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การพัฒนาระบบบริหารงานด้านการจัดท าฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ 
ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด* 

Administrative development of human trafficking database under the 
supervision of the Department of Trafficking in Persons Litigation Office 

of the Attorney General 
นพพล  ค ำวัง** 

บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำวิธีกำร ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย ์ศึกษำปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข ตลอดจนแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้วิธีกำรวิจัยเอกสำรและวิจัยสนำม โดยสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงจำก
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีกำรน ำระบบสำรบบ
คดีอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ โดยมีส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ท ำ
หน้ำที่จัดเก็บฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ โดยดึงข้อมูลจำกสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ มำตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและจัดท ำสรุปรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับชั้น 2) 
ปัญหำและอุปสรรค บุคลำกร ขำดทักษะ ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
มีกำรสับเปลี่ยนโยกย้ำยและจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ ขำดกำรก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน อุปกรณ์
ในกำรท ำงำนไม่เพียงพอหรือเก่ำล้ำสมัย 3) แนวทำงกำรแก้ไข ควรมีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ และเพ่ิม
จ ำนวนบุคลำกรให้เพียงพอ ผู้บังคับบัญชำควรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และจัดสรร
อุปกรณ์ในกำรท ำงำนให้เพียงพอ 4) แนวทำงในกำรพัฒนำ ควรมีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ และจัดท ำคู่มือหรือวิดีโอวิธีกำรท ำงำน ผู้บังคับบัญชำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแล
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน พัฒนำสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถประมวลผลข้อมูลไดร้วดเร็วขึ้นและ
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์เผยแพร่ และเปิดรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล 

ค าส าคัญ: ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์; กำรค้ำมนุษย์; สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์; ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 

 

 

 

 

 
 
