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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก้าวสู่ศาลยุติธรรม
ดิจิทัล (2) ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน (3) ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานทางศาล ให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น และก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล (D-Court) ภายในปี 2565 การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม 
มีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning การฝึกอบรม   
การฝึกปฏิบัติงานจริง ปัญหาของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน พบว่า 1) ปัญหาด้านบุคลากร 
ในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 2) ปัญหาด้านการขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
3) ปัญหาของระบบอาจจะมีการ Error 4) ปัญหาด้านบุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
5) ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ค่อยมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 1) ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 2) ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 3) ในด้านของระบบที่ Error นั้นการแก้ปัญหาคือต้อง
มีระบบส ารองข้อมูลเพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที 4) ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากร และชี้แนะให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล 5) ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีบทบาทใน
การสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ; ศาลยุติธรรม; ดิจิทัล; ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

 

 

 
 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล กรณีศึกษาส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
ศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญใช้อ านาจตุลาการ ถือได้ว่าเป็นองค์การ

อ านวยความยุติธรรม และการบริหารจัดการงานคดี  ศาลยุติธรรมได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 - 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนับสนุน เพ่ิมความสะดวกและพัฒนาระบบงานด าเนินการสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม ให้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับนโยบายประธานศาลฎีกา 
2562 – 2563  และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ศาลยุติธรรมและส านักงาน
ศาลยุติธรรมจึงมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านจากศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ไปเป็น 
ศาลยุติธรรมดิจิทัล (Digital Court) บนเป้าหมายทิศทางที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นเอกภาพ 
ทุกชั้นและกลุ่มประเภทศาลโดยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้
เป็นกลไกส าคัญในการบริหาร จัดการคดี และเพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  

ส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานส่วนกลางในส ากัดส านักงาน 
ศาลยุติธรรม บุคลากรของหน่วยงานจึงได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการท างานตาม
นโยบายของรัฐบาล และตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลยุติธรรม บุคลากรภายในหน่วยงานได้
น าเทคโนโลยีมาใช้งานเพ่ิมมากขึ้น  โดยการปรับเปลี่ยนการท างานเพ่ือให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   
ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรศาลยุติธรรม  และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศาลยุติธรรมในการก้าวสู่ศาลดิจิทัล ในปี 
พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีการ
น านวัตกรรม ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปรับรูปแบบ
การให้บริการจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบลดขั้นตอน
การด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการแต่บุคคล โดย
การใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ คณะรัฐมนตรี ในการประชุม 26 กันยายน 2560 มีมติ
เห็นชอบในหลักการ แนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มี
ทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  



3 
 

ตารางท่ี 1 รายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรมประจ าปีพุทธศักราช 2557 – 2562  
ระดับช้ันศาล ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ศาลฎีกา คดีแพ่ง 22,807 1.51 18,589 1.17 13,048 0.71 10,744 6,502 3,939 
คดีอาญา 6,784 0.46 6,784 0.42 6,313 0.35 6,823 7,109 6,527 

ศาลชั้น
อุทธรณ ์

คดีแพ่ง 14,351 0.96 15,338 0.98 16,672 0.91 19,849 23,946 27,557 
คดีอาญา 43,711 2.90 39,113 2.48 36,821 2.01 35,864 36,245 36,668 

ศาล
ชั้นต้น 

คดีแพ่ง 749,020 49.86 853,378 53.99 1,118,510 61.25 1,118,431 1,245,844 1,256,475 
คดีอาญา 665,722 44.31 647,664 40.96 634,796 34.77 611,412 637,916 612,841 

รวม 1,506,562 100.00 1,580,866 100.00 1,826,160 100.00 1,803,123 1,957,562 1,944,007 
ร้อยละที่เพิ่ม/ลดจากปี
ก่อนหน้า 

