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ปัจจบุนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลตอ่การปรบัปรุง

การบริการส่งผลมาจากการประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท าใหห้น่วยงานราชการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชม้ากขึน้ เช่น การปรบัปรุงการบริการภาครฐัใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มลูแทนการเรียก
เอกสารจากประชาชน มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ1) เพ่ือศึกษากระบวนการน าโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษไปปฏิบตัใินส านกังานอยัการสงูสดุ 2) เพ่ือศกึษาถึงปัญหาอปุสรรคในการด าเดินโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษ ผูว้ิจัยจึงศึกษาการปฏิบัติระดับมหภาค และจุลภาค โดยมีการรวบรวม
ขอ้มลูจากการส ารวจเอกสาร และการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าโครงการดงักล่าว
ไปปฏิบตัิรวมไปถึงวิธีการใชส้โนวบ์อล ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่กระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิทัง้ระดบัมหภาคคือ ความชดัเจนในตวัขอ้มูลของแผนงานระดบัชาติ และการบริหารลง
ไปสู่หน่วยงานราชการ ซึ่งปัจจยัเหล่านีเ้ป็นตวัก าหนดความชดัเจนการแปลงโครงการลงไปสู่การ
น าไปปฏิบตัิระดบัจลุภาค ในระดบัจลุภาคไดพ้บว่าในขัน้ระดมพลงั ขัน้ของการปฏิบตัิ  และขัน้การ
สรา้งความเป็นปึกแผ่น ทัง้สามจะเกิดขึน้ไดน้ัน้จะตอ้งมีการระดมพลงัเสียก่อนจะน าไปปฏิบตัิได้
ตอ้งขึน้อยู่กับระดบัผูมี้อ านาจการตดัสินใจจึงมีผลถูกแนวคิดดา้นกรมาธิปไตยไดค้รอบง าในการ
ตดัสินใจต่อการน าโครงการไปปฏิบตัิ และปัญหาอุปสรรคไดท้ราบว่าปัญหาระดบัมหภาคมีสอง
เรื่อง 1) ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีมีผลจากนโยบายระดบัชาติมีผลต่อผูต้ดัสินใจระดบับริหาร  2) ปัญหา
ด้านการท าความเข้าใจต่อโครงการ และปัญหาระดับจุลภาคคือปัญหายอมรบัมาปฏิบัติใน
หนว่ยงานระดบัลา่งก่อใหเ้กิดความไมเ่ขา้ใจตอ่การปรบัตวัเขา้หาโครงการ 
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Nowadays, information technology progression affects service 

improvements according to government officers. For instance, a computer-based citizen 
database instead of paper documents acquired from citizens.  This project has the 
following objectives:  ( 1)  to study the process of the implementation of the paperless 
project in the Office of the Attorney General; and ( 2)  to study the obstruction of the 
Paperless Policy.  According to the objective mentioned earlier, the application on both 
the macro and micro levels were studied, collecting the data via the following methods: 
document check, in-depth interviews with the applicants and the Snowball method. The 
application of the Paperless Policy faced the following obstructions on the macro level: 
the clarity of the national planning database and management within the office.  These 
factors affect the clarity of policy usage at the micro level. The researcher also found the 
factors that affect policy on the micro level:  workforce gathering, operations, and unity 
improvement requires the first factor, which depends on the decision from the one in 
authority, thus policy could be interrupted by the departmental ideal.  The previously 
mentioned issues resulted in two obstructions at the macro level:  (1)  The influence of 
policy on decisions made at the executive levels; (2) the understanding of policy among 
the participants. Another factor that affects policy at the micro level is the acceptance of 
the policy application from beginner-level officers, leading to misunderstandings when 
applying the policy. 
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ประกายเกียรติ ฤกษอ์ไุรขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.ศิพิมพ ์ศรบลัลงัก ์ท่ีกรุณาเป็นท่ีปึกษาสารนิพนธ ์ให้
ขอ้คิด และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชนใ์นการศกึษาวิจยัรวมไปจนถึงตรวจสอบแกไ้ขในส่วนท่ีขา้พเจา้
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ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุคณาจารยท์กุท่านท่ีไดถ้่ายทอดความรูว้ิชาตัง้แตข่า้พเจา้ไดเ้ริ่มเขา้มา
ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ทางดา้นรฐัประศาสนศาสตรแ์ก่ผูว้ิจยั จึงท าใหไ้ดน้  าไปประยกุตใ์ช้
องคค์วามรูเ้หล่านัน้กบัการศึกษาวิจยัฉบบันีจ้นเกิดประโยชนก์ับการวิจยัเป็นอย่างมาก ขอขอบคณุ
เจา้หนา้ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาโดยเฉพาะการใชร้ะบบ  ithesis และแนะน า
การด าเนินการตา่ง ๆ ตลอดจนวิธีการขอจรยิธรรมทางวิจยัในการท าสารนิพนธเ์ป็นอยา่งดี 

การวิจัยครัง้นีอ้าจไม่บรรลุล่วงได ้หากข้าพเจา้ไม่ไดร้บัความกรุณจาก นางนฐนน แก้ว
กระจ่างผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดร.นพพล พิเศษพงษานกัวิชาการ
คอมพิวเตอรช์  านาญการพิเศษ นางสาวสุรีพร ศิริภักดีวิชาการคอมพิวเตอรช์  านาญการพิเศษ 
นางสาวชฎาวลัย ์สิงหอิ์นทรว์ิชาการคอมพิวเตอรช์  านาญการ รวมไปจนถึงผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ี
ตามส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดท่ีไดเ้อือ้เฟ้ือขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้ได้แสดงควม
คดิเห็นและขอ้มลูท่ีส าคญัมาเป็นประโยชนแ์ก่ผูว้ิจยั 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัหวงัอย่างยิ่งว่า ผลงานการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่การศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตรใ์นด้านการศึกษานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก็ดี หรือการศึกษาแนวทางการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของรฐับาลท่ีส่งผลท าให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ยกระดับการ
บริการประชาชน ดงันัน้ประโยชนแ์ละคณุค่าอนัใดท่ีเกิดจากการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัขอมอบคุณค่า
และความดีนัน้ใหก้บับดิามารดาและคณุปู่ ผูเ้ป็นท่ีสดุในชีวิตของขา้พเจา้ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ของเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม  ปัจจบุนัไดเ้กิดความหลากหลายของขอ้มลูขา่วสารท่ีมาจากส่ือ
ทางเทคโนโลยี สามารถน าขอ้มลูเหลา่นัน้มาใชป้ระโยชนต์อ่การน ามาวิเคราะหห์รือใชใ้นการศกึษา
ขอ้มลูมาแปลงเป็นเป็นแผนการปฏิบตัิส  าหรบัองคก์รทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมไปจนถึงการ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของมนุษย ์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านีภ้าครฐัไดมี้การด าเนิน
นโยบายเพ่ือประยกุตม์าใชง้านภายในองคก์รและตอบสนองตอ่ความตอ้งการบริการสาธารณะ จึง
ท าใหร้ฐับาลไดข้บัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน หรือโมเดลไทยแลนด ์4.0 
คือ การน าความคิดสรา้งสรรค ์นวตักรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาแลว้ตอ่ยอด
ในกลุม่เทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสยัทศันเ์ชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
รฐับาล เพ่ือมุ่งสู่การบรรลวุิสยัทศัน ์“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดว้ยการสรา้ง “ความเขม้แข็ง
จากภายใน” โดยเนน้การใชน้วตักรรมและความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม 
เพ่ือขับเคล่ือนประเทศตามแนวคิด “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดย
ก าหนดใหมี้การปฏิรูปภาครฐัสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ท่ีมียุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี เป็นตวั
ชีน้  า ส่งเสริมใหภ้าครฐัปรบัตวัใหเ้ขา้กับเศรษฐกิจและสงัคมยคุดิจิทลั ยกระดบัประสิทธิภาพการ
ท างานโดยยึดประชาชนเป็นศนูยก์ลาง มีการบรูณาการเช่ือมโยงขอ้มลูและการด าเนินงานรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(Smart Operations) เพ่ือใหเ้กิดความประหยัดและคุม้ค่า ยกระดบังานบริการภาครฐัใหต้รงกับ
ความตอ้งการของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) ซึ่งนโยบาย
นีถื้อเป็นโอกาสส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินใหป้ระสบความส าเร็จ 
(ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2561, น.9-11)กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคัญในการใช้บริหารงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และบริการ
สาธารณะไดอ้ย่างรวดเร็วและประชาชนไดร้บับริการอย่างทั่วถึง  หลายหน่วยงานในประเทศไทย
ได้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์ทันสมัย มาใช้ในการจัดการท ารายงานข้อมูลและให้ข้อมูล
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สารสนเทศแก่ประชาชน ขอ้มลูและสารสนเทศนีม้าบวกกับประสบการณ ์วิจารณญาณ ความคิด 
ปัญญาของมนษุยน์  าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์นั่นคือความรูท่ี้แทจ้รงิ 

การน าเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ือการบริหารภาครฐันัน้เป็นแนวคิดท่ีในแต่ละยุคของรฐัไดใ้ห้
ความสนใจ และมุ่งการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีจึงการเป็นรูปแบบบริหารรฐัแนวใหม่ จึงเป็นไป
ในรูปแบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกสท่ี์น าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นระบบการบริหารของหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งท าใหเ้กิดการลดขัน้ตอนกระบวนการท างาน และบริการดา้นธุรการตา่ง ๆ รวมไปจนถึง
การท างานภายในราชการ แตใ่นรฐับาลพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชาหวัหนา้คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ และเป็นนายกรฐัมนตรีไดมี้การผลกัดนัในหน่วยงานใหป้รบัปรุงการบรูณาการขอ้มูลเพ่ือ
เตรียมพรอ้มก้าวเขา้สู่ยุครฐับาลดิจิทัล โดยมีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลยุทธ ์
และเครี่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งท าใหเ้กิดการปรบัปรุงการบริหารจดัการบรูณาการ
ข้อมูล และการท างานรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท าให้มีความ
สอดคลอ้งทางขอ้มลูเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั และลดการใชส้  าเนากระดาษในการการติดตอ่
ราชการ เน่ืองจากการใชส้  าเนากระดาษในการติดต่อราชการเพ่ือการยืนยนัตวัตน และขอรบัการ
บริการไม่ว่าเรื่องใด ๆ เป็นการท าธุรกรรมระหว่างรฐักับประชาชน จึงท าใหก้ารใชส้  าเนากระดาษ
เป็นการสิน้เปลืองทางทรพัยากร ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้รกิารจากภาครฐัส่งผลใหภ้าครฐั
ไดผ้ลกัดนัเรื่องการยกเลิกส าเนากระดาษเพ่ือลดภาระแก่ประชาชนท่ีมาติดตอ่ราชการ กล่าวไดว้่า
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริการและการด าเนินการในองคก์รมีประโยชน ์และท าใหป้ระหยดั
ทรพัยากรไดอ้ย่างมหาศาล เช่น ใชใ้นการลดส าเนากระดาษ โดยการน าระบบสารสนเทศมาแทน
ในการกรอกขอ้มลูลงส าเนากระดาษเพ่ือติดต่อราชการ แต่การใชเ้ทคโนโลยีท าใหก้ารลงทะเบียน
ขอ้มลูไมจ่  าเป็นตอ้งใชก้ระดาษเพ่ือท าธุรการอีกตอ่ไป 

กล่าวไดว้่าเป็นการบูรณาการบริหารทางขอ้มูลจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคญัต่อภาครฐั ขอ้มูลนั้น
ต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และมีความรวดเร็วต่อการบริการ ท าให้ภาครัฐน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใ์ชต้อ่การบริการรวมไปถึงการบริหารงานภายใน เกิดความรวดเร็วตอ่การ
บริการและเป็นจดุศนูยร์วมการบริการ ณ จดุเดียว (One Stop Service) ภาครฐัจงึตอ้งน าโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษมาด าเนินการเพ่ือใหห้น่วยงานภาครฐัไดล้ดส าเนาท่ีรอ้งขอจากประชาชนใน
การยืนยนัตวัตนตอ่การท าธุรกรรม โครงการยกเลิกส าเนากระดาษจงึมีแนวคดิรเิริ่มในการน าขอ้มลู
แตล่ะหนว่ยงานมาบรูณาการรว่มกนั และเช่ือมโยงขอ้มลูถึงกนัท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
บริการข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างรฐักับเอกชน หรือรฐักับประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง โครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษจึงตอ้งไดร้บัความรว่มมือจากหนว่ยงานของภาครฐั และเอกชนเพ่ือใหไ้ดเ้กิด
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การเช่ือมโยงขอ้มลูถึงกนัและกนั ซึ่งท าใหส้ามารถลดส าเนากระดาษลงไดโ้ดยการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ชก้ับการบริหารควบคู่ไปกับการบริการใหก้ับประชาชน  มีความรวดเร็วในการบริการ 
และลดความซ า้ซอ้นของระบบงานบริหารไดเ้ป็นอย่างดี การลดส าเนากระดาษนัน้ไดต้อ้งมีความ
ร่วมมือจากหน่วยงานฝ่ายอ่ืน ๆ และเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงคข์องโครงการในการน าไป
ปฏิบตัิภายในหน่วยงาน  โดยในส่วนของส านกังานอยัการสูงสดุไดร้บัโครงการลดส าเนากระดาษ
มาด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อนโยบายของรฐับาล ไทยแลนด ์4.0 และเตรียมความพรอ้มต่อ
การปรบัเปล่ียนเขา้สูรู่ปแบบรฐับาลดจิิทลั 

ส านกังานอัยการสูงสุดเป็นองคก์รอิสระภายใตร้ฐัธรรมนูญท่ีคอยบริการประชาชน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีการใชก้ระดาษในการติดตอ่ราชการจากประชนจนมีการใชก้ระดาษภายใน
ส านกังานมากขึน้จนมีปริมาณมากขึน้ทกุปี ในปี 2560 ทางส านกังานไดมี้การรวบรวมปริมาณการ
ใชก้ระดาษในแต่ละภาคส่วนของส านกังานอยัการสูงสุด จึงปรากฏว่าในส่วนราชการภาคกลาง
ของส านกังานอยัการไดมี้ปริมาณการใชก้ระดาษมากท่ีสุดของภูมิภาคในส านกังานอยัการสูงสุด
เป็นจ านวน 56,297.37 รีม เทียบไดเ้ป็นมูลค่า 4,758,880.41บาท ท าให้ทางส านักงานอัยการ
สงูสุดไดมี้การปรบัปรุงการบริการประชาชน โดยบรูณาการดา้นขอ้มูลใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูล
กนัอยา่งทั่วถึง เพราะทางส านกังานอยัการไดร้บันโยบายไทยแลนด ์4.0 มาเป็นแนวทางการบริหาร
ดว้ยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีมาเพ่ือบริการประชาชน และปรบัปรุงการท างานภายองคก์รให้
ขา้ราชการไดใ้ชอ้ปุกรณท์างเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ีไดอี้กดว้ย 
ท าใหท้างส านักงานไดร้บัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษเพ่ือท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการของรฐับาล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาการด าเนินโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของ
ส านกังานอยัการสงูสดุ ซึ่งเป็นแนวคิดจากนโยบายไทยแลนด ์4.0 เพ่ือผลกัดนัใหห้นว่ยงานภาครฐั
ต่าง ๆ ปรบัปรุงการบริการความพรอ้มในยุครฐับาลดิจิทลั เป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานภาครฐัท่ีเป็น
องคก์รอิสระท าหนา้ท่ีบริการดา้นกฎหมายและไดร้บัผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงจากโครงการ
ส่งเสริมใหห้น่วยงานยกเลิกส าเนากระดาษท่ีใชยื้นยนัตวัตนในหน่วยงานราชการ จึงอาจกล่าวได้
ว่าส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานท่ีใช้เอกสารจ านวนมากท่ีสุดต่อการเก็บส าเนาจาก
ประชาชนในการติดต่องานราชการ การเก็บส าเนาหนงัสือบางส านกังานยงัเก็บส าเนาในรูปแบบ
เอกสารและกระบวนการจดัท าเอกสารส าเนาในแต่ละชุดมีองคป์ระกอบ คือ เอกสารฉบับตวัจริง 
ส าเนาคูฉ่บบัและส าเนา ซึ่งเป็นกระบวนการจดัท าเอกสารท่ีใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลืองถึงแมจ้ะ
เป็นระเบียบของงานสารบรรณท่ีก าหนดไว้ก็ตาม แต่หากว่าในกระบวนการจัดท าเอกสารนั้น
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สามารถลดขัน้ตอนในทางปฏิบตัิไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศน ามาช่วยในการจดัเก็บเอกสาร
ส าเนาไวใ้นระบบใด ๆ ท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกสห์รือปรบัเปล่ียนแปลรูปเอกสารส าเนาใหเ้ป็นรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือง่ายตอ่การจดัเก็บขอ้มลูเอกสารท่ีมีความส าคญัและสามารถน ากลบัมา
ตรวจสอบไดอี้กโดยไมจ่  าเป็นตอ้งค านงึถึงพืน้ท่ีจดัเก็บรกัษา 

 
1.2 ค าถามงานวิจัย 

1. ส านกังานอยัการสงูสดุมีการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษการไปปฏิบตัอิยา่งไร 
2. การด าเนินโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีปัญหาอปุสรรคอย่างไรตอ่การน าโครงการ

ไปปฏิบตั ิ
 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1 . เพ่ื อศึ กษ ากระบวนการน า โค รงการยก เลิ กส า เน ากระดาษ ไปป ฏิบัติ ใน 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 
2. เพ่ือศกึษาถึงปัญหาอปุสรรคในการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตั ิ
 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ศึกษาโครงการยกเลิกส าเนากระดาษจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มาตรการ แนว
ทางการน าไปปฏิบตัิ ค  าสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ มติคณะรฐัมนตรี และเนือ้หาทฤษฎี
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ เพ่ือน ามาอธิบายในผลการวิจยั ความสอดคลอ้งและปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินโครงการยกเลิกส าเนากระดาษโดยมีประเด็น
เนือ้หาส าคญัดงันี ้

1.4.1.1ศึกษาวิธีการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัติในส านักงาน
อัยการสูงสุดจากโดยเริ่มระดับมหภาคในส่วนท่ีเก่ียวข้องของการแปลงนโยบายเป็นโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษและวิธีการถ่ายทอดลงไปสูห่น่วยงานระดบัลา่งหรือระดบัจลุภาค 

1.4.1.2 ศึกษาลักษณะการท างานของส านักงานอัยการสูงสุดโดยเฉพาะดา้น
บริการประชาชนในส่วนส านกังานย่อยเพ่ือเช่ือมโยงถึงความสอดคลอ้งกระบวนการน าโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตั ิ
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1.4.1.3 ปัญหาอปุสรรคต่อผูป้ฏิบตัิงานโดยศึกษาจากสิ่งท่ีเป็นปัจจยัผลกระทบ
ต่อการด าเนินโครงการ เช่น บุคลากรด้านปฏิบัติงานในส านักงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ ภายใต้สังกัด
ส านกังานอยัการสงูสดุ ขอบเขตหนา้ท่ีของส านกังาน และอปุกรณเ์ครื่องมือการปฏิบตังิาน เป็นตน้ 

1.4.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีผู้ท้  าการวิจยัไดแ้บง่ประชากรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

ผูแ้ปลงโครงการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติลงไปในหน่วยระดับล่าง ประกอบไปดว้ย ผู้บริหารและ
ผูด้  าเนินการ ส่วนท่ี 2 ขา้ราชการส านกัอยัการสูงสุดส่วนของบริการประชาชนดา้นกฎหมายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการใช้อุปกรณ์ Smart card reader ใช้ในการยืนยันตัวตนเพ่ือติดต่อ
ราชการ โดยหน่วยงานระดบัล่างหรือส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสงูสดุไดร้บัแนวทางและ
อปุกรณเ์พ่ือยกเลิกหรือการท่ีไมร่บัส าเนาจากประชาชน 

สว่นท่ี 1 ผูแ้ปลงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษจากขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรี 
1.1 ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.2 ผู้ด  าเนินการหรือผู้ประสานงานท่ีเก่ียวข้องภายในส านัก เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
ส่วนท่ี 2 ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุดส่วนของบริการประชาชนด้าน

กฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานส านักงานย่อยท่ีคอยช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใตก้าร
ควบคมุดแูลของส านกังานอยัการสงูสดุ 

1.4.3 ขอบเขตสถานที ่
ผู้วิจัยมีความต้องการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัย คือ ส านักงานอัยการสูงสุดใน

สว่นกลางเพราะมีความส าคญัการบรหิารกิจการตา่ง ๆ สามารถตดิตอ่ประสานงานระหวา่งองค์กร
เพ่ือด าเนินนโยบาย โครงการไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และมีผูใ้หข้อ้หลกัประจ าในหน่วยงานส่วนกลางอีก
ดว้ย 

1.4.4 ขอบเขตระยะเวลาท าการวิจัย 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดช่วงการท าวิจัยเพ่ือให้ไดร้ะยะเวลาท่ีเหมาะสมในการท าวิจัย คือ

ตัง้แต่ช่วงท่ีส านักงานอยัการสูงสุดไดร้บัค าสั่งจากรฐับาลใหเ้ขา้ร่วมและด าเนินโครงการในช่วง 
พ.ศ.2560 –พ.ศ.2562 เพราะเป็นช่วง ระยะของโครงการด าเนินการเป็นระยะการพฒันาในแต่ละ
ระดบัเพ่ือท าใหผู้ว้ิจยัสามารถคน้หา หรือมีขอ้มลูปรากฏในระยะเวลานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยจะใช้วิ ธีการแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในเชิง

วิเคราะห์พรรณนา (Descriptive Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะเป็นการสัมภาษณ ์
คน้คว้าข้อมูลเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดและบุคคลท่ีเก่ียวข้องดา้นการน าโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษไปปฏิบัติแล้วน าข้อท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้การเช่ือมโยงของ
กระบวนการทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบตัริะดบัมหภาค และจลุภาคเกิดการปฏิบตัอิยา่งไร 

 
1.6 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้ส  านักงานอัยการสูงสุดได้ปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหค้รอบคลมุตอ่การเขา้ถึงขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนก์บัประชาชน 

 
1.7 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.7.1 ไทยแลนด ์4.0 หมายถึง วิสยัทัศนเ์ชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย หรือ โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรฐับาลท่ีตอ้งการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งเศรษฐกิจโดยมีฐาน
คิดหลกั คือ เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” รวมไปถึงการน า
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยีน ามาประยกุตใ์ชใ้นระบบการท างานของราชการในเชิงบรูณาการ 

1.7.2 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
กระจายเผยแพร่ไปยังผูใ้ชไ้ดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นประโยชนต์่อการตดัสินใจ 
พฒันาอาชีพ หรือดา้นการศกึษาเช่น การนาสารสนเทศทางดา้นหน่วยงานราชการมาช่วยในการ
จดัเก็บดแูลใหข้อ้มลูแก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการจากภาครฐั (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ,้ 
2542, น.15) 

1.7.3 โครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านักงานอยัการสูงสุด หมายถึง แผนปฏิบตัิ
ขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
ท่ีส  านกังานอยัการสงูสดุมาแปลงเป็นการปฏิบตัเิพ่ือท าใหส้  านกังานย่อยไดน้  าไปปฏิบตัิ 

1.7.4 การยกเลิกส าเนากระดาษ หมายถึง การลดจ านวนของการเก็บส าเนาโดยมีวิธีการ
ตา่ง ๆ ในการจดัเก็บขอ้มลูของส าเนาท่ีมีการบูรณาการงานบริการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ่งมี
แนวทางการลดส าเนา คือ การประยกุตก์ารใชเ้ทคโนโลยีมาเพ่ืออ านวยความส าดวกในการจดัเก็บ
ขอ้มลูและการบรกิารเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศใหแ้ก่ประชาชนท่ีมาใชบ้รกิารจากหนว่ยงานของรฐั 
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1.7.5 การบูรณาการขอ้มูล หมายถึง การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรฐัต่างๆ 
ตัง้แต่การเช่ือมโยงข้อมูลบริการไปจนถึงการปฏิบัติราชการเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานและการใหบ้รกิารของรฐั 

1.7.6 ส านักงานอัยการสูงสุด หมายถึง หน่วยงานภาครฐัท่ีใหบ้ริการดา้นกฎหมายแก่
ประชาชนและมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาทัง้ปวง ด าเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง 
และให้ค  าปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและ
หน่วยงานของรฐั คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 

1.7.7 ส านกังานย่อย หมายถึง ส านกังานท่ีอยูภ่ายใตก้ารดแูลของส านกังานอยัการสงูสดุ 
และมีความเก่ียวขอ้งในระดบัจลุภาคตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ 

1.7.8 กลุ่ม หรือกองย่อย หมายถึง เป็นส่วนการท างานภายในส านักงานท่ีมีหน้าท่ีทั้ง
บรกิารประชาชน และเป็นผูป้ฏิบตัจิงึมีความเก่ียวขอ้งในระดบัจลุภาค 

1.7.9 รฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ือสนบัสนนุ
ภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการเขา้ถึงบริการของภาครฐัและ
สารสนเทศมากขึน้ และท าใหห้นว่ยงานของรฐัรบัผิดชอบตอ่ประชาชนมากขึน้ 

1.7.10 รฐับาลดิจิทลั หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาเป็นกลยุทธแ์ละเครื่องมือใน
การบริหารราชการแผน่ดินและการจดัท าบรกิาร โดยปรบัปรุงการบรหิารจดัการและบรูณาการการ
ท างานและขอ้มลูภาครฐัใหมี้ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั 

1.7.11 ค่านิยม หมายถึง ความคุน้เคย หรือความเคยชินในการปฏิบตัิในรูปแบบเดิมจึง
อาจน าไปสูค่วามพงึพอใจของผูป้ฏิบตังิาน 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปฏิบตัิ: กรณีศึกษาส านักงาน

อัยการสูงสุด ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาทบทวน แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ เช่ือมโยงกับ
กรอบแนวความคดิการน านโยบายไปปฏิบตัใินการวิจยัดงันี ้

1. แนวคดิทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
2. แนวคดิดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีของภาครฐั 
3. โครงสรา้งส านกังานอยัการสงูสดุ 
4. โครงการยกเลิกส าเนากระดาษและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรอบแนวความคดิในการวิจยั 

2.1 แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะนัน้มีความหมายท่ีหลากหลายในตวัท่ีสามารถส่ือถึงในทางปฏิบตั ิ
การวิเคราะห ์และการประเมิน จากนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายเพ่ือแสดงถึงแนวคิดของนโยบาย
สาธารณะ มีความพยายามท่ีจะศึกษาในรูปแบบต่างท่ีเก่ียวกับนโยบาย หรือโครงการท่ีน ามา
ปฏิบตั ิจงึมีความหมายท่ีนกัวิชาการไดก้ลา่วไวด้งันี ้(ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2554, น.2) 

David Easton (1971) ให้ความหมายนโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรร
ผลประโยชน ์หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าระหว่างปัจเจกชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในระบบสังคม
การเมือง 

Ira Sharkansky (1970) กล่าวว่านโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีกระท าโดย
รฐับาลซึ่งครอบคลมุกิจกรรมทัง้หมดของรฐับาล 

Thomas Dye (1984) ใหค้  านิยามนโยบายสาธารณะว่า เป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ี
รฐับาลจะตอ้งท า เหตผุลท่ีตอ้งท าเช่นนัน้ และสิ่งท่ีเป็นความแตกต่างท่ีรฐับาลไดก้ระท านโยบาย
สาธารณะจงึหมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีรฐับาลเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกท่ีจะไมก่ระท า 

ดงันัน้นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งส าคญัต่อรฐับาลกล่าวคือ สิ่งท่ีรฐับาลกระท าโดย
อาศยัอ านาจแห่งรฐัเพ่ือแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีไดก้่อตวัขึน้มา นโยบายสาธารณะหมายถึง การท่ีรฐั
แกปั้ญหาโดยใชแ้บบแผนในการก าหนดนโยบายเพ่ือท าการสรา้งแนวทางการปฏิบตัิในการบรรลุ
ภารกิจ จึงท าใหผ้ลออกมาอาจเป็นไปในทางท่ีรฐัคาดหวงัหรือลม้เหลวสามารถแปรผนัเป็นไปตาม
สถานการณ ์โอกาสและปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่นโยบายของรฐั 
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2.1.2 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีอธิบาย

ถึงการน าไปปฏิบัติตามความคาดหมายของผู้ก าหนดนโยบายหรือโครงการ จากอดีตท่ีให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการประเมินผลนโยบายจงึท าใหต้อ้งมีกระบวนการท่ี
สามารถอธิบายในช่วงระหว่างรอยตอ่ของนโยบายและช่วงเวลาท่ีขบัเคล่ือนซึ่งมีนกัวิชาการไดใ้ห้
ความหมายดงันี ้(มยรุี อนมุานราชธน, 2552, น.228) 

W. Wlilliams (1971) ไดก้ล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึง ความสามารถ
ขององคก์ารในการรวบรวมทรพัยากรทางการบริหารในองคก์รให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องมีการจัดหา หรือตระเตรียมวิธีกรทั้งหลายเพ่ือจะท าให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายส าเร็จลลุ่วง โดยตอ้งใชค้วามพยายามอย่างตอ่เน่ืองในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 
ๆ จนสามารถด าเนินการไดส้  าเรจ็ 

J.L. Pressman และ A. Wildavsky (1973) ได้เน้น  การน านโบบายไปปฏิบัต ิ
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของรฐับาลใหป้ระสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนด 
ดงันัน้ จงึตอ้งมีนโยบายเกิดขึน้ก่อน แลว้จงึมีการน านโยบายไปปฏิบตัใิหเ้กิดผลลพัธอ์อกมา 

C.E. Van Horn และ D.S. Van Meter (1976) ไดใ้หค้วามหมายว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายท่ีทางรัฐบาลกระท าและเอกชน ซึ่งมีผลต่อการบรรลุ
ความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวล้ว่งหนา้จากการตดัสินใจก าหนดนโยบาย 

จากท่ีไดก้ล่าวไปนัน้เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของนโยบายท่ีส่งผลใหเ้กิดการปฏิบตัิ
ในภาครฐั และเอกชน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ , 2557, น.333)การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งสามารถมองไดอี้กมุมหนึ่งท่ีเป็นการบ่ง
บอกถึงการปฏิบตัิตามเจตนารมณ ์อุดมการณ ์ค่านิยม ท่ีถูกแฝงในการก าหนดของรฐับาลตัง้แต่
ตน้ท าใหห้น่วยงานราชการนัน้ตอ้งปฏิบตัิตามรวมไปถึงประชาชนทั่วไปท่ีอาจตอ้งปฏิบตัิตามแต่ท่ี
เก่ียวขอ้งมากน้อยเพียงใดเท่านั้น การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถแสดงออกมาไดห้ลาย
รูปแบบเช่น กฎหมาย ค าตดัสินของศาล ค าสั่งผูบ้ริหาร หรือการออกกฎหมายตามระบอบรฐัสภา 
หรือมติและค าสั่งของคณะรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรีรวมไปถึงขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีอีกดว้ย
(Merriam-webster, 1828) 

จงึกล่าวไดว้่าการน านโยบายไปปฏิบตัิสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ ในลกัษณะ
ท่ี 1 เป็นการน านโยบายของภาครฐัไปปฏิบตัิโดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบสามารถน าไปปฏิบตัิได้
ทนัที โดยไมต่อ้งจดัท าแผนหรือการวางแผนรองรบั เพราะสามารถด าเนินการไดท้นัทีตามมาตรการ
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ทางกฎหมาย หรือการมีทรพัยากรท่ีเพียงพอ หรือมีความสอดคล้องต่อนโยบายของหน่วยงาน
ราชการไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง และท้ายท่ีสุดก็ขึน้อยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานว่า
นโยบาย หรือโครงการนัน้เก่ียวขอ้งหรือไม่ ลกัษณะท่ี 2 เป็นการน านโยบายของรฐับาลไปปฏิบตัิ
โดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะตอ้งวางแผนรองรบั เช่นแผนการบรหิารราชการแผ่นดินของรฐับาลท่ี
ก าหนดขึน้มาจะระบุให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ กระทรวง กรมต่าง ๆ ท าการแปลง
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจ าปีของ
หน่วยงานของตนให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีหน่วยงานของตนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
(ธนัยวฒัน,์ 2555, น.218) 

ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและเป็นขั้นตอนท่ีไม่
สามารถขาดไดเ้พราะในส่วนของการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นการศกึษาแนวทางการน านโยบาย
หรือโครงการไปปฏิบตัหินว่ยงานตัง้แตร่ะดบัชาติไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ินหรือระดงัล่าง จงึกลา่วไดว้่า 
การน านยาบายไปปฏิบตัิหมายถึง กระบวนการการด าเนินงานของรฐัปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคห์รือ
เป้าหมายของนโยบายเพ่ือท าใหเ้กิดความส าเร็จตอ่โครงการกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีรฐัไดก้ าหนดไวต้าม
แนวทางท่ีปฏิบตั ิ

2.1.3 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ในรูปของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการท่ีภาครัฐต้องด า เนินการ 

ตัง้แต่เริ่ม คือ การน านโยบายไปถ่ายทอดระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือแนวทางปฏิบตัิขึน้อยู่
กับตามวาระนโยบายของรฐับาลในช่วงเวลานัน้ สามารถศึกษาถึงความสมัพันธค์วามเช่ือมโยง 
การพึ่งพา ตลอดจนความเป็นอิสระขององคก์รและบคุคล Paul Berman (1978) แบง่แยกออกเป็น 
2 ขัน้ตอนหลกั (วรเดช จนัทรศร, 2552, น.32) 

การน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค (Macro Implementation) มีขอบเขตกวา้ง
ครอบคลมุไปจนถึงการน านโยบายไปปฏิบตัไิปจนถึงจลุภาคดว้ย กล่าวไดว้า่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้
การน านโยบายระดบัมหภาคไปปฏิบตัิเกิดความไม่แน่นอนหรือความลม้เหลวนัน้ Berman and 
McLaughlin ไดส้รุปไวท้ั้งสิน้ 4 ปัจจัย (Berman P. and McLaughlin, 1997)ไดแ้ก่ความขัดแย้ง
ของเป้าหมาย การให้ความสนับสนุนหรืออ านาจในการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน การขาดแคลน
ทรพัยากร และอปุสรรคดา้นการส่ือสารระหว่างหนว่ยงานหรือองคก์ร 

Paul Berman ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่ายิ่งขัน้ตอนในการน านโยบายไปปฏิบตัมีิมากเท่าใดยิ่งจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหามากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากเกิด “Loosely Coupled Structure” ส่วนระบบขัน้ตอน
การน านโยบายจากระดบัมหภาคไปสู่ระดบัจลุภาค จะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (Passages) ดงันี ้
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1.ขั้นการบริหาร (Administration) ถ้าก าหนดเป็นนโยบายแล้ว (P) จะน าไปสู่
การก าหนดเป็นโปรแกรมของรฐับาล (G) หรือ If P, then G. 

2.ขัน้การยอมรบั (Adoption) ถา้ก าหนดเป็นโครงการของรฐับาลแลว้จะน าไปสู่
การยอมรบัเป็นโครงการของทอ้งถ่ิน (A) หรือ If G, then A 

3. ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro-implementation) ถ้า
ยอมรบัเป็นโครงการของหนว่ยทอ้งถ่ินแลว้จะน าไปสูก่ารปฏิบตั ิ(I) หรือ If A, than I 

4.ขัน้ความเท่ียงตรงของวิชา (Technical Validity) ถา้มีการน านโยบายไปปฏิบตัิ
แลว้ จะท าใหเ้กิดผลในการปฏิบตั ิ(O) หรือ If I, then O. 