*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงานด้านการจัดท าฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ 
ของส านักงานคดีค้ามนุษย ์ส านักงานอัยการสูงสุด 
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บทน า 
 กำรค้ำมนุษย์ เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกำรไม่เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
อย่ำงร้ำยแรง เป็นกำรก่ออำชญำกรรมโดยกำรถือเอำมนุษย์เป็นสินค้ำในกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
นับเป็นกำรค้ำทำสรูปแบบใหม่ที่อำศัยควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ควำมไม่มั่นคง 
ในชีวิตและทรัพย์สินของคนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ยำกไร้ ชนกลุ่มน้อยชนพื้นเมือง เด็ก และสตรี 
มำแสวงหำประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรบังคับให้ค้ำประเวณี กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร 
กำรกระท ำเพ่ือกำรตัดเอำอวัยวะเพ่ือกำรค้ำ เป็นต้น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำประกำศใช้กฎหมำยคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ เมื่อปี 
พ.ศ. 2543 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ของสหรัฐฯ โดยมีกำรจัดตั้งส ำนักงำน
เพ่ือกำรตรวจสอบและต่อสู้กับกำรค้ำมนุษย์ข้ึนภำยใต้กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ มีหน้ำที่หลัก
ในกำรตรวจสอบและป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ทั้งภำยในสหรัฐฯ และรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก 
และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เรื่องสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (TIP Report) เพ่ือเสนอต่อรัฐสภำสหรัฐฯ 
โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 3 หรือระดับต่ ำสุดในกำรจัดล ำดับ 
ของรำยงำนดังกล่ำว 
 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ก ำหนดให้กำรค้ำมนุษย์เป็นปัญหำที่ต้องป้องกัน
ปรำบปรำมและแก้ไขอย่ำงจริงจัง และต่อมำในวันที่ 3 เมษำยน 2558 นำยกรัฐมนตรี ได้ท ำหน้ำที่ 
เป็นประธำนมอบนโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ให้เป็นวำระแห่งชำติ โดยเร่งรัดบูรณำกำร
กำรท ำงำนของทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยกันสร้ำงควำมเข้ำใจให้เกิดข้ึนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เร่งสร้ำงมุมมองสังคมไทยให้ตระหนักว่ำกำรค้ำมนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและเป็นกำรกระท ำ 
ที่ผิดกฎหมำย ต้องเคำรพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยต่ำง ๆ 
ที่เป็นอุปสรรค เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบได้อย่ำงแท้จริง 
 ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ เป็นหน่วยงำนย่อยในสังกัดส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด จัดตั้งเมื่อปี 2558 
มีภำรกิจหลักในกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ในทุกรูปแบบ และกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ รวมทั้งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำร
ด ำเนินคดีค้ำมนุษย ์ดังนั้น ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์จึงเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญในกระบวนกำรยุติธรรมที่มี
ภำรกิจด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ และรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินคดีในชั้นพนักงำนอัยกำร เขียนรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ของประเทศไทยเสนอต่อรัฐบำลสหรัฐ 
เพ่ือจัดอันดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของประเทศไทย 
 จำกควำมเป็นมำดังกล่ำว ผู้วจิัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ศึกษำปัญหำและอุปสรรค ตลอดจนแนวทำงแก้ไข และน ำผลที่ได้ 
จำกกำรศึกษำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำวิธีกำร ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ 
 2. เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ 
 3. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์  
 4. เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ และกำรวิจัยสนำม เก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์
แบบมีโครงสร้ำงจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) ซึ่งพิจำรณำจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ของส ำนักคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดย
เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จ ำนวน 10 คน ดังนี้ 
  1. รองอธิบดีอัยกำร (ข้ำรำชกำรอัยกำร ชั้น 6) จ ำนวน 1 คน 
  2. อัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ (ข้ำรำชกำรอัยกำร  
ชั้น 6) จ ำนวน 1 คน 
  3. อัยกำรผู้เชี่ยวชำญพิเศษ (ข้ำรำชกำรอัยกำร ชั้น 5) จ ำนวน 1 คน 
  4. ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักอ ำนวยกำร จ ำนวน 1 คน 
  5. นิติกรช ำนำญกำร จ ำนวน 2 คน 
  6. นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 คน 
  7. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 คน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเอกสาร 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
คดีค้ำมนุษย์ ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด จำกผลกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร 
วำรสำร สิ่งพิมพ์ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ ประกำศ 
ค ำสั่ง เอกสำรของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และขอน ำเสนอประเด็นข้อค้นพบเป็นรำยประเด็น ดังนี้ 
 กำรบริหำร คือ ศิลปะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ วิโรจน์ ก่อสกุล 
(2564, หน้ำ 31) ส่วนประกอบของกำรบริหำร (Functions of Administration) แบ่งออกเป็น 5 ขั้น 
คือ 1) กำรวำงแผน (Planning) 2) กำรจัดรูปงำน (Organizing) 3) กำรสั่งกำร (Commanding) 
4) กำรประสำนงำน (Cooradinating) และ 5) กำรควบคุมบังคับบัญชำ (Controlling) โดยหลักกำร
