
1 

การพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอยัการสูงสุด*  

Work skills development in the electronic case directory Electronic 
lawsuit of Chainat Provincial Prosecutor’s Office  

Office of the Attorney General 
                      รวิษฎา  ปัญญาวงศ์**  
 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะของบุคลากรใน
การท างานด้านสารบบคดีฯ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีฯ ของส านักงานอัยการ
จังหวัดชัยนาท 3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะในการท างานด้านสารบบคดีฯ ของบุคลากรใน
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่าจากการเชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการ
ยุติธรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส านักงานต ารวจ ส านักงานอัยการ ส านักงานศาล
ยุติธรรม จึงต้องพัฒนาการท างานให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการท างาน ดังนี้ 1) การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯ 2) การตรวจสอบ 
และดูแลความถูกต้อง 3) การจัดเก็บส านวนการสอบสวน 4) การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ 5) การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลฯ ปัญหาที่พบ มีดังนี้ 1)ป้อนข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน 2) มีปริมาณ
ส านวนคดีฯ มาก บุคลากรไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบและดูแลความถูกต้อง 3)มีปริมาณส านวนคดีฯ
มาก พ้ืนที่จัดเก็บมีน้อย 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรายงานและแบบพิมพ์บ่อยครั้ง 5) บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญด้านไอทีน้อย แนวทางแก้ไขปัญหามีดังนี้ 1)  ท าความเข้าใจปัญหา 2) วางแผน
แก้ปัญหา 3) ท าตามแผนที่ได้วางไว้ 4) ทบทวนฝึกทักษะให้เชี่ยวชาญ แนวทางการพัฒนาทักษะของ
บุคลากร มีดังนี้ 1) การจดบันทึก 2) การสอนและฝึกผู้อ่ืน 3) การเข้าร่วมสนทนากับเพ่ือนร่วมงาน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะ สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 
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บทน า 
มนุษย์ได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี มาช่วยในการท างานและช่วยในการด ารงชีวิต โดย

การน าเอาฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิต การสื่อสารง่ายขึ้น ทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้
อย่างง่ายดายส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารมีความรวดเร็ว เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่
หยุดยั้งนี้ มีความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
ต่างก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี และพัฒนาองค์การ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต (เดช อุณหะจิรังรักษ์ 2563, หน้า 14) 
การพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความรู้ 2) มิติ
ด้านทักษะ 3) มิติด้านสุขภาพอนามัย 4) มิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม  

การพัฒนาเชื่องโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการยุติธรรม เริ่มจากเมื่อมีการฟ้องคดี กับศาล
แขวง หรือศาลจังหวัดที่มีอ านาจพิจารณาคดีศาลแขวงในคดีอาญา โดยเฉพาะคดีฟ้องด้วยวาจา
เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกข้อมูลตั้งต้นที่อัยการโดยต ารวจน ามาฟ้องต่อศาล เช่น ข้อมูลฟ้องทั่วไป ข้อมูล
จ าเลย บันทึกการจับกุมฯลฯ ท าให้คดีที่ควรจะตัดสินได้อย่างรวดเร็วกลับต้องเสียเวลาในการรอการ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ส านักงานอัยการ จึงได้ร่วมมือกับส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ศึกษาการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการยื่นฟ้องคดีและการพิจารณาคดีอาญา โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ต ารวจสามารถบันทึก
ข้อมูลทางคดีเข้าสู่ระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบและฐานข้อมูลของส านักงานอัยการสูงสุด
เพ่ือที่อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง จากนั้นข้อมูลทางคดีจะถูกส่งต่อเข้ามายังระบบและฐานข้อมูลศาล ผ่าน
เทคโนโลยี Web Service และค าฟ้องของอัยการก็จะถูกส่งมายังศาลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยมีหลวงราชฤทธิ์ภักดี ด ารง
ต าแหน่งอัยการท่านแรก จวบจนถึงปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งอัยการจังหวัดชัยนาท ถึง   56 ท่าน 
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท รับผิดชอบส านวนการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัด
ชัยนาท จ านวน 8 อ าเภอ โดยมีสถานีต ารวจภูธรที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 14 สถานี ปัจจุบัน
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท มีที่ท าการอยู่ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