กล่าวได้ว่าทั้ง 4 ขั้นตอน ในขั้นแรกจะมีความเก่ียวข้องระดับมหภาคส่วนของ
ระดบัชาตท่ีิเป็นผูน้  าลงมาใหส้่วนาชการไดแ้ปลงเพ่ือท่ีจะใหห้นว่ยงานระดบัลา่งน าไปปฏิบตั ิจึงท า
ให้ขั้นตอนท่ีสอง ถึงขั้นตอนท่ีส่ีมีความเก่ียวของในระดับจุลภาค หรือหน่วยงานระดับล่างท่ี
หน่วยงานไดร้บัแลว้น าไปปฏิบตัิ ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิใน
ระดบัมหภาคสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอนหลกัคือ 

1. ขัน้ตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบตัิหรือออกมาในรูปของ
โครงการ โดยมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลท าให้นโยบายหรือโครงการต้องถูกแปรเปล่ียนไปจาก
วตัถปุระสงคเ์ดมิ จ  าแนกออกมาไดด้งันี ้

 
ภาพประกอบ 1 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความถกูตอ้งในการแปลงนโยบายของหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ

ในการน าไปปฏิบตัิ 
ท่ีมา: ศาสตราจารย ์ดร.วรเดช จนัทรศร.(2552). ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ 
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1.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคน์โยบายกล่าวคือ หากนโยบายท่ีก าหนด
ขึน้มามีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนมากขึน้เท่าใด หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัก็ิจะแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัไิดส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคไ์ดม้ากขึน้เทา่นัน้ 

1.2 ความสอดคลอ้งกนัในเปา้หมายของนโยบายกล่าวคือ หากนโยบายเดียว
มีเปา้หมายหลายเปา้หมาย อาจท าใหเ้ปา้หมายดงักลา่วมีความขดัแยง้กนัเอง จึงท าใหห้นว่ยงานท่ี
มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบไมอ่าจจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายนโยบายได ้

1.3 ความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกล่าวคือ หาก
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบมีความเขา้ใจในนโยบายมาก โอกาสท่ีจะแปลงนโยบายใหเ้บี่ยงเบนไปจาก
วตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายก็จะมีนอ้ย 

1.4 ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ
กล่าวคือ หากหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบใหค้วามรว่มมือและมีความจรงิใจในการน านโยบายไปปฏิบตัิ
มาก โอกาสท่ีการน านโยบายไปปฏิบตัใิหป้ระสบความส าเรจ็จะมีอยูสู่ง 

2. เป็นขัน้ตอนในการท าใหห้น่วยงานในระดบัล่างยอมรบั (adopt) แนวทางของ
แผนงานหรือโครงการนัน้น าไปปฏิบตัลิงไปยงัหน่วยงานระดบัลา่ง หรือน าไปปฏิบตัใินส่วนภูมิภาค
ตา่ง ๆ การท่ีจะท าใหห้นา่วยงานระดบัล่างเกิดการยอมรบัไดน้ัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัสภาพแวดลอ้มของ
ส านกังาน ความสอดคลอ้งในขอบเขตหนา้ท่ีรว่มไปจนถึงผลประโยชนท่ี์ไดน้  านโยบายไปปฏิบตัิอีก
ดว้ย ถือไดว้า่เป็นเง่ือไขท่ีจะสรา้งความเต็มใจหรือไม่เต็มใจใหห้น่วยงานระดบัล่างยอมรบันโยบาย
ไปปฏิบตัิ ในขณะเดียวกันท่ีหน่วยงานราชการกลางขององคก์รจะตอ้งจดัสรรวางแผนทรพัยากร
ทางบรหิาร เช่น งบประมาณ อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบันโยบาย เพ่ือใหมี้ความพรอ้มท่ีจะสนบัสนนุตอ่
หนว่ยงานท่ีไดน้  านโยบายไปปฏิบตัินัน้เอง 
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ภาพประกอบ 2 การน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัมหภาค 
 

การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) เริ่มต้นจาก
หน่วยงานระดบัล่างรบันโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากเบือ้งบน แลว้น านโบบายแผนงาน
หรือโครงการนัน้มาปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิงาน โดยจะตอ้งอาศยัพืน้ฐานของการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการท างานในแตล่ะหน่วยงานเดิมก่อน ในการเปล่ียนแปลงดงักลา่วเป็นไปได้
ยาก เพราะในการรบันโยบายจากผูก้  าหนดนโยบายหรือโครงการจากรฐับาลมาด าเนินตามแผน ซึ่ง
ส่งผลใหก้ระบวนการเดิมเกิดความขดัแยง้กบัแนวทางใหม่ท่ีน ามาปฏิบตัิจึงอาจเป็นเหตท่ีุท าใหไ้ม่
เกิดการยอมรบัในแนวทางใหม่ โดยในความเป็นจรงิเม่ือหน่วยงานไดร้บันโยบายใด ๆ มาแลว้ก็จะ
ท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนรูปแบบการท างานโดยอตัโนมตัิ นอกจากการน านโยบายหรือโครงการ
ดงักล่าวมาปฏิบตัิใหบ้รรลุผลนัน้ตอ้งอาศยัการมีการปฏิสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่
การประสานประโยชนร์ะหวา่งหนว่ยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายระดบัชาติ

นโยบายสว่นราชการ

นโยบายระดบัลา่ง
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ภาพประกอบ 3 ล  าดบัขัน้ตอนของการตดัสินใจ 
 
จากภาพประกอบท่ี 3 เป็นสิ่งส าคัญในระดบัการน านโยบายไปปฏิบัติจุลภาค ซึ่ง

กระบวนการนีไ้ด้แสดงถึงการปรบัตัวนั้นจะตอ้งอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง
เช่นกัน จึงเรียกว่าล าดบัขัน้ตอนการตดัสินใจ (Path of Micro-Implementation) กล่าวไดว้่า การ
น านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาคประกอบไปดว้ย (Berman P., 1978, pp.22-28) 

1. ขัน้ตอนการระดมพลงั (mobilization) เป็นขัน้ตอนท่ีหน่วยงานระดบัล่าง หรือ
ส านักงานย่อย จะตอ้งเริ่มด าเนินการใน 2 กิจกรรมคือ การพิจารณาต่อการรบันโยบาย และการ
แสวงหาความสนบัสนนุ ซึ่งในกิจกรรมการพิจารณารบันโยบายนัน้ หนว่ยงานยอ่ยจะพิจารณาดวู่า
นโยบาย หรือโครงการดงักล่าวมีความเหมาะสม มีความส าคญัอย่างไร ส าคญัในระดบัเรง่ด่วน
หรือไม และขอ้ส าคัญคือตรงกับเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่ รวมไปถึงการตอบสนอง และ
ผลประโยชนท่ี์ประชาชนไดร้บั หรือมีผลดีต่อหน่วยงานอย่างไร ซึ่งการตัดสินใจของหน่วยงาน
ดงักล่าวถือเป็นจดุส าคญัว่าจะน าไปปฏิบตัิหรือไม่ หากน าไปปฏิบตัิจะเกิดแนวทางได ้3 ประการ 
คือ ประการแรกหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบตัินัน้จะปฏิบตัิตามแนวทางท่ีหน่วยงานราชการระดบับน 
หรือส่วนกลางไปใหไ้วเ้ป็นแนวทาง ประการท่ีสอง ประการท่ีสองจะเกิดการปฏิบตัิแต่อาจมีการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ หรือเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน ประการท่ีสาม ไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ ในหน่วยงานซึ่งอาจเกิดการพิจารณาแลว้ทาง
หน่วยงานเก็นว่าแนวทางการปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องต่อขอบเขตงาน เป้าหมาย 
นโยบาย รวมไปถึงขดัแยง้ตอ่กฎระเบียบ และการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนัของหน่วยงาน โดยทัง้ 3 
ประการท่ีไดก้ลา่วมานัน้จะปรากฏอยูใ่นขัน้ของการปฏิบตัินัน้เอง 

2. ขัน้ตอนการปฏิบตั ิหากหน่วยงานไปพิจารณาอย่างถ่ีถว้นแลว้จะเกิดการน าไป
ปฏิบตัิตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ในหวัขอ้ท่ี 1 จะเกิดขึน้กบัผูป้ฏิบตัิโดยตรง ในบางกรณีอาจปฏิบตัิ
แบบจ ายอมเพราะการปฏิบตัิของหน่วยงานราชการนัน้หากเป็นขอ้สั่งการท่ีมีความแตกต่างจาก
รูปแบบนโยบายตรงท่ีตอ้งปฏิบตัิตามอย่างไม่มีเง่ือนไข จึงท าใหผู้ป้ฏิบตัิในหน่วยงานราชการท่ีอยู่
ระดบัลา่งนัน้ปฏิบตัไิมเ่ตม็ท่ี และจะสง่ไปสู่ความลม้เหลว หรือไมเ่กิดการปฏิบตัิอนัใด แตบ่างกรณี

การ
ตดัสินใจ1

การ
ตดัสินใจ2

การ
ตดัสินใจ3

ผูป้ฏิบตัิ
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จะปฏิบตัิตามโดยการปรบัแผน หรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือใหส้อดคลอ้งท าใหเ้กิดความคล่องตวั
ในการปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้เอง 

3. ขัน้ตอนสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ืองในองคก์ร จะเกิดขึน้ตอ่จาก
ขัน้การปฏิบตัิเน่ืองจากความส าเร็จ หรือผลลพัธใ์นระยะยาวของนโยบายจะเกิดขึน้หากนโยบาย
ดงักล่าวถูกน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองถึงแมว้่าระยะเวลาของนโยบาย หรือโครงการนัน้จะสิน้สุด
แล้ว ซึ่งนโยบายท่ีถูกน าไปปฏบัติอย่างต่อเน่ืองท าให้นบาย และโครงการดังกล่าวถูกน าไป
ปรบัเปล่ียนจนกลายเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของผูป้ฏิบตันิัน้เอง 

ดงันั้นผู้วิจัยจึงไดเ้ลือกกรอบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาคและ
จลุภาคของ Berman ท่ีไดน้  าเสนอแนวคดิปัจจยัในการแปลงนโยบายไปสูก่ารน าโครงการไปปฏิบตั ิ
เพ่ือน ามาอธิบายกระบวนการของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษในระดบัของหน่วยงานท่ีไดร้บั
โครงการไปปฏิบัติ ซึ่งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็น
โครงการท่ีส่งมอบใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัเพ่ือสอดคลอ้งตามนโยบายไทยแลน 4.0 กรอบท่ีใชก้าร
อธิบายโครงการในการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาคและจุลภาคของ Berman จึงมีความ
เหมาะสมตอ่การอธิบายถึงกระบวนการการน าไปปฏิบตัขิองส านกังานอยัการสงูสดุ 

2.1.4 องคป์ระกอบของผู้เกี่ยวข้องนโยบายและโครงการไปปฏิบัต ิ
การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญและมีความซับซ้อนในเรื่องของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินการนโยบายซึ่งผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนนโยบายเพราะ
นโยบายหรือโครงการนัน้ไม่สามารถขบัเคล่ือนไดเ้พียงแค่หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็น
การประสานงานร่วมกันจึงจะสามารถขับเคล่ือนต่อไปไดแ้ลว้น าไปสู่ความส าเร็จในภารกิจของ
นโยบายท่ีก าหนดไว ้ผูเ้ก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบัติหลายฝ่าย ซึ่งล้วนมีความคาดหวัง 
ผลประโยชน์และเป้าหมายหรือวัตถุประสงคท่ี์แตกต่างกันตอ้งเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ปฏิสัมพันธ์กันระดับหนึ่ง ด้วยบทบาทและอิทธิพล ท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติมากน้อย
แตกต่างกนั องคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบตัิเหล่านี ้ไดแ้ก่ ฝ่ายการเมือง ระบบ
ราชการ ขา้ราชการ และผูไ้ดร้บัผลจากนโยบาย (มยรุี อนมุานราชธน, 2552, น.238) 

ฝ่ายการเมือง (Politics) ความส าคญัของฝ่ายการเมืองในการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติพิจารณาได้โดยจะครอบคลุมถึงระบบรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ทั้งสององคก์รนีมี้
ความส าคญัในการก าหนดขอบเขตของการน านโยบายไปปฏิบตัิของระบบราชการ การก าหนด
ขอบเขตอาจท าได้โดยการบัญญัติกฎหมาย หรือการก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออก
กฎกระทรวง และระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เพ่ือใหห้นว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้งรบัไปปฏิบตัิ นอกจากนัน้
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ยังพิจารณาว่าหน่วยราชการใดมีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบตัิไดบ้า้ง และเม่ือนโยบายนัน้ ๆ ด าเนินไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว้ ฝ่ายการเมืองอาจจะเขา้มามี
บทบาทในแง่ของการใช้อ านาจในการการควบคุมเพ่ือให้นโยบายนั้นมีผลในการปฏิบัติ และ
พิจารณาปรบัปรุงนโยบายตอ่ไป 

ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง หน่วยงานของรฐั อนัไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีคลา้ยเป็นฟันเฟืองหรือกลไกท่ีจะเช่ือมประสาน
ระหว่างสิ่งท่ีฝ่ายการเมืองตัดสินใจกับการสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
หน่วยงานของรฐัในระบบราชการมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เพราะหน่วยงานของ
รฐัสามารถเป็นทั้งผู้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลไปให้ฝ่ายการเมืองมักจะเกิดขึน้ท่ี
ประเทศก าลงัพฒันาโดยทั่วไปโดยเฉพาะประเทศไทย 

ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐั (Bureaucrats) ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัถือ
ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
ความเก่ียวขอ้งของขา้ราชการในการน านโยบายไปปฏิบตัิอาจแบ่งออกเป็นหลายระดบั อาทิเช่น 
ในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้ และผูป้ฏิบตัิงานระดบัล่าง ซึ่ง
บุคคลเหล่านี ้ต่างก็มีวัตถุประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) แรงจูงใจ (Incentives) และ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้บริห ารระดับสูงของหน่วยงานจะมี
ความส าคญัมากในการสนบัสนนุใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบาย ซึ่งเปรียบเสมือนกบัเป็น “หวัรถจกัร
หรือหวัเรือใหญ่ท่ีจะน าขบวนรถไฟไปสู่จดุหมายปลายทางไดส้  าเร็จ” ส่วนผูป้ฏิบตัิก็เปรียบเสมือน
กบัขบวนรถไฟท่ีจะขบัเคล่ือนตามทิศทางของหวัรถจกัร ดงันัน้ผูบ้ริหารทกุระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
น านโยบายไปปฏิบตัจิะตอ้งมีภาวะผูน้  า (Leadership) และรูจ้กัใชภ้าวะผูน้  าท่ีเหมาะสม 

ผู้ได้รับผลนโยบาย ส าหรับผู้ได้รับผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติในท่ีนี ้ได้แก่ 
ประชาชนหรือผูร้บับรกิาร (Clients) ซึ่งเป็นทัง้ผูไ้ดร้บัประโยชนห์รือผูเ้สียประโยชน ์หรืออาจเรียกว่า 
ผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders) ในนโยบายนัน้ ๆ ในท่ีนีร้วมถึงในแง่บคุคล (Individual) และ
กลุ่ม (Groups) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบตัิหากผูร้บับริการหรือผูร้บัประโยชนมี์การรวมตวักันเป็นกลุ่ม ในลักษณะกลุ่มผลประโยชน ์
(Interest Group) บทบาทของกลุ่มอาจแสดงออกมาในรูปของ การเรียกรอ้ง การคัดค้าน การ
สนับสนุน ดว้ยวิธีการลงประชามติ (Referendum) หรือการท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) 
ซึ่งจะท าใหมี้น า้หนกัมากยิ่งขึน้ และอ านาจในการตอ่รองกบัฝ่ายการเมืองหรือระบบราชการก็จะมี
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มากขึน้ ประเด็นการเรียกรอ้งจะครอบคลุมทัง้การเรียกรอ้งเพ่ือใหยุ้ตินโยบายใหม่ หรือเรียกรอ้ง
เพ่ือกีดกนัมิใหก้ลุม่อ่ืนไดมี้โอกาสมารบัประโยชนจ์ากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนัน้ ๆ 

2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติถือเป็นความส าคัญต่อกระบวนการของนโยบายเพ่ือน า

นโยบายไปปฏิบัติท  าให้เกิดผลท่ีผู้ก าหนดไปคาดการณ์ไว้แต่มีหลายปัจจัยท่ีอยู่รอบนอกของ
นโยบายท่ีอาจคาดการณ์ได้หรือคาดไม่ถึงในการปฏิบัติและอาจเป็นความไม่รอบคอบของผู้
ก าหนดหรือผู้วางแผน คือ ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ ไดมี้องคก์รน า
นโยบายไปปฏิบตัิจ  านวนมาก และมีหลายระดบั มีการประสบปัญหาตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ
จงึเป็นผลใหไ้มป่ระสบความส าเรจ็ตามคาดหวงัไวด้งันี ้ 

2.1.5.1 การขาดแคลนของทรพัยากร เป็นเรื่องท่ียอมรบักนัว่า ทรพัยากรไม่ว่าจะ
เป็นอะไรมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายเป็นอย่างยิ่ง ถ้าผู้ก าหนดนโยบายได้
ตัง้เปา้หมายของนโยบายนัน้ท่ีตอ้งใชท้รพัยากรจ านวนมาก แตท่วา่มีทรพัยากรท่ีไม่เพียงพอตอ่การ
ด าเนินนโยบาย จงึท าใหส้ิ่งท่ีผูก้  าหนดนโยบายท่ีมุง่หวงัไวไ้มส่มัฤทธ์ิผล 

2.1.5.2 ปัญหาขององคก์ร องคก์รหรือหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิผลท่ีเกิด
อาจจะส าเร็จหรือลม้เหลว เชน่ การน านโยบายไปปฏิบตัิในองคก์รในแนวทางการปฏิบตัิขดัแยง้ตอ่
กฎหมาย ขอ้บญัญตั ิรวมไปถึงวิธีการปฏิบตัรูิปแบบเดมิขององคก์ร  

2.1.5.3 การขึน้ต่อองคก์รอ่ืน ในกรณีเช่นนีเ้กิดขึน้ไดเ้ม่ือการน านโยบายนัน้ไป
ปฏิบตัิไดต้่อเม่ือตอ้งไดร้บัความเห็นชอบหรือทัศนะจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นกรณีต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้ประการแรกเป็นความตอ้งการของแผนงาน ประการท่ีสอง เป็นกรณีท่ีการด าเนินงาน
ขององคก์รนัน้จ  าตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากหน่วยงานอ่ืน และประการสดุทา้ย คือ เง่ือนไขก าหนดไวแ้ลว้
ว่าตอ้งผ่านความเห็นชอบกับหน่วยงานอ่ืนก่อน แมว้่าจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ หรือขัดขวางการ
ปฏิบตัดิว้ยก็ตาม 

2.1.5.4 ปัญหานโยบายใหม่ ๆ กับการด าเนินงานของนโยบายเดิม ปัญหานีจ้ะ
พบไดบ้่อย กล่าวคือ เม่ือมีปัญหานโยบายใหม่ ๆ ท่ี เป็นท่ีสนใจของประชาชน นโยบายเดิมก็ถูก
ลดทอนความส าคญัลงไป 

2.1.5.5 ปัญหาเก่ียวกบันโยบายท่ีพบบอ่ย ๆ อีกอย่างหนึ่ง คือ นโยบายท่ีก าหนด
ขึน้มาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันเพ่ือใชแ้กปั้ญหานัน้ ๆ อาจจะมีความขดัแยง้กัน เช่นการณรงคใ์ห้
ประชาชนเลิกสูบบุรี่ ในขณะเดียวกันภาครฐัมีนโยบายใหช้าวไร่ปลูกยาสูบโดยก าหนดนโยบาย
พยงุราคายาสบู เป็นตน้ 
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2.1.5.6 สิ่งท่ีผูก้  าหนดนโยบายเผชิญเสมอ คือ ปัญหานโยบายท่ีมีความซบัซอ้น
มาก การท่ีจะพยายามก าหนดนโยบายใหค้รอบคลมุทกุแง่มมุของปัญหานัน้เป็นเรื่องเหลือวิสยั 

2.1.5.7 ประการสดุทา้ย ปัญหาบางอย่างท่ีไม่สามารถกระท าไดท้ัง้หมดจากท่ีผู้
ก าหนดไดก้ าหนดนโยบายออกมา เช่น การก าหนดนโยบายจากผูก้  าหนดไม่มีเป้าหมายภารกิจท่ี
แน่นอนจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน และเกิดการตีความนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของผูก้  าหนด 

ใน 7 ดา้นปัญหาท่ีไดก้ล่าวไปนัน้เป็นอปุสรรคต่อกระบวนการปฏิบตัิท่ี รศ.ดร.สมพร 
เฟ่ืองจนัทร ์ไดอ้ธิบายในแบบเบื่องตน้ท่ีสามารถพบเจอไดบ้่อย ๆ ในสถานการณข์องนโยบายหรือ
โครงการท่ีน าไปปฏิบตั ิซึ่งสามารถเป็นสาเหตตุอ่การกระท าท่ีลม้เหลว หรือไม่ประสบคค์วามส าเร็จ
รวมไปจนถึงความคาดหวงัของผูก้  าหนดท่ีไม่ส  าเร็จในระดบัของเป้าประสงค ์แต่ขอบเขตปัญหา
ไม่ไดถู้กก าหนดใน 7 ดา้นใหต้ายตวัเพียงอย่างเดียวในแบบทั่วไปของปัญหา กล่าวคือ มีความ
เป็นไปไดว้่าปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคของการน านโยบายไปปฏิบตัินัน้ คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยั
ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการสั่นคลอนตอ่การปฏิบัติของนโยบาย และโครงการ จึงมีนกัวิชาการหลายท่าน
ไดแ้บ่งปัญหาหลัก ๆ ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายทั้งหมด 5 ดา้นดังนี ้ (วรเดช 
จนัทรศร, 2552, น.98-103) 

1. ปัญหาดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตั ิในความส าเรจ็ของ
นโยบาย และโครงการสิ่งท่ีส  าคัญท่ีมิอาจขาดได้นั้นคือ ทรัพยากรท่ีเป็นแรงผลักดันนโยบาย 
โครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีด  าเนินไปใหถ้ึงจดุหมาย หรือเปา้ประสงคข์องนโยบายลว้นแลว้ตอ้ง
มีทรพัยากรเพียงพอตอ่การด าเนินการ อนัไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจัยดา้นบุคลากร เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานในทุก
ระดับเพราะบุคลากรนั้นมีความส าคัญต่อการควบคุมในการด าเนินการ และปฏิบัติงาน ซึ่ง
บคุลากรนัน้เพียงพอตอ่การปฏิบตังิานหรือไม ่คณุสมบตัิของบคุลากรนัน้เหมาะสมตอ่หนา้ท่ีในการ
ด าเนินการ และการปฏิบตัิ อธิเช่น ผูค้วบคมุโครงการนัน้มีต  าแหน่งหนา้ท่ีสอดคลอ้งต่อโครงการท่ี
น ามาปฏิบัติในองค์กร และบุคคลากรในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในแนวทางต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานให้บรรลุในเป้าหมาย หรือส าเร็จในระดบัความพอใจของผู้
ก าหนด 

1.2 ปัจจัยดา้นเงินทุน ถึงแม้มีก าลังพลบุคลากรมากพอท่ีจะปฏิบัติตามท่ี
นโยบายไดก้ าหนดไว ้แต่ปัจจยัดา้นทุนทรพัยเ์ป็นสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสมรรนะของหน่วยงาน หรือ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการสนับสนุนถึงความร่วมมือในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
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กลา่วคือ ปัจจยัดา้นเงินทนุมีความส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนนโยบาย และโครงการท่ีจะผลกัดันไปถึง
ระดบัความส าเรจ็หรือความลม้เหลวนัน้เอง 

1.3 ปัจจยัดา้นวสัดอุุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ตลอดจนปัจจยัดา้นวิชาการ
หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ความพร้อมในเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคญัอย่างหนึ่งในการปฏิบตัิต่อกิจกรรมในโครงการ และนโยบาย เช่น การน าเทคโนโลยี
เขา้ไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รของรฐัแห่งหนึ่ง หากเครื่องมือไม่พรอ้ม เช่น ความพรอ้มของอุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร ์ท่ีใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ีในองคก์ร และการบริการประชาชน หากไม่พรอ้มจะท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการบริการต่อประชาชน และงานดา้นการส่งขอ้มูลภาคในองคก์รก็มีผลต่อ
ความลา่ชา้ในการปฏิบตั ิเป็นตน้ 

2. ปัญหาดา้นการควบคุม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิส่วนหนึ่ง
ขึน้อยู่กับความสามารถในการควบคมุ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวดัความกา้วหนา้หรือผล
การน าไปปฏิบตัิขของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ กล่าวคือ ปัญหาการควบคมุจะมีมากหรือ
น้อยเพียงใดขึน้อยู่กับเง่ือนไขต่อการปฏิบัติ เช่น แนวทางการด าเนินการตอ้งท าอย่างไรจากผู้
ก าหนดนโยบายไดว้างแนวทางเอาไว ้หรือกรอบการปฏิบตัิ ซึ่งปัญหาเหล่านีม้กัจะเกิดขึน้ในเรื่อง
ของความคลมุเครือของนโยบาย หรือโครงการตอ่การปฏิบตัิ 

3. ปัญหาดา้นความรว่มมือและการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง ถึงแมว้่าหน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบในการรบันโยบาย หรือโครงการมาปฏิบตัมีิสมรรถนะสงูเพียงใด หากสมาชิกในองคก์ร
ไม่รว่มมือกนัปฏิบตัติามแนวทางของนโยบาย หรืออีกนยัหนึ่ง ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบตัิ
จะมีมากขึน้ถา้สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิไม่ใหค้วามรว่มมือหรือตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นผลมาจากนโยบาย จากปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้

3.1 การท่ีนโยบายนั้นไม่ได้มาจากรากฐาน กล่าวคือ เป็นนโยบายหรือ
โครงการจากภายนอกองคก์รหรือเป็นผลมาจากนโยบายของรฐับาลซึ่งสมาชิกในองค์กรไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัตอ่นโยบาย 

3.2 นโยบายส่งผลให้ดุลพินิจในการปฏิบตัิงานตลอดจนพฤติกรรมในการ
ปฏิบตังิานของสมาชิกในองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.3 หวัหนา้หน่วยหรือหวัหนา้กลุ่มงานปฏิบตัิไม่ไดใ้หก้ารสนับสนนุนโยบาย
เทา่ท่ีควรจงึอาจสง่ผลใหเ้กิดความลม้เหลวได ้
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3.4 สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัทิ  าการตอ่ตา้นเพราะเห็นว่าการปฏิบตัิ
ตามนโยบายจะส่งผลใหง้บประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตอ้งลดลงในระยะยาว อีกทัง้อาจ
ก่อใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนภารกิจและหนา้ท่ีของบคุลากรอยา่งมาก 

3.5 สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิเห็นว่านโยบายถูกก าหนดขึน้โดยฝ่าย
บรหิารท่ีไมเ่ขา้ใจสภาพความเป็นจรงิในการปฏิบตังิาน 

3.6 สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิไม่เห็นดว้ยกับสาระหรือวิธีปฏิบตัิใน
นโยบาย เพราะไมไ่ดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

3.7สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยงานปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือและต่อตา้น
เน่ืองจากขาดความรู ้ความเขา้ใจวา่ปฏิบตัติามนโยบายนัน้อย่างไร 

4. ปัญหาทางดา้นอ านาจและความสมัพนัธก์บัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติด้วยเช่นกันการ
ปฏิสมัพันธท่ี์เกิดขึน้ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธท่ี์เกิดภายใตส้ภาพแวดล้อมทางการเมืองท่ีตอ้งเผชิญ 
การแสวงหาการสนับสนุน การเจรจาต่อรองในการจัดสรรทรพัยากร หรือผลประโยชนร์ะหว่าง
หนว่ยงานหรือองคก์รตา่ง ๆ 

5.ปัญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ 
ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดขึน้ได ้ในบางกรณีปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลไปถึง
ความลม้เหลวของนโยบายโดยตรง กล่าวคือองคก์รและบุคคลส าคญั คือ กลุ่มท่ีมีอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน ์นกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสงู ตลอดจนส่ือมวลชน เป็นตน้ สิ่งเหล่านีส้ามารถเป็น
อปุสรรคตอ่การด าเนินนโยบายไดอ้ย่างชดัเจนท่ีจะมีบทบาทในการสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นไม่ใหเ้กิด
การสมัฤทธ์ิผลของนโยบาย 

กล่าวโดยสรุปของปัหาและอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคส่งผลตอ่นโยบายหรือโครงการน าไปปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัในปัญหา 5 ดา้น สามารถ
ท าใหก้ารด าเนินนโยบายเป็นไปไดย้าก และยากตอ่การด าเนินการท่ีจะปฏิบตัิใหค้ลอบคลุมในทุก
เป้าประสงคข์องนโยบาย ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านีเ้กิดขึน้ต่อเม่ือสถานการณ์ ทิศทางนโยบาย 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัหลกัสง่ผลใหน้โยบายนัน้ไม่สมัฤทธ์ิผลนั่นเอง 
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2.2 แนวคิดอ านาจจากกรมาธิปไตยทีม่ีผลต่อการปฏิบัต ิ
ระบบราชการไทยในยคุท่ีผ่านมาไดมี้การปฏิรูปองค์กรราชการมาหลายครัง้ตัง้แต่ พ.ศ.

2475 จนมาถึงในยุคท่ีมีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และมีบทบาทต่อการบริหารระบบราชการ  
(เรวตั แสงสรุิยงค,์ 2560, น.43)ซึ่งยคุก่อนการปฏิรูประบบราชการขบัเคล่ือนรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
เนน้การ ออกกฎหมาย จดัตัง้คณะกรรมการ และการมอบหมายภารกิจใหก้บัหน่วยงาน เฉพาะทาง
ท าหนา้ท่ีพฒันาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์จนกระทั่งน า ไปสู่การริเริ่มสรา้งกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ ในยุคการปฏิรูปท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อการ
ก าหนดนโยบายท่ีมีรฐับาลอิเล็กทรอนิกสค์อยมามีบทบาทในการพัฒนายกระดับการบริการ
ภาครฐัภายใตแ้นวคิดการจัดการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) ท าใหใ้นปัจจุบนั
รฐับาลไดมี้การก าหนดนโยบายไทยแลนด ์4.0 มาเป็นตวัก าหนดทิศทางการบรหิารงานราชการจึง
เกิดระบบราชการ 4.0 ขึน้มา ถึงแมว้่าระบบราชการจะมีการปฏิรูปผ่านไปก่ียคุสมยัก็ยงัไม่หลดุพน้
จากส่วนท่ีเป็นการเคล่ือนไหวของนโยบายไดซ้ึ่ งไดถู้กแฝงไปยังส านักงานย่อยต่าง ๆ ท่ีคอยน า
นโยบายจากระดบับนไปปฏิบตั ิกล่าวคือ ส านกังานย่อยตา่ง ๆ มีการตดัสินใจจากหวัหนา้ของส่วน
ราชการนัน้ ๆ ท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ หรือปรบัเปล่ียนนโยบาย จึงเรียกไดว้่าเป็นการท างานใน
รูปแบบ “กรมาธิปไตย” (Departmentalism) 

2.2.1 กรมาธิปไตย (Departmentalism) 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535)อ้างอิงจาก (ชัชฎา ก าลังแพทย์, 2561, น.81-82)  

กรมาธิปไตย (departmantalism) คือปัญหาดา้นการรวมศนูยอ์ านาจแบบกระจดักระจายในการ
บริหารราชการไทย เป็นปัญหาเชิงโครงสรา้งแผนงาน งบประมาณและก าลงัคนภาครฐัท่ีปรากฏ
ออกมาในรูปของนโยบายรฐับาลในการบริหารราชการแผ่นดิน แผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี และการก าหนดหนว่ยงานผูร้บัผิดชอบตามแผนงานประจ าปี ซึ่งสว่นใหญ่แลว้คือผลท่ีเกิด
จากการก าหนดและจดัเตรียมโดยแตล่ะกรมนั่นเอง จึงเป็นสภาวะท่ีฐานอ านาจอยู่ท่ีกรมเป็นหลกั
ในการรวมศนูยส์ู่ส่วนกลาง กรมจึงเป็นหน่วยพืน้ฐานในการด าเนินกิจการต่างๆ ของรฐั  และมกัมี
ปัญหาในการรวมอ านาจการตดัสินในท่ีกรมเดียวก่อนจะน านโยบายรฐับาลกลางไปปฏิบตัิ จนท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ มีขัน้ตอนท่ีมากมายแตเ่ป็นการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้กบับคุคลเดียวท่ีมีอ านาจสงูสดุ
ภายในกรมคือ อธิบดีกรม หากเปรียบเทียบกับส านักงานอัยการสูงสุดกรมต่าง ๆ นั้นภายใน
ส านกังานอัยการสูงสุดจะเป็นในรูปส านกังานย่อยท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาของส านักคือ อธิบดีอัยการ
ส านักงานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาภายในส านักงานย่อยแต่ละส านักจึงสามารถเทียบไดเ้ท่ากับกรม
นั่นเอง 
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2.2.2 ปัญหาทีเ่กิดจากกรมาธิปไตยต่อการปฏิบัตนิโยบาย 
ปัญหาท่ีเกิดจากกรมาธิปไตยตามท่ีกรมมีบทบาทตอ่การตดัสินใจท่ีจะก าหนดในการ

ปฏิบัติ และยังไดมี้การขยายความตอ้งการทางทรพัยากรมาขึน้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ดังเช่น 
กระทรวงหรือกรมไหนท่ีมีความส าคัญหรือจ าเป็นต้องการบริหารงานอาจถูกตัง้ขึน้ได้เช่นกัน 
ปรากฏการณก์รมาธิปไตย ท าใหเ้กิดปัญหาหลายโดยเฉพาะการท าให้การก าหนดทิศทางนโยบาย
และการน าไปปฏิบัติจริงไม่มีความเป็นเอกภาพ นอกจากนีห้น่วยงานในระดับดังกล่าวยังขาด
การบูรณาการทัง้เชิงนโยบายและทรพัยากรเพราะเนน้การท างานเฉพาะดา้น หรือเฉพาะกิจของ
ตนเอง ส่งผลใหแ้ตล่ะหน่วยงานน านโยบายไปปฏิบตัิเฉพาะในส่วนของตวัเองซึ่งเป็นปัญหาเรือ้รงั
มาจนถึงปัจจบุนั (ชยัอนนัต ์สมทุวณิช, 2554, น.178-181) ซึ่งในทางการปฏิบตัท่ีิมีการน านโยบาย
จากราชการส่วนกลางขององคก์รไดน้  าลงไปยงัส านักงานย่อยตอ้งมีการปฏิบตัิตามแนวทางการ
ปฏิบติของนโยบายของหน่วยงานราชการกลางไดส้่งลงมา แตอ่ธิบดีก็สามารถปฏิเสธแนวทางการ
ปฏิบตัิไดโ้ดยสามารถกล่าวอา้งในเรื่องขอบเขตหนา้ท่ี และยงัสามารถตดัสินใจตอ่การปรบัเปล่ียน
แนวทางการปฏิบตัิของนโยบายจนไม่เหลือรูปเคา้โครงเดิมของแนวทางจนท าใหเ้กิดการปฏิบตัิท่ี 
“ไมเ่ป็นเอกภาพ” ของทิศทางนโยบายท่ีควรขบัเคล่ือนไปยงัทิศทางท่ีถกูตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม กรม หรือส านักงานย่อยเป็นหน่วยมูลฐานท่ีเป็นแหล่งของอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรฐั และเป็นแหล่งทรพัยากรทางการ
บริหารในการด าเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ ด้วยเหตุนีป้รากฏการณ์การขยายตัวของระบบ
ราชการไทยท่ีเกิดขึน้อย่างกา้วกระโดดในระยะหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นตน้มานัน้ สะทอ้นให้
เห็นถึงการขยายขอบข่ายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจตา่งๆ ของรฐั ซึ่ งมีฐานรองรบัอยู่ท่ีกรม 
ส่วนราชการต่างๆ ในสงักัดกรมจึงพยายามท่ีจะแตกตวัออกมาจากกรมตน้สงักัดเพ่ือน าไปสู่การ
จัดตัง้กรมใหม่ซึ่งจะมีฐานทรพัยากร ทัง้ในดา้นอ านาจหน้าท่ี เงินงบประมาณและการก าหนด
ต าแหน่งและอตัราก าลงัของตนเองซึ่งในทา้ยท่ีสุดก็น าไปสู่สภาพการสรา้งอาณาจกัรของตนเอง
ของสว่นราชการตา่งๆ (วสนัต ์เหลืองประภสัร,์ 2558, น.111-112) 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด การสรา้งกลไกในการประสานงานในเชิงนโยบายระหว่างกรม
จึงเป็นเรื่องยากล าบาก เน่ืองจากแต่ละกรมก็มกัจะอา้งสิทธิในอ านาจหนา้ท่ีของตนเองเพ่ือสรา้ง
ความชอบธรรมให้กับการด ารงอยู่ของหน่วยงานตน และสภาพความเป็นนิติบุคคลก็เป็นตัว
เสริมแรงใหแ้ต่ละกรมต่างก็ท างานอย่างเป็นเอกเทศตอ่กัน เน่ืองจากในการด าเนินนโยบายท่ีคาบ
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของหลายกรมก็จะท าใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ในเรื่องความรบัผิดรบัชอบขึน้ไดง้่าย
ลกัษณะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ จึงนบัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขบัเคล่ือนนโยบายใหม่ๆ ท่ีมีขอบข่าย
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คาบเก่ียวกับอ านาจหนา้ท่ีของหลากหลายหน่วยงาน แมแ้ต่กรมในสงักัดกระทรวงเดียวกันก็ยัง
ปรากฏความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและขาดกลไกการเช่ือมประสานนโยบายท่ีเป็น ระบบ 
ระเบียบและเป็นทางการผลสะทอ้นส าคญัของสภาพ “กรมาธิปไตย” ท่ีมีตอ่การด าเนินนโยบายใน
ลักษณะนีจ้ึงได้แก่ การขาด “เจ้าภาพ” ท่ีชัดเจนและเป็นผู้รบัผิดรับชอบต่อความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวของนโยบายโดยรวม หรือเป็น “แม่งาน” ท่ีสามารถบูรณาการกระบวนการการด าเนิน
นโยบายทัง้ในดา้นการก าหนดแผนงาน การก าหนดกิจกรรม การบรหิารจดัการ การจดัสรรแบง่ปัน
ทรพัยากรทางการบรหิาร และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ดังนั้นกรมาธิปไตยเป็นปัญหาท่ีเกิดจากกรมท่ีมีความต้องการขยายอ านาจ จน
กลายเป็นว่าผูกุ้มอ านาจในระดบักรม หรือส านักงานย่อยสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงใน
องคก์รขนาดย่อม โดยมีความตอ้งการคงหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบัติตามขอบข่ายของตนเองท่ี
ก าหนดได ้ดงัเช่น กลุ่ม กอง ท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับของกรมอีกทีนึง ซึ่งท าใหก้รมมีอ านาจสั่งการ 
และก าหนดปรบัเปล่ียนนโยบายไดอ้ย่างอิสระตามเห็นสมควร จึงท าใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าเรื่อง กรมาธิป
ไตยมีความเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัของจลุภาคในส่วนส านกังานยอ่ยท่ีไดร้บั
นโยบายจากสว่นราชการกลางน าไปปฏิบตันิั่นเอง 

 
2.3 แนวคิดด้านการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยขีองภาครัฐ 