บริหำรของ Henri Fayol แบ่งเป็น แบ่งเป็น 1) หลักกำรแบ่งแยกหน้ำที่กันท ำงำน (Division of 
Work) กำรแบ่งแยกงำนกันท ำ หรือกำรสร้ำงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนก่อให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน 2) หลักกำรของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
บุคคลในองค์กำรจะต้องถูกก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจนทุกคนในองค์กำร
จึงมีหน้ำที่ของตนที่จะต้องกระท ำและต้องรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตน หำกบุคคลใดละเลยต่ออ ำนำจ
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย 3) หลกัของกฎระเบียบ (Discipline) ต้องมี
ควำมเคำรพและเชื่อฟังต่อกฎระเบียบมีผู้บังคับบัญชำ และมีบทลงโทษต่อผู้ที่กระท ำผิดต่อกฎ ระเบียบ 
4) หลักของเอกภำพในกำรบังคับบัญชำ (Unity of Command) ทุกคนภำยในองค์กำรจะต้องรับ
ค ำสั่งและรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำเพียงคนเดียวเพ่ือลดปัญหำและข้อขัดแย้งในองค์กำร 
5) หลักเอกภำพขององค์กำร (Unity of Direction) มีควำมสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและต่ำงมี
เป้ำหมำยร่วมกันในกำรท ำงำน 6) มีระบบของกำรบังคับบัญชำ (Scalar Chain) กำรบังคับบัญชำ
จะตอ้งเป็นไปตำมหลักของเอกภำพในกำรบังคับบัญชำทุกคนในองค์กำรจะต้องรับผิดชอบ 
ต่อผู้บังคับบัญชำเพียงคนเดียว สำยกำรบังคับบัญชำจะเชื่อมโยงตั้งแต่บุคคลเบื้องบนสุดไปยังฐำน
ต่ ำสุดขององค์กำร 7) ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรในทุก ๆ ส่วนและทุก ๆ ระดับ (Initiative) 
มีควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรที่ได้วำงเอำไว้ต้องรู้จักคิดและแก้ไขปัญหำ 
Fayol (อ้ำงถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2563, หน้ำ 23 – 25) หลักกำรบริหำรงำนของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
คือ POSDCORB อันหมำยถึงงำนซึ่งเป็นภำระหน้ำที่ 7 ประกำรของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร คือ 1) P 
มำจำก Planning คือ กำรก ำหนดแนวทำงของกิจกำรที่ต้องกำรจะท ำและวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำร 
ท ำกิจกำรนั้นให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกิจกำรนั้น 2) O มำจำก Organizing 
คือ กำรก ำหนดโครงสร้ำงแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนย่อยต่ำง ๆ ของกิจกำรตำมที่ได้จัดแบ่งไว้
แล้วอย่ำงเป็นทำงกำร 3) S มำจำก Staffing คือ กำรจัดหำและฝึกอบรมหน่วยงำนช่วยอ ำนวยกำร
และกำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสภำพกำรท ำงำนให้เป็นที่น่ำพึงพอใจ 4) D มำจำก Directing คือ กำรวินิจฉัย
สั่งกำรในรูปของระเบียบและค ำสั่ง ทั้งที่เป็นเรื่องเฉพำะและเรื่องทั่ว ๆ ไป และกำรให้บริกำรในฐำนะ
ผู้น ำของกิจกำร 5) CO มำจำก Coordinating คือ กำรประสำนส่วนต่ำง ๆ ของงำนเข้ำด้วยกัน 
6) R มำจำก Reporting คือ กำรรำยงำนผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
ก้ำวหน้ำไปแค่ไหน โดยผ่ำนทำงกำรบันทึก กำรวิจัย และกำรตรวจสอบ เป็นต้น และ 7) B มำจำก 
Budgeting คือ กำรวำงแผน ตรวจสอบและควบคุมทำงกำรเงิน Gulick (อ้ำงถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2563, หน้ำ 25 - 26) 
 กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 คือ กำรพัฒนำ
องค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำ 
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ เน้นกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำม
ทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบกำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกร
ในองค์กำร เน้นกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ส่งเสริมและ
พัฒนำหน่วยงำนของรัฐไปสู่กำรเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment) น ำเทคโนโลยีมำใช้
ภำยในองค์กำรเพ่ือปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรงำนของภำครัฐมีประสิทธิภำพ 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำนแบบเวอร์ช่วล (Virtual Ofice) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติรำชกำรและประหยัดค่ำใช้จ่ำย พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลักโดยกำรจัดระบบงำน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ (บุญเกียรติ  กำระเวกพันธุ์, 2564, หน้ำ 22 - 41) 
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 ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์ 
และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มีอัยกำรพิเศษฝ่ำย เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ รับผิดชอบงำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
ภำยในส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยสนาม 
 ในส่วนข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์สำมำรถน ำมำวิเครำะห์แยกเป็นประเด็นเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเป็นรำยข้อ ดังนี้ 
 1. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มีดังนี้ 
 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นหน่วยงำนกลำงน้ ำในกระบวนกำรยุติธรรม เดิมมีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรด ำเนินคดีโดยกำรบันทึกลงในสมุดคุม โดยแยกประเภทตำมข้ันตอนกำรท ำงำนของพนักงำน
อัยกำร ต่อมำปี พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีกำรน ำระบบสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ 
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลส ำนวนคดีต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
และต่อมำได้มีกำรเพิ่มเมนูข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ข้ึนมำ ซึ่งสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มีควำมปลอดภัยสูง 
ผู้ที่จะใช้งำนต้องท ำเรื่องขอรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน และในกำรใช้งำนต้องใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตระบบ
แลนภำยในส ำนักงำนเท่ำนั้น 
 ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 และหนึ่งในภำรกิจของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 