  4.93  15.51  -1.26 13.60 -0.69 

ที่มา : ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม  

จากรายงานข้อมูลสถิติคดีของศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 คดีที่น าขึ้นสู่ศาลมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 จ านวนคดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.93 
และในระหว่างปี 2558 - 2559 จ านวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.51 ซึ่งปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล
ชั้นต้นปี 2557 เป็นคดีแพ่ง ร้อยละ 49.86 คดีอาญา ร้อยละ 44.31 ในปี 2558 คดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น 
คดีแพ่ง ร้อยละ 53.99 คดีอาญาร้อยละ 40.96 และปี 2559 คดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น คดีแพ่ง ร้อยละ 
61.25 คดีอาญา ร้อยละ 34.77 แสดงให้เห็นว่าคดีที่ขึ้นสู่ ศาลชั้นต้นนั้นมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะจะต้องยื่นฟ้องคดีในศาลชั้นต้นเป็นศาลแรก ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้นในปี 2560 ส านักงานศาลยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าระบบ
เทคโนโลยีมาช่วยในการ บริหารจัดการงานคดี รวมทั้งน ามาใช้ในหน่วยงานส่วนกลางของส านักงาน
ศาลยุติธรรมด้วย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ิมความรวดเร็วให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานของรัฐ เป็นรัฐบาล 4.0  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือศึกษา (1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล (2) ปัญหาและ

อุปสรรคในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน (3) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 

การด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก (1) ข้อมูลเอกสาร 

โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (2) การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 10 คน ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 1 คน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 2 คน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 คน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 3 คน เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 คน 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ประเด็นแรก การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการท างาน เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล (D-Court)  

ส านักงานศาลยุติธรรมได้วางนโยบายในการขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาล 4.0 
ซึ่งในการวางนโยบายนั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 และได้ด าเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบ
แนวคิดศาลยุติธรรมดิจิทัล หรือ D-Court ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการท างานตาม
นโยบายของรัฐบาล และตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลยุติธรรม บุคลากรภายในหน่วยงานได้
น าเทคโนโลยีมาใช้งานเพ่ิมมากข้ึน  โดยการปรับเปลี่ยนการท างานเพ่ือให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ลด
ขั้นตอนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง   เป็นมาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นธรรม และเพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การด าเนินงานของส านักงานศาลยุติธรรม จึง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ซึ่งเป็นแผนแม่บท
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล 4.0 หรือ Goverment 4.0 

ในปีงบประมาณ 2562 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ I (Innovation) พัฒนา
นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม เป้าประสงค์ การบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม มี
ความสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 53.0981 ล้านบาท 
อาทิ โครงการพัฒนาระบบแปลงค าพูดเป็นตัวอักษรต้นแบบ (Speech to text) โครงการส่งเสริมการ
น าโครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคล
มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น และในส่วนของงบประมาณพัฒนาบุคลากร ได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวน 19,707.1921 ล้านบาท  ส่วนในปีงบประมาณ 2563 การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ I (Innovation) ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 282.4510 ล้านบาท โดยมีโครงการ อาทิ 
โครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้
ในการปล่อยชั่วคราว โครงการจัดหาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
โครงการจัดหาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference โครงการ
พัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ (Business Intelligence and 
Decision Support System) ส านักงานศาลยุติธรรม โครงการจัดหาระบบผัดฟ้องฝากขังทางไกล
ผ่านจอภาพ เป็นต้น และในส่วนของงบประมาณแผนงานพัฒนาบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 11,948.9306 ล้านบาท จะเห็นได้ว่างบประมาณในส่วนของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ I (Innovation) มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น 229 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการวางโครงสร้าง
ของระบบดิจิทัลที่น ามาใช้งานจึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ส่วนในงบพัฒนาบุคลากรได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาและการฝึกอบรมใน
งบประมาณที่ผ่านมาแล้ว แต่ส านักงานศาลยุติธรรมก็ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
เรื่อยมา เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และยังคง