2.3.1 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government) หมายถึง การท่ีภาครัฐน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของภาครฐั โดยการใช้
บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่ประชาชน ดงันัน้รฐับาลอิเล็กทรอนิกสถื์อว่าเป็นวิธีการบริหารจดัการรฐัภาคใหม่ เพราะ
เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายส่ือสารมาประยุกตใ์ช ้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของภาครฐั ปรบัปรุงการใหบ้ริการประชาชน บริการขอ้มูลตา่ง ๆ แก่ประชาชน (ส านกั
วิชาการ, 2558, น.2) กล่าวคือ การท่ีภาครฐัน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของรฐั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ
รวมถึงเพิ่มการเขา้ถึงบริการของรฐัใหม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเสริมสรา้งการ
ท างานของภาครฐัใหเ้กิดความโปรง่ใสทกุขัน้ตอน ลดตน้ทนุ ลดคา่ใชจ้า่ย ลดก าลงัคนในหน่วยงาน 
สนับสนุนใหป้ระชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเขา้รบัการบริการสาธารณะ และมีความ
ใกลช้ิดกบัภาครฐัมากขึน้ อีกทัง้ท าใหป้ระเทศมีความสามารถในการแข่งขนักับนานาประเทศไดดี้
ขึน้ (สมชยั อกัษรารกัษ,์ 2547, 12-13) 
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ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย  หลาย
หนว่ยงานไดล้งทนุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมลูคา่มหาศาล  และถา้เป็นระดบัประเทศ
จ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุจะยิ่งทวีสูงขึน้ไปอีก อย่างท่ีไดก้ล่าวไปปัญหาหนึ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งพิจารณา 
คือ แนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นหน่วยงาน องคก์ร และกระทรวง มาใชอ้ย่าง
เหมาะสมเพียงไร เพ่ือจะไดมี้ความมั่นใจว่าเงินทุนท่ีน าไปนั้น มีความคุ้มค่าเกิดประโยชนต์่อ
หน่วยงานหรือประเทศอย่างแทจ้ริง แนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมี้อยู่ 3 แนวทาง 
คือ (ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรตัน,์ 2555, 36-39)  

1. แนวทางท่ีเนน้ดา้นเทคนิค (Technical Approach) เป็นแนวทางท่ีมุ่งสนใจแต่
เรื่องเทคโนโลยีและความสามารถในดา้นเทคนิคของระบบ เชน่ ควรจะใชค้อมพิวเตอรรุ์น่ใดดีและมี
ประสิทธิภาพท่ีตอบสนองต่อองคก์รหรือในขอบเขตงาน มีความจ าเป็นเท่าไร ความเร็วเท่าไร ใช้
โปรแกรมอะไร เวอรช์ั่นใด ใชฐ้านขอ้มลูหรือเครือขา่ยแบบไหน 

2. แนวทางท่ีเนน้ดา้นพฤติกรรม (Behavioral Approach) เป็นแนวทางท่ีเนน้การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมองคก์ารรวมทัง้วัฒนธรรมขององคก์ร โดยแนวทางนีจ้ะมองว่า
ระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนาและมีการบ ารุงรักษาในระยะยาวจ าเป็นต้องใช้แนวทาง
พฤติกรรมศาสตรม์าใชป้ระกอบดว้ย เพ่ือใหค้นยอมรบักับระบบหรือเทคโนโลยีนัน้ เพราะแนวทาง
ท่ีเน้นด้านเทคนิคเพียงด้านเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันว่าระบบท่ีออกแบบมาดีจะประสบ
ความส าเรจ็ในการน ามาตดิตัง้ ดงัจะเห็นวา่ในหน่วยงานประสบความลม้เหลวในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้แมว้่าระบบนัน้จะเป็นเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสดุท่ีออกแบบโดยผูท่ี้เช่ียวชาญมากท่ีสดุก็
ตาม 

3. แนวทางท่ีผสมผสานดา้นเทคนิคและดา้นสงัคม (Sociotechnical Systems) 
เป็นแนวทางท่ีผสมผสานแนวทางท่ีหนึ่งและสองเขา้ดว้ยกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดดลุยภาพ
ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของระบบในการท า งาน  แนวทางท่ี
ผสมผสานดา้นเทคนิคและดา้นสังคมเป็นแนวทางท่ีนิยมใชก้ันในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาเป็นแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรบัหน่วยงาน หรือ
สงัคมท่ีน าเทคโนโลยีนัน้ไปใช ้

2.3.2 ประเภทของ e-Government 
e-Government มี 4 รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้ (นพดล อินนา, 2549, น.169) 

1. รัฐบาลกับประชาชน  (Government to Customer หรือ  G2C) เป็นการ
ใหบ้รกิารท่ีรฐัจดัใหก้บัประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูและด าเนินการขอใชบ้รกิาร
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ได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลจากท่ีใดก็ได้ เช่นการให้ข้อมูล การสมัครงาน การช าระภาษี 
อินเตอรเ์น็ตจึงเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีรองรบัและสามารถโตต้อบกบักิจกรรมท่ีประชาชน
ขอใชบ้รกิารได ้

2. รัฐกับธุรกิจ (Government to Business หรือ G2B) เป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างหน่วยงานของรฐักับหน่วยงานธุรกิจเป็นการท่ีรฐัช่วยปรบัปรุงหรืออ านวยความสะดวก
ใหก้ับธุรกิจของเอกชน เช่น การใหข้อ้มลู จดัซือ้จดัจา้ง การย่ืนซองประกวดราคา การจดทะเบียน
นิตบิคุคล เป็นตน้ 

3. รัฐกับรัฐ  (Government to Government หรือ G2G) เป็นการท าธุรกรรม
ระหวา่งหนว่ยงานภาครฐักบัหน่วยงานภาครฐั การใหบ้รกิารลกัษณะนีส้่วนใหญ่ยงัอยู่ในระดบัการ
ใหข้อ้มูล ช่วยท าใหบ้ทบาทการเขา้สู่ตลาดโลกไดก้วา้งไกลยิ่งขึน้และมีโอกาสพัฒนาไปสู่การท า
ธุรกรรมท่ีเตม็รูปแบบมากขึน้ 

4. รฐักับบุคลากรของรฐั (Government to Employee หรือ G2E) โดยท่ีจะสรา้ง
ระบบเพ่ือช่วยใหเ้กิดเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน และการด ารงชีวิตหรือการเพิ่มคณุภาพ
ชีวิตในองคก์ร เชน่ ระบบสวสัดกิาร ระบบท่ีปรกึษากฎหมาย และขอ้บงัคบัในการปฏิบตัริาชการ  

 
 

ภาพประกอบ 4 ประเภทของ e-Government 
ท่ีมา: รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณ.(2555). e-Government รฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
 
2.3.3 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกั์บการพัฒนาระบบราชการไทย 

จากปัญหาท่ีสั่งสมมายาวนานของระบบราชการไทย ทัง้ปัญหาโครงสรา้ง ปัญหาการ
บรหิารงาน ปัญหาระบบบรหิารงานบคุคลและบคุลากร ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ รวม
ไปถึงนโยบายทางการเมืองและกระแสเรียกรอ้งการปฏิรูปของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีตอ้งการพัฒนาและ
ปรบัปรุงระบบราชการใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทัง้
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สภาพแวดลอ้มของประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ประชากร และเทคโนโลยี อยา่งรวดเร็ว การ
พฒันาระบบราชการจึงกลายเป็นสิ่งจ  าเป็นท าใหมี้การสง่เสรมิและการพฒันาหนว่ยงานงานของรฐั
ไปสู่รฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์คือ การส่งเสริมใหส้่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภ้ายใน
หน่วยงาน เพ่ือปรบัปรุงงานบริหารจดัการภาครฐั ท าให้การบริหารงานของภาครฐัมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึน้ (ส านักวิชาการ, 2558, น.6-7) ซึ่งท าใหฝ่้ายปฏิบตัิงานราชการไดท้  างานอย่าง
คล่องแคล่ว ประชาชนไดเ้ขา้ถึงงานบริการภาครฐัมากยิ่งขึน้และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ี
หลากหลายจงึครอบคลมุตอ่งานบริการสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึเลือกแนวคดิรฐับาลอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือน ามาเป็นองคป์ระกอบขอ้มลูใน
การศึกษาโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านักงานอัยการสูงสุดดา้นความสอดคลอ้งของ
แนวทางในมิติของการน าเทคโนโลยีประยุกตใ์ชใ้นงานราชการและอธิบายขอ้มูลผลท่ีไดใ้นเชิง
ประจกัษต์อ่งานวิจยัเรื่องนี ้

 
2.4 โครงสร้างองคก์รส านักงานอัยการสูงสุด 

2.4.1 ประวัตคิวามเป็นมาส านักงานอัยการสูงสุด 
แตเ่ดมิประเทศไทยไดฝ่้าปัญหาอปุสรรคในการบริหารประเทศมาหลายยคุสมยัตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจบุนั โดยผ่านการปฏิรูปประเทศเพ่ือความกา้วหนา้ และมีความเทา่เทียมตอ่ตะวนัตก
จึงมีการปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประเทศ
ไทยไดเ้ริ่มมีการเคล่ือนไหวเพ่ือปรปัปรุงปฏิรูประบบกฎหมายและการปกครองประเทศ ให้มี
มาตรฐานคลา้ยกับประเทศตะวนัตก ทัง้นี ้เน่ืองจากไดเ้กิดลทัธิล่าอาณานิคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศองักฤษและฝรั่งเศสไดล้า่ประเทศทางเอเซียเป็นอาณานิคมของตนเกือบทกุประเทศ ยกเวน้
ญ่ีปุ่ นและไทย (ส าหรบัจีนนัน้บางส่วนไดต้กเป็นอาณานิคมขององักฤษและโปรตเุกส เช่น ฮ่องกง
และมาเก๊า) เหตุผลท่ีตอ้งมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครัง้ยิ่งใหญ่ นอกจากจะมี เหตุผลมา
จากการท่ีต่างชาติท่ีมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือดินแดนไทย จนท าใหป้ระเทศไทยตอ้งเร่ง
ปรบัปรุงกระบวนการยุติธรรมใหท้ัดเทียมกับประเทศ เหล่านัน้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้ต่อรองขอยกเลิกใน
โอกาสตอ่ไปแลว้ เหตผุลส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ ความบกพรอ่งของวิธีพิจารณาคดีท่ีลา้สมยัไม่
เป็นธรรมของศาลไทยในขณะนัน้ ท าใหป้ระชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งกับคดีความมกัไม่พอใจผลค าชีข้าด
ของศาล และใชว้ิธีถวายฎีกาต่อพระเจา้แผ่นดินคือรชักาลท่ี 5 เป็นจ านวนมากเกือบจะประมาณ 
120-130 ฉบบั รชักาลท่ี 5 ทรงแจกใหต้รวจช าระ ตามวิธีการโบราณท่ีเรียกว่า "ศาลรับสั่ง" ขึน้มา
ช่วยช าระ แต่ก็ยงัไม่ดีขึน้ เพราะคูค่วามมกัไม่พอใจในการตดัสินและถวายฎีกาตอ่พระองคอี์ก ท า
ใหมี้ผลเท่ากับพระองคต์อ้งทรงตรวจช าระคดีความทัง้ประเทศดว้ยพระองคเ์อง อนัเป็นภาระอัน
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หนกัยิ่ง และท าใหพ้ระองคไ์ดท้รงทราบถึงความลา้สมยัและความล่าชา้ของกระบวนวิธีพิจารณา
คดีแบบโบราณท่ีใชอ้ยู่ในขณะนัน้ จึงไดท้รงมีพระบรมราชาธิบาย เหตผุลในการแกไ้ขการปกครอง
แผ่นดินใน ร.ศ.103 ว่า "การต าแหน่งยุติธรรมในเมืองไทยนีเ้ปรียบเหมือนเรือก าป่ันท่ีถกูเพลีย้และ
ปลวกกดัผโุทรมทัง้ล  า แตก่่อนท ามานัน้เหมือนรั่วแห่งใดก็เขา้ไมต้ามอดุยาแต่เฉพาะตรงท่ีรั่วนัน้ท่ี
อ่ืนก็โทรมลงไปอีก ครัน้ชา้นานเขา้ก็ยิ่งช  ารุดหนักลงทั้งล าเป็นเวลานานสมควรท่ีตอ้งตัง้กงขึน้
กระดานใหม่ ใหเ้ป็นของมั่นคงถาวรสืบไปและเป็นการส าคญัยิ่งใหญ่ท่ีจะตอ้งรีบจดัการโดยเร็วหา
ไม่ต้องจบลงหมดต้องยุบยับไปเหมือนก าป่ัน ท่ีช  ารุดเหลือท่ีจะเยียวยาจนต้องจมลงฉะนั้น" 
นอกจากนัน้ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายส าคญัหลายฉบับอาทิ"กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 
ซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแรกของ ประเทศไทย มีการประกาศใช ้พระราชบญัญัติ
ลักษณะพยาน ร.ศ.113 น าหลักการพิจารณาคดีและการสืบพยานในศาลของต่างประเทศ 
โดยเฉพาะ ของอังกฤษมาใชโ้ดยก าหนดให้ผู้พิจารณาและผู้ท่ีจะพิพากษาตอ้งเป็นบุคคล คน
เดียวกนั โดยผูพ้ิพากษาจะตอ้งควบคมุการสืบพยาน และรบัฟังพยานดว้ยตนเองไม่ใหใ้ชวี้ธีแยกผู้
พิจารณาไตส่วนคนหนึ่งและผูชี้ข้าดปรบับทอีกคนหนึ่งเหมือนสมยัก่อน และมีผลเป็นการยกเลิกวิธี
พิจารณาคดีโดยใชก้ฎจารีตนครบาลท่ีชาวตา่งประเทศรงัเกียจอยา่งยิ่งไปดว้ย 

2.4.2 อัยการไทยในปัจจุบัน 
ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานอิสระ การท่ีกรมอัยการได้สังกัดอยู่ใน

กระทรวงมหาดไทยมาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2465 ไดก้่อใหเ้กิดปัญหาขอ้ขดัขอ้งหลายประการ 
นอกจากนัน้ องคก์รอยัการในหลายประเทศไดร้บัการรบัรองไวใ้นรฐัธรรมนญูซึ่งเป็นกฎหมายสงูสดุ
ของประเทศ เช่นเดียวกับองคก์รตุลาการ ในเอเซีย เช่น พม่า อินเดีย สาธารณรฐัประชาชนจีน  
(จีนแดง) ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เช่น เมกซิโก เวเนซูเอลา เปรู ปานามา เอลซัลวาดอร ์
โคลมัเบีย อิเวคดอร ์โดมินิกนั คิวบา ฯลฯ กลุ่มประเทศสงัคมนิยม เช่น สหภาพโซเวียต (ก่อนแยก
เป็นรฐัอิสระในปัจจบุนั) และประเทศกลุม่บรวิาร ของรสัเซีย (เดมิ) ยโุรป เชน่ สวีเดน เป็นตน้ 

ดงันัน้คณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ จึงไดมี้ประกาศคณะรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 47 และฉบบัท่ี 49 ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2534 แยกกรมอยัการออกจาก
กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดส านักนายกรฐัมนตรีกระทรวงหรือ
ทบวงใด อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแล ของนายกรฐัมนตรีโดยตรง โดยเปล่ียนช่ือจาก “กรมอัยการ” 
เป็น “ส านกังานอยัการสงูสดุ” และเปล่ียนช่ือต าแหน่ง “อธิบดีกรมอยัการ” และ “รองอธิบดี" กรม
อยัการ” เป็น “อยัการสูงสุด” และ “รองอยัการสูงสุด” ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรบัปรุง
ระบบการบริหารงานยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกับงานอัยการให้มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ท่ียิ่งขึน้ และเพ่ือมิใหอิ้ทธิพลทางการเมืองกา้วก่ายการด าเนินคดี 
ซึ่งจะท าใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยสว่นรวมยิ่งขึน้ 

นอกจากนั้นยังได้เป ล่ียนแปลงโครงสร้างทางการบริหารงานบุคคลตาม 
“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 2521” ซึ่ งก าหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เป็นประธาน ก.อ. โดยต าแหน่ง โดยประกาศคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ย
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 49 ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2534 และขอ้ 5 ไดแ้กไ้ขพระราชบญัญัติระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ก าหนดใหป้ระธาน ก.อ. มาจากการเลือกตัง้จากผูร้บับ  านาญ
ตามกฎหมายวา่ ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซึ่งเคยรบัราชการเป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้ ใน
ต าแหน่งไม่ต  ่ากว่ารองอธิบดีกรมอยัการ หรือ รองอยัการสูงสดุ หรือผูท้รง คณุวฒุิในทางกฎหมาย 
ซึ่งเป็นผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไม่ต  ่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าขึน้ไป ทั้งนีต้ ้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมืองในระยะเวลา สิบปีท่ีผ่านมาและไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือสมาชิกรฐัสภาหรือ 
ทนายความ 

ในการเลือกประธาน ก.อ. ใหค้ณะกรรมการอยัการ (ยกเวน้ประธาน ก.อ.) ประชมุกนั
ก าหนดรายช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นประธานไม่นอ้ยกว่า 5 ช่ือ ส่งใหข้า้ราชการท่ีไดร้บัเงินเดือน
ตั้งแต่ชั้น  2 ขึ ้นไปท าการเลือกจากรายช่ือดังกล่าว เม่ือผลการเลือกเป็นประการใด ให้
นายกรฐัมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้เหตผุลท่ีกฎหมาย
ใหม่ก าหนดให้ประธาน ก.อ. มาจากการเลือกตั้งโดยข้าราชการอัยการโดยตรงก็เพ่ือให้การ
บรหิารงานบคุคลขา้ราชการอยัการเป็นอิสระและปลอดจากการเมืองอยา่งแทจ้รงิ 

2.4.3 อ านาจหน้าทีส่ านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการท่ี มี อิสระในการบริหารงานบุคคล

การงบประมาณและการด าเนินการอ่ืน และเป็นนิติบุคคล โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลอ านาจหนา้ท่ีของส านักงานอัยการสูงสุด นอกจากดา้นธุรการและดา้น
วิชาการ เพ่ือสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานอยัการแลว้ ยงัมีอ านาจและหนา้ท่ี
ดงัท่ีไดบ้ญัญัติไวใ้นมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 
ดงัตอ่ไปนี ้(ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2550) 

1. ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทัง้ใน
การคุม้ครองปอ้งกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน 
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2. ใหค้  าปรกึษา และตรวจรา่งสญัญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแ้ก่รฐับาลและ
หนว่ยงานของรฐั 

3. ใหค้  าปรกึษา และตรวจรา่งสญัญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแ้ก่นิตบิคุคลซึ่ง
มิใชห่นว่ยงานของรฐั แตไ่ดมี้พระราชบญัญตัหิรือพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ขึน้ ทัง้นีต้ามท่ีเห็นสมควร 

4. ด าเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือ
หนว่ยงานของรฐัซึ่งพนกังานอยัการไดร้บัด าเนินคดีให ้

5. ด าเนินการตามท่ีคณะรฐัมนตรีรอ้งขอเวน้แต่การด าเนินการนัน้จะขดัต่องาน
ในหนา้ท่ีหรืออาจท าใหข้ดัตอ่ความเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ีของพนกังานอยัการ 

6. ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมเพ่ือประโยชนใ์นการพัฒนาขา้ราชการฝ่าย
อยัการ 

7. ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานของรฐัในการอ านวยความยุติธรรม การรกัษา
ผลประโยชนข์องรฐัและประชาชน 

8. ติดตอ่และประสานงานกบัองคก์รหรือหนว่ยงานตา่งประเทศเก่ียวกบัเรื่องท่ีอยู่
ในอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการหรือส านกังานอยัการสงูสดุ 

9. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังาน
อยัการหรือส านกังานอยัการสงูสดุ 

2.4.4 โครงสร้างองคก์ร 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของ

หน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรอัยการตาม
รฐัธรรมนญูเพื่ออ านวยความยตุธิรรมในทางอาญา การรกัษาผลประโยชนข์องรฐั และการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนใหเ้ป็นไปโดยเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ีราชกิจจานุเบกษาการประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่องของการแบ่ง
หน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของหน่วยงานภายใน จากหมวด 1 วา่ดว้ยหน่วยงาน
ราชการอัยการ ข้อ 6 ให้แบ่งหน่วยงานราชการอัยการออกเป็นหน่วยงานราชการภายในของ
ส านกังานอยัการสงูสดุ ดงันี ้(การแบ่งหน่วยงานและการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ภายในของส านกังานอยัการสงูสดุ, 2554, น.9-50) 

1) ส านักงานกิจการและโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้า 
พชัรกิตยิาภา 

(ก) ส านกัอ านวยการ 
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2) สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
(ก) ส านกัฝึกอบรม 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม 

3) ส านกังานคณะกรรมการอยัการ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1 - 2 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายวินยั 

4) ส านกังานตา่งประเทศ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกัวิเทศสมัพนัธ ์
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายกิจการตา่งประเทศ 1 - 3 

5) ส านกังานท่ีปรกึษากฎหมาย 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายสญัญาและหารือ 1 – 4 

6) ส านกังานนโยบาย ยทุธศาสตร ์และงบประมาณ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายงบประมาณ 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์
(ง) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายบรหิารอาคารและท่ีดนิ 

7) ส านกังานวิชาการ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายประเมินผล 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายพฒันากฎหมาย 
(ง) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายสถาบนักฎหมายอาญา 
(จ) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ 
(ฉ) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายบรหิารจดัการความรู ้

8) ส านกังานคดีกิจการอยัการสงูสดุ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
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(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีขออนญุาตฟ้อง 1 - 3 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีรอ้งขอความเป็นธรรม 1 – 2 

9) ส านกังานคดีทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง

ประเทศ 1 - 3 
10) ส านกังานคดีพิเศษ 

(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 – 5 

11) ส านกังานคดียาเสพตดิ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 - 7 

12) ส านกังานคดีเยาวชนและครอบครวั 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครวั 1 - 6 

13) ส านกังานคดีศาลแขวง 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 - 8 

14) ส านกังานคดีเศรษฐกิจและทรพัยากร 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรพัยากร 1 - 7 

15) ส านกังานคดีอยัการสงูสดุ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอยัการสงูสดุ 1 – 6 

16) ส านกังานคดีอาญา 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 - 12 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายอ านวยความยตุธิรรมชัน้สอบสวน 

17) ส านกังานคดีอาญากรุงเทพใต ้
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(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต ้1 - 7 

18) ส านกังานคดีอาญาธนบรุี 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบรุี 1 - 6 

19) ส านกังานการบงัคบัคดี 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกงานอยัการพิเศษฝ่ายการบงัคบัคดี 1 - 4 

20) ส านกังานการยตุกิารด าเนินคดีแพง่และอนญุาโตตลุาการ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายการยตุกิารด าเนินคดีแพง่ 1 - 2 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายการอนญุาโตตลุาการ 

21) ส านกังานคดีแพง่ 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแพง่ 1 - 9 

22) ส านกังานคดีแพง่กรุงเทพใต ้
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแพง่กรุงเทพใต ้1 - 4 

23) ส านกังานคดีแพง่ธนบรุี 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแพง่ธนบรุี 1 - 2 

24) ส านกังานคดีภาษีอากร 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 - 4 

25) ส านกังานคดีลม้ละลาย 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีลม้ละลาย 1 – 3 

26) ส านกังานคุม้ครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
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(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ 
(ง) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
(จ) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายชว่ยเหลือทางกฎหมาย 1 - 4 
(ฉ) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายแผนชว่ยเหลือทางกฎหมาย 

27) ส านกังานคดีปกครอง 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 - 6 

28) ส านกังานคดีปกครองระยอง 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 - 2 

29) ส านกังานคดีปกครองนครราชสีมา 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 – 2 

30) ส านกังานคดีปกครองอบุลราชธานี 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอบุลราชธานี 1 - 2 

31) ส านกังานคดีปกครองขอนแก่น 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 - 2 

32) ส านกังานคดีปกครองอดุรธานี 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอดุรธานี 1 - 2 

33) ส านกังานคดีปกครองเชียงใหม ่
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม ่1 - 2 

34) ส านกังานคดีปกครองพิษณโุลก 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณโุลก 1 - 2 
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35) ส านกังานคดีปกครองนครศรีธรรมราช 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1 – 2 

36) ส านกังานคดีปกครองสงขลา 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา 1 - 2 

37) ส านกังานคดีแรงงาน 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 - 2 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา 

38) ส านกังานคดีแรงงานภาค 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีแพง่ภาค 

39) ส านกังานคดีศาลสงู 
 (ก) ส านกัอ านวยการ 
 (ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสงู 1 – 3 

40) ส านกังานคดีศาลสงูภาค 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสงูภาค 

41) ส านกังานอยัการภาค 
(ก) ส านกัอ านวยการ 
(ข) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค 
(ค) ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมายภาค 

42) ส านกังานอยัการจงัหวดั 
(ก) ส านกัอ านวยการ 

43) ส านกังานอยัการคดีศาลแขวง 
(ก) ส านกัอ านวยการ 

44) ส านกังานอยัการคดีเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั 
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(ก) ส านกัอ านวยการ 
และในหมวดท่ี 2 ว่าดว้ยหน่วยงานราชการธุรการ ขอ้ 8 ใหแ้บ่งหน่วยงานราชการ

ธุรการออกเป็นหนว่ยงานราชการภายในของส านกังานอยัการสงูสดุ ดงันี ้
1) ส านกังานบรหิารกิจการส านกังานอยัการสงูสดุ 

(ก) ส านกัการคลงั 
(ข) ส านกับรหิารกลาง 
(ค) ส านกับรหิารงานวินยัและระบบคณุธรรม 
(ง) ส านกับรหิารงานสนบัสนนุงานอยัการสงูสดุ 
(จ) ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
(ฉ) ส านกับรหิารทรพัยส์ิน 
(ช) ส านกัสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดกิาร 
(ซ) ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2) ส านกังานตรวจสอบภายใน 
3) ส านกังานพฒันาระบบบรหิาร 

กล่าวไดว้่าขา้ราชการฝ่ายอยัการและธุรการมีความสมัพันธท่ี์ไม่สามารถขาดกันได้
หนา้ท่ีอาจมีความแตกต่างในภารกิจหน้าท่ีความรบัผิดชอบภาคในหน่วยงาน โดยท่ีขา้ราชการ
อยัการจะรบัผิดชอบดา้นกฎหมายในตามส านกังานย่อยต่าง ๆ มีภารกิจท่ีแตกต่างกันออกไป ใน
สว่นของขา้ราชการธุรการของส านกังานอยัการสงูสดุ เป็นฝ่ายสนบัสนนุในระดบัภายในส านกังาน
ยอ่ยไปจนถึงส านกังานใหญ่ท่ีคอ่ยสนบัสนนุบรหิารกิจการส านกังานอยัการสงูสดุ 

2.4.5 นโยบายการบริหารงานของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2560-2562 
การบริหารแผนงานในสว่นงานราชการตอ้งมีนโยบายการบรหิารเพ่ือเป็นแบบแผนใน

การบริหารองคก์ร และมีความสอดคลอ้งกันระหว่างนโยบายในระดบัชาติท่ีเป็นผลต่อหน่วยงาน
ราชการตอ้งก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล ดงันัน้ส  านกังานอยัการสงูสดุไดมี้
การก าหนดนโยบายการบรหิารงานของส านกังานอยัการสงูสดุในระหวา่งการด ารงณต์ าแหน่งของ
อั ย ก า ร สู ง สุ ด ใน ห่ ว ง เว ล า ต่ อ ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี  จึ ง มี น โย บ า ย ก า รบ ริ ห า รดั ง นี ้  
(ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2560) 

1. นโยบายดา้นการคุม้ครองสิทธิของประชาชน 
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1.1 ขับเคล่ือนยุทธศาสตรต์น้แบบ (Model Strategies) และมาตรการเชิง
ปฏิบตั ิของสหประชาชาติในการขจดัความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี ในดา้นการปอ้งกนัอาชญากรรม
และกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

1.2 เผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ การนาหลักนิติธรรมมาใชใ้นการ
พัฒนา ท่ียั่ งยืน (Rule of law for Sustainable Development) และการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใชใ้นการสรา้งภมูิคุม้กนัท่ีดีแก่สงัคม 

1.3 ใหค้วามช่วยเหลือพฒันาศกัยภาพกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพ่ือ
เป็น แหลง่เงินทนุของคนในชนบททาใหก้ารบรหิารจดัการกองทนุดงักลา่วมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.4 สนบัสนนุการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือใหเ้กิดความเสมอภาค ลดความเหล่ือม
ลา้ ใหค้นยากคนจนไดเ้ขา้ถึงความยตุธิรรม 

2. นโยบายดา้นการพฒันาองคก์รอยัการ 
2.1 พัฒนาบุคลากรขององคก์รอยัการ ทัง้ขา้ราชการอยัการและขา้ราชการ

ธุรการ ใหเ้ป็นทัง้คนเก่งและคนดี พฒันาพนกังานอยัการใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
2.2 สรา้งระบบการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใส กากับดูแลผู้บริหารและ

บคุลากร ทกุระดบัใหป้ฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งมีคณุธรรมและซ่ือสตัยส์จุรติ 
2.3 น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานใหมี้ 

ความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรองรบัการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 
(Thailand 4.0) ของรฐับาล 

2.4 งเสริมงานประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงบทบาท 
หนา้ท่ีขององคก์รอยัการ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัคดีสาคญัท่ีประชาชนสนใจ จดัใหมี้ การติดตอ่ส่ือสารรบั
ฟังความคดิเห็นจากบคุลากรในองคก์รอยัการสูผู่บ้รหิาร และผูบ้รหิารสูบ่คุลากรในองคก์ร 

3. นโยบายดา้นบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
3.1 ร่วมมือกับองคก์รอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
3.2 พฒันาประสิทธิภาพในการสอบสวนและสั่งคดีของพนกังานอยัการ ใหมี้ 

ความเท่ียงธรรม และรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
3.3 สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูป

กระบวนการยตุธิรรม ใหป้ระสบความสาเรจ็เป็นรูปธรรม 
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3.4 ดาเนินการใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั พัฒนางานดา้น การ
ปราบปรามการทุจริต อาชญากรรมขา้มชาติ คดีคา้มนุษย ์คดียาเสพติด และ คดีความมั่นคงใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือใหส้ามารถลงโทษผูก้ระทาผิด ไดอ้ยา่งเดด็ขาดจรงิจงั 

4. นโยบายดา้นการรกัษาประโยชนข์องรฐั 
4.1 ทาหนา้ท่ีทนายแผ่นดินในการรบัว่าต่าง แกต้่าง ในคดีแพ่ง คดีปกครอง 

อยา่งมืออาชีพ รวมทัง้การตรวจรา่งสญัญาและเป็นท่ีปรกึษาปัญหาทางกฎหมาย เพ่ือใหห้น่วยงาน
ของรฐัท่ีใชบ้รกิารไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

4.2 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานของรฐัในการทาโครงการหรือ 
กิจการตา่ง ๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน ในประเด็นปัญหาทาง
กฎหมาย กฎระเบียบตา่ง ๆ 

4.3 เป็นท่ีปรึกษากฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพใหแ้ก่รฐับาลในการดาเนินคดี
ความ ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

5. นโยบายดา้นตา่งประเทศ 
5.1 ปฏิบตัหินา้ท่ีประสานงานและใหค้วามชว่ยเหลือตา่งประเทศในเรื่อง การ

ส่งผูร้า้ยขา้มแดนและความช่วยเหลือทางอาญา ตลอดจนเป็นผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัในไทย ใน
การขอส่งผูร้า้ยขา้มแดนและขอความช่วยเหลือทางอาญาจากตา่งประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือใหอ้าชญากร
ทัง้หลายไมส่ามารถมีท่ีหลบซอ่นไดใ้นโลกนี ้

5.2 พฒันาการมีสว่นรว่มแสดงความคดิเห็นในเวทีการประชมุระดบัโลก และ
ระดบัภูมิภาค เพ่ือยกระดับองคก์รอัยการไทยสู่ระดบัสากล เสริมสรา้งความสัมพันธ์กับองคก์ร
อยัการประเทศอ่ืนๆ เพ่ือความรว่มมือกนัอยา่งใกลช้ิดในการปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

2.4.6 ส านักงานอัยการกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่งผลต่อการบริหารงานใน

ดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั และเอกชนจึงท าให้มีแนวคิดดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
ภาครฐัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารงาน และการบริการ แตร่ะบบการท างานของภาครฐั
ตอ้งมีกระบวนการควบคมุตามหนา้ท่ีในความรบัผิดชอบตามขอบเขตหนา้ท่ี ระบบงานเทคโนโลยีก็
เช่นกันเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ส านักงานอัยการสูงสุดไดจ้ัดตัง้ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในระยะถัดมาศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดย้กระดบั
ขึน้มาเป็นส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีอ านาจและหนา้ตามขอ้ 8 หมวด 2 ว่า
ดว้ยหนว่ยงานราชการธุรการ ดงันี ้
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1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของส านกังานอยัการสงูสดุ 

 2) เป็นศูนยร์วมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานอัยการ
สงูสดุ 

3) สนับสนุนและให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ตลอดจนฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหแ้ก่บคุลากรในส านกังานอยัการสงูสดุ 

 4) ปฏิบตังิานรว่มกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดร้บัมอบหมาย 

ดงันัน้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยธุรการท่ีมีบทบาทดา้น
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี ระบบ ข้อมูล อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และเว็บไซต์เพ่ือการส่ือสาร
ภายนอก และภายในของส านักงานอยัการสูงสุด จึงอาจมีความเก่ียวขอ้งโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษ 

 
2.5 โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 

เป็นโครงการท่ีรฐับาลใหค้วามสนใจเป็นอย่างมากเพราะการเริ่มตน้ในการกา้วผ่านจาก
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยการบรูณาการข้อมูลเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือน ามาใชป้ระโยชนภ์ายในองคก์รและบรกิารประชาชนในรูปแบบดิจิทลั จงึตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบจากการบรหิารแบบเดมิใหเ้ป็นการบริหารภาครฐัแนวใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายไทยแลนด ์4.0 

2.5.1 ทีม่าของโครงการ 
ค าแถลงนโยบายของส านกันายกรฐัมนตรีในเรื่องของการปรบัปรุงระบบราชการไดมี้

ขอ้ความระบุดงันี ้“ระบบราชการประเทศไทยมีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยบุคลากร งบประมาณ 
และอ านาจตามตวับทกฎหมาย ซึ่งสามารถใหค้ณุ ใหโ้ทษ ใหค้วามสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การด ารงชีวิตได ้แตห่ากว่า ในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจา้หนา้ท่ีบางส่วนเป็นสาเหตหุนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตัง้แต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ เพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการ ซึ่งมีมาตัง้แต่อดีต และยังมิไดแ้ก้ไขให้ทันต่อ
กระแสความเปล่ียนแปลงของโลก เช่น เสียค่าใชจ้่ายสูง ใชเ้วลามากมีการขออนุญาตซ า้ซอ้น ใช้
ระบบตรวจสอบท่ีไม่จ  าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครัง้มีการปล่อยปละละเลยสลบักบัการ
เขม้งวดกวดขนั มีการทจุริตคอรร์ปัชั่นสรา้งความไม่เป็นธรรมและความเหล่ือมล า้ในสงัคม  จึงให้
ยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถใหบ้ริการเชิงรุกทัง้ในรูปแบบ
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การเพิ่มศนูยร์บัเรื่องราวการครอ้งทุกขจ์ากประชาชนในต่างจงัหวดัโดยไม่ตอ้งเดินทางเขา้มายัง
ส่วนกลาง ศนูยบ์ริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลมุการใหบ้ริการหลากหลายซึ่งจะจดัตัง้
ตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรบับริการไดโ้ดยสะดวก  การ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รฐับาลอิเล็กทรอนิกสท่ี์สมบูรณ์แบบ พฒันาหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรูมี้การ
สรา้งนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ ” (ส านัก
นายกรฐัมนตรี, 2557, น.17) กล่าวไดว้่า การพัฒนาระบบราชการท าให้เกิดการบูรณาการ การ
ให้บริการประชาชน เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาการบริการของภาครัฐ มักประสบปัญหาความไม่
สะดวก  และมีความล าบากในการรบับริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และในรูปแบบของ
ความเป็นจริงโดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของผู้รบับริการไดแ้ก่ ประชาชน นักธรุกิจ และ
นกัทอ่งเท่ียว จงึสามารถจ าแนกปัญหาส าคญั ไดด้งันี ้

1. ขาดความชดัเจนเก่ียวกบัขัน้ตอนท่ีซบัซอ้น 
2. ไมส่ะดวกเพราะตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงานและตอ้งมาดว้ยตนเอง 
3. ขอ้มลู/เอกสารจ านวนมากท่ีภาครฐัมีอยูแ่ลว้ 
4. บรกิารใชเ้วลานานขาดกรอบเวลาท่ีชดัเจน 
5. ตดิตามสถานะไดย้าก 
6. ขาดการปอ้งกนัความเส่ียงตอ่การทจุริต 

จากผลการประชุมคณะรกัษาความสงบแห่งชาติมีมติเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
(ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2557, น.67) เรื่อง โครงการบูรณาการงานบริการภาครฐัให้มี
ประสิทธิภาพ  เห็นชอบในหลกัการจึงมอบหมายใหส้  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ด าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้รัฐสามารถให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  มีช่องทางการบริการท่ีสะดวกทันสมัย 
เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส  กล่าวไดว้่า ระบบราชการ
และการบูรณาการงานบริการของภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการการ
ท างานของภาครฐั คือการน าไปสู่ความเป็นเลิศในยคุแห่งโลกาภิวตัน ์ ท่ีมีขอ้มลูข่าวสารท่ีมีความ
หลากหลายยากต่อการบริหารจัดการ  และท าให้เกิดการใช้บริการทางธุรกรรมระหว่างรฐักับ
ประชาชน  ท่ีมาติดต่องานท าให้เกิดการใช้ส  าเนาเพ่ือแสดงตน  หรือการยืนยันตัวตนเพ่ือท า
ธุรกรรมนัน้ แต่การใชส้  าเนากระดาษท าใหเ้กิดการสะสมของเอกสารส าเนาจากประชาชนท่ีเกิด
จากการรอ้งขอส าเนาจากเจา้หนา้ท่ีรฐั ท าใหมี้ผลกระทบทางดา้นการจดัเก็บขอ้มูล  ในเรื่องของ
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การจดัเก็บเอกสารในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถรองรบัส าเนากระดาษท่ีมีจ านวนมากมายมหาศาล  อีกทัง้
ความล่าชา้ในการท าลายขอ้มูลเอกสารส าเนาต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากกฎระเบียบทางภาครฐัเองใน
เรื่องของการท าลายเอกสาร  จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในทางปฏิบตัิงานจนท าใหมี้โครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษ 

