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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดี
ของห้องอัยการสูงสุดและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้อง
อัยการสูงสุด เพ่ือให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในและส่งเสริมพัฒนาปัจจัย 
ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานและการท างานของบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องและการวิจัยสนาม  ( Field 
research)  โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งปฏิบัติราชการประจ าห้องอัยการสูงสุด จ านวน 21 คน  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุดอยู่ในระดับมี
ประสิทธิภาพมากในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ในการท างาน ด้านเงินงบประมาณสนับสนุนและด้านการจัดการงาน 
โดยการพิจารณาจากหลักการบริหารจัดการแบบ POSDCoRB ทั้ง 7 องค์ประกอบ แล้วพบว่าด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดก าลังคน และด้านการประสานงานมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด มากตามล าดับ ส่วนด้านการรายงาน  

ด้านการอ านวยการหรือการสั่งการและด้านการงบประมาณ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด รองลงมาตามล าดับ 
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บทน า 
 การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นนโยบายที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในยุค
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การที่องค์การเคยยืนอยู่ในระดับแนวหน้า แต่ละเลยการพัฒนารูปแบบการ
ท างานและพัฒนาคนให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่เคยอยู่ในระดับแนวหน้าเป็นระดับที่ลดลงและในทางตรงกันข้ามองค์การที่ 
เคยอยู่ในต าแหน่งท้าย ๆ ถ้าสนใจการพัฒนาการบริหารจัดการงานก็สามารถก้าวสู่ต าแหน่งในระดับ 
ต้น ๆ ได้ ดังนั้นการมุ่งให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการงานจะด าเนินการส ารวจองค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการงาน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับ         
แนวหน้าได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าความส าคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการงานก็คือ การมุ่งพัฒนา
ความเจริญเติบโตให้แก่องค์การด้วยการพัฒนารูปแบบการท างานโดยการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การอุทิศแรงกาย แรงใจ ท างานด้วยความ 
เต็มใจ เต็มความสามารถ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การที่ก าหนดไว้ 
 ส านักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจหลักในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาการรักษา
ผลประโยชน์ของรัม รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและ
ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์การในกระบวนการยุติธรรม (Process of Judgement) จึงต้องปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลต่อประเทศชาติอย่างมืออาชีพที่แท้จริง (Professional) 
เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ผู้รับบริการและประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 โดยส านวนคดีอาญาและหนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานคดีที่ห้องอัยการสูงสุด
รับเรื่องด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติว่า เป็น
อ านาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนอัยการสูงสุด ได้แก่ คดีชี้ขาดความเห็นแย้ง คดี
ความผิดนอกราชอาณาจักร คดีปราบปรามการทุจริต คดีวิสามัญฆาตกรรม คดีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ คดีรับรองฎีกา และคดีขออนุญาตฟ้อง 
 การบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุดประกอบด้วย การรับส านวนการ
กลั่นกรองงานส านวนคดีที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ ใบต่อความเห็นและค าสั่ง 
หนังสือร้องขอความเป็นธรรม เอกสารค าร้องขอฝากขังผู้ต้องหา เอกสารค าร้องขอขยายระยะเวลา
อุทธรณ์หรือฎีกาและงานที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์คลิปวีดีโอต่าง ๆ 
ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการและมีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการกลั่นกรอง
ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างรายงานข้อมูลสถิติคดีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานส านวน
คดีของหัวหน้าพนักงานอัยการ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานเช่นเมื่อ
ผู้บริหารสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีการขอโยกย้ายกลับภูมิล าเนา
ของตนเอง จึงท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและการท างานขาดการประสานงานกัน บางเรื่อง
มีความซ้ าซ้อนและใช้เวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติคดีหรือการคัดค้นข้อมูลนานเกินไป 
 จากแนวทางดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด เพ่ือให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงาน
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ภายในและเพ่ือส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานและ
การท างานของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 การวิจัยเอกสาร (Documentary research )เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 การวิจัยภาคสนาม (Field research( โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ )Structured or formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ) Population( ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด   
ซึ่งปฏิบัติราชการประจ าห้องอัยการสูงสุด 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
)Purposive sampling (เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 21 คน ดังนี้ 

2 . พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบส านวนคดีประจ าห้องอัยการสูงสุด ได้แก่ 
   2.2 ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด จ านวน 2 คน  
   2.1 ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด จ านวน 3 คน  
  1.  ข้าราชการผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการบริหารจัดการงานส านวนคดีประจ าห้อง
อัยการสูงสุด ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแลและประสานงาน ได้แก่  
   1.2 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการ

สูงสุด จ านวน 2 คน  
   1.1 นิติกรเชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน  
  3 . ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับส านวนคดีประจ าห้องอัยการสูงสุด ได้แก่  
   3.2 นิติกรปฏิบัติการ จ านวน 1 คน  
   3.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน 3 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน โดยอาศัย
กระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ )Structured interview or formal interview) ซึ่งใช้ความรู้ที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเป็นไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์โดยมีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล และมีการจดและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1 .วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลทั่วไป โดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
   2.2 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
   2.1 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม  
   2.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า  
   2.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัต ิงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
  1 . วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลเป็น
รายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบและ
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าจะน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
เท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตจดและบันทึกเสียงการสนทนา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 1  .ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
สามประเด็น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุดและแนวทางในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด 
 2 .น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพื่อใช้ใน
การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด 
 พบว่า การบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก แม้ว่าจ านวนบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้
ในการท างานจะไม่สอดคล้องกับปริมาณส านวนคดีที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ด้วยความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จึงสามารถบริหารจัดการงานส านวนคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการทรัพยากรด้านบุคลากรโดยมีการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่และมีเกณฑ์การ
คัดเลือกโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความช านาญ ทักษะหรือศักยภาพและทัศนะคติท่ีดี 
มีการปรับปรุงพัฒนาการท างานหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท างานอยู่เสมอ รวมทั้งยังมีการประชุม
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หารือในทีมงานเพ่ือปรับความเข้าใจของพนักงานอัยการ เพื่อที่จะพิจารณากลั่นกรองงานที่จะต้อง
เสนอต่ออัยการสูงสุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจากข้อมูลปริมาณคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของอัยการสูงสุดที่ถูกส่งมายังห้องอัยการสูงสุด นับตั้งแต่วันที่  2  ตุลาคม 1651 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 
