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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
อุปสรรค และการพัฒนา การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ า
ศาลล้มละลายกลาง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง  
เนื่องจากส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม  
เป็นกรอบแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามภารกิจของศาลยุติธรรม เพ่ือลดขั้นตอนการท างานของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ปัญหาและอุปสรรค พบว่า 1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ  
ทักษะ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี 2) บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
3) เทคโนโลยีไม่มีเสถียรภาพและไม่ทันสมัย 4) ปัญหาข้อจ ากัดของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย  
5) ปัญหาการจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา  
พบว่า 1) จัดอบรมพัฒนาบุคลากร 2) ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติของบุคลากร  
3) จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย 4) แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย  
5) จัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : กระบวนการ เทคโนโลยี ศาลล้มละลายกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง  
 **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  



2 
 

บทน า  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 
โดยอยู่ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งเสียง ภาพ และตัวอักษร บทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอุตสาหกรรมและบริการ ด้านการบริการของรัฐ ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ หลายประเทศทั่วโลกได้พยายาม
พัฒนาและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมามากมาย เทคโนโลยีท าให้สภาพของ
สังคมเปลี่ยนไปจากยุคอุตสาหกรรมเป็นโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหข้้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับองค์การ ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะไร้พรหมแดน
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
โดยการก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการ 
ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลือ่นนโยบายใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูป
ระบบราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
ให้เป็นระบบราชการ 4.0  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของศาลยุติธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบกับแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2564  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนและพัฒนางาน 
ตามภารกิจของศาลยุติธรรม ทั้งในด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอ านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน การบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล การปรับกระบวนทัศน์และยกระดับศักยภาพ
บุคลากรศาลยุติธรรมให้มีทักษะในการจัดการและใช้เทคโนโลยี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม  
พ.ศ. 2562 – 2564 ศาลยุติธรรม, ส านักงานศาลยุติธรรม (2562) ได้เผยแพร่ไว้ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือยกระดับงานอ านวยความยุติธรรม ศาลยุติธรรม
มีระบบงานสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วน e-Court และ e-Office เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชนร่วมกัน ศาลยุติธรรม 
มีการบริหารจัดการและบูรณาการการใช้ประโยชนของข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในศาลยุติธรรม
และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการไดสะดวกและง่ายขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทศัน์และยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร
ศาลยุติธรรม ผู้บริหารและบุคลากรศาลยุติธรรมทุกระดับมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมความโปร่งใสและเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรมของ
ประชาชนในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
งานตามภารกิจของศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม  



3 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรม ศาลยุติธรรม
ใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคดีและอ านวยความยุติธรรมไดอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  
 ส านักอ านวยการประจ าศาลล้มลายกลางเป็นหนว่ยงานในสังกัดศาลยุติธรรม เพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและการขับเคลื่อนของศาลยุติธรรม จึงได้น าเทคโนโลยีที่ส านักงานศาลยุติธรรม
ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ศาลทั่วประเทศน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี เพ่ือลดขั้นตอน 
ในการท างานของบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
งานคดภีายในองค์การ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลางต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัย ดังนี้  
 1. การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ประกาศ ค าสั่ง  
ระเบียบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานคดี เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 2. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview)  
 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
 1. ประชากร (Population) คือ บุคลากรของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง 
จ านวน 103 คน ประกอบด้วย  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง  จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการ  จ านวน 10 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ  จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  จ านวน 10 คน 
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  จ านวน 10 คน  
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 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน  จ านวน 13 คน 
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  จ านวน 18 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานต ารวจศาล  จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน 1 คน 
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.2   จ านวน 1 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  จ านวน 17 คน  
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกร  จ านวน 12 คน 
 เจ้าหน้าที่ต าแหน่งพนักงานเดินหมาย  จ านวน 2 คน  
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตั้งแต่ 
ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
ทีแ่ตกต่างกันออกไปและมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย  
 1. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง  จ านวน 1 คน  
 2. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 คน  
 3. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 คน  
 4. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมช านาญการ  จ านวน 1 คน  
 5. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  จ านวน 1 คน 
 6. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  จ านวน 1 คน  
 7. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมช านาญงาน  จ านวน 1 คน 
 8. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  จ านวน 1 คน  