คือ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงำนย่อย คือ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์
และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ (สฝยฐ.) เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของ ผู้ให้ข้อมูล 
คนที่ 1 รองอธิบดีอัยกำร ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 
มีส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ท ำหน้ำที่เก็บรวบและจัดท ำ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ โดยมอบหมำยให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ก ำกับดูแล” และส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดี 
ค้ำมนุษย์ได้มีค ำสั่งมอบหมำยงำนภำยในให้เจ้ำหน้ำที่นิติกรช ำนำญกำรเป็นผู้ดูแลฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ 
และมีค ำสั่งให้พนักงำนอัยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้วย เมื่อส ำนักงำนอัยกำรในต่ำงจังหวัดหรือ
ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ในส่วนกลำง รับส ำนวนคดีค้ำมนุษย์จำกต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลลงใน
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลก็จะถูกส่งมำยังส ำนักงำนส่วนกลำง เจ้ำหน้ำที่นิติกรของ สฝยฐ.
จะดึงข้อมูลจำกสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ มำบันทึกในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล เพ่ือตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลดังกล่ำว และจัดท ำสรุปผลรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ชั้น ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นอกจำกนี้มีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดท ำสถิติ เพื่อใช้
ประกอบกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ และเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 อัยกำรพิเศษฝ่ำย
ยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำย
ยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ได้มีค ำสั่งภำยในมอบหมำยงำน โดยให้เจ้ำหน้ำที่นิติกรช ำนำญ
กำร ท ำหน้ำทีจ่ัดเก็บรวบรวมข้อมูลคดีค้ำมนุษย์และมีค ำสั่งให้พนักงำนอัยกำรก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ 
นิติกรด้วยหำกเกิดอุปสรรคปัญหำในกำรท ำงำนก็ให้รำยงำนผมทรำบเพ่ือหำทำงแก้ไขร่วมกัน 
และก ำชับเจ้ำหน้ำที่นิติกรให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หำกท่ำนอธิบดีอัยกำรหรือผู้บริหำร
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ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต้องกำรทรำบข้อมูล ก็สำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ทันที และปัจจุบันมีกำรรำยงำน
ผลกำรจัดเก็บข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ให้ผู้บริหำรทรำบเป็นประจ ำภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป” 
 นอกจำกนี้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรบันทึกข้อมูลลงในสำรบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละส ำนักงำนโดยมีส ำนักพัฒนำระบบกำรบริหำร 
(สพร.) ท ำหน้ำที่ตรวจประเมินผลตำมตัวชี้วัดเป็นประจ ำทุกปี และหำกส ำนักงำนใดไม่ผ่ำนตัวชี้วัด 
ตำมเกณฑ์คะแนนที่ตั้งไว้ ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข 
 2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มีดังนี้ 
  1) ด้ำนบุคลำกร ขำดทักษะ ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนท ำให้บันทึกข้อมูลลงใน 
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลำด เช่น ชนิด
ส ำนวน ประเภทคดีค้ำมนุษย์ว่ำเป็นประเภทใดบ้ำงใน 8 ประเภท เป็นต้น และไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน บุคลำกรมีกำรสับเปลี่ยนโยกย้ำย หรือมีเจ้ำหน้ำที่มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม ่ซึ่งยัง
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมเรื่องกำรลงข้อมูลในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ
เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นิติกรช ำนำญกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...กำรบันทึก
ข้อมูลผิดของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดต่ำง ๆ 
ต้นทำงที่เป็นเจ้ำของส ำนวนทั่วประเทศ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นิติกรช ำนำญกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ 
“...มีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดี (บันทึกข้อมูลลงสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์) 
และเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงข้อมูลเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์” 
  2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ขำดกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกคดีค้ำมนุษย์เกิดข้ึนน้อย เจ้ำหน้ำที่จึงไม่ให้ควำมส ำคัญ ประกอบกับส ำนักงำน
อัยกำรในต่ำงจังหวัดมีส ำนวนคดีแพ่ง คดีอำญำอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนมำก และกำรติดต่อประสำนงำน 
เพ่ือสอบถำมข้อมูลคดีกับส ำนักงำนอัยกำรในต่ำงจังหวัดไม่ได้ข้อมูลในทันทีต้องรอเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบค้นหำส ำนวนคดีก่อน ซึ่งใช้ระยะเวลำนำน 
  3) ด้ำนอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน ส ำนักงำนอัยกำรในต่ำงจังหวัด 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอหรือเก่ำล้ำสมัย ไม่มีจุดแลนเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพรำะ
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่อนุญำตให้เข้ำสู่ระบบโดยใช้สัญญำณไวไฟ จึงส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนท ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบันทึกข้อมูล และตัวสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มีควำมล่ำช้ำในกำรประมวลข้อมูล 
เมื่อส ำนักงำนอัยกำรต่ำงจังหวัดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ในส่วนกลำง 
จะสำมำรถดูข้อมูลได้ในวันถัดไป 