1654  มีจ านวนมากถึง  21 ,551 เรื่อง โดยเป็นส านวนรับโอนจากอัยการสูงสุดท่านเดิม 317 เรื่อง 
และเป็นส านวนที่รับใหม่  21 ,336 เรื่อง ปรากฏว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จมีจ านวน 21,195 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 95.67 จึงยังคงมีส านวนค้างอยู่ในห้องอัยการสูงสุดที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 355 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 3.43 ซึ่งมีพนักงานอัยการที่ท าหน้าที่กลั่นกรองงานคดีต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่ออัยการสูงสุด
ประมาณ 21 คน  รวมทั้งได้มีการจัดตารางเวรของพนักงานอัยการในการรับส านวนคดีอาญา 
มาพิจารณากรณีเร่งด่วนให้ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเฉลี่ยส านวนประเภทดังกล่าวไม่ให้ตกอยู่กับ
พนักงานอัยการคนใดคนหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการน าอุปกรณค์อมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
มาใช้ในการสนับสนุนการท างาน มีการน าข้อมูลคดีทุกประเภทที่อยู่ในอ านาจของอัยการสูงสุดเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลคดอีย่างต่อเนื่องมีการส่งไฟล์งานความเห็นของพนักงาน
อัยการแต่ละคนเข้าไปยังไฟล์งานส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานอัยการผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมคดีอาญา 
สามารถตรวจสอบและแก้ไขความเห็นและค าสั่งที่จะเสนอต่อท่านอัยการสูงสุดได้สะดวก  อีกท้ังการ
สืบค้นคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งเป็นการประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก 
  ประเด็นที่ 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานส านวนคดี
ของห้องอัยการสูงสุด โดยพิจารณาจาก 
  2.1 ด้านการวางแผน ( Planning) 
  พบว่า การวางแผนเป็นบทบาทในการก าหนดการท างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
เมื่ออัยการสูงสุดท่านเดิมหมดวาระลงไปอัยการสูงสุดท่านใหม่จะข้ึนมาแทน โดยมีการมอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบงานส านวนคดี
และเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าห้องอัยการสูงสุด ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความถนัดของแต่ละคน และก าหนดเป้าหมายในการท างานเพื่อให้การ
พิจารณาคดีของห้องอัยการสูงสุดบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมีการจัดล าดับ
ความส าคัญความยากง่ายสลับซับซ้อนของงานและความเร่งด่วนในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ให้ทันตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เป็นไปตามพยานหลักมาน ด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
  2.2 ด้านการจัดองคนการ ( Organization) 
  พบว่า ส านักงานอัยการสูงสุดอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของข้อกฎหมายเนื่องจากว่า
ในข้อกฎหมายก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นที่มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณา
คดีต่าง ๆ ที่เขา้มาที่ห้องอัยการสูงสุด จึงท าให้ลักษณะงานที่เข้ามาจะไม่สามารถกระจายอ านาจได้
หรือกระจายให้คนอ่ืนท าแทนได้นอกจากจะมีการแก้ไขกฎหมาย ดังนั้นห้องอัยการสูงสุดจึงต้องแก้ไข
ปัญหาด้วยการแบ่งงานให้พนักงานอัยการแต่ละคนท า ก าหนดภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในแต่
ละด้านที่พนักงานอัยการแต่ละคนต้องท าย่อมท าให้คดีที่พนักงานอัยการคนนั้นต้องรับผิดชอบส าเร็จ
ลุล่วงได้ ซึ่งในแต่ละงานที่ให้พนักงานอัยการท านั้นอาจจะไม่ใช่งานที่ต้องท าเพียงคนเดียว แต่มีการ
ท างานกันเป็นทีม จึงจ าเป็นต้องมีการจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีเข้ามา โดยมี
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หวัหน้าทีมคอยสั่งการเพ่ือให้พนักงานอัยการที่เป็นลูกทีมพิจารณาส านวนไปตามแผนหรือแนวทางที่
หัวหน้าทีมก าหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าห้องอัยการสูงสุดเป็นผู้สนับสนุนการท างาน มีการ
เสนอส านวนคดีตามล าดับสายบังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองอีกชั้น บางครั้งก็จะมีการแนะน า
ในการแก้ไขปัญหากรณีส านวนคดีมีความยุ่งยากและซับซ้อนจะมีอัยการชั้นผู้ใหญ่คอยให้ค าปรึกษา
ก่อนการสั่งส านวนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  2.2 ด้านการจัดก าลังคน ( Staffing) 
  พบว่า ด้านก าลังคนถือว่ามีผลมากต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดี
ของหัองอัยการสูงสุดเพราะว่างานส านวนคดีบางประเภทมีปริมาณมากอาจจะต้องใช้ก าลังคนมากขึ้น 
เช่น ส านวนคดีปราบปรามการทุจริตหรือส านวนคดีชี้ขาดความเห็นแย้ง ส่วนงานส านวนคดีบาง
ประเภทที่ไม่มีความยุ่งยากหรือปริมาณงานน้อยกว่าก็จะสามารถใช้ก าลังคนน้อยกว่า เช่น งานส านวน
คดสีอบสวนนอกราชอาณาจักร แต่ตรงนี้จะมีข้อสังเกตว่าในการจัดก าลังคนก็ควรจะมีการจัดแบบ