จากความเป็นมาดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างาน ปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์การต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะในการท างาน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการธุรการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานอัยการ
จังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากร ที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการธุรการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการธุรการประเภทอ านวยการ 1 คน 2) ข้าราชการธุรการ
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 1 คน 3) ข้าราชการธุรการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2 
คน 4) ข้าราชการธุรการประเภทเจ้าพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน 2  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะ
ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้
ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 



4 

     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน  ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถาม ที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูก
สัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 43)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัยถึงคุณลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูล เพ่ือน าไปสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
   4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ในรูปแบบพรรณนาความ 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 1.ศึกษาการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุดได้น าหลักแนวทางการท างานด้านสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท มีดังนี้ 
 -การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติรามระเบียบ
และวิธีการที่ส านักงานอัยการได้ก าหนดไว้ ตามนัยแห่งหนังสือที่ มท1203/ว94 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2528 และที่แก้ไขโดยอนุโลม และบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อส 0001.1(ทส)/ว398 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 เรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
 -การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้องของข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารบบฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนท าการบันทึก และเป็น
ผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้บันทึกดังกล่าว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ท าการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้บันทึกแล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัด โดยท าบันทึกการข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ไว้เป็น
หลักฐาน  -การจัดเก็บส านวนการสอบสวน เป็นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับส านวนคดี
เข้าสู่ระบบสารบบฯ โดยผ่านเครื่องสแกนเนอร์ เฉพาะที่เป็นคดีส าคัญตามระเบียบของการด าเนินคดี
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อาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนคดีอ่ืน ๆ ให้อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัด พิจารณา
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 -การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หนังสือและรายงานต่าง ๆ จาก
ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
  -การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบฯ เป็นไปตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงานอัยการสูงสุด บุคลากรผู้ใช้งาน
ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนที่ตนได้รับทราบ โดยการปฏิบัติหน้าที่หรือโดยวิธี
อ่ืนให้ผู้อ่ืนล่วงรู้รหัสผ่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนด เมื่อใช้งาน
เสร็จต้องออกจากระบบ (Logout) ทันที เมื่อหยุดหรือเลิกการใช้งาน ไม่น าข้อมูลจากระบบสารบบคดี
ไปเปิดเผย ดัดแปลง หรือกระท าการใด ๆ ในทางท่ีก่อความเสียหายแก่ราชการ 

จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด ได้น าแนวคิดการพัฒนาทักษะ ของบอย
เดลล์ (Boydell) (อ้างถึงใน นัยนัน บุญมี 2555, หน้า 22) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา มีวิธีการในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะที่หลากหลายและครอบคลุมวิธีการพัฒนาตนเองของนักวิชาการหลายท่าน 
โดยได้เลือกวิธีบางวิธีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะตนเองของบุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัด
ชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

พัฒนาทักษะโดยการจดบันทึกส่วนตัว (Personal Journal) เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง  การจัดเก็บส านวน
การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสาร บบคดี
อิเล็กทรอนิกส์  

พัฒนาทักษะโดยการสอนและฝึกผู้ อ่ืน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง การจัดเก็บส านวนการจัดส่งรายงาน
และแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์   

พัฒนาทักษะโดยการเข้าร่วมสนทนากับเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสา
รบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง การจัดเก็บส านวนการจัดส่ง
รายงานและแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์  

2. ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการ
ท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด จาก
การวิจัย พบว่าปัญหา อุปสรรค มีดังนี้ 
 -การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯ มีการป้อนข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถออก
รายงานคดีได้ บุคลากรขาดความรู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ด้านกฎหมาย ด้านระบบสารบบฯ และด้าน
ไอที ที่ต้องใช้ในการท างานยังไม่มีความแม่นย า และถูกต้องเพียงพอ อีกทั้งบุคลากรบางคนก็ไม่มี
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการท างานด้วยตนเอง จึงส่งผลให้การท างานด้านสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์เกิดความผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง 
 -ปริมาณส านวนคดีที่มีจ านวนมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้การ
ตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้องของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
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บางคนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการท างาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ ไม่มีสมาธิใน
การท างาน จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง   
 -ปริมาณของส านวนคดีที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บส านวนการสอบสวน มีไม่
เพียงพอ อีกท้ังส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทมีสถานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในสถาน
ที่นี้ มีหน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยงาน จึงท าให้ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ค่อนข้าง
จ ากัด 
 -การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ จากการที่กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯไม่ครบถ้วน 
ส่งผลให้ไม่สามารถออกรายงานได้ และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขอรายงานและแบบพิมพ์
บ่อยครั้ง ส่งผลให้เสียเวลาให้การค้นหาข้อมูล  
  -การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบฯบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานมี
ความเชี่ยวชาญด้านไอทีน้อย บุคลากรส่วนมากสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานสารบบฯได้ และมี
ส่วนน้อยที่ยังสแกนไวรัสหรือไม่ได้สแกนไวรัสเป็นประจ า 
 จากการวิจัย พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงาน
อัยการสูงสุด มีดังนี้ 

-การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์  
 ปัญหานี้เกิดจากการที่บุคลากรผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ

ข้อมูลที่จะต้องกรอกลงไป ขาดสมาธิในการท างาน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาความรู้  สารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และสมาธิ เพิ่มข้ึน เมื่อมีความรู้เพ่ิมขึ้นก็จะช่วยลดความ
ผิดพลาดลงได้ และเมื่อได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาความรู้เป็นประจ า ก็จะท าให้เกิดทักษะในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน 
 -ปริมาณส านวนคดีที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้องไม่ทั่วถึง 

ปัญหานี้เกิดจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางคน
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการท างาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ ไม่มีสมาธิในการ
ท างาน จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยการให้รางวัล หรือผลตอบแทนเพ่ิมเติม เมื่อบุคลากรมีแจงจูงใจในการท างาน มีสมาธิ
มุ่งม่ันในการท างาน ความผิดพลาดของข้อมูลก็จะลดลง และบุคลากรก็จะเกิดทักษะในการท างานเพ่ิม
มากขึ้น  
 -ปริมาณของส านวนคดีที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บส านวนการสอบสวน มีไม่
เพียงพอ  

ปัญหานี้เกิดจากการที่มีผู้กระท าผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณส านวน
คดีมีจ านวนที่มากขึ้น อีกทั้งส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทมีสถานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด
ชัยนาท ซึ่งในสถานที่นี้ มีหน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยงาน จึงท าให้ส านักงานอัยการจังหวัด
ชัยนาทมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น จึงต้องท าการตรวจสอบส านวนคดีที่หมดอายุความ เพ่ือ
ด าเนินการปลดเผาท าลายส านวน แล้วเสนออัยการพิจารณาปลดเผาท าลายส านวน เมื่อมีการปลดเผา
ท าลายส านวนแล้ว ก็ส่งผลให้มีพื้นที่เพ่ิมข้ึนในการจัดเก็บส านวนคดี 
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 -การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์  
ปัญหานี้เกิดจากการที่กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน 

ส่งผลให้ไม่สามารถออกรายงานได้ และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขอรายงานและแบบพิมพ์
บ่อยครั้ง ส่งผลให้เสียเวลาให้การค้นหาข้อมูล ดังนั้น จึงแก้ไขตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ก่อนการบันทึกทุกครั้ง และจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุมการท างาน
ร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีการแก้ไขปัญหานี้บ่อย ๆ ก็จะท าให้สามารถออกรายงานได้
อย่างรวดเร็ว และไม่เสียเวลาในการหาข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เคยมาขอรายงานบ่อย ๆ อีกต่อไป 
  -การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์  

ปัญหานี้เกิดจากการที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานมีความเชี่ยวชาญด้านไอที
น้อย บุคลากรส่วนมากสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ได้ และมี ส่วน
น้อยที่ยังสแกนไวรัสหรือไม่ได้สแกนไวรัสเป็นประจ า จึงใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ ให้บุคลากรเพ่ิมความรู้
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ จากคู่มือการใช้งานฯ ใน
เว็บของส านักงานอัยการสูงสุด และหาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี จากอินเตอร์เน็ต ผลจากการอ่าน
คู่มือฯ และหาความรู้ใหม่ๆจากอินเตอร์เน็ต ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น และ
บุคลากรมีการค้นหาข้อมูลบ่อย ๆ ท าให้เกิดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  
 3. ศึกษาหาข้อเสนอแนะพัฒนาทักษะในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ในส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด  จากการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรในส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด โดยการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

พัฒนาทักษะโดยการจดบันทึกส่วนตัว (Personal Journal) เกี่ยวกับการบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง  การ
จัดเก็บส านวนการจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบ
คดีอิเล็กทรอนิกส์ 

 พัฒนาทักษะโดยการสอนและฝึกผู้อ่ืน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบ
คดีอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง  การจัดเก็บส านวนการจัดส่ง
รายงานและแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์   