ส านักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล ไดส้รุปท่ีมาแนวทางการลดการขอส าเนาเอกสาร
ราชการเพ่ือบริการประชาชน ดงันี ้(ส  านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั, 2559, น.4-8) เรื่อง โครงการ
บูรณาการงานบริการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ เห็นชอบในหลักการจึงมอบหมายใหส้  านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ด าเนินโครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหร้ฐัสามารถใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกิจไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  มีช่องทางการ
บริการท่ีสะดวกทนัสมยั เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส  
กล่าวไดว้่า ระบบราชการและการบรูณาการงานบริการของภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือยกระดบั
การบริหารจดัการการท างานของภาครฐั คือการน าไปสู่ความเป็นเลิศในยุคแห่งโลกาภิวตัน ์ ท่ีมี
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหลากหลายยากต่อการบริหารจัดการ  และท าใหเ้กิดการใช้บริการทาง
ธุรกรรมระหว่างรฐักับประชาชน  ท่ีมาติดต่องานท าใหเ้กิดการใชส้  าเนาเพ่ือแสดงตน  หรือการ
ยืนยนัตวัตนเพ่ือท าธุรกรรมนัน้ แตก่ารใชส้  าเนากระดาษท าใหเ้กิดการสะสมของเอกสารส าเนาจาก
ประชาชนท่ีเกิดจากการรอ้งขอส าเนาจากเจา้หนา้ท่ีรฐั ท าใหมี้ผลกระทบทางดา้นการจดัเก็บขอ้มลู  
ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถรองรบัส าเนากระดาษท่ีมีจ านวนมากมาย
มหาศาล  อีกทัง้ความล่าชา้ในการท าลายขอ้มลูเอกสารส าเนาตา่ง ๆ ท่ีมีผลมาจากกฎระเบียบทาง
ภาครฐัเองในเรื่องของการท าลายเอกสาร  จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในทางปฏิบตัิงานจนท าใหมี้
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 

จากมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการ
บรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสรุป  ให้
กรมการปกครองเป็น GateWay ในการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล และให้ส่วนราชการจัดท า
ฐานขอ้มลูโดยใชเ้ลข 13 หลกัเป็นดชันี ปรบัปรุงระบบรองรบัการอ่านขอ้มลูจากบตัรฯ พรอ้มจดัท า 
Service รองรบัการเรียกใชข้้อมูลจากส่วนราชการท่ีรอ้งขอ เป้าหมายไปสู่การยกเลิกการเรียก
ส าเนาเอกสารทางราชการ โดยต่อมาไดมี้มติวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบใหส้่วนราชการเร่ง
ด าเนินการแจง้รายช่ือฐานขอ้มลู ท่ีตอ้งใชใ้นการบรกิารประชาชนไปยงักระทรวงมหาดไทยภายใน 
3 เดือน (3 ตุลาคม 2560) และใหห้น่วยงานเจา้ของฐานขอ้มูลจัดเตรียมฐานขอ้มูลใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้รายช่ือฐานขอ้มลูจากกระทรวงมหาดไทย (ตลุาคม 2561) และให้
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กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเช่ือมระบบฐานขอ้มูลและเปิดหน่วยงานท่ีรอ้งขอใหใ้ชง้านโดยเร็ว 
โดยใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้ภาพหลกัรว่มกบัส านกังาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม และส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั ขบัเคล่ือนใหบ้รรลผุลส าเรจ็เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือ
ประโยชนใ์นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จงึมีเจตนารมณผ์ลกัดนัใหก้ระบวนการ ขัน้ตอน 
ระยะเวลา เก่ียวกับการอนุญาต การท าธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครฐัมีความสะดวกยิ่งขึน้  ต่อมา ปี 
พ.ศ. 2560 ค าสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ขอ้ท่ี 17 มีเจตนารมณใ์หมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานรฐั เพ่ือใหก้ารท า
ธุรกรรมกบัภาครฐั ง่าย และรวดเร็วมากขึน้ โดยมีเปา้ประสงคห์ลกัอย่างหนึ่ง คือ การยกเลิกการขอ
ส าเนาเอกสารจากประชาชนในการท าธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้
หน่วยงานภาครฐัด าเนินการ ยกเลิกการขอส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น
ก่อน และเอกสารอ่ืน  ๆ หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาต่อยอดไปยังส าเนาเอกสารอ่ืน  ๆ  
(ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2557, น.53) 

โครงการยกเลิกการรอ้งขอส าเนาจากประชาชน จดุประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวก
ใหป้ระชาชนสามารถรบับริการจากภาครฐัไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยจะเปล่ียนมุมมอง
การรบับริการจากเดิมท่ีประชาชนจะตอ้งจัดเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ มาขอรบับริการ ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ขอ้มลูท่ีประชาชนตอ้งเตรียมมาก็อยู่ในฐานขอ้มลู, แฟ้มเอกสารของแตล่ะหน่วยงานภาครฐัอยู่แลว้ 
จะเกิดรูปแบบการใหบ้ริการแบบใหม่ คือ ใหห้น่วยงานภาครฐัเช่ือมโยงและท าการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหว่างกนัเอง นอกจากจะลดภาระคา่ใชจ้่ายเรื่องการจดัเตรียมเอกสารในรูปแบบกระดาษ
แลว้ ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัจะมีความถกูตอ้ง และขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอีกดว้ย โดยในระยะแรก
จะเริ่มท่ีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น และจะขยายไปยงัส าเนาเอกสาร
อ่ืน ๆ ในระยะถดัไป 

2.5.2 ความเกี่ยวข้องระหว่างโครงการยกเลิกส าเนากระดาษกับแผนปฏิบัติ
ขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560-2564) 

จากท่ีมาของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความเช่ือมโยงกับ แผนปฏิบัติ
ขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
ซึ่งเป็นมมุมองของส านกังานอยัการสงูสดุท่ีว่าการยกเลิกส าเนากระดาษในการบรกิารประชาชนใน
ตวัโครงการท่ีทางส านกันายกรฐัมนตรีสง่มาเป็นขอ้สั่งการ โดยมีขอ้ความไดร้ะบถุึงวิธีการลดส าเนา
กระดาษดว้ยวิธีการน าระบบสารสนเทศ หรือใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาด าเนินการเพ่ือให้เกิด



  42 

ประโยชนป์รบัปรุงการบริการภาครฐั จึงท าใหส้  านักงานอยัการสูงสุดไดตี้ความ แลว้ปรากฏว่ามี
ความเช่ือมโยงต่อแผนดงักล่าว ทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศไดด้  าเนินโครงการยิกเลิกส าเนา
กระดาษ และยึดหลกัการปฏิบตัิของแผนควบคู่ไปกับมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน 

 
ตาราง 1 ชว่งเวลาการด าเนินการโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 
 

ชว่งเวลาค าสั่ง รายละเอียดเนือ้หา 
1. มตคิณะรฐัมนตรี 
วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
มตกิารประชมุคณะรฐัมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1. เรื่อง แนวทางการดาเนินการบรูณาการ
ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 

2. ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิอ่ืน ๆ 
ใหล้ดขัน้ตอนการด าเนินงาน ลดการใช้
เอกสาร ลดการใชท้รพัยากร รวมทัง้ใหน้  า
ระบบสารสนเทศมาใชแ้ทน จงึมอบให้
ส  านกังาน ก.พ.ร. ท าหนา้ท่ีเรง่รดัการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการบรกิารประชาชน อีกทัง้ให้
ด  าเนินการเช่ือมโยงขอ้มลูหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน 
เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ.2561 

3.1 มาตรการระยะสัน้ 
3.2 มาตรการระยะกลาง 
3.3 มาตรการระยะยาว 

 

ตามตารางท่ี 1 ผูว้ิจัยไดจ้  าแนกช่วงเวลาการเคล่ือนไหวของแผนปฏิบัติขับเคล่ือน
การบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ลงไปจน
กลายเป็นมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ท่ีถกูส่งลงมาห่างกนัในระยะปี 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการเตรียมการของส านกังานอยัการสูงสดุต่อการน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังาน
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ย่อยต่าง ๆ ของส านกังานอยัการสงูสดุ จึงมีรายละเอียดตอ่แผนงานในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปรบัปรุงการบรกิารประชาชนท่ีจะไมเ่รียกส าเนาผูม้าติดตอ่ราชการ 

ความเก่ียวขอ้งตอ่แผน โครงการ ขอ้สั่งการ และมาตรการ ท าใหมี้เปา้หมายท่ีชดัเจน
ต่อการปรบัปรุงการบริการภาครฐั โดยยึดวิธีการปฎิบัติตามท่ีมาตรการไดก้ าหนดไวคื้อ การใช้
เครื่องอา่นบตัรประชาชน และการเช่ือมโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนนั่นเอง 

2.5.3 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
เป็นมาตรการท่ีทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงาน

พฒันารฐับาลดิจิทลั ไดก้ าหนดเพ่ือใหห้นว่ยงานราชการตา่ง ๆ ปฏิบตัิตามมาตรการในการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน จงึประกอบไปดว้ยมาตรการในแตล่ะระดบัดงันี ้

1. มาตรการระยะสัน้ 
1.1 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัแห่งใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

ก าหนดใหป้ระชาชนตอ้งย่ืนหรือสง่ส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานของรฐั
อ่ืนใดออกให ้ใหห้นว่ยงานของรฐันัน้ด  าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไวล้่วงหนา้ โดยไม่ตอ้งท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานและเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในการติดตอ่ราชการไดโ้ดยเรว็ท่ีสดุ 

1.2 เม่ือประชาชนไปติดต่อขอรบับริการ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเป็นผู้สั่ ง
พิมพเ์อกสารหรือหลกัฐานนัน้ออกมาจากระบบท่ีมีการเช่ือมโยงไว ้โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีผูพ้ิมพเ์อกสาร
นัน้ออกมาเป็นผูล้งนามรบัรองว่าไดส้ั่งพิมพเ์อกสารนัน้ออกมาจากระบบท่ีเช่ือมโยงไวจ้ริง และให้
ใชเ้อกสารท่ีพิมพอ์อกมานัน้ประกอบเรื่องท่ีประชาชนมาขอรบับริการ ทัง้นี ้ประชาชนผูม้าขอรบั
บริการไม่ตอ้งเป็นผูน้  าส าเนามาเอง และไม่ตอ้งลงนามรบัรองความถูกตอ้งของส าเนาเอกสาร
ดงักลา่ว 

1.3 ให้หน่วยงานของรฐัทุกแห่งด าเนินการตามและทดสอบการเช่ือมโยง
ขอ้มลูระหวา่งกนัใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อสามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชนได ้

1.4 การใหบ้ริการท่ีเป็นตวัเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทัง้
การจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าเช่าบา้น และสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัเงิน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานตา่ง ๆ ของหนว่ยงานของรฐัทัง้หมด 
ใหด้  าเนินการผา่นระบบ National e-Payment 
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1.5 ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูร้บัผิดชอบการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) 
และถือเป็นตวัชีว้ดัการปฏิบตังิานของหวัหนา้หนว่ยงานทกุระดบั 

1.6 ใหห้น่วยงานต่าง ๆ สรา้งการรบัรูก้เก่ียวกับมาตรการนีแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของ
รฐัและประชาชนอยา่งทั่วถึง 

1.7 ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางส่ือสารผ่าน Social network เพ่ือรบัขอ้
รอ้งเรียนจากประชาชนเก่ียวกับการไม่ปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว และใหร้ายงานรฐัมนตรีเจา้
สงักัดของหน่วยงานนัน้ทราบเพ่ือน าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้หน่วยงาน
ของรฐัทกุหนว่ยงานดว้ย 

1.8 ในการรา่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศตา่ง ๆ ใหถื้อเป็น
หลักว่าห้ามมิให้ก าหนดให้ประชาชนต้องย่ืนหรือส่งส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จาก
ประชาชนอีกตอ่ไป 

2. มาตรการระยะกลาง 
2.1 ให้หน่วยงานปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชั่นท่ีให้บริการ

ประชาชนเพ่ือเช่ือมต่อกบั Linkage Center ของกรมการปกครองในกรณีนี ้หน่วยงานสามารถดึง
ขอ้มูลของประชาชนจาก Linkage Center เพ่ือกรอกลงในแบบค ารอ้งดิจิทัล (Digital Form) ของ
หนว่ยงานไดโ้ดยอตัโนมตัิ 

2.2 ใหห้น่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารส าเนาต่าง ๆ ท่ีประชาชนตอ้ง
ใชป้ระกอบการขอรบับรกิาร (ตามมตคิณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561) 

3. มาตรการระยะยาว 
3.1 หน่วยงานภาครฐัสามารถเรียกดแูละบนัทึกเอกสารทางราชการระหว่าง

หน่วยงานได้ เพ่ือใช้เอกสารหลักฐานการด าเนินการกับทางราชการ และสามารถให้บริการ
ออนไลนไ์ด ้

3.2 ประชาชนสามารถดูขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวขอ้งกับตนเองและใช้
บรกิารภาครฐัผา่นชอ่งทางออนไลนไ์ด ้

ในทัง้ 3 ระยะนีเ้ปรียบเสมือนการก าหนดแนวทางใหก้บัหน่วยงานภาครฐัตา่ง ๆ เพ่ือ
ปฏิบตัติามแนวทาง หรือการแนะน าทิศทางตอ่การปฏิบตัิในการลดการใชเ้อกสารท่ีทางรฐับาลไดมี้
มีความคาดหวงัต่อการผลักดนัใหภ้าครฐัมุ่งไปสู่รฐับาลดิจิทลั จึงถือไดว้่าเป็นหนา้ท่ีท่ีหน่วยงาน
ภาครฐัทกุหนว่ยงานตอ้งน าไปปฏิบตันิัน้เอง 
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2.5.4 ความเกี่ยวข้องโครงการยกเลิกส าเนากระดาษระหว่างส านักงานอัยการ
สูงสุด 

ส านกังานอยัการสงูสดุเป็นหน่วยงานท่ีช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของกฎหมายจาก
ท่ีไดก้ล่าวไปในหวัขอ้โครงสรา้งองคก์รส านกังานอยัการสงูสดุ โครงการยกเลิกส าเนากระดาษเป็น
โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือยกระดับการบริการภาครฐัให้มี
ประสิทธิภาพโดยการไม่รอ้งขอส าเนาจากประชาชนในระยะแรก จึงตอ้งใชอ้ปุกรณท์างเทคโนโลยี
มาช่วยในการด าเนินงานบริการประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการ เช่น การติดต่อราชการโดยการ
เดินเขา้มาติดตอ่ท่ีส านกังานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือประชาชนโดยแตเ่ดิมการติดต่อ
ราชการประชาชนจะน าส าเนาบตัรประชาชนมาเพ่ือยืนยันตวัตน แต่รฐับาลไดมี้การผลักดนัให้
ยกเลิกการรอ้งขอเอกสารจากประชาชน จึงเป็นผลท าใหห้น่วยงานราชการตา่ง ๆ ตอ้งปรบัเปล่ียน
รูปการท างานหรือหลกัการปฏิบตัิท่ีไดป้ฏิบตัิกนัมายาวนาน โดยน าอปุกรณท์างเทคโนโลยี Smart 
card reader มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน หน่วยงานส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานอยัการสูงสุดมีความส าคญัด้านการสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องมือดา้นเทคโนโลยีไปจนถึงการพฒันาประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าหรบับริหารงานองคก์ร 

อย่างไรก็ตามส านกังานอยัการไดร้บัโครงการมาด าเนินการในรูปของขอ้สั่งการของ
นายกรฐัมนตรีดา้นบริหารราชการแผ่นดิน โดยสั่งการให ้ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของ
สว่นราชการตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชนทัง้ในดา้นการลดขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ลดการใชเ้อกสาร การลดการใชท้รพัยากร รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
แทน และท าให้เร่งรดัปรบัปรุงประสิทธิภาพของงานบริการประชาชนของหน่วยงานของรฐั ทุก
หน่วยใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดภาระ
ของประชาชนในการท่ีตอ้งน าส าเนามาติดต่อราชการ และพิจารณาแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และ
มตคิณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหร้องรบัการติดตอ่ราชการติดตอ่ราชการผา่นระบบออนไลน ์

ดงันัน้ส านักงานอัยการสูงสุดจึงตอ้งพัฒนาองคก์รเพ่ือเช่ือมโยงฐานขอ้มูล และน า
เทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รเพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนในการมาติดต่อราชการ จึง
ตอ้งด าเนินการตามขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีในการเตรียมพรอ้มเขา้สูย่คุรฐับาลดจิิทลั 
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2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การน านโยบายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปปฏิบตัิเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จในการบริหารงานราชการ และการให้บริการจากภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งในอดีตนัน้ไดมี้การพฒันาการวิจยัในหลากหลาย
รูปแบบของนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแนวทางการศึกษาความ
หลากหลายมิติ เช่น การศึกษาวิจัยเพ่ือสรา้งระบบสารสนเทศให้ผู้ใชเ้กิดความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานหรือสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการทางข้อมูลรวมไปถึงการท าธุรกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน การซือ้ขาย และการตดิตอ่ราชการ จึง
เป็นแนวทางศกึษาในรูปแบบเชิงพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประยกุตใ์ชบ้รหิารในองคก์ร 

ในช่วง ปี  พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาถือได้ว่าเป็นยุคทองของนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีปรากฏการณ์ท่ีส  าคญั คือ สงัคมโลกอยู่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 
20 หรือยุคปลายของสังคมอุตสาหกรรมท่ีก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ท่ียอมรับกันอย่าง
แพรห่ลายว่าเป็นสงัคมสารสนเทศประเทศไทยเริ่มมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติฉบบั
แรก ระยะ พ.ศ. 2539-2543 (IT 2000) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการก าหนดใหก้าร
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ ซึ่งไดมี้การเริ่มใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบบัท่ี 8 มีมติใหส้  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติบรรจุเนือ้หา
และขอ้เสนอในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเขา้ไวใ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 8 (เรวัต แสงสุริยงค์, 2558, น.2) กล่าวได้ว่า ผลของปรากฏการณ์แห่งการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากรูปแบบอุตสาหกรรมในการผลิตแปลงไปสู่สงัคมสารสนเทศหรือ
เรียกว่ายกุโกลาภิวตันเ์ป็นยคุแห่งขอ้มลูข่าวสารเช่ือมโยงกนัทั่วโลก โดยผูป้ระกอบการธุรกิจ และ
หน่วยงานภาครฐัไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากข่าวสารมาเพ่ือเป็นประโยชนต์่อการวิเคราะหส์ถานการณ์
ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งการใชป้ระโยชนข์อ้มูลข่าวสารจะตอ้งมีความแม่นย า 
และถูกต้อง จึงส่งผลต่อการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพตอ่การตดัสินใจของผูบ้ริหาร ท าใหไ้ดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบัติงานราชการ มีการชีว้ัดในดา้นศักยภาพองคก์ร ความเต็มใจ และประสบการณ์ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีบทวิจัยของ ศิริศักดิ์ สุขช่ืน (2540) ไดศ้ึกษาเร่ืองการน านโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติไปปฏิบตัิ: ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ได้
กล่าวถึงการน านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติไปปฏิบัติในภาพรวมค่อนข้างสูง มีการ
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พิจารณาในแต่ละดา้นท่ีเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานของหน่วยงานของภาครฐัรวมไป
ถึงทกัษะประสบการณข์องขา้ราชการองคป์ระกอบเหลา่นีจ้งึเป็นผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่การน า
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติไปปฏิบตัิ (ศิรศิกัดิ ์สขุช่ืน, 2540) กล่าวคือ การน านโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติไปปฏิบัติเป็นการน าเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสาร การเก็บขอ้มลู หารค านวณ และการวิเคราหป์ระมวลผลขอ้มูลเพ่ือการบริหาร ซึ่งเป็นผลท่ี
ท าใหข้า้ราชการมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและเรียนรูเ้ทคโนโลยีขัน้พืน้ฐานเพ่ือใชใ้นการปฏิบตัิงาน
ของตน จากท่ีไดก้ล่าวไปเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ไดเ้ป็นเพียงแคร่ะบบสารสนเทศเพียงอย่างเดียว
แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อเครื่อข่ายการส่ือสารเพ่ื อใช้การเก็บข้อมูล
ความจ าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถส่ือสารระหว่างองคก์รได ้จึง
สามารถสังเกตไดถ้ึงข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีในช่วงปี 2540 ท่ีการส่ือสารทางข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสย์งัเป็นการรบัส่ง แฟ็กซ ์และการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นการรบัส่งขอ้มลู
ขา่วสารในรูปแบบทางเดียว ซึ่งไมส่ามารถแชรข์อ้มลูขา่วสารบนระบบเครือขา่ยออนไลนด์ั่งปัจจบุนั 

2.6.1 บทวิจัยทีเ่กี่ยวข้องศึกษาด้านนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและประเด็น
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

การศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในองคก์รไม่ไดจ้  ากัดอยู่แค่ขอบเขตท่ีศึกษาใน
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รเอกชนหรือหน่วยงานภาครฐัเพียงอย่างเดียว แต่
เป็นการศึกษาดา้นผลความส าเร็จหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานจากการน า
นโยบาย แผนงานและโครงการ ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จนั้นย่อมมีความเก่ียวข้อง ด้าน
ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม บุคลากร และทศันคติของผูบ้ริหารท่ีมีตอ่นโยบาย องคป์ระกอบเหล่านี ้
เป็นส่วนหนึ่งในดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยมีบทวิจยัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงการน านโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบตัิ และการประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีใหเ้กิดประสิทธิผลตอ่
การปฏิบตัิ ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะหถ์ึงแนวทางประเด็นการศึกษานโยบายสาธารณะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและหวัขอ้การวิจยัในประเดน็ท่ีใกลเ้คียงกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ ในตารางชีใ้หเ้ห็น
ถึงการพิจารณาจ าแนกประเด็นการวิจยัของการน านโยบายไปปฏิบตัิว่าเกิดผลอย่างไรอะไรท่ีเป็น
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงไดจ้  าแนกเป็นประเด็นท่ีส าคัญ
เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ่การวิจยันโยบายสาธารณะสว่นของการน าไปปฏิบตั ิดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็การน านโยบายไปปฏิบตั ิ
3. กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
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ตามท่ีไดน้  าเสนอประเด็นท่ีส าคญัตอ่การน านโยบายไปปฏิบตันิัน้ในเนือ้หาของหวัขอ้
การวิจยัไดมุ้่งเนน้การศกึษาประเด็นท่ีแตกตา่งกนัออกไปแตท่ิศทางเช่ือมโยงไปถึงผลของนโยบาย
ท่ีมาจากปัจจยัในภาพแวดลอ้มน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมายของนโยบายหรือ
การปฏิบัติตามท่ีคาดหวังของผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งการจ าแนกประเด็นในการศึกษาของแต่ละ
หวัขอ้เพ่ือง่ายตอ่การอธิบายในมมุมองท่ีแตกตา่ง และปัจจยัท่ีสง่ผลท าใหเ้กิดการปฏิบตัดิงันี  ้

1. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
หากกล่าวถึงประสิทธิผลย่อมมีความสมัพนัธต์่อความส าเร็จแต่หากสิ่งท่ีได้

ท าการปฏิบตัินัน้ผลท่ีไดอ้อกมานัน้เป็นไปในเชิงบวกและลบ ขึน้อยู่กับตวัแปรปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น
ผลผลกัดนัใหน้โยบายไปในทิศทางท่ีส าเรจ็หรือในระดบัท่ีผูก้  าหนดนโยบายมีความพงึพอใจ ซึ่งการ
ท าใหเ้กิดประสิทธิผลต่อนโยบายย่อมเกิดจากปัจจัยสภาพแวดลอ้มของนโยบาย เช่น กฎหมาย 
วัตถุประสงคข์องนโยบาย ทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินนโยบาย ฯลฯ จึงมีบทวิจัยท่ีได้
กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีมี
ประสิทธิผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตั ิ

ลลิดา ช่วยรกัษ์ (2553) ไดน้  าเสนอเรื่อง นโยบายจัดซือ้จัดจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส:์ ประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้กล่าวถึง ความก้าวหน้าในการใช้
เทคโนโลยีและอินเทอรเ์น็ตโดยมุ่งเน้นปัจจัยท่ีส่งผลต่อนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ผลปรากฎว่าสิ่งแวดลอ้มของนโยบายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการส่งผลตอ่การปฏิบตั ิ
ซึ่งไดร้บัแรงสนบัสนนุจากภาคการเมือง การใชก้ฎหมายไดอ้ย่างประสิทธิภาพ และทศันคติตอ่ผูน้  า
นโยบายไปปฏิบัติต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานขององคก์ร จึงชีใ้ห้เห็นถึงปัจจัยดา้น
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินนโยบาย อันได้แก่  ทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกสแ์ละศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร กลา่วคือ ปัจจยั
ท่ีเป็นผลต่อนโนบายการจัดซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกสท่ี์ตอ้งค านึงถึงคือ การสนับสนุนจาก
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน(ลลิดา ชว่ยรกัษ,์ 2553) 

จากท่ีไดก้ล่าวถึงตวัอย่างของบทวิจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มทางนโยบายท่ีเป็นผล
ท าให้เกิดประสิทธิผล แต่การศึกษานโยบายไม่ได้เพียงมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมอย่างเดียว แต่
สามารถศกึษาดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รเพ่ือเกิดประโยชน ์และเป็นส่วน
หนึ่งท่ีเป็นปัจจัยทางทรพัยากรเพ่ือการด าเนินการหรือการปฏิบตัิใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดในระดบั
องคก์ร 
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สรุศกัดิ ์ชะมารมัย ์(2559) ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีของปัจจยั
ดา้นการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการของส านกังานแรงงานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าวถึง การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชภ้ายในหนว่ยงานในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การใหบ้รกิารสืบคน้ ระบบอินเตอรเ์น็ต 
การให้บริการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิ จของ
หน่วยงานใหป้ระสบความส าเร็จนัน้ หน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการหรือบริหารจดัการในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การแต่งตัง้บุคลากรดูแลรบัผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรบัปรุงข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ กล่าวคือ การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์รมีทั้งผลดีและ
ผลเสียต่อการใชป้ระโยชนท่ี์แตกต่างกัน แต่ผลท่ีไดแ้สดงอย่างชดัเจน คือ การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ
บริหารข้อมูลภายในองคก์รให้เป็นปัจจุบัน และคอมพิวเตอรถื์อได้ว่าเป็นจุดท่ีเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลระหว่างองคก์รไดเ้ป็นอย่างดี จากท่ีไดก้ล่าวไปถึงผลดีในอีกมุม
ของผลเสีย คือ ดา้นบุคลากรบางส่วนไม่มีความรูค้วามเขา้ใจต่อการใชง้านย่อมจะก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อหน่วยงาน ท าใหห้น่วยงานตอ้งสิน้เปลืองงบประมาณเป็นจ านวนมาก และยงัจะส่งผล
ใหก้ารด าเนินงานไมบ่รรลตุามเปา้หมาย (แสงตะค ุอรณี ชะมารมัย ์สรุศกัดิ,์ 2016) 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาด้านปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลในการน า
นโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิผลได้โดยไม่ได้ขึน้อยู่กับองคป์ระกอบหรือ
สภาพแวดลอ้มของนโยบายเพียงอย่างเดียว แตส่ิ่งท่ีสงัเกตไดจ้ากบทวิจัยท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิผล
ต่อการด าเนินงานขององคก์ร คือ การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด และผลท่ีสามารถ
น าพาไปถึงการบรรลตุอ่ภารกิจตอ่องคก์ร กล่าวคือ ประสิทธิผลจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือการด าเนินการไป
ถึงระดบัท่ีภารกิจนัน้สามารถบรรลตุอ่เปา้หมาย ถึงแมว้า่ผลท่ีออกมาจะไมส่อดคลอ้ง หรือท าใหผ้ล
ออกมาไมไ่ดต้รงตามท่ีผูก้  าหนดวางเกณฑเ์อาไว ้

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็การน านโยบายไปปฏิบตัิ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จนัน้จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือการน านโยบายหนึ่งเกิด

ประสิทธิผลจึงสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของนโยบาย กล่าวคือ การท่ีน านโยบายไปปฏิบตัปัิจจยั
ท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็มีความสมัพนัธก์บัการเกิดประสิทธิผลของนโยบาย ซึ่งปัจจยัในองคป์ระกอบ
ของความส าเร็จประกอบไปดว้ย 1) ลกัษณะของนโยบาย 2) วตัถุประสงคข์องนโยบาย 3) ความ
เป็นไปได้ของการเมือง 4) ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 5) ความเพียงพอของทรัพยากร  
6) ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ 7) ทัศนคติของผู้ท่ีน  านโยบายไปปฏิบัต ิ  
8) กลไกภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ (ศภุชยั ยาวะประภาษ, 



  50 

2554, น.101) ซึ่งปัจจยัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ลว้นแลว้มีส่วนในการก าหนดทิศทางความส าเร็จและ
ความลม้เหลวของนโยบาย ถึงแม้ว่าในทางการปฏิบัตินั้นจะมีปัจจัยท่ีส่งผลใหส้  าเร็จไดโ้ดยไม่
จ  าตอ้งครบทกุองคป์ระกอบอาจเป็นมมุมองท่ีไม่สมบูรณแ์ตห่ากการปฏิบตัินัน้ส  าเร็จในระดบัขัน้ท่ี
มีความเหมาะสมตอ่สภาพสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มของนโยบายท่ีเป็นใจ 

ตามท่ีบทวิจยัของ มีนา่ สปิุนะ (2559) ไดศ้กึษาวิจัยเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความส าเร็จในการน านโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบตัิของบุคลากรระดบัปฏิบตัิการ
ของกรุงเทพมหานคร ไดก้ลา่วถึงปัจจยัท่ีเป็นผลตอ่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิมีอยู ่3 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่นโยบาย คือ ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นทรพัยากร และดา้น
โครงสรา้งองคก์ร 3 ปัจจยั ดงักล่าว มีอิทธิพลทางออ้มตอ่ความส าเร็จในการน านโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัติของบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครด้านการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน กล่าวคือ การน านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบตัิ
แลว้สิ่งท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินนโยบายไปสู่ความส าเร็จโดยเนน้ไปท่ี 3 ปัจจยัหลกัท่ี
ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่ง 3 ปัจจัยเหล่านี ้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งท่ีเป็นตัวก าหนดทิศทางใน
ความส าเร็จของนโยบาย บทวิจยันีจ้ึงชีใ้หเ้ห็นว่าความส าเร็จของการด าเนินนโยบายไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชอ้งคป์ระกอบความส าเร็จท่ีไดก้ล่าวมาใหค้รบถว้น เพียงแต่ปัจจยันัน้ไดด้  าเนินตามเป้าหมาย
หรือวตัถปุระสงคข์องนโยบายท่ีไดก้ าหนดเอาไว(้มีนา่ สปิุนะ รชัยา ภกัดีจิตต,์ 2559,) 

จากท่ีไดก้ล่าวไปถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในบทวิจัยนั้นไดมี้ความ
สอดคลอ้งถึงแนวคิดของ C.C.Hood (1976) ในผลงานช่ือ The Limits of Administration ไดเ้ห็น
วา่ ปัจจยัท่ีท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัอิยา่งสมบรูณเ์กิดขึน้ส าหรบัใชก้ารวิเคราะหน์โยบาย โดย
แนวความคิดนีไ้ม่จ  าเป็นท่ีจะท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิสมัฤทธ์ิผลจึงไมไ่ดมี้การยืนยนัว่า การ
น านโยบายไปปฏิบตัท่ีิสมบรูณจ์ะเกิดขึน้ไดต้อ้งประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญัตอ่ไปนีคื้อ การยอมรบั
โดยสิน้เชิงหรือไม่มีค  าถามหรือขอ้สงสยัของผูน้  านโยบายไปปฏิบตัิ และการติดตามควบคมุอย่าง
เต็มท่ี เป็นตน้ เพราะเง่ือนไขดงักล่าวมกัไม่เกิดขึน้ในทางการเมืองและในสงัคมประชาธิปไตยท่ีมี
การตอ่สูแ้ขง่ขนัระหวา่งกลุม่หลากหลาย (มยรุี อนมุานราชธน, 2552, น.231) 

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนโยบายจะเกิดขึน้ต้องมี
องคป์ระกอบของปัจจยัแห่งความส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแมว้่าความส าเร็จของนโยบายไม่ได้
ขึน้อยู่กับองคป์ระกอบแห่งความส าเร็จทั้งหมดแต่สิ่งท่ีมีอิทธิพลท่ีสูงสุด คือ สภาพการณ์ท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงรูปแบบตอ่สถานการณข์องนโยบายท่ีเป็นผลท าใหส้ภาพแวดลอ้มของ
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นโยบายเกิดการแปรผนัจนสง่ผลใหท้ศันคติของผูร้บันโยบายเกิดความคลมุเคลือจนเป็นเหตใุหก้าร
ปฏิบตันิัน้ลม้เหลวหรือการด าเนินการท่ีไมส่มบรูณต์อ่การคาดหวงัของผูก้  าหนดนโยบาย 

3. กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาในด้านของกระบวนการ

ปฏิบตัิตามขัน้ตอน เช่น ศกึษานโยบายในระดบัชาติแลว้น าไปสู่กระบวนการปฏิบตัิยอ่มมีปัจจยัใด
เป็นผลผลกัดนัตอ่การปฏิบตัิในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมหภาคไปจนถึงระดบัจลุภาค จึงท า
ให้เกิดผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร ปัจจัยใดท่ีเป็นผลต่อกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งมี
นักวิชาการท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ คือ Van Meter, Donald S. and Van 
Horn  กล่าวว่ามี 6 ตัวแปร (Van Meter and Van Horn, 1975, p.463)ท่ีมีความส าคัญดังนี ้ 
1) วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานนโยบาย 2) ทรพัยากรนโยบาย 3) การส่ือสารระหว่างองคก์รและ
กิจกรรมการเสรมิแรง 4) ลกัษณะหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตั ิ5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สงัคม
และการเมือง 6) ทศันคติของผูป้ฏิบตัิ ซึ่งทัง้ 6 ตวัแปรมีความส าคญัในการด าเนินนโยบาย(วรเดช 
จนัทรศร, 2552; สมพร เฟ่ืองจนัทร,์ 2552) 

จากปัจจัยท่ีไดก้ล่าวไปมีผลต่อรูปการนโยบายแต่ในกระบวนการของการ
ปฏิบัตินั้นมีความส าคัญต่อกระบวนการ คือ การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาคและ
จลุภาคเพราะกระบวนการน าไปปฏิบตัิช่วงระหว่างส่งมอบใหผู้ร้บันโยบายไปปฏิบตัิช่วงก่อนท่ีส่ง
มอบในรูปโครงการหรือแนวทางการปฏิบัตินัน้ หน่วยงานระดับบน เช่น ฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้
แปลงนโยบายใหเ้ป็นโครงการหรือขอ้ปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดทิศทางการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม และมีความ
สอดคลอ้งต่อนโยบายระดบัชาติ หลงัจากการแปลงนโยบายแลว้น าไปมอบหมายใหผู้ร้บัโครงการ
ไปปฏิบัตินั้นเอง จึงมีบทวิจัยของ Berman and McLaughlin (1978) ได้ศึกษาเก่ียวกับการน า
โครงการของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งในการน านวัตกรรมมาสนับสนุนดา้นการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายนวตักรรมไปปฏิบตัิ โดยรฐับาลกลางเป็นผูพ้ฒันาเทคโนโลยีใหม ่
และท าหน้าท่ีกระตุน้หรือการสรา้งแรงจูงใจให้หน่วยงานระดับล่างน าไปใช้  (วรเดช จันทรศร, 
2552, น.273-275)ซึ่งมีบทวิจยัท่ีมีความใกลเ้คียงในการศึกษาของการน านโยบายไปปฏิบตัิดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัการศึกษาในครัง้นี ้เป็นบทวิจยัของ ครรชิต จามรมาน (2553) ไดใ้ช้
วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะของการน านโยบายไปปฏิบตัิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยศึกษาถึงระดบัมหภาคและจุลภาคในรูปแบบท่ีคลา้ยกับการวิจัยของ Berman and 
McLaughlin ท่ีมุ่งเนน้ศกึษาในระดบัของจลุภาคเป็นการศกึษาใน 3 ขัน้ คือ การระดมพลงั ขัน้การ
ปฏิบตั ิและขัน้ตอนการสรา้งความเป็นปึกแผ่น แตก่ารศกึษาวิจยัของ ครรชิต ไดมุ้ง่เนน้พิจารณาถึง 
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2 ส่วน คือ ความสมัพนัธข์องมหภาคและจลุภาคท่ีมีผลตอ่นโยบายน าไปใชก้บัหนว่ยงานระดบัลา่ง
นั่นเอง 

สรุปไดว้่าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการน านโยบายไปปฏิบตัิดา้นนโยบายเทคโนยี
สารสนเทศ สามารถแยกประเด็นไดท้ัง้หมด 3 ประเดน็ โดยมีความเก่ียวเน่ืองตอ่การน านโยบายไป
ปฏิบตัิในแง่มุมตา่ง ๆ ท่ีไดน้  าเสนอออกมา ไม่ว่าเป็นความส าเร็จของนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบตัทิ  าใหเ้กิดประสิทธิผล และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิลว้นแลว้มีปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ปฏิบตัิในระดบันโยบายและโครงการท่ีหน่วยงานในแตล่ะระดบัตา่ง ๆ ไดป้ระสบปัญหาตอ่การน า
นโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งการศึกษาการน านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบตัินัน้ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึง
ประโยชนก์ารน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใ์ช้ในองคก์รเพ่ือการบริการ และการบริหาร
ขอ้มลูไปจนถึงการส่ือสาร แสดงถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็น
ผลปัจจยัความส าเร็จของนโยบาย และเกิดประสิทธิผลต่อการท างาน กล่าวคือ การน านโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ เป็นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีจากรฐับาลหรือหน่วยงาน
ระดบับนท่ีแปลงนโยบายไปสูโ่ครงการ และสรา้งแนวทางปฏิบตัขิึน้มาเพ่ือสง่ตอ่ใหห้นว่ยงานระดบั
ล่างไปปฏิบัติ จึงมีความสอดคล้องต่องานวิจัยท่ีผู้วิจัยไดท้  าการศึกษาในเรื่องการน าโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิ: กรณีศกึษาส านกังานอยัการสูงสดุ ซึ่งยงัไม่มีผูท้  าการศกึษาวิจยั
การน าโครงการไปปฏิบัติในส านักงานอัยการสูงสุด และมาตรการอ านวยความส าดวกแก่
ประชาชนโดยไม่เรียกเก็บส าเนา โดยการศึกษาถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมห
ภาคและจุลภาคส่งผลใหเ้กิดการปรบัตวัเขา้หากันและกันภายในหน่วยงานอย่างไรตามทศันคติ
ของผูป้ฏิบตัใินโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 

