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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
ของศาลปกครอง ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและการใช้งาน รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
10 คน ผลการวิจัยพบว่า ศาลปกครองไดด้ าเนินการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือบริการประชาชน โดยไดเ้ปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา การด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนสามารถยื่นฟ้องคดีปกครองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อีก 1 ช่องทาง 
จากเดิมท่ีประชาชนคู่กรณี ต้องเดินทางมายื่นฟ้อง ณ ที่ท าการศาลปกครองหรือส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์ 
นอกจากให้บริการประชาชนแล้ว ยังพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี 
การบริหารจัดการคดีของศาลปกครอง เพ่ิมความถูกต้อง รวดเร็ว ลดภาระ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทางปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปัญหา 
และอุปสรรคพบว่า 1) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีอัตราก าลัง 
ไม่เพียงพอกับภาระงาน 2) ผู้ใช้งานระบบมหีลายกลุ่ม หลายวัย บางคนไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี 
ขาดทักษะด้านดิจิทัลและยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการพัฒนา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนใหญม่ีอายุการใช้งานมากไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ 4) ระบบงาน 
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ยังพัฒนาได้ไม่ครอบคลุมกระบวนพิจารณาคดีปกครองทั้งหมด 5) ข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเท่าที่ควร 
ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่า 1) ควรเพ่ิมอัตราและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรเดิมให้มีทักษะและสมรรถนะสูงขึ้น 2) ควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้มีทักษะดิจิทัลเพิ่มข้ึน 3) ควรพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกระบวนพิจารณาคดีปกครองทั้งหมด พัฒนาให้ 
ใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ 4) ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่จ าเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของศาลปกครองที่ก าหนดไว้ 

 
ค าส าคัญ:  ระบบงานคดปีกครอง  อิเล็กทรอนิกส์  ศาลปกครอง  
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บทน า  
 ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่อ านวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง 
แก่คู่กรณีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการด าเนินงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ให้สมดุลกัน โดยได้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นและเปิดท าการเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2544 ตามการบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยมีเจตนารมณ์ให้คดีพิพาททางปกครอง 
ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
เนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองให้ได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยศาลปกครองเป็นการเฉพาะ
คดีพิพาททางปกครองที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองดังกล่าวนี้ เป็นคดีพิพาทที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจตามกฎหมายบังคับเหนือเอกชน หรือเป็นคดีพิพาทที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือคดีพิพาทท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทาง 
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท า 
อย่างหนึ่งอย่างใด 

 เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญา จึงต้องมีวิธีพิจารณา 
ที่เหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง โดยใช้วิธีพิจารณาแบบไต่สวน อันเป็นวิธีการที่มีหลักส าคัญ 
ในการให้อ านาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกว้างขวาง และเป็นผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาเอง 
การพิจารณาคดีปกครองยังคงต้องเคารพหลักทั่วไปของระบบวิธีพิจารณาคดีอันเป็นหลักการที่มุ่งเน้น
ให้มีการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เช่น การฟังความสองฝ่าย การพิจารณา 
ไปตามกรอบของค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้อง การคัดค้านตุลาการ เป็นต้น จากหลักการของกระบวน
พิจารณาคดีปกครองดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาสู่การวางระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งส่วนหนึ่ง 
อันเป็นกรอบสาระส าคัญได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 และอีกส่วนหนึ่งก าหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. (1) ก าหนดให้มีการ 
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบ และ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่า เรื่องท่ีใช้บริการหรือเกี่ยวข้องด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด 
(Tracking and/or notification system) ประกอบกับพระราชบัญญัติบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงผ่านระบบการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) รวมถึงการให้ยื่นค าขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการอนุญาตผ่านทางระบบดังกล่าว ตลอดจนก าหนดให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของรัฐ 
ให้มีความเป็นเอกภาพและมีความสอดคล้องกัน  
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 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ท าให้มีปริมาณคดีเข้าสู่ศาลปกครองมากข้ึนทุกปี ซึ่งศาลปกครองได้ยกระดับและพัฒนากระบวน
พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับ 
การบริหารงานศาลในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เช่น การพิจารณาคดีปกครอง
โดยเร่งด่วน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมโดยเร็วไม่ล่าช้า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
เพ่ือให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงโดยเร็ว การบังคับคดีปกครองให้ทันต่อการเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายแก่คู่กรณีได้อย่างทันการณ์ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คือ การยื่นค าฟ้องคดีถึงศาลมีค าพิพากษา/ค าสั่ง 
และเพ่ือให้การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 46 ให้การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จากเดิมค าฟ้อง 
ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ประชาชนสามารถ
ยื่นค าฟ้อง โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร ตามระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่า 
วันที่ส่งค าฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล 
อ่ืนใดหรือโทรสาร เป็นวันที่ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมทั้งออกระเบียบของที่ประชุมใหญ ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 โดยให้ 
ความหมายของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ว่า เป็นระบบงานที่ศาลปกครองจัดให้มีข้ึน 
เพ่ือการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฟ้องคดี 
การยื่น ส่งและรับค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม ค าชี้แจง ค าแถลง ค าร้อง ค าขอ
หรือพยานหลักฐานรวมถึงค าสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศาลปกครอง
ที่ว่า “อ านวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ” หรือคติพจน์ที่ว่า “เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย” 