3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มี
ดังนี้ 

 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรบันทึกข้อมูลลงในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลำด ในปัจจุบันเมื่อเจ้ำหน้ำที่นิติกรผู้รับผิดชอบ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะโทรศัพท์ประสำนงำนไปยังส ำนักงำนอัยกำร
จังหวัดต้นทำงเพ่ือเข้ำระบบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว 
แบบยั่งยืน ควรมีกำรฝึกอบรมหรือกำรสอนงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่ย้ำยมำปฏิบัติงำนหรือได้รับกำรบรรจุใหม่ 
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเดิมต้องจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงวิธีกำรในกำรบันทึกข้อมูลสำรบบคดี
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อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ย้ำยมำใหม่ได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ และควรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกร
ให้กับส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดให้เพียงพอ 

 2) อัยกำรจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควรให้ควำมส ำคัญกับคดีค้ำมนุษย์ 
และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดปัญหำ 
 3. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเก่ำ ขยำยกำรติดตั้งจุดแลนและ
สัญญำณอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...แม้ว่ำระบบฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์จะเป็น
ระบบออนไลน์ ที่จัดท ำข้ึนเป็นระบบภำยในของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด แต่โดยพ้ืนฐำนด้ำนทรัพยำกร
ทำงเทคโนโลยีของแต่ละส ำนักงำนในต่ำงจังหวัด ในระดับพ้ืนที่ มีอุปกรณ์รองรับกำรใช้งำนที่แตกต่ำง
กัน และงบประมำณในแต่ละปีได้รับกำรจัดสรรที่ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบจึงต้องใช้
อุปกรณ์เท่ำท่ีมีไปพลำงก่อน” 

4. แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีดังนี้ 
  1) ควรมีกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึกข้อมูลให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรท ำงำน หรือจัดท ำคู่มือหรือวิดีโอวิธีกำรบันทึกข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้สำมำรถศึกษำด้วยตนเองได้ และควรเพ่ิมบุคลำกรให้เพียงพอต่อภำระงำน 
  2) ควรมีหนังสือสั่งกำรไปยังอัยกำรจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอัยกำรจังหวัด 
ให้ก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  3) ควรมีกำรปรับปรุงพัฒนำสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถประมวลผลข้อมูล 
ได้รวดเร็วขึ้น และมีกำรน ำข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มำวิเครำะห์ จัดท ำเป็นสถิติเผยแพร่ให้กับประชำชน
ทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ และเปิดรับฟังควำมคิดเห็น เพื่อน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ 

อภิปรายผลการวิจัย 
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 

 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นหน่วยงำนกลำงน้ ำในกระบวนกำรยุติธรรม เดิมมีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรด ำเนินคดีโดยกำรบันทึกลงในสมุดคุม โดยแยกประเภทตำมข้ันตอนกำรท ำงำนของพนักงำน
อัยกำร ต่อมำปี พ.ศ.2548 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้มีกำรน ำระบบสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ 
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลส ำนวนคดีต่ำง ๆ และต่อมำได้มีกำรเพิ่มเมนูข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ขึ้นมำ เป็นกำร
บริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) บุญเกียรติ  กำระเวกพันธุ์  (2564, หน้ำ 
22 - 41) เป็นกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยน ำเอำหลักกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
รำชกำรและกำรแสวงหำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ โดยกำรน ำเอำ
แนวทำงหรือวิธีกำรบริหำรงำนของภำคเอกชนมำปรับใช้กับกำรบริหำรงำนภำครัฐ ตรงกับกำร
บริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 
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ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำม 
เป็นมืออำชีพ มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ 
เน้นกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) 
มีระบบกำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒนำขดีสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กำร เน้นกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนของรัฐไปสู่กำรเป็นรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment) น ำเทคโนโลยีมำใช้ภำยในองค์กำรเพ่ือปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรงำนของภำครัฐมีประสิทธิภำพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งฐำนข้อมูลในสำรบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์มีควำมปลอดภัยสูง ผู้ที่จะใช้งำนต้องท ำเรื่องขอรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน และในกำรใช้งำน
ต้องใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตระบบแลนภำยในส ำนักงำนเท่ำนั้น ฐำนข้อมูล พนิดำ พำนิชกุล 
และคนอ่ืน ๆ (อ้ำงถึงใน วรำภรณ์ ขยำยผล 2560, หน้ำ 6 - 8) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์
กันและถูกน ำมำรวมกันโดยมีโครงสร้ำงเดียวกัน ถูกควบคุมดูแลและจัดกำรโดยซอฟต์แวร์จัดกำร
ฐำนข้อมูล เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรสำรสนเทศขององค์กำรและเพ่ือกำรใช้งำนร่วมกันของผู้ใช้ 
ซึ่งข้อมูลมีควำมปลอดภัยสูง เพรำะระบบฐำนข้อมูลสำมำรถจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลได้
โดยกำรก ำหนดมีรหัสผู้ใช้ (user) และรหัสผ่ำน (password) ในกำรเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลส ำหรับผู้ใช้
แต่ละคนเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำมำเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูล และกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลท ำได้ง่ำย เนื่องจำกมีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ศูนย์กลำงเพียงแห่งเดียว  
 ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 และหนึ่งในภำรกิจของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 
คือ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงำนย่อย คือ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์
และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ (สฝยฐ.) เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของ ผู้ให้ข้อมูล 
คนที่ 1 รองอธิบดีอัยกำร ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 
มีส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ท ำหน้ำที่เก็บรวบและจัดท ำ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ โดยมอบหมำยให้อัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ก ำกับดูแล” เป็นหลักกำรบริหำรงำนของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร Gulick (อ้ำงถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้ำ 25 - 26) คือ POSDCORB อันหมำยถึงงำนซึ่งเป็นภำระหน้ำที่ 7 
ประกำรของหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร คือ 1) P มำจำก Planning คือ กำรก ำหนดแนวทำงของกิจกำร 
ที่ต้องกำรจะท ำและวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกำรนั้นให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับกิจกำรนั้น 2) O มำจำก Organizing คือ กำรก ำหนดโครงสร้ำงแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของ
หน่วยงำนย่อยต่ำง ๆ ของกิจกำรตำมที่ได้จัดแบ่งไว้แล้วอย่ำงเป็นทำงกำร 3) S มำจำก Staffing คือ 
กำรจัดหำและฝึกอบรมหน่วยงำนช่วยอ ำนวยกำรและกำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสภำพกำรท ำงำนให้เป็น 
ที่น่ำพึงพอใจ 4) D มำจำก Directing คือ กำรวินิจฉัยสั่งกำรในรูปของระเบียบและค ำสั่ง ทั้งท่ีเป็น
เรื่องเฉพำะและเรื่องทั่ว ๆ ไป และกำรให้บริกำรในฐำนะผู้น ำของกิจกำร 5) Co มำจำก 
Coordinating คือ กำรประสำนส่วนต่ำง ๆ ของงำนเข้ำด้วยกัน 6) R มำจำก Reporting คือ กำร
รำยงำนผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง ก้ำวหน้ำไปแค่ไหน โดยผ่ำน
ทำงกำรบันทึก กำรวิจัย และกำรตรวจสอบ เป็นต้น และ 7) B มำจำก Budgeting คือ กำรวำงแผน 
ตรวจสอบและควบคุมทำงกำรเงิน และส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูล 
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คดีค้ำมนุษย์ มีค ำสั่งมอบหมำยงำนภำยในให้เจ้ำหน้ำที่นิติกรช ำนำญกำรเป็นผู้ดูแลฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ และมีค ำสั่งให้พนักงำนอัยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้วย เมื่อส ำนักงำนอัยกำร 
ในต่ำงจังหวัดหรือส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ในส่วนกลำงรับส ำนวนคดีค้ำมนุษย์จำกต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ 
จะบันทึกข้อมูลลงในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลก็จะถูกส่งมำยังส ำนักงำนส่วนกลำง 
เจ้ำหน้ำที่นิติกรของ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ จะดึงข้อมูล
จำกสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ มำบันทึกในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลดังกล่ำว และจัดท ำสรุปผลรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ภำยใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป และมีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดท ำสถิติ เพื่อใช้ประกอบกำรวำงแผน
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