สามารถทดแทนหมุนเวียนได้ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้งานของแต่ละคนและสามารถท างานทดแทน
กันได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น  
  2.2 ด้านการอ านวยการ ( Directing) 
  พบว่า ด้านการอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ ผู้บังคับบัญชาของห้องอัยการ
สูงสุดมีการมอบหมายให้หัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาจ่ายส านวนคดีประเภทต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานอัยการตามความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคน โดยประเด็นส่วนใหญ่ของ
งานส านวนคดีจะมีค าวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันหมดถ้าเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมากก็จะก าหนดให้ผ่านไปได้
เลยโดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการหรือผู้กลั่นกรองงาน แต่ถ้างานส านวนคดีเรื่องใดมีความ
สลับซับซ้อนหรือท่านอัยการสูงสุดต้องการทบทวนก็อาจจะส่งมาให้หัวหน้าพนักงานอัยการหรือที่
ปรึกษาช่วยดูอีกรอบหนึ่งเพ่ือความรอบคอบ ซึ่งจะท าให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะ
งานส านวนคดีไมจ่ าเป็นต้องผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการทุกเรื่องก็จะเป็นการลดจ านวนโต๊ะการท างาน
ลงไป ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสั่งการและลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีสั้นลง 
  2.5 ด้านการประสานงาน ( Coordinating) 
  พบว่า การประสานงานเป็นเรื่องของการประสานด้วยวาจาและประสานงานด้วย
ลายลักษณ์อักษรแล้วแต่กรณี โดยการประสานด้วยวาจาอาจจะมีความคล่องตัวมากกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนรวมถึงระยะเวลาครบก าหนดตามกรอบของ
กฎหมาย เช่น การผัดฟ้อง ฝากขัง อุทธรณ์ หรือฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีร่วมกันตั้งแต่
รับส านวนเข้ามาท่ีต้นทางจนถึงปลายทาง หมายถึงเวลาที่มีทั้งหมดต้องแบ่งกันใช้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้นการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นห้องรองอัยการ
สูงสุด ห้องผู้ตรวจการอัยการ ส านักงานคดีอัยการสูงสุด ส านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด หรือ
ส านักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เพ่ือให้ส านวนคดีที่เสนอมายังห้องอัยการสูงสุดสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 ด้านการรายงาน ( Reporting) 
  พบว่า การรายงานมีทั้งในชั้นของห้องอัยการสูงสุดและรายงานของแต่ละส านักงานย่อย ๆ 
ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดจะเน้นในเรื่องของการรายงานคดีมาก เพราะฉะนั้นทุกส านักงานคดีจะต้องมี
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ข้อมูลทางสถิติว่าแต่ละเดือนมีส านวนคดีเข้ามาเท่าใดสั่งเสร็จแล้วเท่าใดค้างอยู่เท่าใดและต้องมีการ
ประเมินผลซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบของส านักงานอัยการสูงสุดที่ก าหนดไว้ โดยการน าเสนอรายงานจะ
อยู่ในรูปแบบของกราฟิก กราฟแท่ง กราฟเส้น ซึ่งท าให้เห็นสถิติของข้อมูลปริมาณงานด้านส านวนคดี
รวมถึงลักษณะประเภทงานส านวนคดีที่เข้ามายังห้องอัยการสูงสุด โดยผู้บริหารสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผน จัดกลุ่มงาน รูปแบบการท างานหรือปรับแผนการท างานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 2.2 ด้านการงบประมาณ (Budgeting) 
  พบว่าด้านการงบประมาณ การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องอัยการสูงสุด  
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและจะมีส านักงบประมาณเป็นผู้ด าเนินการ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือจะน ามาใช้กับห้องอัยการสูงสุด ด้วยความรวดเร็ว ทันสมัยและได้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวช่วยท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องอัยการสูงสุดให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและหน่วยงานต้นเรื่องสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน 
 ประเด็นที่ 2 แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวน
คดีของห้องอัยการสูงสุด 
 พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้อง
อัยการสูงสุด ควรจัดตั้งกองหรือส านักงานผู้ช่วยอัยการสูงสุด ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองงานก่อนการเสนอ
อัยการสูงสุด โดยรูปแบบนี้จะท าให้การสั่งคดีมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 หากมีการก าหนดงานหรือประเภทส านวนคดีที่พนักงานอัยการแต่ละคนจะต้องพิจารณา 
โดยการแบ่งประเภทส านวนคดีให้ชัดเจนว่าพนักงานอัยการคนใดจะพิจารณาคดีประเภทใดเพ่ือให้
พนักงานอัยการคนนั้นเกิดความช านาญในคดีประเภทนั้น ๆ โดยในแต่ละประเภทคดีมีทีมพนักงาน
อัยการประมาณ ๔ -๕ คน และมีห  ัวหน้าทีมที่เป็นผู้มีความช านาญเฉพาะด้าน คอยพิจารณาและวาง