 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ตามที่
กล่าวมาข้างต้น ศาลปกครองได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้านที่ 3 การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) 
ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาศาลปกครองให้เป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt) 
และก้าวไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดพั้ฒนา
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น พร้อมทั้งเปิดให้บริการประชาชนยื่นฟ้องคดีปกครองผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา  

 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรของส านักวิทยาการสารสนเทศ 
จึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) 
ของศาลปกครอง ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและการใช้งาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  
1. การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง (e-Admincourt) 
2. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ของ
ศาลปกครอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบเป็นทางการ (Structured interview of 
formal interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
1. ประชากรของการวิจัย (Population) ได้แก่ ผู้บริหารศาลปกครอง ผู้บริหารส านักงาน

ศาลปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือผู้ใช้งาน ในสังกัดศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเกี่ยวข้องการพัฒนาระบบดังกล่าว รวมจ านวน 10 ท่าน 
ดังนี้ 

1) ผู้บริหารศาลปกครอง 
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   จ านวน 1 ท่าน 

2) ผู้บริหารส านักงานศาลปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (Chief Information Officer : CIO) 

 ที่ปรึกษาส านักงานศาลปกครอง   จ านวน 1 ท่าน 
3) ผู้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนสนเทศ  จ านวน 1 ท่าน 
งานคดีปกครอง  

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ท่าน 
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคดีปกครองหรือผู้ใช้งาน 

 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  จ านวน 1 ท่าน  
 พนักงานคดีปกครอง  จ านวน 3 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ 
เป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ซึ่งลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค ์
จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณจ์ะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ในการบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า
เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ต ารา คู่มือการใช้งานหรือคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ 

อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ 

เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2562 ระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระบบราชการ 4.0 แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธี 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้ศึกษาวิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ 
ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัย 
จะใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล บันทึกเสียงตามค าบอก 
ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีข้ันตอน 
ในการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานศาลปกครอง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะ 
ที่มีความคล้ายกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบฯ 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 ผลการวิจัยพบว่า ศาลปกครองไดด้ าเนินการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือบริการประชาชนขึ้นและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา การด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนสามารถยื่นฟ้องคดีปกครองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อีก 1 ช่องทาง 
จากเดิมท่ีประชาชนคู่กรณีต้องเดินทางมายื่นฟ้อง ณ ที่ท าการศาลปกครองหรือส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์ 
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) นอกจากให้บริการประชาชนแล้ว ยังพัฒนาขึ้น
เพ่ืออ านวยความความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดีของศาลปกครอง 
เพ่ิมความถูกต้อง รวดเร็ว ลดภาระ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ทางปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยระบบฯ สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจาก
ประชาชนยื่นฟ้องคดี ทั้งส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์และส านวนคดีกระดาษ ตุลาการเจ้าของส านวนและ
พนักงานคดีปกครองสามารถเข้าถึงส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบคล้ายส านวนกระดาษท าให้
เกิดความคุ้นเคยในการท างาน  