 9. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จ านวน 1 คน  
 10. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  จ านวน 1 คน  
 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
ซึ่งลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใด 
ก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) การสัมภาษณ์ 
จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ และค าถามในแบบสัมภาษณ์
เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended)  
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า
เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
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 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ  
วารสาร เป็นต้น  
 1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า 
ในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด  
 1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารของส านักงานศาลยุติธรรมจัดท าขึ้น เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง  
คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ 
เป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) และผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ 
ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
จึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือน ามาแยกประเด็นข้อมูล 
ออกเป็นประเด็น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งสามข้อ  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน 
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
ด้านกระบวนการในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี ปัญหาและอุปสรรคในการน า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี วิธีการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริหารจัดการงานคดี โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 
 ผลการวิจัย  
 ศาลยุติธรรมเป็นองค์การที่น าระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)  
มาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์การมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ 
ในการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของ 
ศาลยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้บทบาทภารกิจหน้าที่ของศาลยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรม
ด้วยความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความเสมอภาคเท่าเทียม ส านักงานศาลยุติธรรม 
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จึงไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
องค์การศาลยุติธรรมในระยะ 4 ปี โดยมุ่งเน้นการอ านวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
และสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม และการเข้าถึงกระบวนการของศาลยุติธรรม 
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทันสมัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ JUSTICE ทั้งนี ้ส านักงานศาลยุติธรรม
ยังคงมีภารกิจส าคัญท่ีต้องขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้บรรลุผลส าคัญตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลดิจิทัล (Digital Court)  
ซึ่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์มาใช้ประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงานและการท างานร่วมกันหรือใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานหรือระบบในศาลให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
 ส านักอ านวยการประจ าศาลล้มลายกลางเป็นหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม จึงต้องด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2564  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่งผลให้ส านักอ านวยการประจ าศาลล้มลายกลาง สังกัดศาลยุติธรรมต้องปรับ
วิธีคิดและวิธีการท างาน เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาขับเคลื่อนให้ศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม
เปลี่ยนผ่านเป็น Digital Court 2020  
 กระบวนการในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ า 
ศาลล้มละลายกลาง พบว่า ศาลยุติธรรมไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564  
และนโยบายประธานศาลฎีกาก าหนดนโยบายการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้
สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี การให้บริการและการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  
ประกอบกับแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2564 โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่ศาลดิจิทัล (Digital Court) ดังนั้น ส านักอ านวยการประจ า 
ศาลล้มละลายกลางเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรม จึงต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงานโดยการน าเทคโนโลยีที่ศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาขึ้นมา
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ ในระยะแรกศาลยุติธรรม
และส านักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 
และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 เช่น โปรแกรมสารสนเทศ
ส านวนคดี CIMS ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการคดีในภายในศาลล้มละลายกลาง โดยทุกส่วนงาน
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลคดี เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และในระยะต่อมา เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น ศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาดิจิทัล
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ศาลดิจิทัลหรือ D-Court เช่น ระบบบริการ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ระบบสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ (Conference System) ระบบยื่นฟ้อง 
และส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการจึงเริ่มตั้งแต่การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศจนน ามาสู่การขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี  
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 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง พบว่า  
 1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการงานคดี และขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
 2. ปัญหาด้านทัศนคติของบุคลากร การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของบุคลากร 
ในองค์การ และการต่อต้านเทคโนโลยีเพราะยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิมไม่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
 3. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เกี่ยวกับเทคโนโลยี คือ ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ 
และงบประมาณที่จะพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหา การใช้ การดูแลรักษา และขาดงบประมาณ 
ในการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 4. ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย มีข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมดทุกกระบวนการ  
 5. ปัญหาการจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลต่าง ๆ ของส านัก
อ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลางยังขาดความเชื่อมโยงกัน  
 แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี 
ของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง พบว่า  