2.6.2 บทความต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการลดการใช้กระดาษด้วยเทคนโลยี 
การน าแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการใช้แนวคิดรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหลักเพ่ือน ามาบริหารจัดการองคก์ร หรือหน่วยงานราชการใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการประชาชนท่ีมาใช้บริการภาครัฐ การติดต่อราชการใน
ปัจจบุนัไม่ไดมี้ขอ้จ ากัดเพียงตอ้งเดินเขา้มาติดต่อเพียงอย่างเดียว แต่ภาครฐัไดมี้การพฒันาใหมี้
ช่องการติดตอ่ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัท่ีเรียกว่ายคุรฐับาลดิจิทลัท่ีมีความแตกตา่ง
จากรฐับาลอิเล็กทรอนิกสท่ี์เล็งเห็นถึงความส าคญัการบริการท่ีรวดเรว็  และการปฏิบตัิราชการท่ีมี
ความคล่องตวัต่อผูป้ฏิบตัิ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธไดแ้ต่อย่างใดว่ากระบวนการท างานในปัจจบุนัท่ี
เก่ียวขอ้งกับราชการจะขาดการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมิได ้จึงท าใหร้ฐับาลได้ผลกัดนัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัเขา้สู่รฐับาลดิจิทลั กลา่วไดว้่าแม่แบบ หรือโมเดลการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมีผลมาจากการ
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พฒันาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือน าเทคโนโลยีเหล่านัน้มาใชง้านอย่างเหมาะสม จึงตอ้งมี
เป้าหมายในแต่ละภารกิจ หรือกิจกรรมในแต่ละองคก์รท่ีแตกต่างกันต่อการใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีนั่นเอง 

กล่าวไดว้่าการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีหลายวิธีการขึน้อยู่กับ 
ผูป้ฏิบตัิจะน าเทคโนโลยีดงักล่าวไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ะไร แลว้จะเกิดประโยชนอ์ย่างไรตอ่องคก์ร 
ตามท่ีการวิจัยของ Brad J. Sherman และ Eric Freeman ได้ศึกษาเรื่อง Paperless Policy: 
Digital Filing System Benefits to DoD Contracting Organizations โดยกระทรวงกลาโหมของ
สหรฐัอเมริกาไดมี้นโยบายผลกัดนัการกา้วไปสู่ส  านกังานไรก้ระดาษ ท าใหท้างกระทรวงมีความ
มุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้ ซึ่งได้น าระบบการท าสัญญาแบบไม่ใช้
กระดาษเป็นวิธีเริ่มตน้ของยคุคอมพิวเตอร ์และเริ่มน าระบบเครือข่ายมาใชง้าน วิธีการดงักล่าวได้
กลายเป็นแนวคิดอย่างแพร่หลายจนส่งผลให้เริ่มท่ีจะขจัดความจ าเป็นในการใช้กระดาษ  การ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้นระบบการย่ืนเอกสารกาจัดซือ้จัดจา้งทางกระทรวงกลาโหมใช้งานมี
ผลกระทบท าใหเ้กิดกระบวนงานท่ีซ า้ซอ้นของระบบงาน ถึงแมก้ารน าเทคโนโลยีมาปฏิบตัิใชง้าน
อาจบรรลุในหนา้ท่ี หรือเปา้หมายท่ีองคก์รไดก้ าหนดไวส้ามารถลดพืน้ท่ีในการเก็บขอ้มลูแทนการ
เก็บกระดาษ และมีความสอดคล้องต่อแนวทางการปฏิบัติ  (Brad J. Sherman and Eric 
Freeman, 2007)แต่มีความขัดแย้งด้านการน าไปปฏิบัติท่ีท  าให้ผู้ปฏิบัติเกิดการด าเนินการท่ี
ซ า้ซอ้น จึงกล่าวไดว้่าการน าเทคโนโลยีเขา้มาปฏิบตัิในองคก์รถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการ
จากการท างานในรูปแบบเดิมจนท าใหผู้ป้ฏิบตัิอาจไม่เกิดการยอมรบัต่อการน าเทคโนโลยีไปใช้
งาน หรือใช้งานไปตามกรอบระยะเวลาของโครงการ ท าให้เห็นไดว้่าการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้น
องคก์รหากระยะเวลาท่ีก าหนดแผนแลว้ขาดผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบงานท่ีจะน าไปปฏิบตัิไม่มีสว่นรว่ม
ในการก าหนดวิธีการปฏิบตัจิะเกิดผลความไม่ชดัเจนถึงแนวทางการปฏิบตั ิ

อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้จ  ากัดแค่การน าไปใช้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานภายในองคก์รเพียงอย่างเดียว ซึ่งการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยียัง
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมการอีกด้วย โดยบทความของ Saleh Rehiel A Alenazi และ
ค ณ ะ ( Saleh Rehiel A Alenazi, Abdul Jaleel Kehinde Shittu, Ebrahim Mohammed Al-
Matari, และ Ayed Rheal A. Alanzi, 2014)ในบทความ Paperless Office Management: A 
Feasibility Analysis for Saudi Arabia Government Offices:  Case Study in Ministry of 
Labor เป็นศกึษาการใชป้ระโยชนจ์ากรฐับาลอิเล็กทรอนิกสใ์นการจดัการส านกังานไรก้ระดาษของ
กระทรวงแรงงานประเทศซาอดุิอาระเบีย ซึ่งไดเ้ล็งเห็นถึงการใชท้รพัยากรกระดาษเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ 
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ปีตัง้แต ่ปี 2010 ใชก้ระดาษไป 18 ลา้นตนั และคาดการณใ์นอนาคตปี 2020 จะใชก้ระดาษถึง 29 
ลา้นตนั ท าใหท้างองคก์รไดเ้กิดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขึน้มาเพ่ือช่วยสิ่งแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ และลดตน้ทนุการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบเดิม โดยบทความนีไ้ดว้ิเคราะหเ์พ่ือเสนอ
ทางเลือกนโยบาย และไดแ้สดงถึงปัญหาอปุสรรคท่ีมีผลมาจากระบบราชการท่ีมีแบบแผนสูงดา้น
กฎหมายและวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องท่ียากส าหรบัผู้ก าหนดนโยบายต่อการตัดสินใจท่ีจะน าไป
ปฏิบตั ิ

จากท่ีไดก้ล่าวไปเป็นการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดการใชก้ระดาษในองคก์ร
ส่วนกลาง ซึ่งแนวคิดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในยุคปัจจบุนัไดเ้ริ่มพฒันาจากมีการจ ากัดการใช้
เทคโนโลยีภายในองคก์รภาครฐัตามหน่วยงานราชการ จึงท าใหมี้การใชง้านส่ือระบบทางไกลเพ่ือ
ง่ายตอ่การเขา้ถึงขอ้มลู โดยเทคโนโลยีส่ือสารเครือข่ายในระยะไกลจะไดร้บัการประยกุตใ์ชง้านกบั
การศกึษาในทอ้งถ่ิน ไดมี้บทความท่ีกลา่วถึงเรื่องวิเคราะหโ์อกาสและความทา้ทายท่ีประเทศนีอ้าจ
ต้องก าหนดยุทธศาสตรบ์ูรณาการของการพัฒนาการศึกษาท่ียั่ งยืนมากขึน้ในอนาคตของ 
Hazairin Eko Prasetyo เรื่ อ ง  Indonesian Paperless Education: An Integrated Strategy for 
A More Sustainable Development ท าการวิเคราะหค์น้พบใน 4 ประเด็นการศึกษาท่ีตอ้งแก้ไข 
(Hazairin Eko Prasetyo, 2012) 1) อัตราการเติบโตของประชากรประจ าปีท าให้โรงเรียนมีเด็ก
จ านวนมากขึน้ จ  าเป็นตอ้งใชก้ระดาษมากขึน้ทั้งเพ่ือวัตถุประสงคท์างวิชาการและการบริหาร  
2) ความตอ้งการกระดาษท่ีเพิ่มขึน้ทุกปีหมายความว่ามากขึน้ทรพัยากรธรรมชาติตอ้งไดร้บัการ
ดแูลและอาจท าลายสิ่งแวดลอ้มบางประการ 3) การประยกุตใ์ชด้ิจิทลัโหมดการเรียนทางไกลแบบ
ออนไลนส์ามารถท าไดโ้ดยใชพ้ลังงานไฟฟ้ามากขึน้เท่านั้นและในแง่ของการไฟฟ้าแห่งชาติใน
ปัจจบุนั 4) การพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากการเรียนทางไกล
ออนไลนแ์บบดิจิทัลจะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตท่ีมากขึน้และมีเสถียรภาพ
มากขึน้ในทุกส่วนประเทศกล่าวไดว้่า การขจัดปัญหาทัง้ส่ีประเด็นแนวคิดพืน้ฐานคือการบรรลุ
มุมมองใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของชาติควบคู่ไปกับค่านิยมของการพัฒนาท่ียั่งยืน ในการ
ด าเนินการตามแนวทางแบบบูรณาการปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมุ่งมั่นของรฐับาลในหลักการของการ
พฒันาท่ียั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการอนุรกัษ์และพฒันา
สิ่งแวดลอ้ม 

อย่างไรก็ตามการน าเทคโนโลยีไปประยกุตใ์ชง้านในองคก์รภาครฐัส่วนใหจ้ะมีผลมาจาก
นโยบายระดับชาติท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้องคก์รภาครฐัจะตอ้งน าไปปฏิบัติ หรือท าให้หน่วยงาน
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ราชการไดต้ระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะเปล่ียนแปลง และน านโยบายดงักล่าวมาแปลงเปล่ียน
เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ซึ่งมีบทความของ  
Radaphat Chongthammakun ศึกษ าโครงสร้างรัฐบาลดิจิ ทัล ใน เรื่ อ ง  Infrastructure and 
Standards in Thai Digital Government เป็นการศึกษาในโครงสรา้งพื ้นฐานและมาตรฐานใน
รัฐบาลดิจิทัลไทยจึงมีการพบว่า (Radaphat Chongthammakun, 2011) ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้
เด่นชัด คือ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย เช่นในทางระบบโลจิสติกส์ได้มีความพยายามบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานโดยไดมี้การใชร้ะบบสารสนเทศ National Single Window (NSW) พยายามท่ี
จะลดงานเอกสารและขัน้ตอนการจดัท าเอกสารส่งขอ้มูลเพียงครัง้เดียวและหน่วยงานจ าเป็นตอ้ง
ออกแบบใหม่กระบวนการท างาน ถึงแม้ว่า NSW จะลดเอกสารและการป้อนข้อมูลลงระบบ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยังคงตอ้งการส าเนาเอกสารเน่ืองจากกฎหมายและขัน้ตอนเดิมยังคงอยู่มี
กฎหมายประมาณ 60 ฉบับและขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้และโลจิสติกสท่ี์บังคบัใชโ้ดย 28
หน่วยงาน จึงมีความชดัเจนในเรื่องของปัญหาดา้นกฎหมาย และกระบวนการท างานเดิมท่ียังมี
ความขดัแยง้กบัระบบสารสนเทศใหม ่

ดงันัน้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในยคุปัจจบุนัท่ีเป็นแนวคิดรฐับาลดิจิทลัเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคญัในรฐับาลไทย เพ่ือเป็นการผลกัดนันโยบายรดบัชาติอย่างนโยบายไทยแลนด ์4.0 ให้
เกิดการขบัเคล่ือนโดยการพฒันา ปรบัปรุงการบริการโดยการน าขอ้มูลภาครฐัมาเช่ือมโยงเป็นใน
รูปแบบศนูยร์วมขอ้มูล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชป้ระโยชนต์อ่งาน
ราชการไดน้ั่นเอง 

2.6.3 การศึกษาการลดการใช้กระดาษ 
การลดการใชก้ระดาษในประเทศไทยนัน้ไดมี้ผลมาจากแนวคิดรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจดัสรรองคก์รดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้น
ส านกังานในยุกแรก ๆ จึงไดเ้กิดการพฒันานวตักรรมในนโยบายไทยแลนด ์4.0 มีความเก่ียวขอ้ง
ตอ่การพฒันาองคด์ว้ยเทคโนโลยี โดยการน ามาลดขัน้ตอนกระบวนการท างาน ลดระยะเวลา และ
ลดปริมาณการใชก้ระดาษ กล่าวไดว้่างานวิจัยท่ีไดพ้บจะเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ือเป็น
เครื่องมืออ านวยความสะดวกกบัผูป้ฏบตังิาน และบรกิาร 

โดยงานวิจยัแนวทางการพฒันาการใชก้ระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชยข์องกาญจนา ประเสรฐิ ไดชี้ถ้ึงปัจจยัการจงูใจส่งผลต่อการลด
ปริมาณการใชก้ระดาษของเจา้หนา้ท่ีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ดา้น
ปัจจัยการจูงใจส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
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กระทรวงพาณิชย ์ทัง้ 8 ดา้น คือ ดา้นศกัยภาพของบุคลากร , ดา้นการจูงใจขององคก์ร, ดา้นการ
สนับสนุนขององคก์ร, ดา้นการสนับสนุนขององคก์ร, ดา้นวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน, ดา้นการวางแผนก าหนดหน้าท่ี, ดา้นการจัดการภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ , 
ดา้นการแนะน า และดา้นการก ากับดูแลส่งผลต่อการลดปริมาณการใชก้ระดาษ ของกรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ จึงพบว่าปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในงาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดส้  าเร็จตรงตามวัตถุประสงค ์การมีความจูงใจในผลงานท่ีเกิดจากการปกิบัติงาน 
ความพึงพอใจท่ีไดร้บัมอบหมาย และความสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานได้
อยา่งเหมาะสม(กาญจนา ประเสรฐิ, 2561) 

การลดปริมาณการใชก้ระดาษไม่ไดศ้ึกษาเพียงแค่การพัฒนาแนวทางเพียงอย่าง
เดียวแต่สามารถศึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อีกด้วย ซึ่งการวิจัยของ  
ตรีสีหส์ุระ วารีสะอาด เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือลดปริมาณกระดาษ 
ของคณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่าไดใ้ชว้ิธี การบริหารจดัการตาม มาตรฐาน 
ISO 14001:2015 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบนโยบายการลดการใช้
ปรมิาณกระดาษ โดยหน่วยงานจดัเก็บส าเนาหนงัสือดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์เชน่ วิธีการ Share File ใน
กลุ่มงาน หรือภาควิชา ประสานงานประชุมใชร้ะบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริม
บคุลากรท่ีปฏิบตังิานผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือน าเทคโนโลยีมาปรบัปรุงและเพิ่มนวตักรรมการ
ใชบ้รกิารท่ีทนัสมยัสามารถลดตน้ทนุการบริการไอที เห็นไดช้ดัวา่การลดปรมิาณการใชก้ระดาษมกั
ตอ้งมีเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะในการปฏิบัตินั้นอุปกรณ์เครื่องมือเป็นสิ่ง
ส าคญัตอ่การด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมาย (สีหส์รุะ วารีสะอาด, 2561) 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใชต้่อการลดการใชก้ระดาษไม่ไดมี้เพียงในรูปแบบ
เดียวท่ีใชง้านแค่ระบบคอมพิวเตอรไ์วส้  าหรบับนัทึกขอ้มูล แต่ยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขยาย
ขอบเขตการท างานในรูปแบบอ่ืนไดอี้ก ตามบทความวิจยัของ ธญัญา อตุราภรณ ์และเยาวลกัษณ ์
เก้าเอีย้น คึกษาในเรื่อง ประสิทธิภาพระบบ QR Code เพ่ือควบคุมครุภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่ม
สาขาวิชาจิตรกรรม และศิลปกรรม วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  (ธัญญา  อตุราภรณ ์
และยาวลกัษณ ์เกา้เอีย้น, 2558) โดยใชป้ระโยชนจ์าก QR Code พบว่าระบบQR Code สามารถ
ลดปริมาณการใชก้ระดาษ ลดระยะเวลาในการตรวจนบัครุภัณฑป์ระจ าปี  ลดก าลงัคนไดจ้ริง ใน
สว่นของความนา่เช่ือถือของระบบ QR  Code นัน้ สามารถตรวจสอบสิทธิการเขา้งานในระบบ QR  
Codeได ้รวมถึงในระบบ QR Code ยังแสดงรูปภาพของครุภัณฑเ์พ่ือใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบถึง
รูปลกัษณะภายนอกของครุภณัฑว์่าเป็นอย่างไร แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการท าใหล้ดปริมาณกระดาษ
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โดยการลดขนาดการเก็บพืน้ท่ีขอ้มูล โดยการใชป้ระโยชนก์ารเช่ือมโยงขอ้มูลในการเขา้ถึงผ่าน
ระบบ QR  Code 

การศึกษาถึงผลส าเร็จของส านักงานไรก้ระดาษในส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาการใช้
ระบบสารสนเทศเขา้มาใชง้านในองคเ์พ่ือลดการใชก้ระดาษ จึงมีงานศึกษาดา้นถึงผลส าเร็จของ
กรมศุลกากร (พิทยาพร พรรณโรจน์, 2560) ในเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ศลุกากรอิเล็กทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารของบริษัทตวัแทนผูส้่งออกในจงัหวดัชลบุรีจากผลส าเร็จได้
พบว่ากรมศุลกากรไดมี้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัแทนผูส้่งออกต่อกรมศุลกากร โดย
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารเป็นระบบท่ีมีความสามารถในการจัดการขอ้มูลท่ีมี
ปริมาณมาก ๆ และมีความรวดเร็ว ช่วยให้ตัวแทนผู้ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้
ปริมาณท่ีมากขึน้ และลดค่าใชจ้่ายในการท างานลง ลดขัน้ตอน และระยะเวลาในท่ีจะตอ้งไป
ติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหร้ะบบดงักล่าวไดมี้การยอมรบัจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงานใน
กรม รวมไปถึงอ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการสามารถส่งออกไดท้นัเวลาและลดค่าใชจ้่าย 
และตัวแทนผู้ส่งออกควรปรับปรุงหน่วยงานของตัวเองเพ่ือติดตามข่าวสารการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงระบบท่ีแจ้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือท าการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของระบบท่ีตัวแทนผู้ส่งออกมีอยู่ ให้เป็นปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาแทนการใช้กระดาษในด้ าน
ด าเนินงานราชการ และดา้นผูป้ระกอบการนั่นเอง 

สรุปไดว้่า การลดปริมาณการใชก้ระดาษตามองคก์รท่ีเกิดขึน้การต่ืนตวัต่อการน า
เทคโนโลยีมาใชง้านส่วนใหญ่จัดอยู่ในขอบเขตของการบริการ และการประสานงานจากในรูป
แบบเดิมท่ียงัพึ่งการใชก้ระดาษตอ่การส่ือสาร พอในเวลาตอ่มาในยคุท่ีเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้
มากขึน้ และรฐับาลมีการผลกัดนัในองคก์รตา่ง ๆ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายท่ีรฐัไดก้ าหนดขึน้ จึงเห็น
ไดว้่าการลดการใชก้ระดาษมีความส าคญัในการส่งเสริมใหอ้งคก์รไดพ้ฒันาต่อการน าเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชน้ั่นเอง 
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2.7 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การท่ีรฐัไดน้  าเทคโนโลยีเขา้ไปบริหารงานในภาครฐัและใชใ้นการบริการสาธารณะ เป็น

เรื่องท่ีรฐับาลให้ความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้ภาครฐัก้าวไปสู่รฐับาลดิจิทัลเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพต่อองคก์รจึงมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท าให้โครงการยกเลิกส าเนากระดาษเป็น
ประโยชนต์อ่ส านกังานอยัการสงูสดุ ผูว้ิจยัจึงไดน้  ากรอบแนวความคิดในการวิจยัมาอธิบาย โดยใช้
กรอบแนวคิดวิจัยในรูปแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคและจุลภาคท่ีมี
ปัจจยัการแปลงโครงการจากหน่วยงานของส านกันายกรฐัมนตรีเพ่ือน าไปปฏิบตัิตามหน่วยงาน
ระดบัจลุภาคของ Berman ตามท่ีน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่งผูว้ิจยัวิเคราะหถ์ึงกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบตัิว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลตอ่การแปลงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ท่ีเป็นบริบท
ในการน าโครงการไปแปลงเพ่ือน าโครงการสง่ไปใหห้นว่ยงานระดบัลา่งท าใหเ้กิดการยอมรบัในการ
ปฏิบตัิตามแนวทางยกเลิกส าเนากระดาษท่ีไดมี้การแปลงจากขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีว่าดว้ย
เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชน  และผลจากการแปลงนโยบาย
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบนัน้ส่งโครงการลงไปในหน่วยงานระดบัล่างเพ่ือน าไปปฏิบตัิในส านักงาน
ย่อย แตก่่อนหนา้นัน้ตอ้งเป็นขัน้ในการยอมรบัในระดบัหนึ่งก่อน จึงสามารถน าโครงการมาปฏิบตั ิ
และหน่วยงานระดบัล่างท่ีไดน้  าโครงการไปปฏิบตั ิซึ่งผูร้บัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิ
มีผูค้วบคมุโครงการ โดยผูค้วบคมุนัน้มีคณุสมบตัิในการควบคมุโครงการ และสามารถถ่ายทอดให้
ผูป้ฏิบตัิงานหรือส านกังานย่อยท่ีอยู่ภายใต้ก ากบัดแูลจากส านกังานใหญ่ท าใหเ้กิดผลการปรบัตวั
เขา้หาโครงการท่ีน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม หรือปรบัตวัเพ่ือเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งต่อแนว
ทางการปฏิบตัอิยา่งไร 

อย่างไรก็ตามในทฤษฎีของ Berman and McLaughlin (วรเดช จันทรศร, 2552) ท่ีได้
กล่าวถึงหน่วยงานระดบัล่างท่ีส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินท่ีรบันโยบายหรือโครงการ
ไปปฏิบัติ แต่หากว่าผู้วิจัยได้ทบทวนและตั้งข้อสังเกตได้ว่า กระบวนการแปลงนโยบายจาก
ระดับชาติไม่จ  าเป็นท่ีหน่วยงานในระดบัชาติเป็นผูด้  าเนินการแปลงนโยบายเพียงแต่ฝ่ายเดียว 
กล่าวคือ ผูท่ี้แปลงนโยบายสามารถเป็นหน่วยงานใดก็ไดท่ี้รฐับาลเห็นสมควรตอ้งน าไปปฏิบตัิโดย
ใหท้ าหนา้ท่ีในการแปลงนโยบายแตต่อ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงวิชาการในระดบั
หนึ่งหรือสอดคลอ้งในขอบเขตหนา้ท่ีสามารถปฏิบตัิไดต้ามท่ีรฐับาลก าหนด ซึ่งหน่วยงานท่ีไดร้บั
มอบหมายหนา้ท่ีการแปลงนโยบายสามารถมีหน่วยงานในการมีส่วนรว่มมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ขึน้ไป และในส่วนสุดท้าย คือ หน่วยงานระดับล่างท่ีคอยรองรับต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
สามารถเป็นองคก์รท่ีสงักดัภาครฐั และองคก์รอิสระท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลของรฐับาล กล่าว
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ไดว้า่ การท่ีหนว่ยงานระดบัลา่งเป็นผูร้บัโครงการนัน้ไมใ่ชเ่ป็นหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินเพียงอยา่ง
เดียวแตผู่ร้บันโยบาย หรือโครงการสามารถเป็นหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีสงักดัในรฐับาล และองคก์รอิสระ
เพ่ือการพฒันา และยกระดบัการท างานขององคก์รภาครฐัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปฏิบตัิ: กรณีศกึษาส านกังานอยัการ

สูงสุด ใชก้ระบวนการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในการแสวงหาค าตอบของ
การวิจัย เครื่องมือท่ีใช้หาข้อเท็จจริงของแบบเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์และก ารใช้
แบบสอบถามตามปริมาณของจ านวนประชากรท่ีตอ้งการส ารวจ ซึ่งไดด้  าเนินการตามล าดับ
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ ขา้ราชการส านกังานอยัการสงูสดุในส านกังาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการยกเลิกส าเนากระดาษโดยมี
บทบาทหน้าท่ีภายในองคก์รคือการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยี ปฏิบัติงานด้าน
สนับสนุนระบบสารสนเทศภายในองคก์ร และดูแลเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของส านักงานอัยการ
สูงสุด ซึ่งเป็นผูแ้ปลงโครงการมาเป็นแนวทางการปฏิบตัิต่อการยกเลิกส าเนากระดาษ และกลุ่ม
หน่วยงานระดบัล่าง หรือส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสงูสดุท่ีไดร้บัผลจากโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษ กล่าวไปว่าเป็นผูป้ฏิบตัิตามแนวทางท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ก าหนด  

3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะด าเนินการไดจ้ากการคัดเลือกประชากรแบบเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในระดบัผูบ้รหิารรองลงมาคือ 
ผูด้  าเนินการ ซึ่งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลักดา้นการรบัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมาปฏิบตัิ เพ่ือน า
โครงการไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดบัล่างใหเ้กิดการปฏิบตัิ และผูป้ฏิบตัิงานตามส านกังานย่อย
ตา่ง ๆ ของส านกังานอยัการสูงสดุ จึงท าให่สวนการเก็บขอ้มูลระดบัส านกังานย่อยอาจใชรู้ปแบบ
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การสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) เป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้แนะน าไป
เก็บขอ้มลูจากบคุคลถดัไปเพ่ือใหเ้กิดการอ่ิมตวัของขอ้มลูนัน้เอง 

 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีส าคญัใชก้บัการท าวิจยัในครัง้นี ้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การวิจยั เชน่ ค าสั่ง 

การน าแนวทางไปปฏิบัติ มาตรการท่ีเก่ียวข้องโครงการ เอกสารไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ และการ
สมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมาวิเคราะหใ์นเชิงลกึ จึงตอ้งสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง
เจาะลึกถึงเนื ้อหาท่ีต้องการและประเด็นส าคัญ ๆ ในการสัมภาษณ์เป็นไปในลักษณะการ
สมัภาษณร์ายบุคคลค าถามเป็นในรูปแบบค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ถู้กสมัภาษณไ์ดแ้สดงความ
คดิเห็นของตนไดอ้ยา่งเสรี 

3.2.2 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
ออกแบบค าถามในการสมัภาษณโ์ดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น เอกสารมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน เอกสารแนวทางยกเลิก
ส าเนากระดาษ ค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21-2560 มติคณะรฐัมนตรีปี 2559 
เอกสารไฟลห์นงัสือเวียนค าสั่งระหว่างหน่วยงานและขอ้มลูรายละเอียดของโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษเพ่ือคน้หาประเดน็ส าคญัในการสรา้งค าถามขึน้มา 

 
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นไปในรูปแบบเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีแท้จริงผู้วิจัยจึงได้
สมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งในค าถามท่ีออกแบบขึน้มา โดยมีการรวบรวมรายละเอียดดงันี ้

1.การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจัย คือ การศึกษาวิเคราะหท์ฤษฎีการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เอกสารทางราชการของผู้แปลงนโยบาย แนวทางยกเลิกส าเนา
กระดาษไปปฏิบตั ิ

2.การสมัภาษณโ์ดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจงสมัภาษณ ์ผูอ้  านวยการส านกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของส านกังานอยัการสงูสดุ และเจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานตามส านกังานยอ่ย
ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีบรกิารประชาชนซึ่งเป็นการสมัภาษณโ์ดยตรง หรือขอค าแนะน าจากผูบ้ริหารในการ
คน้หาความเหมาะสมในการสมัภาษณ์ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบุคคล จึงท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึง
แนวทางปฏิบตัิในระดบัของผูบ้ริหารปัญหาอปุสรรคในการน าโครงการไปปฏิบตัิ ไดท้ราบถึงความ
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เขา้ใจขัน้ตอนของผูป้ฏิบตัิงานในขอบเขตภารกิจของแตล่ะส านกังานยอ่ยเพ่ือเช่ือมโยงถึงมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
3.4 การวิเคราะหข้์อมูล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการวิจัยเป็นใน
ลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการอธิบายเชิงวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา 
(Descriptive Research) ในขอบเขตเอกสารการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสัมภาษณจ์ากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในโครงการยกเลิกส าเนากระดาษแลว้อา้งอิงตามแนวคิดทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบตัิเพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีวิเคราะหอ์อกมานัน้สอดคลอ้งกับทฤษฎี และอธิบายเชิงตรรกะเหตุผลในปรากฎการท่ี
เกิดขึน้ของการน าโครงการนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถแสดงถึงการปรบัตวัเพ่ือเข้าหาการท างาน
ระหว่างองคก์รท่ีเป็นแม่งานของโครงการ แนวทางการปฏิบตัิ ทิศทางการบริหารและความเขา้ใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงานน าไปสู่การปรับตัวขององค์เพ่ือความพร้อมเข้าสู่ร ัฐบาลดิจิทัล รวมไปถึง
ขอ้เสนอแนะของความตอ่เน่ืองของโครงการหรือการเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงของโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  63 

บทที ่4  
ผลการศึกษาวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศึกษาวิจัยการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปฏิบัติ: กรณีศึกษาส านักงาน

อยัการสูงสุด เสนอผลการวิจัยท่ีศึกษาจากพืน้ท่ีท าการรวบรวมขอ้มูล และน ามาวิเคราะหข์อ้มูล
จากการสมัภาษณ ์และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาล 
โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลอธิบายแบบขอ้มูลพรรณนา (Descriptive Research) ดว้ยการอธิบาย
ถึงสถานการณ์จากรฐับาลอิเล็กทรอนิกสใ์นการก้าวเขา้สู่ยุครฐับาลดิจิทัลเพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อ
วิธีการท่ีเก่ียวขอ้งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ผูว้ิจยัจึงใชก้รอบแนวคดิการน านโยบายไปปฏิบตัิ
ส่วนของกระบวนการของ Paul Berman (วรเดช จันทรศร, 2552) อธิบายถึงการปฏิบัติในรูป
กระบวนการมหาภาคลงไปสู่ระดบัจลุภาค และการใชก้รอบแนวคิดกระบวนการของระบบราชการ
ของ วรเดช จันทรศร เพ่ืออธิบายระดบัความเขา้ในของผูร้บัผิดชอบโครงการ และระดบัของการ
ยอมรับต่อการปรับนโยบาย หรือโครงการเข้าสู่การปฏิบัติประจ าวันของผู้ปฏิบัติ และปัญหา
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ตอ่การปฏิบตัใินองคก์ร เพ่ือใหส้อดคลอ้งตอ่แนวคดิรฐับาลอิเล็กทรอนิกสโ์ดยการ
อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงไปสู่รฐับาลดิจิทลั ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งจากการค าแถลงของรฐับาลของ
พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ไดแ้สดงวิสยัทศันเ์ริ่มแรกเม่ือปี 2557 ภายหลงัการรฐัประหารไดแ้ถลง
ถึง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครฐัเพ่ือยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัใหมี้ประสิทธิภาพ จึงท า
ใหมี้การก าหนดนโยบายไทยแลนด ์4.0 มาเพ่ือเป็นทิศทางการบริหารประเทศรวมไปถึงการก าหนด
แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ส่งผลใหส้  านกังานอยัการสงูสดุไดร้บัรูถ้ึงความตอ้งการของรฐับาลท่ีจะ
ลดทรพัยากรการใชก้ระดาษในหน่วยงานราชการต่าง ๆ และใหห้น่วยงานภาครฐัไดป้ระยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นประโยชนต์่อองคก์รในการปฏิบัติราชการจึงมีความเก่ียวข้องใน
นโยบายระดบัชาตเิป็นหลกัท่ีมามีบทบาทตอ่ส านกังานอยัการสงูสดุโดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

1. การขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาตลิงไปสูส่  านกังานอยัการสงูสดุ 
2. กระบวนการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิในส านกังานอยัการสงูสดุ

ระดบัมหภาคและจลุภาค 
3. ปัญหาอุปสรรคการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัติภายในและ

ภายนอกของส านกังานอยัการสงูสดุ 
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4.1 การขับเคล่ือนนโยบายระดับชาตลิงไปสู่ส านักงานอัยการสูงสุด 
นโยบายระดบัชาติถือเป็นหลกัส าคญัต่อการก าหนดทิศทางหน่วยงานราชการท่ีจะตอ้ง

ด าเนินงานไปในทิศทางใด หรือกลา่วไดว้า่นโยบายจะสามารถผลกัดนัสง่เสรมิองคก์รราชการท่ีเป็น
กลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย โครงการ แผน และมาตรการท่ีรฐับาลไดก้ าหนดขึน้ ส  านักงาน
อยัการสงูสดุจดัไดว้่าเป็นหน่วยงานราชการท่ีไดร้บัผลจากโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ซึ่งกว่าท่ี
จะมาเป็นรูปแบบโครงการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการตามล าดับลงมา ไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย
การเมือง ลงมาสู่หน่วยงาน ผูว้ิจัยจึงมีขอ้สังเกตว่าช่วงระหว่างการด าเนินนโยบายในระดบัชาต ิ
และน าลงมาสูห่นว่ยงานราชการจะมีความเก่ียวขอ้งในระดบัมหภาคเป็นสว่นใหญ่ ท าใหผู้ว้ิจยัตอ้ง
เริ่มอธิบายกระบวนการล าดบัการขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาตลิงไปสูส่  านกังานอยัการสงูสดุดงันี ้

1) มติคณะรฐัมนตรีเรื่อง แนวทางการด าเนินการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและ
การบรกิารภาครฐั ไดถ้กูแบง่เป็น 2 ชว่งเวลา  

(ก) มตคิณะรฐัมนตรี วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
(ข) มตกิารประชมุคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2) ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีขอ้ความท่ีส าคัญ
ดงันี ้

 
“ดา้นการบริหารราชการแผ่นดินอ่ืน ๆใหล้ดขัน้ตอนการด าเนินงาน ลดการใชเ้อกสาร ลดการ
ใชท้รพัยากร รวมทัง้ใหน้  าระบบสารสนเทศมาใชแ้ทน จึงมอบใหส้  านกังาน ก.พ.ร. ท าหนา้ท่ี
เร่งรดัการปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน อีกทั้งให้ด  าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2560) 

 
จากขอ้ความดงักล่าวเป็นหนังสือสั่งการเลขท่ีหนังสือ นร 0505/ว 334 ท่ีไดถู้ก

สง่ไปยงัหน่วยงานราชการตา่ง ๆ และในส่วนหนงัสือดงักล่าวไดถ้กูส่งมายงัส านกังานอยัการสงูสดุ
ด้วยเช่นกันจึงเป็นส่วนท่ีต้องน ามาอธิบายในส่วนของการน าไปแปลงต่อการปฏิบัติภายใน
ส านกังานยอ่ยของส านกังานอยัการสงูสดุลงไปสูก่ลุ่มกองยอ่ยอีกทีหนึ่ง ซึ่งท าใหเ้ห็นวา่จากท่ีไดท้  า
การแปลงแลว้ ทางส านกังานอยัการสงูสดุไดส้รา้งการยอมรบัอย่างไรท าใหผู้ป้ฏิบตัิตามส านกังาน
ย่อยน าไปปฏิบัติภายในส านักงาน จึงสามารถท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหานโยบายได้อย่าง
เหมาะสมตอ่สภาพแวดลอ้มการท างาน 
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3) มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม  
พ.ศ.2561ประกอบไปดว้ย 

(ก) มาตรการระยะสัน้ 
(ข) มาตรการระยะกลาง 
(ค) มาตรการระยะยาว 

ในทั้ง 3 หัวข้อนี ้มีความเก่ียวข้องตามล าดับการตัดสินใจตั้งแต่ระดับชาติลงมาถึง
หนว่ยงานราชการ จงึน ามาสูก่ารล าดบัขัน้ตอนตามหวัขอ้นี ้

4.1.1 การเคล่ือนไหวในมตคิณะรัฐมนตรีทีส่่งผลต่อการน าไปปฏิบัตขิอง
ส านักงานอัยการสูงสุดต่อการลดการใช้กระดาษ 

การใชก้ระดาษเป็นเรื่องปกตติอ่การด าเนินการในหนว่ยงานราชการ ซึ่งก่อนหนา้ท่ีจะ
มีการส่งเสริมในการลดการใชก้ระดาษตามหน่วยงานราชการเป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ
โดยการใชก้ระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชง้านอีกรอบ จงึเป็นในรูปแบบการประหยดัทางทรพัยากร และการ
อนุรกัษ์มากกว่าท่ีจะสรา้งแนวทางมาปฏิบตัิในการใชง้านเทคโนโลยี จึงท าใหร้ฐับาลมีนโยบาย
ผลกัดนัใหห้น่วยงานราชการมีการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบตัิงานราชการ มี
แนวคิดมาจากนโยบายไทยแลนด ์4.0 ไดมี้มติคณะรฐัมนตรี วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
แนวทางการดาเนินการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 

4.1.1.1 มตคิณะรัฐมนตรี วันที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2559  
มติดังกล่าวได้ปรากฏในเอกสารของกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขท่ี  

มท 0309.5/03217 เรื่องแนวทางการดาเนินการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการ
ภาครฐัเพ่ือให้คณะรฐัมนตรีพิจารณา และท าให้การจัดท าฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการ
ภาครฐัประสบความส าเรจ็สามารถสนบัสนนุการใชบ้รกิารประชาชนและก าหนดยทุธศาสตรก์ารให้
ความช่วยเหลือประชาชนในหลาย ๆ มิติของรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งมี เหตุผลการเสนอ
คณะรฐัมนตรีท่ีมีสาระส าคญัคือ 