พัฒนาทักษะโดยการเข้าร่วมสนทนากับเพ่ือนร่วมงาน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้า
สู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้อง  การจัดเก็บส านวน
การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์  

 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

สาเหตุการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาใช้ในการยื่นฟ้องคดีและพิจารณา



8 

คดีอาญา ตั้งแต่ชั้นต ารวจ อัยการ ศาล เพ่ือลดระยะเวลาและความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล 
กระบวนการยื่นฟ้องคดี การพิจารณาคดี พิพากษาคดีแล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ นั้น จึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างาน การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างาน
ด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงาน
อัยการจังหวัดชัยนาท มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบฯ นั้น อาจพัฒนาทักษะตนเองหลายวิธี ตั้งแต่ การจด
บันทึกส่วนตัว, การสอนและฝึกผู้อ่ืน, การเข้าร่วมสนทนากับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับการ
พัฒนาแล้วสามารถเป็นประโยชน์ต่อส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาและส่งผล
ให้เกิดความส าเร็จในอนาคต และยังเป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของทุกองค์การ 
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งต่างให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะในการท างานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 1) กล่าวว่า 
ทรัพยากรของบุคลากร ที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
มีคุณค่าในการบริหารองค์การ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าโดยการเพ่ิม
ศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
2563, หน้า 88) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้ตรงการต าแหน่งงานปัจจุบันและ
รองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ โดย ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท มีแนวทางการท างาน
ด้วยสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ดังนี้ 

-การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติรามระเบียบและวิธีการที่
ส านักงานอัยการได้ก าหนดไว้ ตามนัยแห่งหนังสือที่ มท1203/ว94 ลงวันที่ 16 กันยายน 2528 และที่
แก้ไขโดยอนุโลม และบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อส 0001.1(ทส)/ว398 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
เรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
 -การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้องของข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารบบฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนท าการบันทึก และรับผิดชอบใน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้บันทึกดังกล่าว ห้ามมิให้ท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทั้งหมด
หรือบางส่วนที่ได้บันทึกแล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากอัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัด โดย
ท าบันทึกการข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ไว้เป็นหลักฐาน   

-การจัดเก็บส านวนการสอบสวน เป็นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับส านวนคดีเข้าสู่
ระบบสารบบฯ โดยผ่านเครื่องสแกนเนอร์ เฉพาะที่เป็นคดีส าคัญตามระเบียบของการด าเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนคดีอ่ืน ๆ ให้อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัด พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น 
 -การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หนังสือและรายงานต่าง ๆ จาก
ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
  -การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบฯ เป็นไปตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงานอัยการสูงสุด บุคลากรผู้ใช้งาน
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ต้องไม่เปดิเผยรหัสผ่านของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนที่ตนได้รับทราบ โดยการปฏิบัติหน้าที่หรือโดยวิธี
อ่ืนให้ผู้อ่ืนล่วงรู้รหัสผ่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนด เมื่อใช้งาน
เสร็จต้องออกจากระบบ (Logout) ทันที เมื่อหยุดหรือเลิกการใช้งาน ไม่น าข้อมูลจากระบบสารบบคดี
ไปเปิดเผย ดัดแปลง หรือกระท าการใด ๆในทางที่ก่อความเสียหายแก่ราชการ 

จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น โดยวิธีการ จดบันทึก การสอนและฝึกผู้อ่ืน และการเข้าร่วมการ
สนทนากับเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ  บอยเดล (boydell) (อ้างถึงใน นัยนัน บุญมี, 
2555, หน้า 22) ได้กล่าวว่า วิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาตนเองนั้น สามารถท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่
กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 1.วิธีการพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง จะประกอบไปด้วยกิจกรรม 9 
กิจกรรมคือ การจดบันทึกส่วนตัว การพิจารณาย้อนหลัง การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น การพัฒนาจิตใต้
ส านึก ความกล้าในการลองสิ่งใหม่ๆ การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม่ การปรับปรุงพลังความ
ตั้งใจ การเปิดใจให้กว้าง การจัดการกับส่วนดีและส่วนเสีย 2.วิธีการปรับปรุงความคิด ประกอบด้วย 
การอ่าน การจดบันทึก การประมวลตารางข้อมูลเป็นการท าตารางวิเคราะห์ความคิด การจดจ าสิ่งต่าง 
ๆ การคิดอย่างมีเหตุผล 3.วิธีการอ่ืนบางประการเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การอบรมตามหลัด
สูตร การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้น การสอนและฝึกผู้อ่ืน การจัดท าโครงการพิเศษ การเป็นสมาชิก
องค์การวิชาชีพ และสมาคมต่าง ๆ การเขียนบทความลงวารสาร 4.วิธีการพัฒนาความแข็งแรง การ
พักผ่อนและแง่มุมบางประการของตนเอง ประกอบด้วย ความแข็งแรงการพักผ่อนและการคิดค านึง 
การปรับปรุงอารมณ์ 5.วิธีการให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วย การเข้าร่วมสนทนา การ
เข้ากลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยสิน แก้วหนู (2555) เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเอง 
กระบวนการบริหารบุคลากรและปัจจัยที่มีความพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตระหนักถึงความต้องการพัฒนาตนเอง ตระหนึกถึงอนาคตในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรต้องการ
พัฒนาตนเองในเรื่องการมีทัศนคติ อุดมคติที่ดีงามต่อการท างาน การมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
การมีสุขภาพที่พร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตลอดจนการเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร การตรง
ต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และสังคมมากที่สุด ส่วนความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านทักษะ ความสามารถหรือ
สมรรถนะที่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นทีมและพัฒนาทีมงาน ทักษะการให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในอนาคต 

2.ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดี ฯ ของ
ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
พัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 
ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 
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-การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯ มีการป้อนข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
สามารถออกรายงานคดีได้ บุคลากรยังขาดความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรู้ด้านกฎหมาย 
ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และไอที ที่ต้องใช้ในการท างาน ยังไม่มีความแม่นย า และถูกต้อง
เพียงพอ อีกทั้งบุคลากรบางคนไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการท างานด้วยตนเอง จึงส่งผลให้การ
ท างานด้านสารบบฯเกิดความผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นันทพฤฒ วรินทรเวช (2562) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาล:กรณีศึกษาส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาในการ
พัฒนาบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คือ บุคลากรไม่เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง เนื่องจากบางคนคิดว่างานที่ตนปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องพัฒนาซึ่งเป็นงานที่ มี
ลักษณะเป็นกิจวัตร และบุคลาบางคนขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ และคณะ (2563) เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบอาชีพ ส าหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง พบปัญหาในการฝึกวิชาชีพ
ส าหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปางที่ผ่านมา กระบวนการเชิงอาชีพขาดการมีส่วน
ร่วมกับเจ้าของปัญหาคือผู้ต้องขัง ไม่ได้พิจารณาความต้องการของผู้ต้องการฝึกเป็นส าคัญ การ
ฝึกอบรมเป็นโปรแกรมที่ถูกก าหนดมาแล้วโดยทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการหรือความสนใจโดยตรงของผู้ต้องขัง ท าให้ส่งผลต่อความสนใจและเข้าใจ การฝึกทักษะอาชีพ 
เป็นการถ่ายทอดความรู้ หรือทักษะความช านาญ จากวิทยากรเพียงด้านเดียว แต่ไม่มีการพัฒนาเป็น
กระบวนการที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องระยะยาว เป็นการสอหน้าห้องเรียน ไม่มีการลงมือฝึกปฏิบัติ
อย่างเข้มข้นและปฏิบัติงานได้จริงภายหลังการพ้นโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ แพทย์
สมาน (2559-2560) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร พบว่าปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ของกรมศุลกากร คือ บุคลากรของกรมศุลกากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุลกากร 
โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ด้านงานศุลกากร เช่น พิกัดอัตราศุลกากร 
ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ บุญทอง (2561) 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษา
ความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด้านทักษะ ว่า 
หน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาขอรับบริการ แต่บุคลากรของ
หน่วยงานยังขาดทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงท าให้การปฏิบัติงานผ่าน
ระบบเทคโนโลยียังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

-ปริมาณส านวนคดีที่มีจ านวนมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ จึงส่งผล
ให้การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความถูกต้องของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบางคนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการท างาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ ไม่
มีสมาธิในการท างาน จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง   
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 -ปริมาณของส านวนคดีที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บส านวนฯมีไม่
เพียงพอ อีกท้ังส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทมีสถานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในสถาน
ที่นี้ มีหน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยงาน จึงท าให้ส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ค่อนข้าง
จ ากัด  