5 
 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ดังจะเห็นได้จากนโยบายของประธานศาลฎีกา ที่ถือได้ว่า
เป็นการวางโครงสร้างในการสนับสนุนด้านดิจิทัลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ส านักงานศาลยุติธรรมได้ด าเนินการพัฒนาระบบการส่งเอกสาร
และการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) 
ขึ้น เพ่ือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางส าหรับศาลใช้ในการประกาศนัดไต่สวนค าร้องขอ เช่น ค าร้อง
ขอตั้งผู้จัดการมรดก ค าร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้ลง
โฆษณาประกาศค าฟ้องและเอกสารทางคดีอ่ืน ในกรณีที่ไม่สามารถส่งด้วยเจ้าพนักงานศาลหรือวิธีอ่ืน
ได้ โดยคู่ความ ทนายความ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอให้ศาลประกาศนัดไต่สวนค าร้องขอหรือ
ลงโฆษณาเอกสารทางคดีด้วยระบบ e-Notice System โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถติดตามประกาศของศาลผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกาศเอกสารทาง
คดีของศาล และท าให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกาศทางหนังสือพิมพ์ อีกทั้งลด
ขั้นตอนระยะเวลาในกระบวนพิจารณาของศาลได้อย่างมาก เพ่ือให้การประกาศนัดไต่สวนค าร้องขอ
และการส่งค าฟ้องหรือเอกสารทางคดีอ่ืนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนพิจารณาคดีของศาลได้โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบยื่นค าคู่ความ หรือ e-Filing เป็นระบบยื่นค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานศาล
ได้พัฒนาระบบขึ้น  เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ทนายความสามารถยื่นค าฟ้อง ค าร้องขอ ได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมาที่ศาล ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทั้งจ าเลยยังสามารถยื่นค าให้การ ขอคัดถ่ายและดูเอกสาร
ส านวนคดีต่าง ๆ ได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลก็สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นค าฟ้อง ค าร้องพร้อมให้
ความเห็นในระบบ รวมถึงผู้พิพากษาก็สามารถพิจารณาสั่งค าฟ้อง ค าร้อง ผ่านระบบได้เช่นกัน โดย
คู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการสนับสนุนให้ระบบยุติธรรมของประเทศมี
ความทันสมัย และเป็นสากล สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน 

ระบบติดตามส านวนคดี หรือ Tracking System ศาลยุติธรรมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ในการติดตามความเคลื่อนไหวของส านวนคดี เพ่ือให้พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนายความ 
คู่ความ และประชาชน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือขั้นตอนต่าง ๆ ของส านวนคดีได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตน เพียงทราบเลข
หมายเลขคดี ชื่อศาลเท่านั้นก็สามารถเข้าสู่ระบบติดตามส านวนคดีได้  ระบบติดตามส านวนคดี ช่วย
ให้ทราบว่าส านวนคดีที่ต้องการค้นหาอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในขั้นตอนใด โดยพนักงาน
อัยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนายความ คู่ความ และประชาชน สามารถเข้าตรวจดูส านวนคดีได้ผ่าน
ช่องทางระบบคัดถ่ายค าพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วไปเทศ หรือ Decision System (DSS) เป็น
ระบบให้บริการคัดถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลทั่วไปเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่คู่ความสามารถคัดถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม ที่ได้อ่านให้คู่ความ
ฟัง ซึ่งคู่ความอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปขอคัดถ่ายส าเนาได้ที่ศาลนั้น เช่น น าคดีขึ้นสู่ศาลแพ่งและ
ศาลแพ่งมีค าพิพากษาแล้ว  หากคู่ความอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถขอคัดถ่ายส าเนาค าพิพากษาที่
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ 
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นอกจากนี้ส านักงานศาลยุติธรรมยังได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอ่ืน ๆ มาใช้งานอีก
จ านวนมาก อาทิ ระบบสืบค้นค าพิพากษาศาลชั้นต้น ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับกรม
ราชทัณฑ์เพ่ือระบุเรือนจ าและรายละเอียดของผู้คุมขัง (Prisoner Information System) ระบบ
ฐานข้อมูลหมายจับเชื่อมโยงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติและ DSI (Arrest Warrent Information 
System) ระบบคืนค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ เงินกลางให้คู่ความ (Corporate Banking) ระบบ
บริการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต เดบิต และ mobile banking (e-Payment) ระบบบริการข้อมูล
คดีออนไลน์ 24 ชั่วโมง (Case Information Online Service) ระบบส่งหมายข้ามเขตบน Web 
application ระบบสืบพยานผ่านล่าม ขอใช้บริการล่ามภาษาต่างประเทศ และสืบพยานผ่านระบบ
ออนไลน์ (Court Interpreter Service and Management System) และระบบ VDO 
Conference เป็นต้น 