แนวทางการพิจารณา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของพนักงานอัยการลูกทีม และมีการน าข้อมูลสถิติคดีมาใช้
ในการวางแผนและจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานคดีในแต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้งานส านวน
คดีของห้องอัยการสูงสุดซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
 ควรเตรียมความพร้อมในด้านของอุปกรณ์สื่อสาร ด้านไอทีต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้
ที่จะเป็นของใช้ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ธุรการและของพนักงานอัยการ ซึ่งสามารถสื่อสารกันได้ง่าย
โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดหรือมีการ Work from home การส่งเอกสารหรือ
การใช้เครื่องมือในด้านคอมพิวเตอร์จะมีมากขึ้น ถ้าหากมีอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงกันง่ายขึ้น จะท า
ให้สามารถท างานจากที่บ้านได้ เพราะประสิทธิภาพในการท างานนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรแล้ว สิ่งของหรือเครื่องมือเครื่องใช้ถ้ามีความทันสมัยก็จะส่งผลต่อการท างานได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
 ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในการท างานร่วมกันและช่วยกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นอุปสรรคในการท างาน รวมถึงให้มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม งานธุรการของห้องผู้บริหาร
ทุกด้าน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการงานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุด โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท างานต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนในการท างานที่สอดคล้องกับนโยบายของอัยการสูงสุด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก แม้ว่าจ านวนบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการท างานจะไม่สอดคล้อง
กับปริมาณส านวนคดีที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์
จึงสามารถบริหารจัดการงานส านวนคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของคุณ 
วันชัย จันทรสิทธิผล ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด กล่าวว่า “ส านักงานอัยการสูงสุดเองนั้น มีห้องมี
พ้ืนที่ที่อาจจะจ ากัด ฉะนั้นก็อาจจะมีท่ีนั่งที่ไม่เพียงพอนัก แต่ก็บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนี้
พยายามให้ได้มากท่ีสุด ก็ต้องถือว่าประสิทธิภาพที่ท าได้ก็ต้องถือว่าประสิทธิภาพดีมากเพราะว่าถ้า
เทียบกับปริมาณคดีแล้ว ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วท าได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากครับ” ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจัดการทรัพยากรด้านบุคลากรโดยมีการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่และมีเกณฑ์การคัดเลือกโดย
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะหรือศักยภาพและทัศนะคติที่ดี มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการท างาน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของคุณจุฬาพงษ์ รัตนตรัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
อัยการสูงสุด กล่าวว่า “บุคลากรที่อยู่ในส่วนบริหารงานคดีของห้องอัยการสูงสุด ต้องเป็นบุคลากรซึ่ง
มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์และใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเหนือกว่าส านักงานอ่ืน ๆ จึงจะ
จัดการรองรับกับงานคดีท่ีมีจ านวนมากและซับซ้อนได้นะครับ” หรือค าให้สัมภาษณ์ของคุณดุลพินิจ 
กิตติศักดิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ กล่าวว่า “ผมว่าการใช้ทรัพยากรบุคลากรนั้นมีการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่
และมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาท างานในสิ่งที่เจ้าหน้าที่นั้นมีความรู้มีความช านาญ ทักษะหรือ
ศักยภาพที่คน ๆ นั้นมี เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาการท างานหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท างาน 
ท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน” รวมทั้งยังมีการประชุมหารือในทีมงานปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท างาน
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานส านวนคดี เพ่ือปรับความเข้าใจของพนักงานอัยการเพ่ือที่จะพิจารณา
กลั่นกรองงานที่จะต้องเสนอต่ออัยการสูงสุดให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการ
น าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (1653 , หน้า 49 )ได้อธิบายว่า นวัตกรรม คือ การ
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของชุมชนออนไลน์เพ่ือการจัดการความรู้ ( ,1666 ) ได้อธิบายว่าพัฒนาการและการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถตัดสินใจน าเทคโนโลยีมา
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ InTrend.co (2562) ได้ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง รูปแบบการท างาน วิธีการหรือกระบวนการใด ๆ ก็ตาม ที่มี