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานคดี และให้เกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมให้กับบุคลากร  
 2. ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติของบุคลากรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  
 3. จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี  
 4. แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 อภิปรายผล  
 กระบวนการในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 ศาลยุติธรรมเป็นองค์การที่น าระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)  
มาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงาน ศาลยุติธรรมมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม  
เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ส านักอ านวยการประจ า
ศาลล้มละลายกลางสังกัดศาลยุติธรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางส านักงานศาลยุติธรรม
ได้พัฒนาขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้เป็นกลไกส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรม
ในการอ านวยความยุติธรรม ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ตลอดจน
เป็นการลดขั้นตอนการท างาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) (อ้างถึงใน ส านักนายกรัฐมนตรี, 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ที่ได้ก าหนดวิธีการท างานใหม่ของระบบราชการ 4.0 
คือ 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั (Open & Connected Government) ต้องเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 
และเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 2) ยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานเชิงรุก ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว  
3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) สร้างนวัตกรรม
หรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก 
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่าเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะ และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562) ได้อธิบายว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น 1) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centered) การปฏิบัติงานของระบบราชการจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
2) ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุด 
ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีอาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3) มุ่งสู่อนาคต 
(Future-oriented) การคาดการณ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นและเป้าหมายที่ตนต้องการ 
ในอนาคต 4) การพัฒนาจากภายนอก (Outside-in approach) การสร้างศักยภาพและโอกาสให้ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 5) การท างานเชิงรุก (Proactive) การเตรียมการณ์เพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 6) คิดนอกกรอบ  
(Out of the box) การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 7) เน้นผลลัพธ์ 
(Result-oriented) การปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน  
แต่มุ่งผลลัพธ์ เน้นเป้าหมายขององค์การ 8) ความรวดเร็ว (Economy of speed) การที่องค์การ
สามารถท างานได้เร็วข้ึนจะท าให้ต้นทุนลดต่ าลง และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ 9) องค์การ 
ที่ไม่มีขอบเขต (Boundaryless) 10) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) เป็นการแสดงออก
ถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 11) ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Technology oriented)  
12) การจัดการความรู้ (Knowledge) น าความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในยุคการสร้างความรู้ 13) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวคิด
ที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ด้านต่าง ๆ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งในด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน
ของงาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว  
 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการงานคดี และขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ กาญจนา สัตย์ซื่อ (2558) ที่ได้ศึกษาทัศนคติของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านงานบุคคลกรณีศึกษา บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ผลการวิจัยสรุปว่า การเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในบริษัทฯ จ านวน 191 ตัวอย่าง และจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน บุคลากรยังขาด
ทักษะความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  
ยังคงส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านนี้น้อยเกินไป  
 2. ปัญหาด้านทัศนคติของบุคลากร การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
บุคลากรในองค์การและการต่อต้านเทคโนโลยี เพราะยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิมไม่พร้อมรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนสู่
เทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านมักจะเกิดปัญหาในเรื่องทัศนคติของบุคลากรในองค์การ
ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่จะคอยช่วยชี้แนะแนวทาง
ในระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเรื่องความยากของการใช้เทคโนโลยีที่จะต้องมีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากการท างานด้วยวิธีเดิม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ทีไ่ด้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ 
“M – Banking” ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางตรง 
ที่ส่งผลให้เทคโนโลยีเกิดการยอมรับใช้ คือ ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่า เทคโนโลยีมีประโยชน์  
และปัจจัยทางอ้อมอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ คือ คุณภาพของข้อมูลและคุณภาพ
ของระบบ คุณภาพของการบริการและการรับรู้การใช้งานง่าย และการรับรู้ความเสี่ยง อันจะน าไปสู่
การรับรู้ถึงการใช้งานง่ายและการใช้ประโยชน์ จนเกิดการยอมรับใช้ จากนั้นน าไปพัฒนา  
 3. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เกี่ยวกับเทคโนโลยี คือ ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ 
และงบประมาณที่จะพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและขาดงบประมาณในการ
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหา 
และแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยสรุปว่า ความต้องการ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งขณะนี้มีใช้ครบทุกแห่ง แต่ยังขาดความเสถียรหรือม่ันคงในการใช้งาน หากระบบมีความเสถียรมั่นคง 
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้มาจาก 
ระบบเครือข่ายซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนใน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ (Hardware) 2) ด้านโปรแกรมและสื่อ (Software) 3) ด้านบุคลากร (People ware) 
วัสดุ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย มีข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมดทุกกระบวนการ 
การปฏิบัติงานในระบบราชการอ้างอิงกับการปฏิบัติงานตามกรอบอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบ
และกฎหมายเป็นหลัก แต่กฎระเบียบและกฎหมายส่วนใหญ่ล้าสมัยและมีลักษณะรวมศูนย์ กระบวนการ
แก้ไขกฎหมายใช้เวลานาน เพราะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจที่มีอยู่เดิม ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อาภรณ์ คุระเอียด (2560) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