ภาพที่ 1 ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับกรมราชทัณฑ์เพ่ือระบุเรือนจ าและรายละเอียด
ของผู้คุมขัง (Prisoner Information System)  
 

 
ที่มา : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 

ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ด าเนินการระหว่างป ี
2561-2564 ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 - 30 กันยายน 2564 คือ ยุทธศาสตร์ JUSTICE 
ดังนี้ J (Justice for All) ยึดมั่นการอ านวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม U (Uplift and Uphold 
Standard) ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล S (Stronger Specialized 
Court) เพ่ิมความเข้มแข็งให้ศาลช านัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ T (Trusted Pillar) 
เพ่ิมความเชื่อมั่นศรัทธาในการอ านวยความยุติธรรม I (Innovation) พัฒนานวัตกรรมการอ านวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรม C (Collaboration) เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้ง
ภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ E (Excellence Organization)เพ่ิมศักยภาพองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ ในส่วนของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน ก็คือยุทธศาสตร์ I (Innovation) พัฒนานวัตกรรม
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การอ านวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ที่มุ่งเน้นให้ส านักงานศาลมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมา
ใช้ในกิจการของศาลมากยิ่งขึ้น และส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้คือการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมทั้งในด้านทัศนคติ หรือกระบวนการทางความคิด และความรู้ความสามารถทักษะในด้านความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานส่งเสริมงานตุลาการและ
งานธุรการ 

โดยศาลยุติธรรมได้ก าหนดแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรมปี 2562 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับงานอ านวยความยุติธรรมยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์และยกระดับ
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนงาน ตามภารกิจของส านักงานศาล
ยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรม 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีกระบวนการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการท างาน โดยเริ่มตั้งแต่การที่ส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ส านักงาน
ศาลก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล ภายในปี 2565 ดังนั้นส านักงานศาลยุติธรรม จึงมีแนวปฏิบัติเพ่ือให้
บุคลากรของส านักงานศาลมีความรู้ ความเข้าใจและมีการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ ที่เริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม - กันยายน ของทุกปี บุคลากรของส านักงานศาลจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล หรือ 
individual development plan จ านวน ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละคนจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน ทักษะ และใน
จ านวน 60 ชั่วโมงนี้จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง มีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้  