จุดประสงค์เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ไม่ว่าจะแรงงาน เงินทุน หรือทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสุด มาด าเนินการ
อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกระบวนการที่มีแบบแผนเพื่อให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรมีปริมาณน้อยที่
สุดแต่กลับก่อเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดจึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ 
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  ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหารของ Simon    
(อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 1653 หน้า 2 ) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหาร  
คือการท างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
ร่วมกันและสอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 1653 หน้า 16-15 ) ได้
อธิบายว่า หลักการบริหาร ซึ่งแทนด้วยค าว่า POSDCoRB เป็นค าที่ Gulick บัญญัติขึ้นมาโดยการ
น าเอาอักษรตัวต้นของค าต่าง ๆ 7 ค า อันหมายถึงงานซึ่งเป็นภาระหน้าที่ 7 ประการของหัวหน้าฝะาย
บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 
 2 . การวางแผน (Planning) มีการก าหนดนโยบายและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบงานส านวนคดีและเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจ าห้องอัยการสูงสุด ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรง
กับความถนัดของแต่ละคน และก าหนดเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้การพิจารณาคดีของห้องอัยการ
สูงสุดบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของคุณวันชัย จันทรสิทธิผล 
ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด กล่าวว่า “การวางแผนนี้จะต้องมีการดูว่ารองอัยการสูงสุดหรือ
ผู้ตรวจการอัยการท่านนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องใดบ้างเพ่ือการมอบหมายงานจะได้
ตรงกับความถนัด อันนี้น่าจะเป็นเรื่องส าคัญ” หรือค าให้สัมภาษณ์ของคุณนิติ สุขเจริญ ที่ปรึกษา
อัยการสูงสุด กล่าวว่า “การวางแผนจริง ๆ จะเป็นตัวแรกก่อนที่จะเริ่มท างานกันก็ต้องมีการวางแผน
คือเป็นการก าหนดเป้าหมายว่าจะวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายอะไรบ้าง เป้าหมายหลักคือท างานให้
เสร็จคือรับงานเข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องท าให้เสร็จออกไปเท่านั้น” โดยมีการจัดล าดับความส าคัญความ
ยากง่ายสลับซับซ้อนของงานและความเร่งด่วนในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ให้ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด เป็นไปตามพยานหลักมาน ด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ 
ก่อสกุล (1653 ,หน้า 11 ) ได้อธิบายว่า การปฏิรูประบบราชการหมายถึงปรับเปลี่ยนพ้ืนมานของระบบ
ราชการหรือองค์การสาธารณะโดยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลความสามารถในการปรับตัวและการ
คิดค้นสิ่งใหม่ 
 1 . การจัดองค์การ (Organization )ส านักงานอัยการสูงสุดมีข้อจ ากัดในเรื่องของข้อ
กฎหมายเนื่องจากว่าในข้อกฎหมายก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นที่มีอ านาจและ
หน้าที่ในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ที่เขามาที่ห้องอัยการสูงสุด จึงท าให้ลักษณะงานที่เข้ามาจะไม่
สามารถกระจายอ านาจได้หรือกระจายให้คนอ่ืนท าแทนได้นอกจากจะมีการแก้ไขกฎหมาย ดังนั้นห้อง
อัยการสูงสุดจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งงานให้พนักงานอัยการแต่ละคนท า ก าหนดภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ในแต่ละด้านที่พนักงานอัยการแต่ละคนต้องท าย่อมท าให้คดีท่ีพนักงานอัยการคนนั้น
ต้องรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งในแต่ละงานที่ให้พนักงานอัยการท านั้นอาจจะไม่ใช่งานที่ต้องท าเพียง
คนเดียว แต่มีการท างานกันเป็นทีม จึงจ าเป็นต้องมีการจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่
เข้ามา โดยมีหัวหน้าทีมคอยสั่งการเพื่อให้พนักงานอัยการที่เป็นลูกทีมพิจารณาส านวนไปตามแผน
หรือแนวทางที่หัวหน้าทีมก าหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าห้องอัยการสูงสุดเป็นผู้สนับสนุนการ
ท างาน มีการเสนอส านวนคดีตามล าดับสายบังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองอีกชั้น มีการแนะน า
ในการแก้ไขปัญหากรณีส านวนคดีมีความยุ่งยากและซับซ้อนโดยมีอัยการชั้นผู้ใหญ่คอยให้ค าปรึกษา
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ก่อนการสั่งส านวนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักการบริหารของ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี  ,1653 หน้า 14-16 ) ได้อธิบายว่า 
หลักการบริหารของ Fayol ค านึงถึงเป้าหมายขององค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ
และสนใจในรายละเอียดของปัญหาในการบริหารงานมากกว่าหลักบริหารของ Weber เช่น การ
แบ่งแยกหน้าที่กันท างาน การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การรวมอ านาจและกระจาย
อ านาจ การยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
 3 . การจัดก าลังคน  ( Staffing )ถือว่ามีผลมากต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ส านวนคดีของหัองอัยการสูงสุดเพราะว่างานส านวนคดีบางประเภทมีปริมาณมากอาจจะต้องใช้
ก าลังคนมากข้ึน เช่น ส านวนคดีปราบปรามการทุจริตหรือส านวนคดีชี้ขาดความเห็นแย้ง ส่วนงาน
ส านวนคดีบางประเภทที่ไม่มีความยุ่งยากหรือปริมาณงานน้อยกว่าก็จะสามารถใช้ก าลังคนน้อยกว่า 
เช่น งานส านวนคดีสอบสวนนอกราชอาณาจักร แต่ตรงนี้จะมีข้อสังเกตุว่าในการจัดก าลังคนก็ควรจะมี
การจัดแบบสามารถทดแทนหมุนเวียนได้ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้งานของแต่ละคนและสามารถ
ท างานทดแทนกันได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น เช่น ปัจจุบันประสบกับภาวะเรื่องสถานการณ์โควิด ก าลังคน 
ส่วนหนึ่งจะหายไป เนื่องจากการ Work from home แต่ก าลังคนที่เหลือของห้องอัยการสูงสุด 
ยังสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยบุคลากรที่มีหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงานจ านวนมากทั้งหัวหน้า
พนักงานอัยการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านคดี พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบส านวนคดีและ
เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต และมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (16 63, หน้า 31-
34) อธิบายเรื่อง หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 4 . การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ (Directing) ผู้บังคับบัญชาของห้องอัยการสูงสุด  
มีการมอบหมายให้หัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาจ่ายส านวนคดีประเภทต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานอัยการตามความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคน โดยประเด็นส่วนใหญ่ 
ของงานส านวนคดีจะมีค าวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันหมดถ้าเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมากก็จะก าหนดให้ผ่านไป
ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการหรือผู้กลั่นกรองงาน แต่ถ้างานส านวนคดีเรื่องใดมีความ
สลับซับซ้อนหรือท่านอัยการสูงสุดต้องการทบทวนก็อาจจะส่งมาให้หัวหน้าพนักงานอัยการหรือที่
ปรึกษาช่วยดูอีกรอบหนึ่งเพ่ือความรอบคอบ ซึ่งจะท าให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะ
งานส านวนคดีไม่จ าเป็นต้องผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการทุกเรื่องก็จะเป็นการลดจ านวนโต๊ะการท างาน
ลงไป ส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการสั่งการและลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีสั้นลง 
 6. การประสานงาน  ( Coordinating) เป็นการประสานงานด้วยวาจาและประสานงาน
ด้วยลายลักษณ์อักษรแล้วแต่กรณี โดยการประสานด้วยวาจาอาจจะมีความคล่องตัวมากกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนรวมถึงระยะเวลาครบก าหนดตาม
กรอบของกฎหมาย เช่น การผัดฟ้อง ฝากขัง อุทธรณ์ หรือฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดี
ร่วมกันตั้งแต่รับส านวนเข้ามาที่ต้นทางจนถึงปลายทาง หมายถึงเวลาที่มีทั้งหมดต้องแบ่งกันใช้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้นการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นห้อง
รองอัยการสูงสุด ห้องผู้ตรวจการอัยการ ส านักงานคดีอัยการสูงสุด ส านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 
หรือส านักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เพ่ือให้ส านวนคดีที่เสนอมายังห้องอัยการสูงสุดสอดคล้องและ
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เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของคุณวันศิริ ปิยธรรมวงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ กล่าวว่า 
“ด้านการประสานงานมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และกับ
หน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและผลการด าเนินการ ป้องกันความผิดพลาด
เสียหายได้ และมีการจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้มีการ   
ส่งข่าวสารหรือข้อมูลของส านวน ทั้งนี้เพ่ือจะทราบข้อมูลเบื้องต้นและน าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  
ในเบื้องต้น และจะมีการเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องก่อนส านวนจะเสนอมายังห้องอัยการสูงสุดได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ” 
 5 . การรายงาน  ( Reporting) มีทั้งในชั้นของห้องอัยการสูงสุดและรายงานของแต่ละ
ส านักงานย่อย ๆ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดจะเน้นในเรื่องของการรายงานคดีมาก เพราะฉะนั้นทุก