 
“การปรบัปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบรกิารภาครฐัครบถว้น และครอบคลมุทกุหน่วยงานทกุหน่วยงานของรฐัให้
เกิดการใชป้ระโยชนร์ว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ” (กรมการปกครอง, 2559) 
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ตามท่ีสาระส าคญัไดก้ล่าวไปนั่นเป็นการก าหนดวิธีการของแผนเบือ้งตน้ต่อการ
ท าใหค้ณะรฐัมนตรีไดต้ระหนักถึงความส าคัญต่อการประยุกต์ใชท้างเทคโนโลยีในการจัดการ
ข้อมูลประชาชนเพ่ือให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งมี
ความหมายอีกด้านหนึ่งคือการปรับปรุงการบริการหน่วยงานภาครฐัอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลในการเช่ือมโยงเขา้หาหน่วยงานราชการมีผลต่อการ
บริการไดน้ั้นคือ การไม่เรียกเอกสารกับผูม้าติดต่องานราชการ เพราะการเช่ือมโยงข้อมูลบัตร
ประชาชนท าให้ประชาชนไม่มีความจ าเป็นท่ีจะน าส าเนาเอกสารติดตัวมาระหว่างการติดต่อ
ราชการเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการ จึงเห็นไดว้่าเป็นการลดการใชก้ระดาษในรูปแบบหนึ่งท่ี
มีเทคโนโลยีเขา้มีบทบาทตอ่หนว่ยงานราชการในทางนโยบาย 

4.1.1.2 มตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
คณะรฐัมนตรีไดมี้ความเห็นชอบในท่ีประชุมในเรื่องของการขบัเคล่ือนแนวทาง

การบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครฐัซึ่งมีสาระส าคญัดงันี ้
 

“ใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัรว่มกบัส านกั ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม และส านกังานพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(ในปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นส านกังาน
พฒันารฐับาลดิจิทลั) ในการขบัเคล่ือนแนวทางบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิาร
ภาครฐัใหบ้รรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการเช่ือมโยงขอ้มูลของ
สว่นราชการ และหนว่ยงานของรฐัเป็นระยะ ๆ ตอ่ไป” (ส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั, 2560) 

 
จากเอกสารมติคณะรัฐมนตรีท่ีผู้วิจัยค้นคว้าได้พบถึงความเก่ียวข้องของ

แผนปฏิบัติขับเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐักับส านักงาน
อยัการสงูสดุในการเช่ือมโยงขอ้มูล และท าการปรบัปรุงการบริการภาครฐัตามท่ีแผนไดน้ าเสนอไว้
ด้วยการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือท่ีจะสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน  
(Smart card reader)  
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ภาพประกอบ 6 เอกสารรายช่ือส านกังานท่ีไดร้บัแผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรูณาการ
ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 

 
ท่ีมา: ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล . (2560). มติการประชุมคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพเอกสารรายช่ือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าส านกัเทคโนโลยีมีความเก่ียวขอ้งต่อ
การน าแผนไปปฏิบัติทั้งด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการ
ประชาชนท าใหส้  านกังานอยัการสูงสุดไดเ้ตรียมการเพ่ือรองรบัแผนในเวลาถัดไป ซึ่งแผนปฏิบตัิ
ดงักลา่วสง่ผลเกิดขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรี 

4.1.1.3 ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีลงมาสู่การปฏิบัตสิ านักงานอัยการสูงสุด 
ตามขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีถือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งแต่เป็นรูปแบบการ

บงัคบัใหห้น่วยงานราชการต่ืนตวัเพ่ือท าใหน้โยบายเช่น แผน โครงการ หรือมาตรการท่ีรฐับาลส่ง
มอบ หรือสั่งการ ได้เกิดการเคล่ือไหวและด าเนินการ โดยขอ้สั่งการไดน้  าส่งลงมายังส านักงาน
อัยการสูงสุดในวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีหลังจากมติคณะรฐัมนตรีได้
เห็นชอบต่อแผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐัโดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

 
“ให้ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรพัยากร รวมทั้งให้น าระบบ
สารสนเทศมาใชแ้ทน จึงมอบใหส้  านกังาน ก.พ.ร. ท าหนา้ท่ีเร่งรดัการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน อีกทั้งให้ด  าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”(ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2560) 

 
สงัเกตไดว้า่สาระส าคญัดงักลา่วไดแ้สดงถึงความส าคญัของขอ้สั่งการดงัตอ่ไปนี ้

1) ลดการใชท้รพัยากรกระดาษ 
2) ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. เรง่รดัการปรบัปรุงประสิทธิภาพการบรกิารประชาชน 
3) ด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มลูผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัง้ 3 สาระส าคญัท่ีผูว้ิจยัไดจ้  าแนกออกมานัน้มีความส าคญัต่อการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐั  โดยมีความ
เก่ียวขอ้งทางเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์และทางการปฏิบตั ิสิ่งท่ีไดเ้พิ่มเตมิเขา้มาอีกของสาระส าคญั
คือส านกังาน ก.พ.ร.ท่ีเขา้มาก ากับส่งเสริมจึงท าใหเ้กิดโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และมีการ
ก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (โดยไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน )  ซึ่ ง เป็นหน่ วยงาน ท่ีคอยก ากับดูแล โครงการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ท าให้เกิดโครงการ และมาตรการดังกล่าวส่งผลใหส้  านักงานอัยการสูงสุด
ไดร้บัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษในรูปแบบขอ้สั่งการมาโดยปรยิาย 
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ดงันัน้ส านกังานอยัการสงูสดุเริ่มแรกไดร้บัแผนจากการท่ีเกิดมตคิณะรฐัมนตรีมา
ปฏิบตัิเพ่ือเตรียมความพรอ้มท่ีจะแปลงแผนดงักล่าวลงไปใหส้  านกังานย่อยไดป้ฏิบตัิ แตใ่นเวลาท่ี
ไม่นานไดเ้กิดขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีใหส้  านกังาน ก.พ.ร. ไดร้ว่มกบัมหาดไทยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงานราชการ ซึ่งทาง ก.พ.ร. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบ
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษเป็นหลักจึงท าให ้ก.พ.ร. ไดส้รา้งมาตรการถึง 3 ระยะ จนท าให้
ส  านกังานอยัการสงูสดุสง่มอบใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดด้  าเนินการตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 สรุปกระบวนการน านโยบายระดบัชาตลิงมาสูส่  านกังานอยัการสงูสดุ 
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4.1.2 อิธิพลการขับเคล่ือนนโยบายระดับชาตทิีม่ีความเกี่ยวข้องต่อการผลักดัน
ลงไปสู่ส านักงานอัยการสูงสุด 

การขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน และโครงการ จะตอ้งอาศยัแรงผลักดนั หรือการ
สนบัสนนุท่ีเพียงพอตอ่การท าใหน้โยบายดงักลา่วเกิดการเคล่ือนไหวลงไปสูห่นว่ยงานราชการ และ
ประชาชน ซึ่งในบทบาทของนโยบายท่ีรฐับาลจะตอ้งน าลงไปสู่หน่วยงานราชการเพ่ือน าไปปฏิบตั ิ
กล่าวคือ การท่ีจะท าใหห้นว่ยงานราชการน าไปปฏิบตัไิดจ้ะตอ้งอาศยัอิธิพลทางการเมือง จงึท าให้
ความเก่ียวขอ้งนัน้เป็นของฝ่ายการเมือง โดยอิธิพลทางการเมืองดงักล่าวจะเป็นในรูปรฐับาลท่ีเนน้
อาศัยอ านาจขอ้สั่งการไดค้ลอบคลุมนโยบาย แผนงาน และโครงการไวอี้กชัน้หนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ความชอบธรรมตอ่การ ยอมรบัของหนว่ยงานราชการ 

 
“การท่ีมีมติคณะรฐัมนตรีไดถู้กส่งมายังหน่วยงานราชการถือไดว้่าเป็นการแสดงถึงความ
ตอ้งการของรฐับาลท่ีจะก าหนดทิศทางการปฏิบัติของนโยบาย เช่นโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษท่ีรฐับาลไดใ้หค้วามสนใจ จงึตอ้งมีมตคิณะรฐัมนตรี แลว้ในระยะถดัมาไดมี้ขอ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรีเพ่ือท าใหห้น่วยงานราชการไดด้  าเนินการปฏิบตัิตามความตอ้งการของรฐับาล” 
(นพพล พิเศษพงษา, การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
จากการสัมภาษณผ์ูว้ิจยัไดส้งัเกตว่าการท่ีจะน านโยบายลงมาใหห้น่วยงานราชการ

น าไปปฏิบตัิรฐับาลจะตอ้งใหมี้การผ่านกระบวนการทางการเมืองก่อนท่ีจะมีการใช้อ านาจในการ
สั่ งการในระยะถัดไป ซึ่งการน านโยบาย หรือโครงการดังกล่าวรัฐบาลได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะรฐัมนตรีเพ่ือลงมติเห็นชอบ จึงเป็นการสรา้งความชอบธรรมต่อการยอมรบัในระดับหนึ่ง
ก่อนท่ีนายกรฐัมนตรีจะออกขอ้สั่งการไปยงัหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าการอาศยั
อ านาจข้อสั่ งการนายกรฐัมนตรีถือได้ว่าเป็นอิทธิพลในการขับเคล่ือนโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษได้เป็นอย่างดี หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรีคือท่ีสุดต่อการส่งผลให้
หนว่ยงานราชการเกิดการต่ืนตวัในการปฏิบตัิ 

ดังนั้นหากสังเกตการเคล่ือนไหวของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษได้ลงมาสู่
ส  านกังานอัยการสูงสุดจะมีความเก่ียวของดา้นองคป์ระกอบของการขบัเคล่ือนนโยบายลงมาสู่
หน่วยงานราชการคือฝ่ายการเมือง หรือคณะรฐัมนตรีท่ีสรา้งความชอบธรรมให้กับแผน และ
โครงการจนท าให้เกิดข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรีส่งลงไปยังส านักงานอัยการสูงสุด จึงเป็น
กระบวนการเคล่ือนไหวตามรูปดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 การเคล่ือนไหวของนโยบายท่ีมีผลตอ่โครงการท าใหส้  านกังานอยัการสงูสดุตอ่

การน าไปปฏิบตัิ 
 

ตามภาพประกอบท่ี 8 เป็นการแสดงถึงความชอบธรรมของนโยบายระดับชาติท่ี
ขับเคล่ือนตัง้แต่เริ่มจากการเห็นชอบของมติคณะรฐัมนตรีก็ตอ้งอาศยัอ านาจเป็นอิทธิพลทาง
การเมืองมามีความเก่ียวขอ้งในการเป็นแรงผลกัดนัใหห้น่วยงานราชการไดย้อมรบัน าเขา้สู่องคก์ร
จึงท าให้หน่วยงานราชการอาจไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะทางรฐับาลไดมี้การอาศยัขอ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรีเป็นหลกัใหก้ารขบัเคล่ือนโครงการในครัง้นี ้จนท าใหส้  านกังานอยัการสูงสุดได้รบั
โครงการดงักล่าวมาปฏิบตัิท่ีมาในรูปแบบของขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี กล่าวไดว้่าการอาศยัขอ้สั่ง
การของรฐับาลในครัง้นีท้  าให้โครงการไดเ้ขา้สู่กระบวนการระดบัมหภาคของส านักงานอัยการ
สงูสดุไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ผู้วิจัยจึงสังเกตไดว้่าเป็นการเริ่มในขั้นบริหารตั้งแต่แรกเริ่มคือส่วนระดับชาติท่ีมี
องคป์ระกอบต่อการก าหนดทิศทางหรือกล่าวคือเป็นการก าหนดนโยบายแลว้น าไปสู่การก าหนด
เป็นโปรแกรมของรฐับาลซึ่งโปรแกรมของรฐับาลคือ มติคณะรฐัมนตรีท่ีไดเ้ห็นชอบตอ่แผนปฏิบตัิ
ขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี และมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (โดยไมเ่รียก
ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้ากประชาชน) ทัง้ 3 โปรแกรมทางภาครฐัได้ออกมาก าหนด
เป็นหว้งเวลาเป็นระยะ จนท าให้สามารถก าหนดไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมดว้ยการคอยใชข้อ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรีเป็นระยะ โดยใหส้  านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลัติดตาม 
และส่งเสริมใหห้น่วยงานราชการเกิดการปฏิบตัิตอ่โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ จึงท าใหข้ัน้การ
บริหารในส่วนถัดไปเป็นเรื่องเก่ียวข้องในส่วนราชการต่อการแปลงนโยบาย และการสรา้งการ
ยอมรบัใหล้งไปสูห่นว่ยงานระดบัลา่ง 

มตคิณะรฐัมนตรี

เห็นชอบ 
ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ผูน้  าโครงการไปปฏิบตัิ 
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4.2 กระบวนการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัตใินส านักงานอัยการสูงสุด
ระดับมหภาค 

การน านโยบายไปปฏิบตัิในการเริ่มตน้ก่อนท่ีหน่วยงานราชการดงักล่าวจะน าไปปฏิบตัิ
ย่อมตอ้งมีกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งเป็นช่วงท่ีอยู่ในระหว่างการน ามาพิจารณาว่า
โครงการท่ีถกูส่งลงมาใหห้น่วยงานราชการนัน้น าไปปฏิบตัิในองคก์รท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป
ตามทิศทางท่ีผู้ก าหนดตอ้งการดังเช่น รฐับาลของพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา ท่ีไดเ้ป็นรฐับาล
ตัง้แตปี่ 2557 ไดด้  าเนินนโยบายในการขบัเคล่ือนประเทศโดยการพฒันาเทคโนโลยีเป็นหลกัส่งผล
ท าใหไ้ดมี้การยกระดบัการบริการภาครฐัใหเ้ป็นไปในรูปแบบดิจิทลั ท าใหน้โยบายระดบัชาติอย่าง
ไทยแลนด ์4.0 เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดโครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีมีผลจากมติคณะรฐัมนตรี 
และขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรี เพ่ือท่ีจะท าใหห้นว่ยงานราชการนัน้ไดน้  าไปปฏิบตัใินการพฒันา
องคก์รในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แผนล าดบักระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัริะดบัมหภาคลงไปสูจ่ลุภาค 
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การเริ่มตน้ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิของระดบัมหภาคนัน้เป็นการเก็บขอ้มูล
โดยใชว้ิธีการศกึษารวบรวมเอกสาร และสมัภาษณก์ับผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเพ่ือน าขอ้มูลเหล่านัน้มา
ประกอบการอธิบายในการวิเคราะหข์อ้มลู เรื่องของความเก่ียวขอ้งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ
นโยบายระดบัชาตริะหวา่งส านกังานอยัการสงูสดุ การเริ่มตน้ของการปฏิบตัิจะเกิดขึน้จากนโยบาย
ในระดับชาติก่อนท่ีจะน าลงมาสู่หน่วยงานราชการเพ่ือน าไปปฏิบัติตามนโยบาย หรือความ
คาดหวงัของรฐับาลใหบ้รรลเุปา้หมายของนโยบาย และโครงการท่ีรฐับาลก าหนดขึน้ดงันี ้ 

 
ตาราง 2 แสดงความสมัพนัธล์  าดบัการน าไปปฏิบตัโิดยรวมในสว่นระดบัชาตลิงไปสูส่ว่นราชการ 
 

นโยบายระดบัชาติ 
1.ค าแถลงของคณะรฐัมนตรีปี 2557 
2.มติคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่องโครงการบรูณาการ
งานบรกิารภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ 
กรมการปกครอง 

ส านกังานพฒันา
รฐับาลดจิิทลั 

 1. ปรบัปรุงกระบวนการ, 
ผลกัดนัการยกเลิกส าเนาเอกสาร 
2.ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนญุาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 
 

1.รบัผิดชอบพฒันาเครื่องมือ
ในการเขา้ถึงขอ้มลูทะเบียน
ราษฎร ์และLinkage 
Center 
2.สนบัสนนุการส่ือสารยงั
ส านกัทะเบียนทั่วประเทศ 

1.รบัผิดชอบพฒันา
เครื่องมือในการเขา้ถึง
ขอ้มลูทะเบียนราษฎร ์
และขอ้มลูนิติบคุคล 
2.ใหค้  าปรกึษาในการ
เช่ือมโยงระบบบริการ
ของหนว่ยงานภาครฐั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

กรมการปกครอง ส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั 

3.รบัผิดชอบการ
ปรบัปรุงพฒันางาน
บรกิารของหนว่ยงาน
ภาครฐั (Citizen 
Feedback) 

3.แผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบรูณาการ
ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิาร
ภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

3.รบัผิดชอบพฒันาเครื่องมือในสว่น
การรบัฟังความเห็นของประชาชนตอ่
งานบรกิารประชาชน 
4.สนบัสนนุการส่ือสาร สรา้งความ
รบัรูไ้ปยงัประชาชน และหน่วยงาน
ภาครฐั 

ค าสั่ง โครงการและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปสูก่ารแปลงนโยบาย 
ขอ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรี  
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 
2560 

-ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิและดา้นอ่ืน ๆ  
ในขอ้ท่ี 5 ลดขัน้ตอนการบริการประชาชน ลดการใชเ้อกสาร และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ใหมี้การเช่ือมโยงฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง
ผา่นระบบสารสนเทศ เพ่ือลดภาระของประชาชนในการน าเอกสารมาติดตอ่
ราชการ 

โครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษ 

-จดุประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถรบับรกิารจาก
ภาครฐัไดส้ะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง และใหห้นว่ยงานภาครฐัเช่ือมโยงและท าการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างกนัเอง  
-แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกเลิกส าเนากระดาษ 

-มาตรการอ านวย
ความสะดวกและลด
ภาระแก่ประชาชน 

1. มาตรการระยะสัน้ 
2. มาตรการระยะกลาง 
3. มาตรการระยะยาว 

หนว่ยงานราชการ 
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จากขอ้มลูตารางท่ี 2 เป็นกระบวนการของการน าไปปฏิบตัิของระดบัมหภาค ซึ่งนโยบาย
ในระดบัชาติท่ีมีผลตอ่ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี กล่าวคือในช่วงระหว่างปี 2557 – 2561 นัน้ไดเ้กิด
ความพยายามจากรฐับาลท่ีตอ้งการพฒันาทางนวตักรรม ยกระดบัการบริการภาครฐั และเตรียม
ความพรอ้มเพ่ือกา้วเขา้สู่ยุครฐับาลดิจิทลัรองรบักระแสตอ่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ตามท่ี
ภาครัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาการบริการสาธารณะท่ีประชาชนเป็นศูนย์กลาง หากแต่ว่า
ชว่งเวลาดงักล่าวนัน้ในระยะท่ีผ่านมานโยบายระดบัชาติมีผลตอ่ทกุส่วนราชการในการพฒันาเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รทัง้ในภาพลกัษณ์ และการปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลอีกดว้ย ท า
ให้รฐับาลในช่วงระยะแรกท่ีผู้วิจัยไดก้ล่าวไปคือการแถลงนโยบายของรฐับาลเพ่ือแสดงถึงทิศ
ทางการบริหาร ซึ่งในตารางท่ี 2 ตามท่ีผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้เป็นการล าดับ และรายละเอียดในการ
เช่ือมโยงขอ้มูล โดยสามารถสงัเกตในตารางไดว้่าบทบาทผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในทุกระดบัตัง้แต่
นโยบายระดบัชาติ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งลงมาจนถึงหนว่ยงานราชการท่ีไดร้บันโยบายน าไปปฏิบตัิ
นั้น คือ บทบาทของรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง ซึ่งคอยควบคุมดูแลผ่านทางส านักงานท่ีเป็น
หน่วยงานราชการท่ีได้รับหน้าท่ีทางนโยบายของรัฐบาลเพ่ือดูแลการควบคุมการปฏิบัติของ
หนว่ยงานราชการตา่ง ๆ ท่ีไดร้บันโยบาย และโครงการนัน้เกิดการปฏิบตัิ 

ดงันัน้ความส าคญัในการเช่ือมโยงนโยบายในระดบัชาตจิะประกอบไปดว้ย 
1) ค าแถลงของคณะรฐัมนตรีปี 2557 เป็นการแถลงของชดุคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติท่ีไดก้ าหนดทิศทางนโยบายในการบริหารประเทศซึ่งมีเนือ้หาท่ีส าคญัในดา้นการยกระดบั
สามารถใหบ้ริการเชิงรุก เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเดินทางไปติดตอ่ขอรบับรกิารไดโ้ดยสะดวกการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รฐับาลอิเล็กทรอนิกสท่ี์สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรูมี้การ
สรา้งนวตักรรมในการท างานอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ และมีระบบบรูณาการ 

2) มติคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่องโครงการ
บรูณาการงานบริการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีเนือ้หาท่ีส าคญัตอ่การเห็นชอบในเรื่องหลกั ๆ 
คือ ให้ส  านักงาน ก.พ.ร. ด  าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงคใ์หร้ฐัสามารถใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว มีช่องทางการบริการท่ีสะดวก ทันสมัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่า วสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปรง่ใส ท าใหก้ารด าเนินการไม่เกิดความซ า้ซอ้น สามารถเช่ือมโยงขอ้มูล
และขัน้ตอนการท างานระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั 
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3) แผนปฏิบัติขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนท่ีมีความเก่ียวขอ้งตอ่ส านกังานอยัการสงูสดุเพราะ
เป็นแผนเพ่ือให้หน่วยงานราชการทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท าให้หน่วยงานราชการไดป้ฏิบัติการยกระดบัในการบริการประชาชน อ านวยความ
สะดวกผู้มาติดต่อราชการ และสามารถยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสารจากประชาชนลดลงได้
ตามล าดบั หรือท าใหใ้นแต่ละกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งทางราชการท่ีตอ้งใชก้ระดาษไดล้ดการใช้
กระดาษลง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ. 2561 - 2580) ซึ่ งมีความเช่ือมโยงด้าน
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั โดยภาครฐัตอ้งมีขนาด
ท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรฐัท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรบั
วฒันธรรมการท างานใหมุ้่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนส์่วนรวม มีความทันสมยัและพรอ้มท่ีจะ
ปรบัตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทลัเขา้มาประยุกตใ์ชอ้ย่างคุม้ค่าและ
ปฏิบตัิงานเทียบไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทัง้มีลกัษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาส
ใหท้กุภาคส่วนเขา้มามีส่วนรว่มเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
และโปรง่ใส 

กล่าวคือในส่ีองคป์ระกอบนีเ้ป็นการก าหนดทิศทางนโยบายต่อการบริหารประเทศโดย
เนน้การยกระดบัภาครฐัใหมี้การประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าใหส้่งผลลง
มายังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อในการริเริ่มโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และไดมี้ข้อสั่ งการ
นายกรฐัมนตรีลงไปยงัหน่วยงานราชการต่างเป็นหนงัสือสั่งการใหห้น่วยงานราชการปฏิบตัิ และ
ตีความ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัินัน้สอดคลอ้งต่อนโยบายระดบัชาติในการยกระดบัการบริการภาครฐั 
หน่วยงานหลักในการควบคุมและให้การสนับสนุน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรมการปกครอง และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงท าให้สามหน่วยงานนี้ได้
รบัผิดชอบตามขอบเขตงานตามตารางท่ี 3 ไดก้ล่าวไวใ้นการควบคมุดูแลโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือปฏิบตัิตามโครงการ และขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี ท่ีมี
หนงัสือถึงหนว่ยงานราชการทกุหนว่ยงาน 

ทั้งนีส้  านักงานอัยการสูงสุดไดร้บัขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีก่อนแล้วน ามาตีความเพ่ือ
พิจารณาว่าหนว่ยงานใดในสงักดัของส านกังานอยัการสงูสดุนัน้มีความเหมาะสมในการปฏิบตัิตอ่
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ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีในดา้นการด าเนินการยกเลิกส าเนาเอกสารในการติดต่อราชการจาก
ประชาชน และพัฒนาประยุกตใ์นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหาร และการบริการ
สาธารณะขององคก์ร หรือภาครฐัอีกด้วย จึงสังเกตไดว้่าการรบัรูข้องส านักงานอัยการสูงสุด
สามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองช่องทาง คือ จากขอ้สั่งการทางตรง และทางอ้อม สรุปการรบัรูท้ัง้สอง
ดา้นแรกคือการรบัขอ้สั่งการเป็นหนงัสือโดยตรงจากส านกันายกรฐัมนตรี ในส่วนท่ีสองคือการรบัรู ้
ทางออ้มโดยการทราบจากขา่วสารในการประกาศ หรือการแถลงข่าวจากนายกรฐัมนตรีทั่ งทางส่ือ
รว่มไปจนถึงเป็นหนงัสือเวียนตามหนว่ยงานราชการ 

อย่างไรก็ตามกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะขาดไม่ได้เลยในเรื่องการก าหนด
ทิศทางนโยบายระดบัชาติถือเป็นการก าหนดการปฏิบตัิในภาพใหญ่ จึงเป็นผลท าใหล้งไปสู่การ
ปฏิบตัิในระดบัล่างอีกตอ่ไปกล่าวคือ ในการก าหนดนโยบายในระดบัชาตติอ่การน าไปสู่การปฏิบตัิ
นัน้ไม่สามารถขาดการเก่ียวขอ้งจากรฐับาลไดไ้ปจนถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีนโยบายของ
รัฐบาลได้ลงไปถึงหน่วยงานเพราะรัฐบาลเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้นโยบายเกิด
ความส าเร็จในทกุระดบัหากไดร้บัการสนบัสนนุท่ีดีจากรฐับาล ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการนัน้
จะตอ้งไดร้บัความรว่มมือทัง้ภายใน และภายนอกตอ่การขบัเคล่ือนนโยบาย หรือโครงการตา่ง ๆ ท่ี
ไดร้บัจากรฐับาล กล่าวไดว้่าความเก่ียวขอ้งของรฐับาล หรือฝ่ายการเมืองนัน้มีความส าคญัในการ
สนบัสนุนทัง้ในดา้นก าลงัพล งบประมาณ และการจดัสรรอปุกรณค์รุภณัฑห์ากหน่วยงานราชการ
ดงักลา่วมีความจ าเป็นในการใชง้านตอ่นโยบาย และโครงการของรฐับาลนั่นเอง 

 
ตาราง 3 การน าไปปฏิบตัริะดบัหน่วยงานราชการของส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 
ส านกังานภายใตบ้งัคบับญัชา
ของส านกังานอยัการสงูสดุ 

หนา้ท่ี การปฏิบตัิ 

1.ส านกังานคณะกรรมการ
อยัการ 

1.ศกึษา วิเคราะห ์วิจยั 
เก่ียวกบันโยบาย ระบบ 
ทิศทาง และตดิตาม
ประเมินผลการบรหิารงาน
บคุคล และการปฏิบตัริาชการ
ของขา้ราชการอยัการ 

1.พิจารณาถึงขอบเขตหนา้ท่ี
ในขอบเขตงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้
สง่มอบใหก้บัส านกังานท่ีอยู่ใน
สงักดัส านกังานอยัการสงูสดุ
ไปปฏิบตัิ หรือรบัผิดชอบจน
บรรลเุปา้หมาย 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 
ส านกังานภายใตบ้งัคบับญัชา
ของส านกังานอยัการสงูสดุ 

หนา้ท่ี การปฏิบตัิ 

2.ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

2.สนบัสนนุดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหก้บัองคก์ร และ
พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่
เจา้หนา้ท่ี และผูเ้ขา้มาใช้
บรกิาร 

2.วิเคราะหข์อ้สั่งการจากการ
ไดร้บัมอบหมายภารกิจให้
แปลงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี
ในหนงัสือเวียนท่ี  
อส 0003(อก)/ว268 เพ่ือให้
เกิดการปฏิบตัดิา้นเทคโนโลยี
อยา่งเป็นรูปธรรม 

ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดท้  าการแปลงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี 
1.การแปลงขอ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรี วนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2560 
 
2.โครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษ 

องคป์ระกอบในการแปลง
นโยบาย 

ผลจากการแปลงนโยบาย หรือ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 

1.ความชดัเจนของนโยบาย 
2.ความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง
นโยบายกบัเปา้หมาย 
3.ความเขา้ใจในนโยบายของ
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ 
4.ความรว่มมือ 

1.เกิดการใชป้ระโยชนจ์าก
อปุกรณ ์Smart card reader 
2.เกิดการเช่ือมโยงขอ้มลูทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร 
3.มีการพฒันา Application 
AGO-Tracking 
4.การใชป้ระโยชนจ์ากระบบ
สารสนเทศ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การแปลงเพื่อเป็นกิจกรรม 

1.แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 2559-2562  
        -ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลิศ 
        -กลยทุธท่ี์ 6.3 เสรมิสรา้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงและ 
         ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
2. แผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) (กรมการปกครอง) 
        มาตรการท่ี 1 การขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชน 
        มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือนการปรบัปรุงการบริการภาครฐั 
3.โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ (ส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั) 
        -จดุประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถรบับรกิารจากภาครฐัได้
สะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง และใหห้นว่ยงานภาครฐัเช่ือมโยงและท าการแลกเปล่ียนขอ้มลู
ระหวา่งกนัเอง 
        -แนวทางการด าเนินงานเพ่ือยกเลิกส าเนากระดาษ 
4.มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
5.นโยบายการบรหิารงานของอยัการสงูสดุ พ.ศ. 2560-2562 
         -นโยบายดา้นการพฒันาองคก์รอยัการ 
         -หวัขอ้ท่ี 3 น าระบบเทคโนโลยีดจิิทลัมาใชเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิานใหมี้ 
         ความรวดเรว็ ถกูตอ้ง สามารถรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด ์
         4.0 (Thailand 4.0) ของรฐับาล 

ขัน้การสรา้งการยอมรบัลงไปสูส่  านกังานย่อย 

ส านกังานย่อยของส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

1. การขอความรว่มมือจากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดส้ง่หนงัสือเวียนลงไปตามส านกังานยอ่ยเป็นใน
รูปหนงัสือเวียน และรายละเอียดการใชเ้ครื่องอปุกรณอ์่าน
บตัรอเนกประสงค ์(Smart card reader) 
2. การสง่อปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรอเนกประสงคไ์ปยงั
ส านกังานย่อยตา่ง ๆ  
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เน่ืองจากตารางท่ี 3 ไดแ้สดงถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิจากระดบัชาติลงมาสู่
หน่วยงานราชการท่ีเป็น กระทรวง ทบวง กรม และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครฐั หรือองคก์รอิสระท่ี
ด าเนินงานประสานกัน ซึ่งยังอยู่ในรูปของระดบัมหภาค ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบตัิตามหน่วยงาน
ราชการท่ีไดร้บัขอ้สั่งการ หรือเป็นหน่วยงานรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้งในตัวนโยบาย หรือโครงการ จึง
กลา่วไดว้า่ส านกังานอยัการสงูสดุมีความเก่ียวขอ้งทัง้ความสอดคลอ้งในนโยบายระดบัชาติตอ่การ
ยกระดบัประสิทธิภาพขององคก์รในดา้นการบริหาร และการบริการกับประชาชน ท าใหมี้ความ
สอดคล้องต่อโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ท าใหน้โยบายและแผนงานในตารางท่ี 3 มาเป็น
ขอ้มูลส าหรบัส านักงานอัยการสูงสุดจากการรบัรูท้ัง้ทางตรง และทางออ้มน ามาแปลงนโยบาย 
แผนงปฏิบตัิ มาตารการรวมไปจนถึงโครงการในเป็นการปฏิบตัิ หรือกิจกรรมท่ีน าลงไปด าเนินตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์รเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดการขับเคล่ือนมุ่งไปสู่การบรรลุผลในทิศทางท่ี
รฐับาลไดก้ าหนดไว ้ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มูลวิจยัครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมขอ้มูลทางเอกสาร และการ
สมัภาษณจ์งึเริ่มในระดบัสว่นราชการในขัน้ถดัไป 

4.2.1 ข้ันตอนของการแปลงนโยบายของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส านักงานอัยการสูงสุด 

ขัน้ตอนการแปลงนโยบายนัน้จะเริ่มตน้ท่ีหน่วยงานราชการหลงัจากท่ีไดร้บัขอ้สั่งการ
จากนายกรฐัมนตรี หรือการไดร้บันโยบายจากรฐับาลลงมาสู่หน่วยงายราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ในนโยบายนัน้ ๆ แต่ในบางครัง้นโยบายของรฐับาลอาจมีความเก่ียวขอ้งในทุกหน่วยงานราชการ 
เชน่ โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ท่ีตอ้งขอความรว่มมือใหห้น่วยงานราชการไดป้ฏิบตัิ จากท่ีมา
เป็นรูปข้อสั่ งการ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 เลขหนังสือท่ี อส 0003(อก)/ว268 ด้านการบริหาร
ราชการแผน่ดนิและดา้นอ่ืน ๆ ในขอ้ท่ี 5 ลดขัน้ตอนการบรกิารประชาชน ลดการใชเ้อกสาร และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร ใหมี้การเช่ือมโยงฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผ่านระบบ
สารสนเทศ เพ่ือลดภาระของประชาชนในการน าเอกสารมาติดต่อราชการ ก่อนท่ีจะกลายมาเป็น
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ึดหลกัขอ้สั่งการนีม้า
เพ่ือน ามาแปลง และน าไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสูงสุดอีกต่อไป จึงมีขัน้
การแปลงดงันี ้

1) ส านกับริหารกลางเป็นผูพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และความสอดคลอ้งต่อ
ขอบเขตงานท่ีรบัผิดชอบ ซึ่งพบว่าจดุเริ่มตน้ของกระบวนการปฏิบตัิเริ่มตน้จากการไดร้บัขอ้สั่งการ
มาในช่วงเวลาดงักล่าวท่ีทางบริหารกลางไดท้ราบแลว้ไดป้ฏิบตัติามหนา้ท่ีตามตารางท่ี 2 ไดแ้สดง
ถึงหนา้ท่ีตอ่การปฏิบตัขิอง 
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ส านักบริหารกลางเป็นผู้พิจารณาถึงข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเนื ้อหาการ
ยกระดบัการบริการภาครฐั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องต่อขอบเขตงานด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ส านกับรหิารกลาง ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2560) ตอ่มาไดท้  าการมอบหมายใหส้  านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน และแปลงเพ่ือน าไปปฏิบตัิลงไปสู่
ส  านกังานยอ่ยของส านกังานอยัการสงูสดุ 

2) ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นผูร้บัผิดชอบในการแปลงขอ้สั่ง
การของนายกรฐัมนตรีโดยการท าความเขา้ใจ ตีความ และพิจารณา ซึ่งในล าดบัแรกผูอ้  านวยการ
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบตัิ เพราะในส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศจะแบง่ออกเป็น
สามกลุม่ท่ีมีหนา้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปซึ่งประกอบไปดว้ย กลุ่มอ านวยการ กลุ่มแผนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มูล กลุ่มระบบเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่ายระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย และกลุ่มสนับสนุนและบริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
“ทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาถึงความสอดคล้องในการแปลง
นโยบายเพ่ือน าไปปฏิบัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างข้อสั่งการกับนโยบายของ
องคก์รเป็นหลกั ซึ่งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีมีความชดัเจน
ในวตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย มีความสอดคลอ้งแผนยทุธศาสตรปี์ 2559-2562 กับ นโยบาย
การบริหารงานของอยัการสงูสดุปี 2560-2562 ท าใหส้ามารถแปลงโครงการ และขอ้สั่งการได้
อยา่งเป็นรูปธรรม” (สรุีพร สิรภิกัดี, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
กล่าวคือ การพิจารณาของผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ได้ท าความเข้าใจเพ่ือเช่ือมโยงข้อสั่งการ และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษท าให้ออกมาใน
รูปธรรมท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิดโ้ดยสามารถน าไปเป็นกิจกรรมจากการแปลงคือ 1.การใชอ้ปุกรณ์
อ่านบตัรอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 2.การใชป้ระโยชนจ์ากระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ใน
องคก์รอยู่แล้ว 3.การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครฐั 4.ไดมี้การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน ( AGO-Tracking) ซึ่งเป็นระบบท่ีพฒันาขึน้เองถือเป็นการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมทาง
เทคโนโลยีในการยกระดบัการบริการประชาชน จึงสังเกตไดว้่าหน่วยงานของส านักงานอัยการ
สงูสดุมีความเขา้ใจ และมีความจรงิใจตอ่การแปลงนโยบายไปปฏิบตัิ 
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3) การปฏิบตัิแปลงมาสู่การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยหลกั ๆ ในการ
สรา้งแนวทางการปฏิบตัินัน้ไดมุ้่งเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ตามท่ีรฐับาลได้
ตัง้เปา้หมายในการลดจ านวนการใชเ้อกสารลดลงเพ่ือยกระดบั และผลกัดนัหน่วยงานภาครฐักา้ว
เขา้สู่รฐับาลดิจิทลั ทัง้นีก้ารใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีนัน้ไม่ไดเ้พียงแค่ลดการใชก้ระดาษอย่าง
เดียว แต่เป็นการยกระดับหน่วยงานภาครฐัครัง้ใหญ่ท่ีองคก์รของรฐัในทุกภาคส่วนตอ้งเช่ือมโยง
ขอ้มูลเขา้หากนัเพ่ือเกิดประโยชนใ์นการใชข้อ้มูลมากยิ่งขึน้ จึงท าใหใ้นเบือ้งตน้การยกเลิกส าเนา
กระดาษในระยะแรกจะเป็นมาตรการไม่รับส าเนาจากประชาชนท่ี ก.พ.ร. ได้สรา้งขึน้มาเป็น
แนวทางระยะแรกท่ีลดเอกสารลง และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจขอ้ท่ี 17 วนัท่ี 4 เม.ย. 2560 ซึ่งท าใหส้  านักเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกังาน
อยัการสงูสดุไดใ้ชอ้ปุกรณอ์่านบตัรอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) โดยการขอการสนบัสนนุ
จากกระทรวงมหาดไทยในการยืมเครื่องอ่านบตัรอเนกประสงคม์าใชง้าน และขอใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูทะเบียนราษฎร ์เพ่ือใชใ้นการแสดงผลในการอ่านบตัรประชาชน จึง เป็นหนา้ท่ีสองกลุ่มงาน
ของส านกัเทคโนโลยีนัน้คือ กลุ่มสนบัสนุนและบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพฒันา
ระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มลู ทัง้สองกลุม่มีหนา้ท่ีส าคญัดงันี ้

(1) กลุ่มสนบัสนนุและบรกิารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดร้บัหนา้ท่ีการจดัหา
อปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรอเนกประสงค ์

 
“การจดัหาเครื่องอุปกรณอ์่านบตัรอเนกประสงคน์ัน้เป็นการพิจารณาจากแนวทางในการลด
การใชก้ระดาษซึ่งเป็นแนวทางจาก ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทัลเพ่ือใหเ้ป็นไปทิศทางการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ และประกอบกบัขอ้สั่ งการนายกรฐัมนตรีซึ่งมีเนือ้หา
ท่ีเรง่ใหเ้ป็นรูปธรรมใน 3 เดือน จึงตอ้งเลือกวิธีการ และขอความรว่มมือในการสนบัสนุนจาก
กระทรวงมหาดไทยด้านอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงคเ์พ่ือน ามาให้ส  านักงานย่อยของ
ส านักงานอัยการจังหวัดใช้ในการบริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ” (ข้อมูลจากการ
สมัภาษณข์า้ราชการคนหนึ่งสงักัดกลุ่มงานสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสาร
สว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 
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จากความดงักล่าวไดมี้ความสอดคลอ้งในระยะถัดมาถึงแนวทางของ ก.พ.ร. ท่ีได้
ก าหนดมาตรการระยะสัน้ในเอกสารท่ีนร 1200/ว26 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชนซึ่งคณะรฐัมนตรีมีความเห็นชอบท่ีจะใหด้  าเนินการแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561 โดยมีเนือ้หาท่ีสง่มาดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2561) 

1. ให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานส ารวจว่ามี กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือประกาศในความรบัผิดชอบท่ีตอ้งย่ืนเอกสารหรือสง่ส าเนาเอกสารทางราชการ 

2. ถา้มีกรณีตามขอ้ 1 ใหห้นว่ยงานของรฐัแห่งนัน้ประสานหน่วยงานท่ีเป็นผูอ้อก
เอกสารราชการดงักล่าวไวล้่วงหนา้ โดยจดัส่งทางโทรสารหรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์หรือจะใช้
วิธีการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชนใ์นการดึงข้อมูล
ดงักลา่วมาใชป้ระกอบการด าเนินงานไดอ้ย่างรวดเร็ว 

3. การด าเนินตามขอ้ 2 ไดต้้องจัดท าบันทึกขอ้ตกลง (MoU) ใด ๆ เพราะเป็น
กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งประสานงานกันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

4. เม่ือไดร้บัเอกสารมาแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบของหน่วยงานผูข้อเอกสาร
นัน้เป็นผูล้งนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารพรอ้มลงวนัและเวลาท่ีไดร้บัเอกสารนัน้ไว ้ในกรณี
ดงักล่าวใหส้่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือท่ีจะให้เจา้หนา้ท่ีสามารถสั่งพิมพ ์(Print Out) เป็น
เอกสารลงนามรบัรองความถกูตอ้งแทนผูม้าติดตอ่ราชการลงนามรบัรองความถกูตอ้งเอง 

5. เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบการรบั-ส่งข้อมูลและการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของทางราชการเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกสโ์ดเมน .go.th เทา่นัน้ 

6. โดยปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีบริการฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยง
ขอ้มลูเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนแลว้ เชน่ Linkage Center ของกรมการปกครอง 

จากขอ้ท่ี 6 ทางส านักงานอัยการสูงสุดไดน้  าไดใ้ชง้านส าปรบัตรวจสอบขอ้มูล
ประชาชนระดบัเบื่องตน้ท่ีมาตดิตอ่ราชการโดยผูม้าติดตอ่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเพียงฉบบัเดียว
จงึท าใหไ้มมี่ความจ าเป็นท่ีทางหนว่ยงานเรียกส าเนาบตัรประชาชนท่ีเป็นกระดาษตอ่การแสดงตน 

7 . ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี เ ป็ น ตั ว เ ป็ น ตั ว เ งิ น ให้ ด  า เนิ น ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ  
National e-Payment 

8. ในการรา่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศตา่ง ๆ ใหถื้อเป็นหลกั
ว่าหา้มมิใหก้ าหนดใหป้ระชาชนตอ้งย่ืนหรือส่งส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให ้จากประชาชน 
อีกตอ่ไป 
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9. ใหส้  านกังานปลดักระทรวงรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการระยะสัน้ผ่านระบบงานออนไลนท์างเว็บไซต์
ส  านกังาน ก.พ.ร. 