การท างานของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบและพัฒนา เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกต่อผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ผู้บริหารศาลปกครอง : จ่ายส านวนแก่องค์คณะ
และแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี 2) ตุลาการหัวหน้าคณะ : มอบหมายตุลาการเจ้าของส านวน ส่งเรื่อง
เสนอองค์คณะ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเอกสารและลงนามเอกสารในห้องประชุมองค์คณะ 
จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารศาลปกครอง 3) ตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง : 
ตรวจสอบเอกสารคู่ความท่ียื่นทางอิเล็กทรอนิกส์และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ตรวจค าฟ้อง ตรวจค าให้การ ตรวจค าคัดค้านค าให้การ ตรวจค าให้การเพ่ิมเติม ตรวจค าอุทธรณ์ 
ตรวจค าแก้อุทธรณ์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนระบบจัดท าร่างเอกสารให้ เช่น รายงานกระบวนพิจารณา 
ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ ค าสั่งเรียกให้ท าค าคัดค้านค าให้การ ค าสั่ง
เรียกให้ท าค าให้การเพ่ิมเติม หมายแจ้งค าสั่งศาล บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน สรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของส านวน หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง หมายแจ้งวันนัด
พิจารณาคดีครั้งแรก เป็นต้น โดยตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง เสนอเอกสารและลงนามในเอกสารตามสิทธิ์ในระบบ 4) ผู้ปฏิบัติด้านคดีปกครอง : 
ตรวจสอบค าฟ้องเบื้องต้น ออกหมายเลขคดีด า สร้างหนังสือสอบถามความประสงค์ในการใช้
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ สรุปค าฟ้องเบื้องต้นก่อนเสนอประธานศาลปกครองสูงสุด 
หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตรวจสอบค่าธรรมเนียมศาล ส่งหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเมล 
แจ้งเตือน ส่งเอกสารพยานหลักฐานไปยังคู่กรณีทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งค าพิพากษา/ค าสั่งศาล 
ไปยังคู่กรณีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่ตั้งไว้  3  ประเด็น ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ผู้บริหารศาลปกครอง
และผู้บริหารส านักงานศาลปกครองได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการและผู้ให้ข้อมูลทุกท่านทราบว่า 
การพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
และแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่า 
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เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลปกครองต้องมีระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Admincourt) เพ่ือให้บริการประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการ 
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสรุปหลักการพัฒนาระบบฯ ที่ส าคัญได้ 3 ประการ คือ 
1) ระบบต้องรักษามาตรฐานทางวิธีพิจารณาคดีและมีความชัดเจน 2) ระบบต้องมีความปลอดภัย 
และรักษาความลับ มีเสถียรภาพสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาตามต้องการ 3) เป็นระบบ 
ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งที่เป็นประชาชน หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และต้องช่วยลดภาระงานก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  

  2. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบ 
งานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
 2.1 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีอัตราก าลัง 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่ 
มีข้ันตอนการท างานซับซ้อนหลากหลายหน้าที่มีการท างานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลให้กับระบบสารสนเทศภายนอก เช่น ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหาร 
งานบุคคล ประกอบกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจที่ต้องดูแลสนับสนุนแก้ไขปัญหา 
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศอ่ืน ๆ จากภาระงาน
ดังกล่าวท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะหรือสมรรถนะ  

2.2 ผู้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารศาลปกครอง ตุลาการ 
ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม 
หลายวัย บางคนไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี ขาดทักษะด้านดิจิทัล และไม่ให้ความส าคัญกับการอบรม
แนะน าการใช้งานระบบและยังท างานด้วยระบบส านวนคดีกระดาษแบบเดิม  

2.3 เครื่องมืออุปกรณ์ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานระบบฯ 
เครื่องที่ใช้งานอยู่ส่วนมากมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี แม้ได้รับการจัดสรรทดแทนแต่ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งานที่แท้จริง 