ส านักงานคดีจะต้องมีข้อมูลทางสถิติว่าแต่ละเดือนมีส านวนคดีเข้ามาเท่าใดสั่งเสร็จแล้วเท่าใดค้างอยู่
เท่าใดและต้องมีการประเมินผลซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบของส านักงานอัยการสูงสุดที่ก าหนดไว้ โดย
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศหรือรายงานจะอยู่ในรูปแบบของกราฟิก กราฟแท่ง กราฟเส้น ซึ่งท าให้
เห็นสถิติของข้อมูลปริมาณงานด้านส านวนคดีรวมถึงลักษณะประเภทงานส านวนคดีที่เข้ามายังห้อง
อัยการสูงสุด โดยผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการวางแผน จัดกลุ่มงาน รูปแบบการท างานหรือปรับ
แผนการท างานให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของคุณนิติ สุขเจริญ ที่ปรึกษาอัยการ
สูงสุด กล่าวว่า “สมัยก่อนการรายงานจะเป็นเพียงตัวเลข โดยการจดมาให้ดูว่างานเข้ามาเท่าไหร่    
ท าเสร็จไปเท่าไหร่และส่งคืนไปกี่เรื่องแต่ในปัจจุบันนี้น้อง ๆ ที่ท ากันมาก็จะท ามาในลักษณะของ
กราฟิก เป็นกราฟแท่ง เป็นกราฟเส้น ให้ผู้บริหารได้เห็นมากขึ้นและก็สามารถน ามาใช้ในการวางแผน
ในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าช่วงนี้ดูแล้วว่าช้าไปแล้วก็สามารถจะไปเร่งงานให้ไว้ขึ้นได้หรือว่าช่วงนี้มีงาน
อะไรที่เยอะขึ้นมาก็จะมาปรับแผนการท างานซึ่งการรายงานสามารถช่วยได้และท าให้เห็นสถิติของ
ลักษณะงานที่เข้ามาและก็น ามาวางแผนและจัดกลุ่มงานหรือรูปแบบการท างานเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานอัยการสูงสุด  ,ส านักยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน 

(1661 )เรื่องการพัฒนาระบบมาตรามานการด าเนินงานของส านักงานอัยการสูงสุด (Attorney 
General Administration Standard – AGAS 2015) โดยมุ่งเน้นการท างานเพ่ือประชาชน โดยการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรมานตามหลักสากล ทันสมัย 
รวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม มีการก าหนดมาตรมานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กัญญา เลิศลดาลักษณ์ (1661 )ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ       
(e-submission) ของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จากผลการวิจัย
พบว่าระบบการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการท างาน การติดตามหรือสั่งการท า
ได้สะดวก 
 7 . การงบประมาณ  ( Budgeting) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องอัยการสูงสุด 
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและจะมีส านักงบประมาณเป็นผู้ด าเนินการ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เพื่อจะน ามาใช้กับห้องอัยการสูงสุดด้วยความรวดเร็วและทันสมัยและได้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวช่วยท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องอัยการสูงสุดให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและหน่วยงานต้นเรื่องสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน  
ข้อเสนอแนะ  
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 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
 2 . ห้องอัยการสูงสุด ควรก าหนดงานหรือประเภทส านวนคดีที่พนักงานอัยการแต่ละคน
จะต้องพิจารณา โดยการแบ่งประเภทส านวนคดีให้ชัดเจนว่าพนักงานอัยการคนใดจะพิจารณาคดี 
ประเภทใดเพ่ือให้พนักงานอัยการคนนั้นเกิดความช านาญในคดีประเภทนั้น ๆ โดยในแต่ละประเภท
คดีมีทีมพนักงานอัยการประมาณ ๔ -๕ คน และมีหัวหน้าทีมที่เป็นผู้มีความช านาญเฉพาะด้าน       
คอยพิจารณาและวางแนวทางการพิจารณา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของพนักงานอัยการลูกทีม และมีการ 
 น าข้อมูลสถิติคดีมาใช้ในการวางแผนและจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานคดีในแต่ละประเภท 
ซ่ึงจะท าให้งานส านวนคดีของห้องอัยการสูงสุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 1 . ส านักงานอัยการสูงสุด ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานเฉพาะด้านคดี
และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน มีส านักงานรองรับที่รับผิดชอบโดยตรง และเมื่อมีการ
สับเปลี่ยนพนักงานอัยการผู้กลั่นกรองงานส านวนคดี อาจท าให้แนวทางความเห็นทางคดีไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวเดิม ดังนั้นควรมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีเฉพาะด้านให้แก่ผู้รับผิดชอบต่อไป 
และควรมีการรวบรวมวางแนวทางการสั่งคดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและควรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการสั่งคดี ทั้งยังต้องมีพนักงานอัยการเดิมที่ปฏิบัติยังคงอยู่ปฏิบัติต่อไปเพื่อถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ แนะน าการท างาน รุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีการสับเปลี่ยนพนักงานอัยการทั้งหมดใน
ครั้งเดียว 
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