คดีค้ำมนุษย์ เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 อัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยยุทธศำสตร์และฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ ได้มีค ำสั่งภำยในมอบหมำยงำน โดยให้เจ้ำหน้ำที่นิติกรช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลคดีค้ำมนุษย์และมีค ำสั่งให้พนักงำนอัยกำรก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่นิติกรด้วยหำกเกิด
อุปสรรคปัญหำในกำรท ำงำนก็ให้รำยงำนผมทรำบเพ่ือหำทำงแก้ไขร่วมกัน และก ำชับเจ้ำหน้ำที่นิติกร
ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หำกท่ำนอธิบดีอัยกำรหรือผู้บริหำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต้องกำร
ทรำบข้อมูล ก็สำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ทันที และปัจจุบันมีกำรรำยงำนผลกำรจัดเก็บข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ให้ผู้บริหำรทรำบเป็นประจ ำภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป” เป็นกำรบริหำรงำนภำยใน
ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ดังค ำอธิบำยของวิโรจน์ ก่อสกุล (2564, หน้ำ 31) ที่ว่ำ กำรบริหำร คือ ศิลปะใน
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และ Fayol (อ้ำงถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2563, หน้ำ 
23 – 25) เสนอไว้ว่ำ ส่วนประกอบของกำรบริหำร (Functions of Administration) แบ่งออกเป็น 5 
ขั้น คือ 1) กำรวำงแผน (Planning) 2) กำรจัดรูปงำน (Organizing) 3) กำรสั่งกำร(Commanding) 
4) กำรประสำนงำน (Cooradinating) และ 5) กำรควบคุมบังคับบัญชำ (Controlling) นอกจำกนี้
หลักกำรบริหำรของ Henri Fayol แบ่งเป็น 1) หลักกำรแบ่งแยกหน้ำที่กันท ำงำน (Division of 
Work) กำรแบ่งแยกงำนกันท ำ หรือกำรสร้ำงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนก่อให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน 2) หลักกำรของกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Authority and 
Responsibility) บุคคลในองค์กำรจะต้องถูกก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน
ทุกคนในองค์กำรจึงมีหน้ำที่ของตนที่จะต้องกระท ำและต้องรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนหำกบุคคลใด
ละเลยต่ออ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย 3) หลักของกฎระเบียบ 
(Discipline) ต้องมีควำมเคำรพและเชื่อฟังต่อกฎระเบียบมีผู้บังคับบัญชำ และมีบทลงโทษต่อผู้ที่
กระท ำผิดต่อกฎ ระเบียบ 4) หลักของเอกภำพในกำรบังคับบัญชำ (Unity of Command) ทุกคน
ภำยในองค์กำรจะต้องรับค ำสั่งและรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำเพียงคนเดียวเพ่ือลดปัญหำและข้อ
ขัดแย้งในองค์กำร 5) หลักเอกภำพขององค์กำร (Unity of Direction) มีควำมสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและต่ำงมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรท ำงำน 6) มีระบบของกำรบังคับบัญชำ (Scalar Chain) 
กำรบังคับบัญชำจะต้องเป็นไปตำมหลักของเอกภำพในกำรบังคับบัญชำทุกคนในองค์กำรจะต้อง
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำเพียงคนเดียว สำยกำรบังคับบัญชำจะเชื่อมโยงตั้งแต่บุคคลเบื้องบนสุดไป
ยังฐำนต่ ำสุดขององค์กำร 7) ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรในทุก ๆ ส่วนและทุก ๆ ระดับ 
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(Initiative) มีควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรที่ได้วำงเอำไว้ต้องรู้จักคิดและแก้ไข
ปัญหำ 
 ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ มีประเด็นที่น ำมำ
อภิปรำย ดังนี้ 
  1. ด้ำนบุคลำกร ขำดทักษะ ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนท ำให้บันทึกข้อมูลลงใน 
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลำด และไม่ได้
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บุคลำกรมีกำรโยกย้ำย หรือมีเจ้ำหน้ำที่มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ 
ซึ่งยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมเรื่องกำรลงข้อมูลในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ 
เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นิติกรช ำนำญกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...กำรบันทึก
ข้อมูลผิดของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดต่ำง ๆ 
ต้นทำงที่เป็นเจ้ำของส ำนวนทั่วประเทศ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นิติกรช ำนำญกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ 
“...มีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดี (บันทึกข้อมูลลงสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์) 
และเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงข้อมูลเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์” 
  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ขำดกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกคดีค้ำมนุษย์เกิดข้ึนน้อย เจ้ำหน้ำที่จึงไม่ให้ควำมส ำคัญ ประกอบกับส ำนักงำน
อัยกำรในต่ำงจังหวัดมีส ำนวนคดีอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนมำก และในกำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือสอบถำม
ข้อมูลคดีกับส ำนักงำนอัยกำรในต่ำงจังหวัดต้องรอเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบค้นหำส ำนวนคดีก่อน 
ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำนำน 
  3. ด้ำนอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน ส ำนักงำนอัยกำรในต่ำงจังหวัด 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอหรือเก่ำล้ำสมัย ไม่มีจุดแลนเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพรำะ
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ไม่อนุญำตให้เข้ำสู่ระบบโดยใช้สัญญำณไวไฟ จึงส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนท ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบันทึกข้อมูล และตัวสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มีควำมล่ำช้ำในกำรประมวลข้อมูล 
เมื่อส ำนักงำนอัยกำรต่ำงจังหวัดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ในส่วนกลำง 
จะสำมำรถดูข้อมูลได้ในวันถัดไป เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “...แม้ว่ำระบบฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์จะเป็นระบบออนไลน์ 
ที่จัดท ำข้ึนเป็นระบบภำยในของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด แต่โดยพ้ืนฐำนด้ำนทรัพยำกรทำงเทคโนโลยี
ของแต่ละส ำนักงำนในต่ำงจังหวัด ในระดับพ้ืนที่ มีอุปกรณ์รองรับกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน และ
งบประมำณในแต่ละปีได้รับกำรจัดสรรที่ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบจึงต้องใช้อุปกรณ์
เท่ำท่ีมีไปพลำงก่อน” สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กันยภัทร ทองมำ (2558) ที่พบว่ำ บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่
มีกำรโยกย้ำย เปลี่ยนบุคลำกรที่มำปฏิบัติงำนซึ่งเจ้ำหน้ำที่บำงคนที่เข้ำมำไม่ทรำบในกำรต้องเรียนรู้
กับผู้ปฏิบัติด้วยกัน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรรณำ แจ้งจรรยำ (2557) พบว่ำ ปัญหำและ
อุปสรรค ได้แก่ 1) ด้ำนกำรวำงแผน พบว่ำ งบประมำณและวัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติ
ตำมแผน ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนดไว้ได้ 2) ด้ำนกำรจัดองค์กำร พบว่ำ บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนมีไม่เพียงพอและขำดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
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กับหน่วยงำนภำยนอก 3) กำรน ำและสั่งกำร พบว่ำ กำรสั่งกำรท ำได้ไม่ทั่วถึงและกำรสั่งกำรตำมล ำดับ
ชั้นเกิดปัญหำควำมไม่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน 4) ด้ำนกำรควบคุม พบว่ำ กำรควบคุมกำรท ำงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ท ำได้ไม่ทั่วถึง 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ 
มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 

