้ถูกสอนงาน การสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก 
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) การศึกษาดูงาน สัมมนา หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร ถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสวงหาประสบการณ์ ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ จากภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แต่จะต้องมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 

5) การให้ทุนการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
นอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันและความจงรักภักดี    
ต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 

 2. อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล          
การศึกษาวิจัยพบว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล       
มีดังนี ้
  1) บุคลากรขาดแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ให้ความสนใจ 
ขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีดิจิทัล ยังยึดติดกับการปฏิบัติงาน
แบบเดิม มองว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้มีความยุ่งยาก และเป็นการเพิ่มภาระงาน 
  2) ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่     
มีอายุการใช้งานนานเกินไป ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถรองรับการท างานระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้ หรือจ านวนอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  



8 

  
 

  3) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ เป็นการใช้งานตามโปรแกรมที่ผู้เขียนโปรแกรม  
ได้เขียนไว้เท่านั้น หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับปรุงระบบให้ท างานได้มากขึ้นหรือดีขึ้น 
ก็ไม่สามารถท าได้ ยังขาดการปรับปรุงพัฒนาจากผู้เขียนโปรแกรมหรือผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ใช้งาน    
เกิดความไม่อยากใช้ระบบต่อไป 
  4) การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมโดยวิธีการอบรม บางหลักสูตรไม่สามารถใช้วิธี
อบรมออนไลน์ได้ เนื่องจากต้องมีการโต้ตอบซักถาม มีฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการโต้ตอบในลักษณะ       
two way อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรมอาจไม่เสถียร หรือระบบขัดข้องอาจส่งผลให้การอบรมไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  5) ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เริ่มตั้งแต่การก าหนดแนวทางการ
วางแผน การติดตาม การพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบ
ของดิจิทัล ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
  6) ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร คือ ผู้บริหารไม่มีความชัดเจน ไม่ได้การก าหนดทิศทาง    
การพัฒนาบุคลากร หากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมต้องการพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการท างานต้องมี
การก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน       
ศาลยุติธรรมด้วย 

 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุค
ดิจิทัล การศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบนการพัฒนาข้าราชการ       
ศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล มีดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2) ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเช่าอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทเอกชน โดยให้หน่วยงานภายนอกมาดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อม   
ในการใช้งาน 
  3) มีการปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับหัวข้อหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เน้นการอบรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องตาม
แผนการพัฒนาในยุคดิจิทัลของส านักงานศาลยุติธรรม และควรก าหนดให้ชัดเจนว่าหลักสูตรใดใช้วิธีการ
แบบใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
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  4) ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร        
ให้ชัดเจน โดยมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
รวมถึงก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับไว้อย่างชัดเจน 

 4. รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล             
การศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล     
มีดังนี ้
  1) การสร้างแรงจูงใจ และสร้างทัศนคคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มี
ความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานว่าเกิดผลดีและ           
มีประโยชน์อย่างไร ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากแค่ไหน จนเกิดการยอมรับและปรับตัวและ
เตรียมพร้อมรับมือเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
  2) จัดให้มีการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ มีการฝึกปฏิบัติงานจริง มีการสอนงานจาก
หัวหน้า จากผู้รู้ ผู้มีทักษะ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการจัดอบรมควรจัดหลักสูตร      
ให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง และเกิด
ประสิทธิภาพ 
  3) การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อ     
การจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม    
มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได ้
  4) ก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัลทุกคนต้อง
พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 

 อภิปรายผล 

 การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 แนวทาง รูปแบบ และวิธีการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
องค์ประกอบในด้าน “ความสามารถด้านดิจิทัล” นอกเหนือจากความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถือเป็นส่วนส าคัญหนึ่ง
ของการเพ่ิมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่การก้าวสู่การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัลโดยส่งเสริมบุคลากร
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นขึ้น นิตยา สุริน (2562) ซึ่งได้ศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงาน
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ศาลยุติธรรม ผลการวิจัยสรุปว่า ศักยภาพของบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้
โปรแกรมประมวลผลค าด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ และด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนทักษะ
ที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจหรือมีความเข้าใจน้อยมาก คือ ทักษะด้านการใช้โปรแกรม
น าเสนอ ด้านการใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ด้านการใช้สื่อ
ดิจิทัล และด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล มีประเด็น    
ที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. บุคลากรขาดแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ให้ความสนใจ       
ขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีดิจิทัล ยังยึดติดกับการปฏิบัติงาน
แบบเดิมๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชภัทร มีจิตร (2562) ที่ได้ศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ข้าราชการและลูกจ้างสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการและลูกจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

2. ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีอายุการ   
ใช้งานนานเกินไป ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถรองรับการท างานระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมใหม่ๆ      
ได้ หรือจ านวนอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต ารวจเอก วิทยา 
ราชแก้ว (2558) ที่ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวน
กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ขาดความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น ยานพาหนะน้ามันเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา มีความเครียดด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องท าการจ่ายเอง ,อาวุธปืน วิทยุ
สื่อสาร ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับก าลังพล แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวนกองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ควรพัฒนาด้านนโยบายในการแต่งตั้ง ข้าราชการต ารวจในระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย     
ท าให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง และการขาดก าลังพลระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอ    
กับการปฏิบัติงาน ท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขาดสวัสดิการในการปฏิบัติงาน 
เช่น เบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัยที่มีให้ไม่เพียงพอ กับจ านวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอยู่ ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย     
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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3. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ เป็นการใช้งานตามโปรแกรมที่ผู้เขียนโปรแกรมได้เขียนไว้
เท่านั้น หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับปรุงระบบให้ ท างานได้มากขึ้นหรือดีขึ้น            
ก็ไม่สามารถท าได้  

4. การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมโดยวิธีการอบรม บางหลักสูตรไม่สามารถใช้วิธีอบรม
ออนไลน์ได้ เนื่องจากต้องมีการโต้ตอบซักถาม มีฝึกปฏิบัติ อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม           
อาจไม่เสถียร หรือระบบขัดข้อง อาจส่งผลให้การอบรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5. ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เริ่มตั้งแต่การก าหนดแนวทางการวางแผน       
การติดตาม การพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล 
ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โนรีย์  ทรัพย์โสภณ (2559) ที่ได้ศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคลากรเป็น
สิ่งจ าเป็น มีปัจจัยประกอบหลายด้าน ควรให้มีการพัฒนาในหลายๆ วิธี หลายกิจกรรมลักษณะการ
พัฒนาบุคลากรด าเนินการคล้ายคลึงกัน ในส่วนการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และ
มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาบุคลากร จะท าให้บุคลากร  มีประสิทธิภาพส่งผล
ให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีองค์ประกอบที่มีตัวแปรมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

6. ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร คือ ผู้บริหารไม่มีความชัดเจน ไม่ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในสถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม และปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของบุคลากร   
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรอักษร นนทปทุม (2562) ได้ศึกษา ปัจจัย  
ที่ มีผลกระทบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและตรวจสอบ ผลการวิจัยพบว่า การที่        
จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย AML/CFT ที่เป็นกฎหมายเฉพาะรวมถึงธุรกิจแต่ละ
ประเภทที่อยู่ภายใต้กองก ากับและตรวจสอบ จะต้องอาศัยการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งเป็น  ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจซึ่งมีทักษะในการถ่ายทอดที่ดี ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ ได้จากการปฏิบัติจริง การสอบถามผู้รู้และการได้รับค าแนะน าจาก หัวหน้างาน            
เพ่ือนร่วมงานหรือมีผู้ค่อยให้ค าชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือท า
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ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานควบคู่กับการท าความ
เข้าใจในธุรกิจ นอกจากนี้การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี             
มาประยุกต์ใช้ในการก ากับและตรวจสอบ รวมถึงการน านวัตกรรมมาปรับใช้หรือการคิดค้นเพ่ือหา
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรเจ้าหน้าที่สามารถก ากับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศจากบริษัทเอกชนแทน โดยให้หน่วยงานภายนอกมาดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน  

3. มีการปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับหัวข้อหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน       
เน้นการอบรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการ
พัฒนาในยุคดิจิทัลของส านักงานศาลยุติธรรม  

4. ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้ชัดเจน โดยมี
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึงก าหนด
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับไว้อย่างชัดเจน 

รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล มีประเด็น      
ที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. การสร้างแรงจูงใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความ
กระตือรือร้น ในการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานว่าเกิดผลดีและมีประโยชน์
อย่างไร  

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ มีการฝึกปฏิบัติงานจริง มีการสอนงานจากหัวหน้า 
จากผู้รู้ ผู้มีทักษะ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดอบรมควรจัดหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ือสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง และเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อการจัดการอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอด     
ให้ผู้อื่นได ้

4. ก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัลทุกคนต้องพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการก าหนดวิธีการพัฒนาที่ เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน เพราะการเรียนรู้             

ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เรื่องเดียว ด้วยวิธีเหมือนกัน ขอเสนอวิธีการพัฒนา เช่น 
1.1 การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มการอ่าน การหารือ 
1.2 การน าระบบการสอนงาน Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง Mentoring มาใช้ในองค์กร 

 1.3 การพัฒนา Application เพ่ือรองรับการ Training บุคลากร เพ่ือให้บุคลากร
สามารถ เข้าอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา จัดท าเป็นเหมือนอยู่ในห้องอบรมจริง มีการสื่อสารแบบสองทาง    
เมื่อมีการอบรม และมีการจัดบทเรียนต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรเป็นห้องๆ ให้บุคลากรเข้าอบรม   
ได้ตามความเหมาะสม ตามแผน การพัฒนา 

2. หน่วยงานควรมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้ตั้งใจปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะด้านภาษา 
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการ ที่เกี่ยวกับ          
การปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล เปรียบเทียบกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม หรือศึกษาหน่วยงานทั้งหมดในสังกัดส านักงาน      
ศาลยุติธรรมในภาพรวมจ าท าให้ได้ข้อมูลกว้างมากขึ้น 

2. ควรวิจัยถึงความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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