ตามท่ีขอ้ 9 ไดชี้แ้จงถึงการรายงานเพ่ือท่ีใหส้  านกังาน ก.พ.ร. ไดท้ราบผลด าเนินการ 
ทางผูว้ิจยัไดส้อบถามถึงผลการด าเนินงานในขอ้ดงักล่าวไม่มารถเปิดเผยตอ่การด าเนินการว่าอยู่
ในระดบัใด ท าใหผู้ว้ิจยัไดส้งัเกตในเรื่องขององคก์รอยัการไดค้วามว่า ส านกังานอยัการสูงสุดเป็น
องคก์รอิสระ จึงท าใหส้ามารถเลือกท่ีกระท า หรือไม่กระท าก็ได ้เพียงแตน่โยบาย และการปฏิบตัิท่ี
สง่ลงมาจากรฐับาลนัน้มีความสอดคลอ้งตอ่นโยบายการบรหิารของส านกังานอยัการสงูสดุ หรือไม ่
แตห่ากสงัเกตจากการใชง้าน Smart card reader เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลผูม้าติดตอ่ราชการ เห็นได้
ชดัวา่การด าเนินการดงักลา่วนัน้อยูย่งัอยูใ่นระดบัระยะสัน้ 

 
10. คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส  านักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการส่ือสารผ่าน

แอปพลิเคชั่นไลน ์(Line: @GoodGov4U) และโปรแกรม Chatbot ในเว็บไซตส์  านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือรบัขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัติามมาตรการดงักลา่ว 

โดยขอ้ท่ี 10 ไดก้ล่าวถึงการใชป้ระโยชนจ์าก Application ซึ่งทางส านักงานอยัการ
สงูสดุไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารใหป้ระชาชนเช่นกนัแตว่ตัถปุระสงคต์อ่การใชง้านมีความแตกตา่ง
กัน กล่าวคือ ทางส านักงานอัยการสูงสุดได้พัฒนาระบบ Application ท่ี ช่ือ AGO-Tracking 
เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีมาติดตอ่สามารถติดตอ่ผ่าน Application ดงักล่าวไดซ้ึ่งในวตัถปุระสงคห์ลกัให้
ตดิตามผลคดีโดยไมจ่  าเป็นตอ้งเขา้มาตดิตอ่ท่ีหนว่ยงานราชการ 

ตามท่ีข้อมูลมาตรการดังกล่าวได้มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติของส านักงาน
อยัการสูงสุดเป็นบางขอ้ตามท่ีเอกสารไดก้ล่าวมา สังเกตไดใ้นส่วนของการด าเนินการของกลุ่ม
สนับสนุนและบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฝ่ายคอยสนับสนุนทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
และพิจารณาต่อการจดัส่งอุปกรณไ์ปยงัส านกังานท่ีรอ้งขออุปกรณท์างอิเล็กทรอนิกสท์  าใหก้ลุ่ม
สนบัสนนุทางเทคโนโลยีดงักล่าวมีความส าคญัเป็นอย่างมากตอ่การจดัสรรอปุกรณค์อมพิวเตอรท่ี์
มีความจ าเป็นตอ่ทางราชการ 

(2) กลุ่มพฒันาระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มลูเป็นกลุ่มท่ีไดร้บัหนา้ท่ี
การเช่ือมโยงขอ้มูล และการขอ้อนุญาตการเขา้ถึงขอ้มูลทัง้การใชข้อ้มูลภายในหน่วยงาน และ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความตอ้งการใชข้อ้มูลจากส านกังานอยัการสูงสุด เช่น สถิติขอ้มลูคดีเป็น
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ตน้ ทัง้นีก้ลุม่ฐานขอ้มลูไดร้บัผิดชอบในการพฒันาระบบบริการประชาชน หรือ Application AGO-
Tracking เพ่ือยกระดบัการบรกิารขององคก์รมากยิ่งขึน้ 

 
“การลดในการใชเ้อกสารหรือโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไม่ไดย้กเลิกเพียงการขอส าเนาท่ี
เป็นกระดาษจากบตัรประชาชนเท่านัน้ แตต่อ้งปรบัเปล่ียนแนวทางการปฏิบตัิจากเดมิเป็นการ
ปฏิบตัิแบบใหม่ ซึ่งกลุ่มฐานขอ้มลูไดท้  าการเช่ือมโยงขอ้มลูเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการเขา้ถึงทัง้
ภาครฐั และประชาชน จึงท าการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล หรือการ
ติดตามคดีท่ีประชาชนไดต้ิดตอ่ไว ้ซึ่งติดตามไดท้างอปุกรณมื์อถือของประชาชนเอง และการ
เช่ือมโยงข้อมูลนั้นทางส านักเทคโนโลยีนั้นได้เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกคือ 
ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ส  านักงานศาลยุติธ รรม  และส านักงานอัย การสูงสุด ”  
(ชฎาวลัย ์สิงหอิ์นทร,์ การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือ การท่ีจะท าใหเ้อกสารทางราชการไดล้ดการใชก้ระดาษลงอาจไม่ควรท่ีจะ

หยุดนิ่งในแค่มาตรการระยะสัน้ท่ีไดก้ าหนดถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลราษฎร ์เพราะการปฏิบตัิงาน
หนา้ท่ีของส านกังานอยัการสงูสุดเป็นเรื่องท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎหมาย และน าส่งคดีฟ้อง
ตอ่ศาล ซึ่งในรูปแบบเดิมยงัมีการส่งส านวนคดีเป็นเอกสารกระดาษ แลว้น ามาลงบนัทึกขอ้มูลลง
สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส ์แต่การใชป้ระโยชน์การเช่ือมโยงข้อมูลตามท่ี ก.พ.ร.ไดก้ าหนดไว้ใช้
ตรวจสอบขอ้มูลของประชาชนมาแทนการยืนยันตัวตน ในทางกลับกันการเช่ือมโยงขอ้มูลนั้น
ส าหรบัส านกังานอยัการสงูสุดจะเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลทางคดีอิเล็กทรอนิกส ์โดยสามารถดึง
ขอ้มูลระหว่างหน่วยงานยุติธรรมมาประกอบตอ่การปฏิบตัิราชการกระบวนการยุติธรรม และการ
ใหบ้ริการประชาชนมีความสอดคลอ้งต่อมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ในเรื่องของการเปิดช่องทางส่ือสารส าหรบัติดต่องานราชการเพ่ือติดตามผลคดีในระบบ AGO-
Tracking ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นวา่การแปลงนโยบายและมาตรการมีความสอดคลอ้งตอ่กนัอนัเกิดจาก 

1) การรบัรูข้องหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบนโยบาย 
2) การท าความเขา้ใจนโยบาย 
3) การตดัสินใจของผูร้บันโยบาย 
4) ความรว่มมือของหนว่ยงานราชการท่ีรบัผิดชอบ 
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4.2.1.1 การรับรู้ของหน่วยงานทีรั่บผิดชอบนโยบาย 
การรบัรูข้องหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบนโยบาย มีความชดัเจนในเรื่องของโครงการ

ยกเลิกส าเนากระดาษ ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมีการเริ่มโครงการมาเป็นโครงการดังกล่าวได้มีมติ
คณะรฐัมนตรีการขับเคล่ือนแนวทางการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐั
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สืบเน่ืองมาจากมตคิณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบ
ในหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนิ นการตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐั รวมทัง้ปรบัปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหร้องรบั
การด าเนินการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูในการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชน ท าใหก้ารรบัรู ้
ของแผนงานตามหน่วยงานราชการไดท้ราบถึงการปฏิบตัิของแผน จึงท าใหท้างส านกังานอยัการ
ไดเ้ริ่มท าการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางอิเล็กนิกส ์และไดเ้ตรียมประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาง
เทคโนโลยีมาเพื่อด าเนินการ 

กล่าวคือ ทางส านกังานอยัการสงูสดุไดมี้การรบัรูใ้นสองช่องทาง โดยในช่องทาง
แรกเป็นในรูปแบบมตคิณะรฐัมนในสองช่วงเวลาตามท่ีผูว้ิจยัไดล้  าดบัไวใ้นตารางท่ี 1 ตอ่การแสดง
การเคล่ือนไหวของนโยบายระดับชาติลงมาสู่หน่วยงานราชการ ซึ่งจากท่ีผู้วิจัยไดส้  ารวจทาง
เอกสารไดท้ราบถึงการเคล่ือไหวของนโยบายระดบัชาติไดส้่งผลการมายงัการรบัรูข้องส านกังาน
อัยการสูงสุดในรูปแบบของ แผนปฏิบัติขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี เป็นมติคณะรัฐมนตรีในล าดับแรก ต่อมาช่วงท่ีสองเป็นข้อสั่ งการ
นายกรัฐมนตรีลงมายังส านักงานอัยการสูงสุดโดยตรง  แสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลได้ให้
ความส าคญัตอ่โครงการยกเลิกส าเนากระดาษจนกลายเป็นแรงกระตุน้ตอ่การรบัรูใ้นความส าคญั
ของโครงการ และยงัส่งผลใหเ้กิดการปฏิบตัิในการเริ่มวางแผนซึ่งเรียกไดว้า่เป็นการท าความเขา้ใจ
นโยบาย หรือโครงการเพ่ือท่ีจะท าใหก้ารแปลงนัน้เป็นมาตรการ หรือแนวทางปฏิบตัใิหเ้ป็นรูปธรรม 

4.2.1.2 การท าความเข้าใจนโยบาย 
การไดร้บัรูถ้ึงเป้าหมายของทางรฐับาลท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการลดจ านวนการใช้

กระดาษทัง้เอกสารในการติดตอ่ราชการ และเอกสารทางราชการท่ียงัมีการใชก้นัอยา่งปกตติอ่การ
ปฏิบตัริาชการ ท าใหภ้าครฐัไดมี้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่าง
หนว่ยงาน จงึมีความสอดคลอ้งในตวัของเปา้หมายกบัวตัถปุระสงคก์ล่าวคือ นโยบายของรฐับาลมี
เป้าหมายสองเป้าหมายคือ การลดการใช้กระดาษโดยพัฒนาการบริการประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีการเช่ือมโยงขอ้มูลอย่างรวดเร็ว (ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2561) ท าใหก้าร
ท าความเขา้ใจดงักลา่วกลายเป็นหนา้ท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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“ส านกังานอยัการไดส้่งมอบเรื่องของการยกเลิกส าเนากระดาษใหท้างส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารใหด้  าเนินการในเปา้หมายของโครงการไดมี้เนือ้หาลกัษณะของการประยกุตก์ารใช้

เทคโนโลยีเป็นหลักทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเห็นว่าการขับเคล่ือนให้

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของภาครฐั ส านกังานอยัการสงูสดุจึงตอ้งมอบใหผู้มี้ความรูท้างเทคโนโลยี

ไดต้ดัสินใจวา่จะด าเนินการอยา่งไร” ( สรุีพร ศริภิกัดี, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562 ) 

 
กล่าวคือ การส่งมอบงานในเรื่องของการยกเลิกส าเนากระดาษให้ส  านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด าเดินการ จึงท าใหท้างส านกังานรบัโครงการดงักล่าวมาท า
ความเขา้ในก่อนว่ามีความสอดคลอ้งในเปา้หมายใดท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมายขององคก์ร ผูว้ิจยัพบว่า
การท าความเขา้ใจนโยบาย หรือโครงการ ในเป้าหมาย และวตัถุประสงคไ์ดเ้ช่ือมโยงกับแผนการ
ขับเคล่ือนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐัระยะ 5 ปี ท่ีทาง 
“สืบเน่ืองมาจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรฐัด าเนินการตามแนวทางการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการ
บรกิารภาครฐั” (กระทรวงมหาดไทย, 2559) และยงัพบว่าไดมี้การด าเนินการจดัเตรียมความพรอ้ม
ทางอปุกรณท์างเทคโนโลยีอย่างเครื่องอา่นบตัรประชาชน (Smart Card Reader) แลว้ไดมี้การรา่ง
แนวทางการปฏิบัติเป็นหนังสือเพ่ือท่ีจะให้ส  านักงานย่อยต่าง ๆ ในส านักงานอัยการสูงสุดได้
รบัทราบถึงการปฏิบตัใินการลดการใชก้ระดาษ 

 
“ส านักงานอัยการสูงสุดไดร้บัรูถ้ึงความส าคญัของการลดจ านวนกระดาษโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบตัิเป็นหลกั ซึ่งทางผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไดป้รึกษาหารือกับกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือผลักดนัใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิจนท าให้เป็นการออก
หนงัสือแนวทางการปฏิบตัิในการใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรประชาชนเพ่ือในการใชง้านกบั
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศของส านกังานอยัการสูงสุด” ( ปรีชา กนัหลา้, การส่ือสาร
สว่นบคุคล, 30 กนัยายน 2562 ) 

 
จากขอ้มูลในการสมัภาษณ์การท่ีผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารไดมี้การปรกึษาหารือเพ่ือท าความเขา้ใจว่าโครงการดงักล่าวของรฐับาลท่ี ส านกั ก.พ.ร 
ไดมี้การส่งเสริมในขณะนัน้มีความเช่ือมโยงอย่างไรกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาลด
เอกสารทางราชต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งไดแ้สดงถึงการท าความเขา้ใจในระดับของการ
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วางแผนท่ีจะใหก้ารปฏิบตัินัน้ออกมาในรูปแบบใด ท าใหผู้อ้  านวยการไดเ้ลือกวิธีการออกหนงัสือ
การปฏิบตัิในการใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชนรว่มกบัการขอ้ความรว่มมือท่ีไดมี้การอา้งอิงจาก
ข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรี อี กด้วย  (ส านักพัฒ นาระบบบริหาร , 2560) เลข ท่ีหนั ง สื อ  
อส 0001.1(ทส)/ว 420 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2560 จึงสังเกตไดว้่าการท าความเข้าใจต่อ
นโยบายทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะตอ้งเริ่มท าความเขา้ใจท่ีวตัถปุระสงค์
ของแผนการบูรณาการฐานขอ้มูลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของ
ส านัก ก.พ.ร.ท่ีจะพัฒนาการบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการเช่ือมโยงขอ้มูลอย่าง
รวดเร็วไดอ้ย่างไร ผูว้ิจยัจึงสรุปความเก่ียวขอ้งไดถ้ึงความสอดคลอ้งตอ่เป้าหมายแนวทางการบูร
ณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐัระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ในมาตรการท่ี 1 
การขับเคล่ือนบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนท่ีมีเป้าหมายท าให้หน่วยงานภาครฐัมีฐานขอ้มูล
ประชาชนท่ีมีมาตรฐาน และเช่ือมโยงแลกเปล่ียนใชง้านร่วมการได ้มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือน
การปรบัปรุงงานบริการภาครฐั มีเปา้หมายคือหน่วยงานภาครฐัใหบ้ริการประชาชนโดยลดการใช้
ส  าเนากระดาษ และสามารถใช้ Smart Card ยืนยันตัวตน ทั้ง 2 มาตรการในแผนดังกล่าวมี
เป้าหมายท่ีชดัเจน และวัตถุประสงคข์องแผนท่ีมีความสอดคลอ้งมาตรการอ านวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชนในเรื่องของการลดการใชก้ระดาษนัน้เอง 

4.2.1.3 การตัดสินใจของผู้รับผิดชอบนโยบาย 
การตดัสินใจในระดบัหน่วยงานราชการกลางเป็นเรื่องเก่ียวขอ้งกับผูร้บัผิดชอบ

นโยบายท่ีตอ้งมีความเขา้ใจในนโยบายของของรฐับาล หรือเป็นหน่วยงานท่ีมีความช านาญในเรื่อง
ดงักล่าว โดยส านกังานอยัการสงูสดุไดม้อบหมายใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศรบัผิดชอบในการ
แปลงโครงการใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิตอ่ลดการใชก้ระดาษทางราชการซึ่งทางส านกัเทคโนโลยี
ฯ ไดตี้ความเพ่ือใหก้ารปฏิบตัินัน้เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการผลกัดนัท าใหมี้ความสอดคลอ้งต่อการ
ปฏิบตัิทัง้ขอ้สั่งการ และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ซึ่งความเขา้ใจนโยบายของหน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบจะน าปสู่การตัดสินใจในระดับผู้บริหารส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูมาดงันี ้
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“การตดัสินใจเพ่ือจะท าใหโ้ครงการไดน้  าไปปฏิบตัิตามท่ีรฐับาล หรือส านกั ก.พ.ร. ไดมี้ความ
คาดหวงัไว ้ทางส านกัเทคโนโลยีฯ มีการตดัสินใจเพ่ือด าเนินการ โดยแบ่งกลุ่มงานรบัผิดชอบ
เพ่ือประสานถึงส านักงานต่าง ๆ ภายในส านักงานอัยการสูงสุดได้รับอุปกรณ์อ่านบัตร
ประชาชนไปใชง้านรว่มกบัระบบสารสนเทศขององคก์ร และจดัสรรอปุกรณด์งักล่าวใหเ้พ่ือตอ่
การใชง้าน จึงตอ้งแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบในการประสานกระทรวงมหาดไทยใหจ้ัดสรรอุปกรณ์
เครื่องอ่านบัตรประชาชนมาให้ส  านักงานอัยการสูงสุดได้ใช้งาน ” (ณฐนน แก้วกระจ่าง ,  
การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
ตามข้อมูลไดแ้สดงถึงการตัดสินใจของผู้รบัผิดชอบต่อการแปลงโครงการให้

สามารถด าเนินการท างานไดใ้นระดับต่อไป จึงส่งผลให้ผูอ้  านวยการส านักไดต้ัดสินใจจัดตัง้ผู้
ประสานงานขึน้มาถือได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้อ  านวยการ ท าให้ผู้แปลงท างานได้ง่ายต่อการ
ตดัสินใจโครงการมากขึน้ จนเกิดเป็นรูปธรรมของการจดัสรรอุปกรณท์างเทคโนโลยีท่ีมีอุปกรณท่ี์
เพียงพอท่ีจะน าไปใชง้านตามส านกังานตา่ง ๆ ท่ีมีการบริการประชาชน และการตดัสินใจในครั้งนี ้
ยงัสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศในตวัเองท่ีน าไปปฏิบตัิโดยเฉพาะเชน่กนั
นัน้คือ การพฒันาโปรแกรมบนระบบมือถือท่ีช่ือ AGO-Tracking 

กล่าวไดว้่าการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความเช่ือมโยงไปถึงนโยบายระดบัชาต ิ
และสอดคลอ้งในเรื่องการเนน้เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นสนบัสนุนองคก์ร และท่ีส าคญัคือน ามา
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงมีความเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานท่ีบริการฐานขอ้มูล และ
ระยะกลาง โดยการพิจารณาลดรายการเอกสารส าเนาตา่ง ๆ ท่ีประชาชนตอ้งใชป้ระกอบการขอรบั
บรกิาร จงึแสดงใหเ้ห็นวา่การตดัสินใจใหมี้การแบง่กลุม่งานเพ่ือบรหิารตามหนา้ท่ีตนเองรบัผิดชอบ
ท าให้มีความรวดเร็วต่อการตัดสินใจ และมีความชอบธรรมในเรื่องของการมีส่วนร่วมต่อการ
ตดัสินใจตอ่การน ารูปแบบใดในการลดกระดาษไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยไดอ้ย่างทั่วถึง จึงท า
ใหเ้ห็นว่าการตดัสินใจในครัง้นี ้จะท าใหแ้นวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนผูต้ดัสินใจตอ้งมีความสนใจ 
หรือมีความเขา้ใจในการบริหารดว้ยอิเล็กทรอนิกสใ์นเรื่องดงักล่าว จึงจะท าใหแ้นวทางการปฏิบตัิ
เกิดความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

4.2.1.4 ความร่วมมือของหน่วยงานรับผิดชอบ 
ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบสามารถสังเกตไดจ้ากเรื่องของความ

เขา้ใจในนโยบาย และการตดัสินใจตอ่นโยบายว่าจะน าไปปฏิบตัิในรูปแบบใด เช่น มาตรการ แนว
ทางการปฏิบัติ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีผู้แปลงก าหนดขึน้มารวมไปถึงการขอความร่วมมือไปยัง
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หน่วยงานระดบัล่างก็ถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่ง  หากผูบ้ริหารหน่วยงาน และผูป้ฏิบัติมี
ความเข้าใจในตัวนโยบาย และความใสใจท่ีปฏิบัติหน้าท่ี จึงจะสามารถด าเนินการแปลงรูป
นโยบาย โครงการ และขอ้สั่งการ ประกอบกบัแผนงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งท าใหเ้ป็นรูปธรรมตอ่การ
น าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยได ้และความสอดคลอ้งต่อขอบเขตงานของหน่วยงานราชการ 
สภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ซึ่งจากขอ้มูลในการสัมภาษณ์ท่ีผ่านมามี
ขอ้สงัเกตไดอี้กว่า ความร่วมมือของหน่วยงานรบัผิดชอบในส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจะแสดงไดจ้ากการท่ีผู้อ  านวยการส านักไดใ้ห้หัวหน้ากลุ่มกอง ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นระบบ
ฐานขอ้มูล และดา้นสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มส ารวจความตอ้งการของหน่วยงาน 
หรือส านักงานย่อยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการบริการประชาชนในเรื่องของความตอ้งการใชง้าน
อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) และระบบสนับสนุนในการเช่ือมโยง
ขอ้มลูทะเบียนราษฎรจากกระทรวงมหาดไทย จงึเห็นไดช้ดัเจนวา่ความรว่มมือของผูแ้ปลงนโยบาย
จะตอ้งเริ่มการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีการต่อการใหส้  านักงานย่อย หรือหน่วยงาน
ระดบัลา่งน าไปปฏิบตัิ 

กล่าวโดยสรุปส่ีองคป์ระกอบในการแปลงนโยบาย หรือโครงการเหล่านีท่ี้เป็นผล
ท าใหพ้ิจารณา และการตีความนัน้ส่งผลตอ่รูปแบบลกัษณะผลของการแปลงนโยบายท่ีออกมาท า
ใหผ้ลการแปลงท่ีเคยกล่าวถึงในขอ้ 2 และ 3 มีผลเป็นไปในการประยกุตใ์นการใชเ้ทคโนโลยีทัง้ใน
ดา้น อุปกรณ ์ระบบสารสนเทศ รวมไปจนถึงการพฒันาระบบเอง สังเกตไดว้่าผูอ้  านวยการ และ
ข้าราชการท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนั้นมีความเข้าใจในนโยบาย แผน โครงการ ข้อสั่ งการ
นายกรฐัมนตรี และทราบวตัถปุระสงคก์บัเปา้หมายของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษถึงแมใ้นสิ่ง
กลา่วมาจะมีเวลาการก่อตวันโยบายท่ีตา่งกนัแตมี่ความสมัพนัธใ์นการพฒันาจากขอ้สั่งการพฒันา
กลายเป็นโครงการ ซึ่งทัง้ขอ้สั่งการ และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความชดัเจนนัน้เป็นไปใน
ทิศทางใดต่อการปฏิบตัิ กล่าวคือความชัดเจนนัน้ไดถู้กก าหนดจากนโยบายระดบัชาติในรูปมติ
คณะรฐัมนตรี ท าใหเ้กิดขอ้สั่งการท่ีส าคญัคือ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร มี
การเช่ือมโยงฐานข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งผ่านระบบสารสนเทศท าใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และยกระดบั
การบริการต่อประชาชน ท าใหส้  านักงานอัยการสูงสุดไดเ้กิดความเขา้ใจในนโยบายระดบัชาติท่ี
น ามาสู่โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ เม่ือเกิดความเขา้ใจในนโยบายแล้วจะส่งผลให้มีความ
รว่มมือท่ีจริงในต่อการปฏิบตัิซึ่งสังเกตจากผูใ้หข้อ้มูลนัน้มีความตัง้ใจในการน าไปปฏิบตัิต่อการ
แปลงขอ้สั่งการใหเ้กิดรูปธรรมในกการก าหนดแนวทางการปฏิบตัใินองคก์ร 
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4.2.2 ข้ันตอนการสร้างการยอมรับของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารส านักงานอัยการสูงสุด 

เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าใหส้  านักงานย่อยไดย้อมรบัแนวทางการปฏิบตัิ
จากหน่วยงานท่ีเป็นส่วนราชการกลางขององคก์ร กล่าวคือก่อนท่ีหน่วยงานราชการกลางจะน า
นโยบาย และโครงการจะตอ้งท าใหส้  านกังานย่อยไดย้อมรบัในตวันโยบาย วิธีการ และแนวทาง
การปฏิบัติเสียก่อน จึงตอ้งคิดวิธีการท าใหเ้กิดการยอมรบั เบือ้งตน้ส านักงานท่ีไดร้บัโยบายมา
แปลงเรียบรอ้ยแลว้ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบในการสง่มอบใหส้  านกังานยอ่ยไปปฏิบตัิ 

 
“หลังจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการตีความวางแผนวิธีการใช้อุปกรณ์ทาง
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศแล้ว ทางส านักเราได้ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
ส านักงานต่าง ๆ เพ่ือให้น าอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค ์และระบบไปใช้งานใน
ส านกังานดา้นบริการประชาชน ท าใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ดัท าแบบค าขอจ านวน
เครื่องเพ่ือท าใหท้ราบว่าส านกังานใดมีความตอ้งการอุปกรณใ์ชง้านก่ีเครื่อง ทัง้นีเ้อกสารได้
แนบถึงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีไปเพ่ือให้ทราบถึงวตัถปุระสงคต์อ่ความจ าเป็นในการปฏิบตัิ” 
(ณฐนน แกว้กระจา่ง, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
การพิจารณาต่อขอ้สั่งการของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าใหต้อ้ง

สรา้งแนวทางเพ่ือท าใหส้  านกังานย่อยเกิดความเต็มใจท่ีจะยอมรบัในการปฏิบตัคิรัง้นี ้จึงสงัเกตได้
ว่าในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการยอมรบัโดยท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศไดใ้ชอิ้ทธิพลของรฐับาลนัน้คือ
การใชข้อ้สั่งการท่ีเป็นรูปแบบการอา้งอิงจากในเนือ้หาของขอ้สั่งการอีกที และท าการแนบไปกับ
หนงัสือขอความรว่มมือไปยงัส านกังานย่อยตา่ง ๆ เพ่ือใหป้ฏิบตัิตามแนวทางท่ีได้ก าหนดขึน้อาจ
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือการยอมรับแบบโดยปริยาย ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งท่ีท าให้กระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจุลภาคสั่นคลอนจนท าใหผู้ร้บัผิดชอบนโยบาย หรือโครงการไดห้าวิธี
แนวทางท่ีจะท าใหห้นว่ยงานระดบัลา่งไดน้  าไปปฏิบตัท่ีิเรียกไดว้า่ “การสรา้งการยอมรบั” 

การสรา้งการยอมรบัเป็นช่วงท่ีอยู่ระหว่างก่อนจะน าวิธีการส่งลงไปยงัส านกังานย่อย
ใหน้  าไปปฏิบตัิตามท่ีผูแ้ปลงไดก้ าหนดแนวทางไวใ้นแผน มาตรการ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบตัิท่ี
ออกมาจากผูแ้ปลงนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ ถือไดว้่าเป็นขัน้การบริหารเหมือนกันตัง้แตน่โยบาย
ระดบัชาตลิงมายงั การแปลงนโยบายและการสรา้งการยอมรบั โดยสว่นประกอบท่ีจะท าใหผู้แ้ปลง
นัน้สรา้งการยอมรบัไดจ้ะตอ้งอาศยั 3 องคป์ระกอบดงันี ้
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1) การสรา้งแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิ 
2) การสรา้งความเขา้ใจ 
3) การสรา้งเครื่องมือในการปฏิบตัิ 

4.2.2.1 การสร้างแนวทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ 
การท่ีผูแ้ปลงจะสรา้งแนวทางใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในการท างานของ

ส านกังานยอ่ย ผูแ้ปลงจะตอ้งเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีของหนว่ยงานระดบัลา่งว่าหนว่ยงานใดมีหนา้ท่ี
ท าอะไร โดยหลกั ๆ โครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีเป้าหมายในภาคประชาชนคือการไม่เรียก
เอกสารกับผูม้าติตอ่งานราชการ ตามท่ีขอ้มลูจากกลุ่มงานสนบัสนนุทางเทคโนโลยีของส านกังาน
อยัการการสงูสดุไดก้ลา่ววา่ 

 
“ทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดต้ระหนกัถึงการท่ีจ  าอย่างไรใหห้น่วยงาน
ระดบัล่างไดน้  าไปปฏิบตัิไดก้ันอย่างสอดคลอ้ง ทางเราจึงไดท้  าการส ารวจว่าหน่วยงานใดมี
ความต้องการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน ทางส านักเทคโนโลยีฯ จะได้มีการจัดสรร
อปุกรณใ์หแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการใชง้าน” ( สรุีพร ศริภิกัดี, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562 ) 

 
โดยขอ้มลูในการสัมภาษณไ์ดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการสรา้งความสอดคลอ้งในการปฏิบตัิ

ตอ่สภาพแวดลอ้มดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามถึงความตอ้งการใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชน ซึ่ง
สามารถท าให้หน่วยงาน ท่ี เป็นผู้แปลงนโยบายได้สร้างวิ ธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มไดจ้ากหน้าท่ีของส านักงานท่ีใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนท่ีมีหน้าท่ีบริการ
ประชาชนซึ่งตอ้งเป็นหนว่ยงานท่ีใหบ้รกิารประชาชนโดยตรง 

อย่างไรก็ตามในระยะแรกของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อนท่ี
จดัสรรอุปกรณ์นัน้ไดส้่งแบบส ารวจไปตามส านักงานย่อยต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงขอบเขตการ
ท างาน และความตอ้งการท่ีจะใชเ้ครื่องอา่นบตัรประชาชน แตปั่ญหาดา้นเวลาท่ีกระชัน้ชิดในขอ้สั่ง
การท่ีมีในสว่นท่ีส าคญัของเนือ้หาดงันี ้ 

 
 
 

 



  93 

“การใหผู้แ้ทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าหนา้ท่ีเรง่รดัปรบัปรุงประสิทธิภาพของงานใหบ้รกิาร
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดภาระของประชาชนในการท่ีตอ้งน าส าเนาเอกสารมาติดต่อ
ราชการ และพิจารณาแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหร้องรบั
การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน ์ทัง้นี ้ใหน้  าเสนอแนวทางการด าเนินการเป็นรูปธรรม
ชดัเจนตอ่นายกรฐัมนตรี 3 เดือน” (ส านกังานอยัการสงูสดุ, 2560) 
 

จากเนือ้หาผูว้ิจยัไดส้งัเกตจากเนือ้ความดา้นเวลานัน้มีความกระชัน้ชิดอย่างมาก
เพราะเป็นการสั่งการท่ีเร่งด่วนจึงท าใหช้่วงของกระบวนการปฏิบัติขัน้การแปลง และพิจารณา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารส่งแบบส ารวจในความตอ้งการตามส านกังานย่อยตอบรบักลบัมา
ล่าชา้ ส านกัเทคโนโลยีจึงตอ้งท าการจดัสรรส่งอุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงคไ์ปยังส านักต่าง ๆ 
โดยส่งหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการประชาชน และส านกังานท่ีอาจตอ้งการใชเ้ครื่อง
ท่ีสามารถตรวจสอบประวัติบุคคลได้ กล่าวคือหากการจัดสรรอุปกรณ์ได้มีระยะเวลาในการ
เตรียมการท่ีเหมาะสมส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะสามารถคัดกรองได้ว่า
หนว่ยงานใดมีความตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์พ่ือการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีผลตอ่ไปใน
การน าไปใชต้ามส านกังานยอ่ยหากมีความสอดคลอ้งตอ่การปฏิบตังิานในส านกังานยอ่ยนัน้ ๆ 

4.2.2.2 การสร้างความเข้าใจ 
การท่ีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารย่อมมีความเขา้ใจในการน า

เทคโนโลยีไปใช้งานเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติของรฐับาลท่ีมีความตอ้งการให้
หน่วยงานราชการไดน้  าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชง้านเพ่ือลดการใชก้ระดาษ ซึ่งในความเขา้ใจ
ดงักล่าวเป็นเพียงแคด่า้นของส านกัเทคโนโลยีฯ แคด่า้นเดียว จึงท าใหผู้แ้ปลงนโยบายอย่างส านกั
เทคโนโลยีฯ ตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหห้น่วยงานระดบัล่างไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัตอ่
เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทต่อหน่วยงานราชการ โดยใชว้ิธีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนราชการภายใน
องคก์รอัยการสูงสุด พรอ้มทั้งแสดงวิธีการใช้งานเครื่องอ่านบตัรประชาชนอย่างละเอียดตามท่ี
ผูว้ิจยัไดเ้คยอา้งอิงเอกสาร เลขท่ีหนงัสือ อส 0001.1(ทส)/ว 420 ลงวนัท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2560 
กล่าวไดว้่าเป็นการสรา้งความเขา้ใจอย่างหนึ่งเป็นการอธิบายการใชง้าน ซึ่งจากขอ้มลูอา้งอิงทาง
เอกสารผู้วิจัย ไดพ้บว่าการสรา้งความเข้าใจดังกล่าวของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดส้รา้งความเขา้ใจต่อผูป้ฏิบตัิในแบบของการสรา้งความร่วมมือท่ีจะผลักดนัถึงเหตุผล 
และความส าคญัของการใชอ้ปุกรณท์างเทคโนโลยี พรอ้มทัง้การอา้งอิงถึงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี
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เป็นการใหห้น่วยงานระดบัล่างไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของโครงการรฐับาล จึงสงัเกตไดว้่าการ
สรา้งความเขา้ใจของส านกัเทคโนโลยีจะมุ่งเนน้การใชง้านอุปกรณ ์และขอ้สั่งการเป็นส่วนใหญ่ท่ี
จะส่งผลตอ่การตดัสินใจในระดบัผูป้ฏิบตัิตามส านกังานย่อยเป็นไปในรูปแบบหนงัสือทางราชการ
ท่ีสง่ผา่นระดบัผูอ้  านวยการส านกังาน 