 -การจัดส่งรายงานและแบบพิมพ์ จากการที่กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯไม่
ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถออกรายงานได้ และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขอรายงานและแบบ
พิมพ์บ่อยครั้ง ส่งผลให้เสียเวลาให้การค้นหาข้อมูล และเสียเวลาการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มะลิวรรณ ชัยชนะ (2558) เรื่อง กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัญหาด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกิดจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต่าง
คนต่างเก็บเอกสาร ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย   

  -การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารบบฯ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานมีความเชี่ยวชาญด้านไอทีน้อย บุคลากรส่วนมากสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
สารบบฯ ได้ และมีส่วนน้อยที่ยังสแกนไวรัสหรือไม่ได้สแกนไวรัสเป็นประจ า 

3.แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทักษะบุคลากรในการ
ท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

จากการวิจัยพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทักษะ
บุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ส านักงาน
อัยการสูงสุด โดยวิธีการ การวางแผนการแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานสารบบฯ 
กฎหมายทั่วไป ระเบียบวิธีการปลดเผาส านวน ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือเพ่ิมทักษะให้มากขึ้น   
จัดการประชุมในหน่วยงานเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันและจัดประชุมการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการที่ได้
ท าตามแผนที่วางไว้ พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในช่วงแรกจะมีความติดขัดอยู่บ้าง 
และพบเจอปัญหาเพ่ิมมากขึ้นแต่ก็ใช้แนวทางเดิมในการแก้ไขปัญหา ทบทวนฝึกการใช้ทักษะในการ
ท างานด้านระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยการที่ลงมือท าบ่อย ๆ ซ้ า ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้มีความเชี่ยวชาญที่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ (George  Pólya) (อ้างถึงใน ณัฐพร 
โพธิ์เอ่ียม, 2550, หน้า 6) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแบ่งได้ 4 ขั้นตอน คือ ที่ 1)ท าความ
เข้าใจปัญหา 2)วางแผนแก้ปัญหา 3)ด าเนินการตามแผน 4)ตรวจสอบปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ โมกขาว (2561) เรื่องการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรบือ  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน โดยใช้หลักการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรง
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เรียนบรมือ จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนจะมุ่งเน้นส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหา 4 
ข้อ คือ 1)ขั้นระบุปัญหา 2)ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3)ขั้นก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 4)ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล เกตุสาลี และกันยารัตน์ เควียเซ่น (2561) เรื่อง การรู้ดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กล่าวว่า ความรู้ด้านดิจิทัลมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคคลไปสู่การเรียนรู้ดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จ าเป็นต้องได้รับการอบรม พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการน า
เทคโนโลยีมาใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น รวมไปถึงการที่ผู้ บริหารต้องมี
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะ วิธีการที่เหมาะสมแก่บุคลากรในหน่วยงาน อบรม ให้ความรู้ใน
ลักษณะต่างๆ อย่างเป็นประจ า เพราะพนักงานของหน่วยงานมีความรู้ดิจิทัลไม่เท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา รักจรรยาบรรณ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า แนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับโอกาสจาก หน่วยงานใน
การจัดการฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เป็นอันดับสุดท้าย จึงเสนอแนะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ิมงบประมาณหรือ
จัดสรรเงินทุนการฝึกอบรม และการส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทองเพียร เตยหอม (2562) เรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด้านการรอบรู้แห่งตน มี
แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาควรก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนของครูโดยให้ครูจัดท า ID 
Plan ให้คณะครูได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง ตามความต้องการในแต่ละ
กลุ่มสาระ แล้วน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน ผู้บริหารให้ขวัญก าลังใจ และ
ยกย่องชมเชยให้กับคณะครูที่ได้เข้ารับการประชุมอบรมและน าเสนอผลงานสู่สาธารณะชน 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรใน
ส านักงานอัยการจังหวัดนาท ส านักงานอัยการสูงสุด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับงานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ด้านอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

2. ควรจัดการประชุมร่วมกัน เป็นการประชุมแบบเป็นทางการ (Formal Meeting)  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต ารวจ อัยการ ศาล เพ่ือแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ท างาน ให้การท างานมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น 

3.ควรจัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานที่มีความทันสมัย และให้เพียงพอต่อความต้องการ 
4.ควรเพ่ิมบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บเอกสารประกอบส านวนโดยตรง โดยการใช้

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ และสะดวกรวดเร็วต่อการ
ค้นหา อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้มีความทันสมัยในโลกดิจิทัลที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ท่ัวถึง 
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