 1. กำรแก้ไขปัญหำในกำรบันทึกข้อมูลลงในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือบันทึกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลำด ในปัจจุบันเมื่อเจ้ำหน้ำที่นิติกรผู้รับผิดชอบ
ฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะโทรศัพท์ประสำนงำนไปยังส ำนักงำนอัยกำร
จังหวัดต้นทำงเพ่ือเข้ำระบบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว 
แบบยั่งยืน ควรมีกำรฝึกอบรมหรือกำรสอนงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่ย้ำยมำปฏิบัติงำนหรือได้รับกำรบรรจุใหม่ 
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเดิมต้องจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงวิธีกำรในกำรบันทึกข้อมูลสำรบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ย้ำยมำใหม่ได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ และควรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกร
ให้กับส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดให้เพียงพอ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กันยภัทร ทองมำ (2558) 
ทีพ่บว่ำ เจ้ำหน้ำที่มีกำรโยกย้ำย หรือปรับเปลี่ยนก ำลังเจ้ำหน้ำที่ใหม่ซึ่งไม่เคยมีควำมรู้มีประสบกำรณ์ 
ควรจะมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ให้ไปอบรม ให้ควำมรู้  

 2. อัยกำรจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควรให้ควำมส ำคัญกับคดีค้ำมนุษย์ 
และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดปัญหำ 

 3. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเก่ำ ขยำยกำรติดตั้งจุดแลน
และสัญญำณอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
วรรณำ แจ้งจรรยำ (2557) ที่พบว่ำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ 
1) ด้ำนกำรวำงแผน ควรของบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติตำมแผน 2) ด้ำน
กำรจัดองค์กำร ควรบรรจุบุคลำกรเพิ่มและพบปะ เพ่ือหำแนวทำงในกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำน
ภำยนอก 3) กำรน ำและสั่งกำร ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสั่งกำรและกำรสั่งกำรต้องมี
ควำมชัดเจน 4) ด้ำนกำรควบคุม ควรให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ก ำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบ
กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรควบคุมกำรท ำงำนได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
  1. ควรมีกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึกข้อมูลให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรท ำงำน หรือจัดท ำคู่มือหรือวิดีโอวิธีกำรบันทึกข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้สำมำรถศึกษำด้วยตนเองได้ และควรเพ่ิมบุคลำกรให้เพียงพอต่อภำระงำน 
  2. ควรมีหนังสือสั่งกำรไปยังอัยกำรจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอัยกำรจังหวัด 
ให้ก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เสถียร อ่วมพรหม (2559) ที่พบว่ำ ระบบ
กำรบริหำรเพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นไปตำมแนวคิดทฤษฎีของ 
Gulick ตำมรูปแบบ POSDCORB ประกอบด้วย D มำจำก Directing คือ กำรวินิจฉัยสั่งกำรในรูป
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ของระเบียบและค ำสั่ง ทั้งที่เป็นเรื่องเฉพำะและเรื่องทั่ว ๆ ไป  และ R มำจำก Reporting คือ กำร
รำยงำนผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง ก้ำวหน้ำไปแค่ไหน โดยผ่ำนทำงกำร
บันทึก กำรวิจัย และกำรตรวจสอบ 
  3. ควรมีกำรปรับปรุงพัฒนำสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถประมวลผลข้อมูล 
ได้รวดเร็วขึ้น และมีกำรน ำข้อมูลคดีค้ำมนุษย์มำวิเครำะห์ จัดท ำเป็นสถิติเผยแพร่ให้กับประชำชน
ทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ และเปิดรับฟังควำมคิดเห็น เพื่อน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
คดีค้ำมนุษย์ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สนั่น หวำนแท้ (2553) ที่พบว่ำ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ควรส ำรวจควำมพร้อมด้ำนฮำร์ดแวร์ ศึกษำวิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
และด ำเนินกำรวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒำตำมหลักทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ กำรเลือก
ฐำนข้อมูลควรค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ปริมำณของข้อมูล และควำมคุ้มทุน กำรจัดท ำรำยงำนควร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนโดยสำมำรถดูได้ทั้งทำงหน้ำจอและกำรพิมพ์ออกทำง
เครื่องพิมพ์ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยควรก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนแตกต่ำงกันและผู้ใช้จะต้องกรอก
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่ำนก่อนเข้ำสู่ระบบ และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนกับระบบ
เครือข่ำยภำยใน จะต้องมีระบบควำมปลอดภัย กำรบันทึกข้อมูล กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กำรสืบค้น
ข้อมูล กำรออกรำยงำน และมีโมดูลส ำหรับผู้ใช้งำน ประกอบด้วย มีฟังก์ชันกำรใช้งำนในด้ำนกำร
บันทึกข้อมูล กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กำรสืบค้นข้อมูล และกำรจัดท ำรำยงำน และโมดูลส ำหรับ
ผู้บริหำร มีฟังก์ชันกำรใช้งำนด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนที่ให้ข้อมูลในเชิงสถิติ ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรงำน
บุคคล กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีกำรเพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับงำนด้ำนสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรอบรมปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่หรือข้ำรำชกำรที่โอนย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
 2. ควรมีกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ที่บันทึกข้อมูลในสำรบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ในส ำนักงำนอัยกำรต่ำงหวัดกับเจ้ำหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ เช่น กำรสร้ำง
กลุ่มไลน์ หรือสร้ำงกลุ่มเฟซบุ๊ก เป็นต้น 
 3. ควรจัดให้มีอุปกรณ์ส ำนักงำนที่มีควำมทันสมัย และให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของแต่ละ
ส ำนักงำน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษำเรื่อง ประสิทธิภำพกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ของส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 2. ควรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคดีค้ำมนุษย์ ของส ำนักงำน
คดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 3. ควรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรในกำรท ำงำนด้ำนสำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
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