2.4 ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ยังพัฒนาได้ไม่ครอบคลุมกระบวนพิจารณาคดี
ปกครองทั้งหมด ประกอบกับการปฏิบัติงานหรือด าเนินการมีส่วนที่แตกต่างไปจากการด าเนินคดีแบบ
ปกติ และในการใช้งานบางขั้นตอนยังมีปัญหาติดขัดใช้ได้งานเฉพาะขั้นตอนหลัก บางขั้นตอนต้องไป
ด าเนินการภายนอกระบบ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจึงค่อยสแกนเอกสารที่ท าภายนอกเข้าในระบบ 
ท าให้เกิดความไม่สะดวก 

2.5 งบประมาณ งบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอย่างจ ากัด ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแม้ว่าการพัฒนาโปรแกรม 
จะด าเนินการโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส านักงานศาลปกครอง แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้
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งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย
สื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 
3.1 ควรเพิ่มอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สูงขึ้นเพ่ือให้สามารถพัฒนา คิดค้น ผลิตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
ส าหรับให้บริการประชาชนและใช้งานในศาลปกครอง 

3.2 ควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีทักษะดิจิทัลเพิ่มข้ึน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง 
จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างต่อเนื่อง จัดประชุม/สัมมนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก้าวไปสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Court) ต่อไป 

3.3 ควรพัฒนาปรับปรุงระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกระบวน
พิจารณาคดีท้ังหมด พัฒนาให้ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน 

3.4 ขอจัดสรรงบประมาณ ต้องจัดท าค าของบประมาณและค าชี้แจงให้หน่วยจัดสรร
งบประมาณเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครองที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอ ส าหรับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง ศาลปกครองและส านักงาน
ศาลปกครองให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ
รัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นนโยบาย 
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พิจารณาได้จากแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึงเป็น 
แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลฯ 
มุง่เน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
ดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ "Digital Transformation" อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยก าหนด
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ประเด็นขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การยกระดับบริการภาครัฐ 
2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 ศาลปกครองให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนสู่องค์การดิจิทัล โดยได้ก าหนดเป็นแผนแม่บท
ศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับแรกของศาลปกครอง 
ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของศาลปกครอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความ
ยุติธรรมทางปกครอง โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ 
ในการลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม สร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากลและเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งใน 
แผนแม่บทด้านที่ 3 การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) มีเป้าหมายน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการอ านวยความยุติธรรมทางปกครอง เพื่อความโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว โดยได้
ด าเนินการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชน ซึ่งระบบฯ ดังกล่าว
เป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ท างานในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล 
ตามแนวทางของรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ซ่ึงบุญเกียรติ การะเวกพันธุ (2563) ไดอธิบายไว้ว่า คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุงความเปนเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้ 
กับการบริหารงานภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ซ่ึงวิโรจน์ ก่อสกุล (2562) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นการน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ 
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทาง 
หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
หลายประการ เช่น 1) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นการให้บริการโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการกับความกังวลของประชาชนในทุกขั้นตอนของการส่งมอบงาน
บริการหรืออาจกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติงานระบบราชการจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก 2) ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นความสามารถในการหาวิธีการหรือ
ทางเลือกท่ีดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 3) เน้นผลลัพธ์ (Result-oriented) เป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่มุ่งผลลัพธ์เน้นเป้าหมายขององค์การ โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
ว่าการปฏิบัติงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของนวัตกรรมองค์การ ซึ่งภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, 
หน้า 49-50) ได้อธิบายว่า การสร้างนวัตกรรมในองค์การแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 1) นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product innovation) การสร้างนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องมีการคิดค้น 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสนอคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้า
จะได้รับ ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การสร้าง 
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การทดสอบ 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและ
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้
กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น 
ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการจัดการทรัพยากร การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) นวัตกรรมการจัดการ/นวัตกรรมการบริหาร (Management innovation) การสร้างนวัตกรรม
ทางการจัดการ องค์การจะต้องใช้ความรู้ทางการบริหาร ฯลฯ อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของระบบ
ราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ่งได้เสนอไว้ว่า ภาครัฐหรือ
ราชการจะต้องท างาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better 
Governance, Happier Citizens) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวย
ความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้น 
ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน
และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์  ก่อสกุล 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง องค์การปี 2019 ว่าการปรับตัวขององค์การยุคใหม่ในสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพราะผลของกระแสโลกาภิวัฒน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 
การท าธุรกิจไร้พรมแดน และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก องค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
จึงต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและการเจริญเติบโต ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีมีความยืดหยุ่น การให้บริการต้องท าได้ทุกที่ ทุกเวลาและ 
ทุกประเภท เพ่ือให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรัญญา เดชพงษ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบค าร้องอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเอกสาร
มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศ 
มีบทบาทและความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ 