ตารางที ่2. ตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลกร 
1 การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
2 การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
3 การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)  
5 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
6 การติดตามหัวหน้า (Work Shadow) 
7 การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
8 การมอบหมายงาน (Job Assignment) 
9 การสอนงาน (Coaching) 
10 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)/การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 
11 การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)   
12 การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) 
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เจ้าหน้าที่ของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาด้านดิจิทัล
โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) เช่น ในระบบ E-Learning ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เว็บไซต์ ไทยมู้ก (Thai MOOC) และเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม เป็นต้น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ระบบการท างานที่ศาลน ามาใช้งาน เช่น ระบบ Cios ระบบยื่นค าคู่ความอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  
e notice เป็นต้น การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
จัดท าสื่อในการน าเสนอ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาดูงานศาลต่างจังหวัด เป็นต้น 
โดยบุคลากรจะมีการน าความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น เช่น 
ส่วนงานสรรหาและการสอบจะมีระบบรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรับ
สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาทางออนไลน์ ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้สมัคร ไม่ต้ องเดินทางมา
สมัครด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างมาก ส่วนงานบรรจุและแต่งตั้งจะมีระบบโอนย้าย
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะใช้เป็นระบบเขียนมือ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาระบบขึ้นมาโดยให้
กรอกทาง Internet สามารถกรอกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ได้ข้อมูลแบบ Real time และสามารถ
จัดการได้อย่างเป็นระบบ  ส่วนงานบ าเหน็จและความชอบ จะมีระบบการจัดการฐานข้อมูลของ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งจะจัดเก็บเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ  
วันลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท าให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้งานได้ทุกเวลา และส่วนงานช่วยอ านวยการนั้น จะมีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรับ – ส่งงานหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวกสบาย 
ประหยัดกระดาษ และทรัพยากรด้านอ่ืนได้เป็นอย่างมาก และบุคลากรในส านักคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรม ได้มีการน าเทคโนโลยีอ่ืนเข้ามาใช้งานด้วย เช่น การประชุมทางไกล Video 
Conference การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ ฯลฯ ซึ่งท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
เกิดความสะดวกสบายขึ้น การท างานมีความรวดเร็วกว่าเดิม ท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ และลดพื้นที่การเก็บแบบกระดาษได้เป็นอย่างมาก  

ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานของส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม  

ภาพที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ปัญหาและอุปสรรคในการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการท างาน 

ด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ ์

ด้านระบบสารสนเทศ 

ด้านผู้บริหาร 

ด้านบุคลากรไม่ให้ความส าคัญ 
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1. ปัญหาด้านบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรบางส่วนไม่มีการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
หรือความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและยังยึดติดกับงานในรูป
แบบเดิม ๆ 

2. ปัญหาด้านการขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รวมทั้งขาดระบบ internet ในการใช้งาน ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานของบุคลากรได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องเก่า และบางเครื่อง
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไม่มีการอัพเดต  

3. ปัญหาของระบบอาจจะมีการ Error ได้ หรือในบางครั้งระบบอาจจะล่ม บุคลากรไม่
สามารถดงึข้อมูลมาใช้ได้  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ในทันที 

4. ปัญหาด้านบุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคลากรบางคนมองว่าเทคโนโลยีนั้นไม่
มีความส าคัญต่อการท างาน เพราะการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้ว ท าให้บุคลากรไม่มี
ความกระตือรือร้นในการที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งาน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก  

5. ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ค่อยมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้มีอ านาจบริหารในองค์การไม่ ได้ให้การสนับสนุนแล้ว ย่อมส่งผลให้
องค์การไม่เกิดการพัฒนาไปตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านดิจิทัลที่ได้วางไว้ 

ประเด็นที่ 3 แนวคิด ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม  
 1. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากร ตลอดจนมีการ
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม สื่อ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการพัฒนาที่เหมาะสม 

2. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ครบทุกจุด
การปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งระบบ internet ให้กับบุคลากรได้ใช้ในการท างานอย่างทั่วถึง เพ่ือให้การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ในด้านของระบบที่ Error นั้นการแก้ปัญหาคือต้องมีระบบส ารองข้อมูลเพ่ือให้สามารถดึง
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที และข้อมูลนั้นต้องครบถ้วนไม่เสียหาย หากมีการ Error ของระบบเกิดข้ึน  

4. ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร และชี้แนะให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล หากน ามาใช้จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ ให้ทัดเทียมกับองค์การภายนอก 

5. ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น อาจจะมีการให้รางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจบุคลากร ในความตั้งใจ
ที่ได้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ  
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการท างาน เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล (D-Court) โดยบุคลากรของส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีศักยภาพด้านดิจิทัล 
ไม่ว่าจะเป็นด้าน การฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ E-learning และด้านการฝึกปฏิบัติ 
รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ และ
น าเข้ามาใช้งาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานศาลยุติธรรม ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ส านักงานศาลก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล ภายในปี 2565 โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของส านักงาน
ศาลมีความรู้ ความเข้าใจและมีการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นคู่มือ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ บุคลากรของส านักงานศาลจะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล หรือ individual development plan จ านวน ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละ
คนจะต้องพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน เช่น ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะในงาน ทักษะ และในจ านวน 60 ชั่วโมงนี้จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปทุกปีงบประมาณ สอดคล้องกับแนวคิดของนงนุช 
วงษ์สุวรรณ (2546, หน้า 174-175) ได้อธิบายแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการ
น าเอาศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และให้
แต่ละคนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือร่วมงาน และองค์การ  เมื่อ
พิจารณาลักษณะของบุคลากรในองค์การแล้วจะพบว่า มีความแตกต่างกันทั้งในส่วนขององค์การและ
ส่วนบุคคล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์วัตร บุญสนองโชคยิ่ง (2563) ได้ศึกษา การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากร ส านักงานเลขานุการ ส านัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ องค์กรดิจิทัลของบุคลากร มีการก าหนดให้การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล แจ้งให้ บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรเพื่อปรับ Mindset ของบุคลากรให ้ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยใช้รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานของส านัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม  

1. ปัญหาด้านบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรบางส่วนไม่มีการน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมหรือความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและยังยึด
ติดกับงานในรูปแบบเดิม ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิษฎา ปัญญาวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษา การ
พัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 
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ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยสรุปว่า การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารบบฯ มีการป้อนข้อมูล
ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถออกรายงานคดีได้ บุคลากรขาดความรู้ด้านระบบสารบบฯ  

2. ปัญหาด้านการขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอม พิวเตอร์ 
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รวมทั้งขาดระบบ internet ในการใช้งาน ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานของบุคลากรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์วัตร บุญสนองโชคยิ่ง (2563) ที่
ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากร 
ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยสรุปว่า วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ คือ การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่องค์การดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ยังมีไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว
ยังไม่รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้  

3. ปัญหาของระบบอาจจะมีการ Error ได้ หรือในบางครั้งระบบอาจจะล่ม บุคลากรไม่
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ในทันที สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณณธร ขุนสอาดศรี (2563) ที่ได้ศึกษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหา
เรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุไม่สมบูรณ์ยังมีจุดบกพร่อง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานของโปรแกรมที่ยังมีข้อผิดพลาด ท าให้มีการแสดงผลด้านข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องระหว่างโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับกัน 

4. ปัญหาด้านบุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคลากรบางคนมองว่าเทคโนโลยีนั้นไม่
มีความส าคัญต่อการท างาน เพราะการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้ว ท าให้บุคลากรไม่มี
ความกระตือรือร้นในการที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวรรณ 
บัณฑิตกุล (2563) ที่ได้ศึกษา การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ กรณีศึกษาการให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านการยอมรับการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เนื่องจากในปัจจุ บันยังมี
หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานที่ยังไม่ยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันก่อให้เกิดความไม่
สะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ  

5. ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ค่อยมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้มีอ านาจบริหารในองค์การไม่ได้ให้การสนับสนุนแล้ว ย่อมส่งผลให้
องค์การไม่เกิดการพัฒนาไปตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านดิจิทัลที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นรินทิรา ผิวโต (2563) ที่ได้ศึกษา กลยุทธ์การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยสรุปว่า คณะผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญใน
การวางแผนการพัฒนาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริงรวมถึงไม่ได้มี
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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ประเด็น แนวคิด  ข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม  

1. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของรวิษฎา ปัญญาวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษา การพัฒนา
ทักษะบุคลากรในการท างานด้านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 
ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยสรุปว่า ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ในด้านสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และสมาธิ เพิ่มข้ึน เมื่อมีความรู้เพ่ิมขึ้นก็จะช่วยลดความ
ผิดพลาดลงได้และเมื่อได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาความรู้เป็นประจ า ก็จะท าให้เกิดทักษะในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน 

2. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ครบทุกจุด
การปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งระบบ internet ให้กับบุคลากรได้ใช้ในการท างานอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับแนวคิดของปัณณธร ขุนสอาดศรี (2563) ที่ได้ศึกษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า การขาด
แคลนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์นั้น ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือ GPS, เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่น ามาใช้สนับสนุนการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเข้ากับระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ ให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับระบบงานได้เป็น
อย่างดี  

3. ในด้านของระบบที่ Error นั้นการแก้ปัญหาคือต้องมีระบบส ารองข้อมูลเพ่ือให้สามารถดึง
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที และข้อมูลนั้นต้องครบถ้วนไม่เสียหาย หากมีการ Error ของระบบเกิดขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณธร ขุนสะอาดศรี (2563) ที่ได้ศึกษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า 
ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเพ่ือลดการเกิดปัญหาระบบการ
เชื่อมต่อที่ไม่มีความเสถียร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถสนับสนุนให้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีคุณภาพสูงข้ึน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร และชี้แนะให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล หากน ามาใช้จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ ให้ทัดเทียมกับองค์การภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของวงศ์พักตร์ ภูพันธ์ศรี  
(2563, หน้า 66) การพัฒนาองค์การว่า เป็นเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ที่มีการน ามาใช้เพ่ือช่วยให้
บุคลากรและองค์การสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยอาศัยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคน กลุ่มคน และองค์การเพื่อให้องค์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน  

5. ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น อาจจะมีการให้รางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจบุคลากร ในความตั้งใจ
ที่ได้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์วัตร บุญสนองโชคยิ่ง 
(2563) ไดศ้ึกษา การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากร 
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ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ องค์กรดิจิทัลของบุคลากร มีการ
ก าหนดให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปีมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล แจ้งให้ บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพ่ือปรับ Mindset ของบุคลากรให้ ไปในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนุนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านดิจิทัลนั้น ต้องเริ่มจากตัวบุคลากรก่อน เพราะ

หากบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานแล้ว บุคลากรจะ
มีความกระตือรือร้นในการท างาน และอยากจะน ามาใช้งานจริง ๆ หากน ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหา 
บุคลากรจะเป็นผู้สะท้อนปัญหาออกมา และจะได้น าปัญหานั้นมาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาก็จะได้ระบบที่มีความพร้อมใช้งาน  และเพ่ือให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อย ๆ 

1.2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมทั้ง Hardware และ Software ควบคู่
กันไป หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้าหลังหรือเก่าเกินไป ระบบก็ย่อมไม่สามารถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ หากช ารุดบกพร่องก็รีบแก้ไข หากปล่อย
ไว้ก็อาจจะท าให้ปัญหาจุดเล็ก ๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ 
 1.3 พัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพในด้านดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของส านักงานศาลยุติธรรมมากขึ้น เช่น การอบรมหลักสูตรในการใช้โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนั้น
องค์การต้องน ามาใช้งานจริง ๆ และใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการพัฒนามี
ความสอดคล้องกับการใช้งานจริงแล้ว บุคลากรก็สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งจะช่วยให้องค์การเกิดการพัฒนาในด้านดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้วิจัย

เห็นว่าควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก้าวสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัล เพ่ือ
เปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม หรือศึกษาหน่วยงานทั้งหมดใน
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือจะได้เห็นผลการวิจัยในภาพรวมมากยิ่งขึ้น จึงจะได้ข้อมูลที่จะน าไป
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การได้ในล าดับต่อไป 
 2.2 ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรส านักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการของบุคลากรแต่ละคนที่
ต้องการจะพัฒนาศักยภาพในรูปแบบใดเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยากที่จะพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบรรลุผล 
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