ภาครัฐ ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาและอุปสรรคที่เกิดจากการน าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ
ในภาครัฐ คือ ปัญหากฎระเบียบที่ยังเป็นแนวทางเดิม ปรับปรุงแก้ไขท าได้ยาก  
 5. ปัญหาการจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลต่าง ๆ ของส านัก
อ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลางยังขาดความเชื่อมโยงกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) ที่ได้ศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
ระบบงานศาลยุติธรรม ผลการวิจัยสรุปว่า ระบบข้อมูลของศาลยุติธรรมที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในศาลที่อยู่ในระดับเดียวกัน และอยู่ต่างชั้นศาลไม่สามารถน าข้อมูล 
มาใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  
 แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี 
ของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริหารจัดการงานคดี และให้เกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม 
ให้กับบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ภานุ ลิมมานนท์ (2546) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562)  
การสร้างนวัตกรรมในองค์การ นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบ
ของกระบวนการใหม่ ๆ ซึ่งจะท าให้กระบวนการในการผลิตและในการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)  
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) ต้องเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความรู้
และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
 2. ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติของบุคลากรในองค์การให้ยอมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทีม่ีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี ซึ่งจะท าให้บุคลากรยอมรับ
และให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีไดมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การใหม่ ๆ ที่สนับสนุนต่อ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมของระบบราชการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) (อ้างถึงใน วโิรจน ์ก่อสกุล, 2562)  
ได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยเน้นการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เกิดข้ึน
ในภาครัฐ เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหา
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบราชการ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
คือ “I AM READY” ซ่ึงข้าราชการจะต้องเป็นผู้ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity) ขยัน ตั้งใจท างาน 
(Activeness) มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality) ปรับตัวได้ทันโลก (Relevancy) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
(Efficiency) รับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย (Democracy)  
และมุ่งเน้นผลงาน (Yield)  
 3. ส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลางควรจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ อาภรณ์ คุระเอียด (2560) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการภาครัฐ  
ผลการวิจัยสรุปว่า รัฐบาลต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการส่งเสริมการลงทุน 
ด้านเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับทุกหน่วยงานก็จะท าให้การบริการ
ประชาชนง่ายขึ้น และหน่วยงานของภาครัฐจะต้องพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง  
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะท าให้ช่วยประหยัดเวลา มีความรวดเร็วสูง มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น  
สิ่งที่ตามมาคือช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของ 
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน และสอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556) (อ้างถึงใน ส านักนายกรัฐมนตรี, 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ได้ก าหนดกรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนทีม่ีความเชื่อมโยงกันระหว่างหลายส่วนราชการ 
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
และเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (อ้างถึงใน  
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562) รูปแบบที่ 1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน 
เป็นการน างานหลายขั้นตอนที่ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน 
และรูปแบบที่ 4 การสามารถให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที การให้บริการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการน าแนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) (อ้างถึงใน  
ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ได้ก าหนดกรอบแนวคิด 
ระบบราชการ 4.0 ให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องเปิดเผย
โปร่งใสในการท างาน แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการหรือและสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ เชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกัน 
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
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ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ มีดังนี้  
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพรอมทั้งความรูความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการฝึกอบรม 
ให้บุคลากรสั่งสมประสบการณ พัฒนาสมรรถนะ และคุณลักษณะ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและใช้ระบบ
ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ  
 2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ของบุคลากรในองค์การให้ได้รับทราบ
ถึงประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่น ามาใช้จะต้องเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะใช้ต้องค านึงถึงบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์การ  
 3. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการน าระบบเทคโนโลยีที่องค์การได้พัฒนาขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกัน  
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีเสถียรภาพต่อการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการและ
วัตถุประสงค์ในการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
รวมถึงพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสูการเข้าถึง
การบริการ  
 5. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้งภายใน 
และภายนอกองค์การ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างานของบุคลากร  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยต่อไป  
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสอบถาม 
เฉพาะกลุ่ม โดยแยกชุดค าถามส าหรับผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี (User) และส าหรับผู้ดูแลระบบ 
(System Administrator) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
มากยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือส ารวจความเห็นบุคลากรของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง ผู้ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเป็นประจ าว่ามีความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป  
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