 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบงาน 
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

1. ปัญหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
กับการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจที่ต้อง
ดูแลสนับสนุนแก้ไขปัญหา รวมทั้งซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบ
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รักษาความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลจากภาระงานดังกล่าว ท าให้ไม่ได้รับ 
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนา
โปรแกรมด้วยเทคนิคใหม่ ๆ เช่น การเขียนแอปพลิเคชัน ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Tablet, 
SmartPhone เพ่ือให้สามารถพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
ของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2560) ที่ได้ศึกษาการ 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม จากผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบที่เป็นส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเป็นส าคัญ 
คือ ในเรื่องของจ านวนอัตราก าลังและบุคลากรที่มีความรู้ทักษะในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์มีผล 
ในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลในเรื่องระบบงานที่ท าให้เกิดความต่อเนื่อง ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติและผู้ดูแลระบบ (บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์) จะต้อง 
มีความพร้อมในการรองรับกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ พรนภา เตียสุธิกุล และบุญทัน ดอกไธสง (2561) ทีไ่ดศ้ึกษาปัญหา
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรภาครัฐยังไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าที่ควร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็น 
ในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง และ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิมา ชลศิริ 
(2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน า ไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิคส่งผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะกรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมีจ านวนไม่เพียงพอ การแก้ปัญหา 
ที่ต้องการ คือ ให้เพ่ิมอัตราก าลังในต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ให้เพียงพอและต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ 
ที่มีความรู้ความสามารถ 

2. ปัญหาผู้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม 
หลายวัย บางคนไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีหรือขาดทักษะด้านดิจิทัล ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบฯ และไม่ให้ความส าคัญกับการอบรมแนะน าการใช้งานระบบ 
ขาดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติ และขาดการอบรมแนะน าการใช้งานที่ต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2560) ที่ได้ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญที่มีผล 
ต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ได้แก่ วิธีการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขาดความรู้ ความเอาใจใส่ในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะ และการยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษา 
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พบว่า ปัจจัยทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่าปัจจัย
ทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง  

3. ปัญหาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ยังพัฒนาได้ไม่ครอบคลุมกระบวนพิจารณา 
คดีปกครองทั้งหมด ประกอบกับการปฏิบัติงานหรือด าเนินการมีส่วนที่แตกต่างไปจากการด าเนินคดี 
แบบปกติ และในการใช้งานบางข้ันตอนยังมีปัญหาติดขัดใช้ได้งานเฉพาะขั้นตอนหลัก บางขั้นตอน 
ต้องไปด าเนินการภายนอกระบบ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว จึงสแกนเอกสารที่ท าภายนอกเข้าเก็บ 
ในระบบท าให้เกิดความไม่สะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2560) 
ที่ได้ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถของโปรแกรมระบบงานและระบบฐานข้อมูลไม่รองรับต่อการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิมา ชลศิริ (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการคลังและพัสดุในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ทีต่้องการให้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมระบบ บัญชี 3 มิติ ให้ท างานได้ 
เต็มประสิทธิภาพ ครบถ้วน และมีความเชื่อมโยงถึงกันทุกระบบ และควรเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย 
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย ตรงความต้องการของทุกฝ่าย 

4. ปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 
เครื่องที่ใช้งานอยู่ส่วนมากมีอายุการใช้งานมาก แม้ได้รับการจัดสรรทดแทนแต่ก็ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้งานที่แท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2560) ที่ได้ศึกษา 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมจาก ผลการศึกษาพบว่า 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการท างานในปัจจุบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ พรนภา เตียสุธิกุล และบุญทัน ดอกไธสง (2561) 
ที่ได้ศึกษาปัญหายุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ของ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่มีความทันสมัยเท่าที่ควร อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา 
(2559) ทีไ่ด้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
พบว่าด้านวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) ยังไม่ขาดแคลน 
ในด้านนี้ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดยังต่ าไม่ทันสมัยและสถานศึกษาต้องการเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

5. ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอย่างจ ากัด 
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีเสนอ ถึงแม้ว่า 
การพัฒนาโปรแกรมจะด าเนินการโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส านักงานศาลปกครอง แต่ยังมี
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ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ระบบรักษาความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2560) ที่ได้
ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม จากผลการศึกษา
พบว่า มีข้อจ ากัดของงบประมาณท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2559) ทีไ่ด้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษาสามารถแยกเป็นประเด็นได้ 3 ด้าน คือ 1. ด้านงบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ (Hardware) 
1) ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับสถานศึกษา  
2) ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ให้สถานศึกษาได้น าไปใช้ในการ
บริหารจัดการ 3) ควรให้สถานศึกษาสามารถก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีน าไปใช้ 
ในการบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอนได้เอง 4) ควรส่งเสริมให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรมั่นคงและเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. สรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อให้
สามารถพัฒนา คิดค้น นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ส าหรับใช้งานภายในศาลปกครอง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคว่า ควรมีแผนพัฒนา/อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และก้าวทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ 
รวมถึงการสรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2559) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและ
แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่าแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาด้านบุคลากร (Peopleware) 1) ควรสนับสนุน 
จัดอัตราก าลังบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
สถานศึกษาโดยตรง  

2. พัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีทักษะดิจิทัลก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จัดประชุม/สัมมนา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมใจกันพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก้าวไปสู่ศาลปกครอง



14 

อัจฉริยะ (Smart Court) ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) 
ทีไ่ด้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคว่า ควรมีแผนพัฒนา/อบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ 
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ รวมถึงการสรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  

3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกระบวนพิจารณา 
คดีครบทุกข้ันตอนพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถ
ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เช่น แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ว่าควรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การติดต่อสื่อสาร และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน ภายนอก และระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและ
แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาด้านโปรแกรมและสื่อที่ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน (Software) 1) ควรสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์  
2) ควรสนับสนุนแอปพลิเคชั่น (Application) โปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ เช่น MS Word,  
MS Excel, Photoshop เป็นต้น 3) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท าหน้าที่ควบคุม 
การท างานของอุปกรณ์ท้ังหมด เช่น DOS, Windows 7 ฯลฯ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะท างานได้จะต้องมี
ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งมาควบคุมการท างาน 4) ควรสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4. ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ ต้องจัดท าค าของบประมาณและ 
ค าชี้แจงให้หน่วยจัดสรรงบประมาณเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครองที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอ 
ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2559)  
ทีไ่ด้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ด้านงบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ (Hardware) 1) ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับสถานศึกษา 2) ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับ 
ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ให้สถานศึกษาได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 3) ควรให้สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่น าไปใช้ในการบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียน 
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การสอนได้เอง 4) ควรส่งเสริมให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรมั่นคง
และเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมเพ่ือบริการประชาชน 
และส าหรับใช้ในหน่วยงาน เช่น ระบบปัญหาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นต้น 
 1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิด  
และวิธีการท างาน สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนองค์การสู่รัฐบาลดิจิทัล 

1.3 สนับสนุนงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ ์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสร้างนวัตกรรมส าหรับบริการประชาชน รวมทั้งส าหรับใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สามารถ
พัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและร่วม 
ใช้งานบริการผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่จะสร้างข้ึนและกับการบริการ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัย 
เชิงคุณภาพ เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฯ รวมทั้งค้นหาถึงปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ 
เพ่ือได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่มีความชัดเจนมากข้ึน 

2.2 ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 

2.3 ศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการยื่นฟ้องคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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