กล่าวไดว้่าการสรา้งความเขา้ใจของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เห็นควรท่ีจะตอ้งอาศยัหลกัการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือใหส้  านกังานย่อยเกิดความเขา้ใจ
ถึงการประยุกตใ์ชง้านเทคโนโลยีต่อนโยบายไทยแลนด ์4.0 จึงท าใหใ้นเนือ้หาของหนงัสือท่ีถกูส่ง
ลงไปยังหน่วยงานระดับล่างไดแ้สดงถึงความตอ้งการของรฐับาลท่ีจะปรบัปรุงการบริการของ
ภาครฐัใหมี้ความทนัสมยั รวดเรว็ และการเขา้ถึงขอ้มลูทางราชการท่ีสะดวกตอ่ประชาชน ตามท่ีได้
กลา่วไปนัน้เป็นแนวทางท่ีผูแ้ปลงนโยบายจะพยายามสรา้งความเขา้ใจใหก้บัส านกังานยอ่ย 

 
“การท่ีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้อกหนังสือทางราชการในการขอความร่วมมือไปยัง
ส านักงานย่อยต่าง ๆ ทางส านักงานได้แนบคู่มือวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนและอางอิงถึงข้อสั่ งการจากนายกรฐัมนตรี เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญในการ
ประยุกตก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการลดกระดาษ” (ณฐนน แกว้กระจ่าง, การส่ือสาร
สว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
จากขอ้ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการ

สรา้งความเขา้ใจตอ่การขอความรว่มมือในการปฏิบตัิ เพ่ือท่ีจะใหโ้ครงการของรฐับาลไดข้บัเคล่ือน
ไดส้ะดวก จึงตอ้งมีการอาศยัอ านาจถึงขอ้สั่งการในการท าใหห้น่วยงานระดบัล่างไดมี้ความสนใจ
จนพัฒนาไปสู่ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งท าให้มีความ
สอดคลอ้งตอ่การสรา้งเครื่องมือในการปฏิบตัใิหก้บัผูป้ฏิบตัติามส านกังานยอ่ยตามขอ้มลูในหวัขอ้
ถดัไป 

4.2.2.3 การสร้างเคร่ืองมือในการปฏิบัติ 
การสรา้งเครื่องมือมิไดเ้ป็นการสรา้งในภายหลงัแตเ่ครื่องมือส าหรบัการปฏิบตัิได้

ถกูสรา้งขึน้มาพรอ้มกบัการสรา้งความเขา้ใจในนโยบาย เพราะผูป้ฏิบตัิหากมีความเขา้ใจเครื่องมือ
ส าหรบัการใชป้ฏิบตัิจะสามารถน าไปใชง้านได ้ซึ่งทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไดจ้ดัสรรอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนเพ่ือท่ีจะน าลงไปใหส้  านกังานย่อยไดใ้ชง้านอย่างทั่วถึง 
เห็นไดว้่าการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีถือไดเ้ป็นการสรา้งเครื่องมืออย่างหนึ่งต่อความ
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สอดคลอ้งในการปฏิบตัิทางนโยบายของรฐับาล จึงกล่าวไดว้่าการสรา้งเครื่องมือนัน้ไดผ้่านการ
ตดัสินใจจากผูแ้ปลงนโยบายมาในระดบันึงแลว้ โดยอาจผ่านการตดัสินใจของผูอ้  านวยการ และ
ผูด้  าเนินการท่ีจะขบัเคล่ือนเคร่ืองมือดงักลา่วลงไปสูส่  านกังานย่อย 

 
“ตามมมุมองของผูอ้  านวยการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมความพรอ้มในการน า
วิธีการลดการใชก้ระดาษในการบริการประชาชน เครื่องอ่านบตัรประชาชนจัดเป็นเครื่องมือ
ส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิในการไม่เรียกส าเนาบตัรประชาชน แลว้ถูกก าหนดในแผนตัง้แต่ตน้
ก่อนท่ีจะน ามาเป็นวิธีการลดการใชก้ระดาษของส านกังานอยัการสงูสดุ” (ขา้ราชการทา่นหนึ่ง
สงักดัฝ่ายสนบัสนนุเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 4 ตลุาคม 2562) 

 
โดยขา้ราชการในส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดชี้ถ้ึงมุมมองของ

ผูอ้  านวยการท่ีเป็นผูต้ดัสินใจหลกัในการน าเครื่องอ่านบตัรประชาชนใช้งานเป็นหลกัมีผลมาจาก
แผนการด าเนินการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐัท่ีไดมี้การก าหนดอปุกรณ์
เครื่องอ่านบตัรประชาชน (Smart Card Reader) ไวต้ัง้แตแ่รกก่อนท่ีจะมีการแปลงโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษ แลว้น าแนวทางมีเป็นการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการปฏิบตันิัน้เอง 

ดงันัน้การจดัสรรเครื่องอ่านบตัรประชาชนคือ การสรา้งเครื่องในการปฏิบตัิอย่าง
หนึ่ง ซึ่งผูแ้ปลงนโยบายสามารถน าแนวทางของการปฏิบตัิจากแผน หรือมาตรการ มาใชง้านให้
เป็นวิธีการให้ชัดเจนมากขึน้ ท าให้ผู้ปฏิบัติไดเ้กิดความเข้าใจในวัตถุประสงคข์องเครื่องมือท่ี
น ามาใชง้านต่อการปฏิบตัิในครัง้นีไ้ดอ้ย่างสะดวก และรวดเร็ว ท าใหผู้ว้ิจัยมองว่าองคป์ระกอบ 
ทัง้ 3 ส่วนในการสร้างการยอมรบันัน้จะตอ้งมีความสมัพนัธก์นัตัง้แตต่น้ หากเกิดความคลมุเคลือ
ต่อการสรา้งการยอมรบัอาจจะน าไปสู่การท่ีส านักงานย่อยไม่รบัวิธีการจากผูแ้ปลงไปปฏิบตัิ จึง
เป็นผลท่ีเกิดจาก “ความไมช่ดัเจนในตวันโยบาย” 
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ภาพประกอบ 10 สรุปกระบวนการการแปลง และการสรา้งการยอมรบัจนเป็นรูปการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

อยัการสงูสดุ 

ไดร้บัแผนปฏิบตัิในการบรูณาการขอ้มลู

เพ่ือใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี มา

พรอ้มกบัขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีในการ

ผลกัดนัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ

ของ ส านกังานก.พ.ร. 

สว่นราชการกลางของส านกังานอยัการ

สงูสดุ ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

ไดร้บัเป็นผูแ้ปลงโครงการยกเลิกส าเนา

กระดาษจงึมีขัน้ตอนรายละเอียดคือ 

1.ขัน้ตอนการแปลงนโยบาย 

2.ขัน้ตอนการสรา้งการยอมรบั 

การออกหนงัสือแจง้การเวียนประชาสมัพนัธใ์นการลดการ

ใชก้ระดาษดว้ยการใชเ้ครื่องอา่นบตัรประชาชน 

 (Smart Card Reader) ประกอบไปดว้ย 

1.หนงัสือเวียนจากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิใน

การขอความรว่มมือใชเ้ครื่องอา่นบตัรประชาชนเพื่อลดการ

ใชก้ระดาษในการติดตอ่ราชการ 

2. คูมื่อรายละเอียดตอ่การใชง้านเครื่องการบตัรประชาชน 

3.เอกสารการชีแ้จงมาตรการลดการใชก้ระดาษของ 

ส านกั ก.พ.ร. 
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จากภาพท่ี 10 เป็นการสรุปใหเ้ห็นถึงกระบวนการน าโครงการไปปฏิบตัิระดบัมห
ภาคตัง้แต่แรกเริ่มในการรบัโครงการมาปฏิบตัิซึ่งในกรอบแรกท่ีเก่ียวขอ้งกับอยัการสูงสุดท่ีเป็นผู้
ตัดสินใจในขั้นแรกท่ีตอ้งตัดสินใจมอบหมายให้หน่วยงานใดรบัผิดชอบต่อการแปลงโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษสามารถน าลงไปปฏิบัติตามส านักงานย่อยภายในองคก์รได้ จึงท าให้
โครงการถกูส่งไปยงัส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากสภาพขอบเขตงานไดมี้
ความสอดคล้องต่อโครงการท่ีมีเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษด้วยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชง้าน 

โดยทางส านักเทคโนโลยีสาสนเทศและการส่ือสารได้น าไปแปลง และสรา้งการ
ยอมรบั ท าใหใ้นกรอบท่ีสองเป็นการน าเขา้ไปประมวลผลเพ่ือท าการสรา้งแนวทางการปฏิบตัิให้
ออกมาเป็นรูปปฏิบตัท่ีิจบัตอ้งได ้หรือเป็นการก าหนดการปฏิบตัดิว้ยวิธีตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม
ตอ่การน าไปปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งต่อสภาพแวดลอ้มตอ่การท างานของส านกังานย่อย จึงท าใหเ้กิด
กรอบท่ีสามได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเอกสารทางราชการประกาศเวียนไปยัง
ส านกังานยอ่ยตา่ง ๆ เพ่ือท าใหห้นว่ยงานเกิดการต่ืนตวัประกอบไปดว้ย 

1) หนังสือเวียนจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิในการขอความรว่มมือใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนเพ่ือลด
การใชก้ระดาษในการตดิตอ่ราชการ 

2) คูมื่อรายละเอียดตอ่การใชง้านเครื่องการบตัรประชาชน 
3) เอกสารการชีแ้จงมาตรการลดการใชก้ระดาษของส านกั ก.พ.ร. 

สรุปได้ว่ากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาคตั้งแต่ นโยบาย
ระดบัชาติไดถ้กูน าลงมาใหห้น่วยงานราชการเพ่ือท าใหส้่วนกลางไดน้  าไปแปลงเป็นกิจกรรมตา่ง ๆ
ใหห้น่วยงานระดบัล่างไดน้  าไปปฏิบตัิซึ่งการแปลงโครงการของส านักงานอัยการสูงสุดไดแ้ปลง
ออกมาเป็นหนังสือทางราชการก าหนดใหก้ารใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชนเป็นการขอความ
รว่มมือลงไปหน่วยงานระดบัล่างเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัแลว้สามารถน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างทั่วถึงใน
ดา้นบริการประชาชน และการปฏิบตัิราชการในส่วนหลงับา้น จึงท าใหผู้ว้ิจยัพบว่าการท่ีรฐับาลได้
ส่งโครงการลงมาแลว้หน่วยงานราชการไดท้  าการแปลง และสรา้งการยอมรบั ส่งผลใหเ้กิดการขอ
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานระดับล่าง ชีใ้ห้เห็นถึงการตัดสินใจในระดับผู้บริหารในการสรา้ง
แนวทางปฏิบตัิ หรือวิธีการขึน้มา จงึท าใหมี้ความชดัเจนว่าระดบัมหภาคเป็นการปฏิบตัิในรูปแบบ 
“ขัน้การบรหิาร” ส าหรบัการก าหนดแนวทางการปฏิบตันิั่นเอง 



  98 

4.3 กระบวนการปฏิบัติในระดับจุลภาคของส านักงานอัยการสูงสุด 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในระดบัจุลภาคเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์

เจา้หนา้ท่ีตามส านกังานย่อยในส่วนกลางของส านกังานอยัการสูงสดุ โดยการสมัภาษณใ์นระดบั
จุลภาคนั้น จะอธิบายกับบุคคลและส านักงานย่อยท่ีอ้างอิงถึงจะเป็นการใช้นามสมมุติ หรือ
นามแฝง A B C D หรือนาย ก ข ค ง เพ่ือเป็นไปตามจริยธรรมทางวิจยั ซึ่งเจา้หนา้ท่ีในระดบัตา่ง ๆ 
ย่อมตอ้งมีความเห็นจากการสมัภาษณ ์และมีการบอกเล่าในปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ในองคก์รอาจ
ท าใหเ้กิดผลดีในทางขอ้มลูก็ดี หรืออาจเป็นผลเสียทางขอ้มลูก็ดี จึงอาจส่งผลตอ่บคุคลท่ีใหข้อ้มูล 
เพราะฉะนัน้การเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ในระดบัใดของเจา้หนา้ท่ีภายในส านกังานอยัการ
สูงสุดถือว่าเป็นการน าขอ้มูลมาวิเคราะหเ์พ่ือน ามาศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ และ
การใชน้ามแฝงตอ่การอา้งอิงนัน้เป็นการปกปอ้งสิทธิของบคุคล 

ผูว้ิจัยไดล้งพืน้ท่ีรวบรวมขอ้มูลในระดบัจุลภาค คือ ส านักงานย่อยของส านักงาน
อยัการสูงสุดในส่วนกลาง เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงตามท่ีวตัถุประสงคใ์นกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบตัิ และปัญหาอปุสรรคท่ีน านโยบาย หรือโครงการลงไปปฏิบตั ิโดยอาจเป็นผลตอ่ปัจจยัตา่ง ๆ 
ท่ีส่งผลให้กระบวนการน าไปปฏิบัตินัน้เกิดการปรบัเปล่ียน เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนรูปในการ
ปฏิบัติตามส านักงานย่อย ซึ่งปรากฏการณ์ท่ีค้นพบนั้นจะถูกน าไปอธิบายตามหัวข้อท่ีกรอบ
แนวคิดการในการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขึน้จากการประยุกตก์รอบแนวคิดของ Berman ในระดบั
จลุภาค 

ผลการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากการศึกษาในระดบัจุลภาคของกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบตัิไดจ้  าแนกขัน้ในการน าไปปฏิบตัิของส านักงานย่อยจึงท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงวิธีการน าไป
ปฏิบัติของส านักงานย่อยต่าง ๆ เพ่ือการปรบัตวัเขา้หาแนวทางการปฏิบัติของโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษ ซึ่งจ  าแนกไดต้ามกรอบแนวคิด คือ 1) ขัน้การระดมพลงั 2) ขัน้การปฏิบตัิ  และ3) 
ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือสรา้งความต่อเน่ือง ทั้ง 3 เหล่านี ้เป็นองค์ประกอบของ
ปรากฏการณข์องกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจุลภาค จึงท าใหผู้ว้ิจยัไดค้น้พบการ
เคล่ือนไหวของกระบวนการปฏิบตัิท่ีแตกต่างกันออกไปตามในรายละเอียดของเนือ้แต่ละหัวขอ้
ดงันี ้
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4.3.1 การพจิารณาของส านักงานย่อย 
ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ท่ีตามส านกังาน

ยอ่ยของส านกังาน หากล่าวถึงการปฏิบตัิตามแตล่ะส านกังานท่ีไดร้บัมาจากส่วนกลางท่ีตอ้งน าไป
ปฏิบตัินัน้จะมาในรูปแบบท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือกิจกรรม และมีความเช่ือมโยงถึงนโยบาย
ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งอาจพึงปฏิบัติ และความสอดคล้องต่อนโยบาย
ภายในส านกังานเชน่กนัผูว้ิจยัไดจ้  าแนกนโยบายไดต้ามท่ีแสดงในตารางนี ้
 
ตาราง 4 นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งตอ่กิจกรรมของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 
 

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษระดบัส านกังานยอ่ย 
นโยบายท่ีไดมี้การปฏิบตัเิป็นประจ าตาม
ส านกังานย่อยดา้นปฏิบตัิราชการและการ

บรกิารประชาชน 

นโยบายส านกังานอยัการสงูสดุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.นโยบายการบรหิารงานของอยัการสงูสดุ
นายเข็มชยั ชตุวิงศ ์อยัการสงูสดุ  
พ.ศ. 2560 2562 
2.ระเบียบงานของส านกังานอยัการสงูสดุ 
-ระเบียบงานสารบรรณ 
3.ระบบสารสนเทศท่ีใชง้านในปัจจบุนั 

1.นโยบายการบรหิารงานของอยัการสงูสดุ
นายเข็มชยั ชตุวิงศ ์อยัการสงูสดุ  
พ.ศ. 2560-2562 
2.แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี 
ส านกังานอยัการสงูสดุ พ.ศ. 2559 – 2562 
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาองคก์รสูค่วามเป็น
เลิศ กลยทุธท่ี์ 6.3 เสรมิสรา้งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษระดบัส านกังานยอ่ย/กลุม่ย่อย 
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งจากภายนอกน ามาปฏิบตักิบัส านกังานยอ่ย และส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของส านกังานอยัการสงูสดุ 
1.แผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบรูณาการ
ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
(กรมการปกครอง) 
        มาตรการท่ี 1 การขบัเคล่ือนการบรูณา
การฐานขอ้มลูประชาชน 
        มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือนการปรบัปรุง
การบริการภาครฐั 
2.ขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 2560 ขอ้ท่ี 5 
3.โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 
-มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน นร 1200/ว26 วนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ.
2561 

ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ่การน าไปปฏิบตัหิลงัจาก
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบไดน้ าลงไปใหป้ฏิบตัิ 
1.ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
        -กลุม่ระบบฐานขอ้มลู โดยปฏิบตัิดา้น
พฒันาการเช่ือมโยงขอ้มลู และพฒันาระบบ
สารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
2.ส านกังานย่อยตา่งของส านกังานอยัการสงูสดุ 
        -การใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน 
(Smart Card Reader) 
        -ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชนต์อ่ทางราชการ 

 

จากตารางท่ี 4 ไดแ้สดงถึงความเก่ียวขอ้งทางนโยบายท่ีท าใหส้  านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้แปลงมาเป็นกิจกรรมเพ่ือให้ส  านักงานย่อย และกองย่อยของ
ส านกังานไดน้  าไปปฏิบตัิเพ่ือท าใหโ้ครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลไดส้มัฤทธ์ิผล หรือท า
ให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภายในส านักงานเป็น
กิจวตัรประจ าวนักล่าวคือ หน่วยงานย่อยจะสามารถน าไปปฏิบตัิภายในส านกังาน และเห็นไดช้ดั
ว่ารูปแบบท่ีราชการส่วนกลาง หรือหน่วยงานระดบับนท่ีน านโยบายลงไปปฏิบตัิจะเป็นรูปแบบ
กิจกรรมท่ีไดแ้ปลงมาจากนโยบาย ค าสั่ง ขอ้สั่งการ และมาตรการเพ่ือท าใหห้นว่ยงานระดบัย่อยมี
ความเขา้ใจตอ่การปฏิบตั ิ
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ดังนั้นเม่ือหน่วยงานราชการกลางได้กระท าการแปลงนโยบาย และสรา้งวิธีการ
ยอมรบัทัง้สองเหล่านีถู้กแปลงเปล่ียนมาเป็นกิจกรรมเพ่ือน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยของ
ส านกังานอยัการสงูสดุจงึท าใหเ้กิด สามกิจกรรมท่ีจะท าใหส้  านกังานยอ่ยไดเ้กิดการพิจารณาดงันี  ้

 
ตาราง 5 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากการแปลงของส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

กิจกรรมหลกัท่ีหนว่ยงานราชการกลางก าหนดการปฏิบตัิขึน้ 
การเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่าง
หนว่ยงาน 

พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการประชาชน 

ใหส้  านกังานยอ่ยใชเ้ครื่อง
อา่นบตัรอเนกประสงค ์
(Smart card reader) และใช้
ระบบสารสนเทศท่ีองคก์รได้
พฒันาขึน้เพ่ือลดขัน้ตอนการ
ท างาน 

 

จากตารางท่ี 5 ไดแ้สดงถึงกิจกรรมท่ีส านกัเทคโนโลยีท่ีไดแ้ปลงนโยบายมาเป็นการ
ปฏิบัติในรูปแบบตามความเข้าในของผู้แปลงนโยบายจึงกลายมาเป็นสามกิจกรรมท่ีผู้วิจัยได้
จ  าแนกกิจกรรมออกมาเป็น 2 ด้านนั้นคือ 1) การปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มกองของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) การน าไปปฏิบตัิตามส านักงานย่อยท่ีน ากิจกรรมนัน้ไป
ปฏิบตัิกล่าวคือ ทัง้สองดา้นท่ีไดก้ล่าวไปนัน้มีความแตกตา่งกันในการปฏิบตัิ และหน่วยงานย่อย
ตา่ง ๆ ท่ีไดร้บักิจกรรมแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบตัิภายในส านกังานนัน้สามารถพิจารณาวา่จะปฏิบตัิ
อย่างไร หรือไม่น าไปปฏิบัติตาม หรือสามารถแก้ไขเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเป็นการ
สอดคลอ้งตอ่ขอบเขตสภาพแวดลอ้มตอ่การท างานนัน้ดว้ย และขึน้อยูก่บัการพิจารณา 

4.3.1.1 การพจิารณาของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส่วนแรกจะเก่ียวของกองส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะเริ่มการ

พิจารณาในเนือ้หาส่วนใหญ่จะถูกเนน้ย า้ในการประยุกตก์ารใชเ้ทคโนโลยี การพฒันานวตักรรม 
และการเช่ือมโยงขอ้มูล ทัง้หมดท่ีไดก้ล่าวไปนัน้จะมีวตัถุประสงคล์ดการใชท้รพัยากรดา้นการใช้
กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษเอกสารหนังสือภายในราชการ และเอกสารส าเนาบัตร
ประชาชนท่ีน ามาติดตอ่ราชการ ส านกัเทคโนโลยีจึงไดมี้การมอบหมายงานตามกอง หรือกลุ่มงาน
ภายในบางกลุ่มเพ่ือน าไปปฏิบตัิ ท าใหเ้กิดกิจกรรมอยู่สองเรื่องคือ การเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือการใช้
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ประโยชนข์อ้มูลทางคดีระหว่างหน่วยงานทัง้ภายนอก และภายใน กิจกรรมท่ีสองคือการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางระบบปฏิบตัิการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการติดตามของประชาชน ซึ่งการท่ี
ท าให้สองกลุ่มงานได้น าไปปฏิบัติกลายเป็นกิจกรรมนั้นเป็นเพราะความสอดคล้องในระบบ
ขอบเขตงานท่ีผูอ้  านวยการส านกัไดพ้ิจารณาจากเนือ้หาจากขอ้สั่งการ 

 
“เน่ืองจากมีการพิจารณาในเนือ้หาขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีในการผลกัดนัใหห้นว่ยงานภาครฐั
ไดล้ดการใชก้ระดาษ และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพ่ือลดการใชท้รพัยากร ลดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติ และเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน จึงตอ้งหาขอ้สนับสนุนในการพิจารณาจาก
ขอบเขตหนา้ท่ีในกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือการท างานท่ีคล่องตวัต่อการปฏิบตัินัน้ตอ้งพิจารณาให้
เหมาะสม และสอดคลอ้งต่อหนา้ท่ีกลุ่มงาน หากไม่มีความสอดคลอ้งผูป้ฏิบตัิจะไม่เกิดความ
เข้าใจแล้วน าไปสู่การปฏิบัติท่ีผิดพลาด” (ชฎาวัลย์ สิงห์อินทร์, การส่ือสารส่วนบุคคล ,  
22 ตลุาคม 2562) 

 
สงัเกตไดว้่าในการพิจารณาของผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณา

จากเนือ้หาขอ้สั่งการ ถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารของส านกังานอยัการสงูสดุซึ่งจาก
เนือ้หาขอ้สั่งการดงักล่าวไดส้อดคลอ้งดา้นนโยบายการพฒันาองคก์รอยัการในขอ้ท่ี 3 ท่ีมีเนือ้หา
กล่าวไวว้่า น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานใหมี้ ความรวดเร็ว 
ถกูตอ้ง สามารถรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0) ของ
รฐับาล จึงมีความสอดคลอ้งตอ่การน าไปปฏิบตัิภายในส านกังานอยัการสูงสดุ และขอ้ส าคญัของ
การพิจารณาคือการพิจารณาว่ากอง หรือกลุ่มงานประเภทใดเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตัิตามท่ี
ผูอ้  านวยการไดก้ล่าวไวคื้อ หากพิจารณาไม่ถ่ีถว้นอาจเกิดขอ้ผิดพลาดต่อการปฏิบตัิได ้กล่าวคือ
หากได้น าลงไปปฏิบัติแล้วไม่ตรงตามขอบเขตหน้าท่ีของผู้ปฏิบัตินั้นจะท าให้เกิดการปฏิบัติ
ผิดพลาดผลจากการท่ีไม่เขา้ใจ หรือความไม่ช  านาญต่อการปฏิบตัิท่ีไม่สอดคลอ้งตอ่หนา้ท่ี ท าให้
การพิจรณาการระดมพลงัของส านกัเทคโนโลยีฯ แตกตา่งกบัการระดมพลงัของส านกังานยอ่ยของ
ส านกังานอยัการสงูสดุท่ีเป็นหนว่ยบริการประชาชนโดยตรง 

4.3.1.2 การพจิารณาของส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุด 
เป็นกิจกรรมหรือการน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อย โดยในล าดบัแรกเป็นการ

พิจารณาถึงความเรง่ด่วนท่ีตอ้งปฏิบตัิ หรือไม่ มีความส าคญัอย่างไรกบัองคก์ร และสอดคลอ้งต่อ
กระบวนการท างานรวมไปจนถึงความเก่ียวขอ้งถึงความจ าเป็นตอ่ส านกังานอยา่งไร ซึ่งผูว้ิจยัไปท า
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การรวบร่วมข้อมูลในพื ้นท่ีจึงทราบว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ท่ีส  านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจัดหาให้ตามส านักงานย่อยหากน าไปใช้จะขึน้อยู่กับผู้
พิจารณานัน้คือ ผูอ้  านวยการส านัก หรืออธิบดีตามส านักงานต่าง ๆ ท่ีมีความเห็นชอบในความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชง้าน และขึน้อยูก่บัการตีความในเรื่องของการยกเลิกส าเนากระดาษว่าจะลด
การใช้วิธีการลดจ านวนการใช้อย่างไรว่าจะปฏิบัติตามวิธีการท่ีส านักเทคโนโลยีได้ให้ไว้ หรือ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน จากการส ารวจพืน้ท่ี
ในการใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรนัน้จ  าแนกออกมาไดด้งันี ้

 
ตาราง 6 การใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรอเนกประสงค ์

 

ส านกังานย่อย 
ใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอา่น

บตัร 
ไมใ่ชอ้ปุกรณเ์ครื่อง

อา่นบตัร 
ไดใ้ชอ้ปุกรณเ์ครื่อง
อา่นบตัรแตมี่ปัญหา 

ส านกังานย่อย A  
 

 

ส านกังานย่อย B  
 

 

ส านกังานย่อย C   
 

ส านกังานย่อย D  
 

 

ส านกังานย่อย E  
 

 

ส านกังานย่อย G  
  

 
จากตารางท่ี 6 แสดงถึงส านกังานย่อยท่ีไดร้บัอุปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรอเนกประสงค์

เพ่ือน าไปใช้งาน หรือได้รบัไปแล้วแต่ยังไม่ใช้งานในการปฏิบัติจะมีเหตุผลท่ีไม่สอดคล้องต่อ
กระบวนการท างานของส านักงาน หรือมีการขัดต่อระเบียบ และไม่มีความจ าเป็นต่อการน าไป
ปฏิบตัิเพราะไม่เกิดผลใด ๆ เก่ียวกับส านกังาน หากสงัเกตในตารางจะมีความแตกต่างกนัในเรื่อง
ของการไม่ใชง้าน ใชง้าน และใชง้านแลว้มีปัญหาต่ออุปกรณ ์ซึ่งมีความเช่ือมโยงถึงขัน้การระดม
พลงัของการพิจารณาว่าควรจะน าไปใชห้รือไม่ และการหาเหตผุลขอ้สนบัสนุนภายในส านกังาน 
ไมว่า่จะเป็นบคุคล และสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่การตดัสินใจท่ีรบัมาเพ่ือปฏิบตัิตอ่ไป 
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การพิจารณาของส านกังานตา่ง ๆ จะเกิดขึน้ตอ่เม่ือมีหนงัสือท่ีส่ือสารการภายใน
องค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การท่ีส านักงาน A ต้องการให้ส  าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสนบัสนนุอปุกรณท์างคอมพิวเตอร ์หรือการแกไ้ขในตวัระบบสารสนเทศ
ท่ีส านกังาน A ไมมี่ความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี จงึตอ้งขอความช่วยเหลือไปยงัส านกัเทคโนโลยี 
กล่าวคือ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นฝ่ายคอยสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี แต่ครัง้นีก้าร
พิจารณาเกิดขึน้ในส่วนของส านกังานย่อยตามท่ี ผูอ้  านวยการส านกั A B C D E และ G ไดก้ล่าว
ตรงกนัวา่ 

 
“การพิจารณานัน้จะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีบนัทึกมาถึง (หนงัสือราชการภายใน) นั่นคือขัน้ตอนแรก 
และพิจารณาในเนือ้หาวา่มีความส าคญัตอ่ส านกังานอย่างไร มีความเก่ียวขอ้งตอ่เนือ้งานของ
ส านักงานหรือไม่  ท้ายท่ีสุดหากเก่ียวข้องก็จะส่งไปกลุ่มต่าง ๆ ภายในส านักงาน ”  
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้อ  านวยการส านักงานย่อ ย  G, การส่ือสารส่ วนบุคล ,  
30 กนัยายน 2562) 

 
จากค ากล่าวในขอ้มลูเบื่องตน้ท าใหผู้ว้ิจยัไดส้  ารวจจากเอกสารหนงัสือเวียนท่ีส านกั

เทคโนโลยีสารสนเทศไดส้่งไปเป็นหนังสือขอความร่วมมือตามส านกังานย่อยต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะให้
ทราบถึงวิธีการใชง้านเครื่องอ่านบตัรอเนกประสงค ์และไดอ้า้งอิงหนงัสือขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี
ภายในเนือ้หาอีกดว้ยซึ่งเป็นเลขท่ีหนงัสือ อส 0001.1(ทส)/ว420 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ.2560 
ซึ่งหนงัสือเวียนฉบบันีมี้เวลาท่ีห่างกบัขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีมาระยะหนึ่ง การท่ีส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้า้งอิงขอ้สั่งการเขา้ไปในเนือ้หาดว้ยนัน้คือการใหส้  านกังานย่อยท่ีไดร้บันัน้เกิดการ
ต่ืนตวัในการใชอุ้ปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรอเนกประสงคเ์พ่ือในการลดการใชส้  าเนาเอกสารจากผูม้า
ติดต่องานราชการ และในเนือ้หายังได้กล่าวถึงการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และในข้อท่ีส าคญัคือการลดการใชท้รพัยากรท่ีแทรกว่าดว้ยเรื่องของการลดการใช้
ส  าเนาเอกสารไมว่า่จะเป็นเอกสารทางราชการ และส าเนาบตัรประชาชนท่ีมาตดิตอ่ 

หากวิเคราะหก์ารพิจารณาของส านกังานย่อยจากการสมัภาษณน์ัน้ไดแ้สดงถึงการ
ล าดบัการตดัสินใจท่ีไดเ้คยกล่าวไวใ้นระดบัจลุภาคถึงล าดบัในการตดัสินในก่อนท่ีจะส่งผ่านไปยงั
ผูล้งมือปฏิบตัิจะตอ้งมีการพิจารณาก่อน ซึ่งการตดัสินใจเป็นล าดบัแบบนีม้ักจะเกิดขึน้ในระบบ
ราชการเสมอ เป็นเหตผุลอย่างหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการล่าชา้ต่อการปฏิบตัิหางล าดบัผูต้ดัสินใจนัน้มี
จ  านวนท่ีมาก ภาครฐัจึงไดมี้การลดขัน้ตอนการตดัสินใจ กล่าวคือการจ าแนกออกเป็นกลุ่มงาน
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ภายในองคก์รนัน้ท าใหมี้ผลต่อการพิจารณาท่ีสัน้ลงเพราะการจ าแนกเป็นกลุ่มงานท าใหง้่ายต่อ
การตดัสินใจท่ีจะมอบหมายงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งต่อกระบวนการท างานตามกลุ่ม
งานอีกดว้ย 

เม่ือจบกระบวนการตัดสินใจ และการพิจารณาในระดับหนึ่งแล้วในกระบวนการ
ตอ่ไปคือการหาขอ้สนบัสนนุดั่งท่ีเคยกล่าวไป เช่น ความส าคญั มีความจ าเป็นหรือความเก่ียวขอ้ง
อย่างไรต่อหน่วยงานรวมไปจนถึงนโยบาย และปัจจัยสิ่งแวดลอ้มของหน่วยงาน กล่าวคือหาก
ปัจจัยใดไม่สอดคลอ้งต่อการปฏิบตัินัน้อาจส่งผลไดอ้ยู่ 2 กรณีในเบือ้งตน้คือน าไปใชง้าน หรือ
ปฏิบตังิาน และไม่มีการใชป้ระโยชนจ์ากอปุกรณ ์หรือแนวทางท่ีหนว่ยงานราชการกลางไดก้ าหนด
ขึน้ ดงัท่ีส  านักงานย่อย A D E และG ไดก้ล่าวถึงการหาขอ้สนับสนุน หรือการหาเหตุผลต่อการ
น าไปปฏิบตัวิา่ 

 
“การน าแนวทางการไปปฏิบตัิไดน้ัน้ตอ้งพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อหน่วยงานเรามากนอ้ย
เพียงใด มีความพรอ้มต่อการน ามาปฏิบัติหรือไม่ และเป็นนโยบายหรือไม่ แต่ในกรณีของ
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษนัน้เป็นกรณีท่ีทางรฐับาลใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากตอ่การ
ปฏิรูปการปฏิบัติจากเดิมให้เป็นการปฏิบัติในแนวใหม่เช่น การลดส าเนากระดาษนั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีมาชว่ยทัง้หมด แตแ่ปลงเปล่ียนกระบวนการปฏิบตัใินระบบงานตา่ง ๆ 
ตามกลุ่มงานใหน้อ้ยลง เช่นหากในดา้นปฏิบตัิการจดัพิมพเ์อกสารราชการจะตอ้งใชก้ระดาษ
เพ่ือพิมพอ์อกมาอ่าน เราสามารถใชก้ระดาษ reuse ไดเ้พ่ือน ากลับมาใชซ้  า้โดยไม่ตอ้งเสีย
กระดาษสูญเปล่า” (ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ขา้ราชการส านักงานย่อย A, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 1 ตลุาคม 2562) 

 
จากการสมัภาษณท่ี์เป็นหวัขอ้ในการสนบัสนนุแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัตอ่

ความเก่ียวข้องในทางนโยบายของหน่วยงานว่าสอดคล้องอย่างไร เก่ียวข้องอย่างไรต่อการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานนัน้ หากแต่ว่ามีขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีอาจท าใหส้  านกังานย่อยท่ี
ได้รับเรื่องไปพิจารณานั้นอาจยอมน าไปปฏิบัติ เพราะข้อสั่ งการนั้นเป็นค าสั่ งท่ีราชการต้อง
ไตร่ตรองใหดี้หากไม่ปฏิบตัินัน้อาจจะเกิดปัญหาภายหลงัท่ีตามมา จึงกล่าวไดว้่าในขัน้การระดม
พลงัของส านกังานย่อยของส านกังานอยัการตา่ง ๆ มีกระบวนการตดัสินใจท่ีเหมือนกนัในเรื่องของ
การใหค้วามส าคญัต่อนโยบายของรฐั และของหน่วยงานรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิ
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ของส านักงานล้วนแล้วเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งท่ีมีผลน าไปสู่ขัน้การปฏิบัติ ท าให้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์
กระบวนการระดมพลงัของส านกังานอยัการสงูสดุไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 แผนล าดบัการตดัสินใจระดบัจลุภาคของส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

ตามแผนภาพท่ี 11 เป็นล าดับการตัดสินใจระดับจุลภาคผู้วิจัยเห็นว่าล าดับการ
ตดัสินใจมีความเก่ียวขอ้งในขัน้การระดมพลงั ซึ่งการตดัสินใจถือเป็นล าดบัแรกของขัน้ระดมพลงั 
และเป็นส่วนท่ีจะชีช้ะตาตวันโยบายตา่ง ๆ ว่ามีความส าคญัอย่างไรตอ่หน่วยงานท่ีจะน าไปปฏิบตั ิ
หรือมีความเร่งด่วนท่ีจะตอ้งน าไปปฏิบัติกล่าวคือ ในระดบัจุลภาคจะเป็นการปรบัตัวท่ีจะตอ้ง
อาศยัการตดัสินใจซึ่งเป็นการพิจารณาในขัน้การระดมพลงั และการแสวงหาความสนบัสนนุ ท าให้
ในการตัดสินใจของส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดจะพิจารณาถึงความสอดคล้อง
ระหวา่งวตัถปุระสงคข์องแนวทางการปฏิบตักิบัขอบเขตงานของส านกังาน และมีการตอบสนองตอ่
ความตอ้งการของหน่วยงานหรือไม่แลว้จะน าไปสู่ประการท่ีสองการแสวงหาความสนบัสนุนจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกของหนว่ยงานท่ีไดร้บันโยบายมาปฏิบตัิ ซึ่งท าใหส้มาชิกองคก์รไดมี้ส่วน
รว่มในการปฏิบตัิ สงัเกตไดว้่าการระดมพลังทางกลุ่มภายในส านกัเทคโนโลยีมีความชดัเจนเป็น
อย่างมากเพราะโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความสอดคล้องตั้งแต่นโยบายภายในองคก์ร 
และแผนการปฏิบตัิท่ีไดน้  ามาปฏิบตัิในช่วงเวลาก่อนหนา้นีเ้ป็นผลท าใหมี้ความชดัเจนรวมไปถึง
ขอบเขตท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางเทคโนโลยีโดยตรง จึงไดว้ิเคราะหข์อ้มูลการสมัภาษณจ์ากหวัหนา้
กลุม่ระบบฐานมลูดงันี ้

 
 
 

ผูอ้  านวยการ

ส านกังานย่อยของ

ส านกังานอยัการ

สงูสดุ 

หวัหนา้กลุม่/กอง 
เจา้หนา้ท่ีของส านกั

ลงมือปฏิบตัิ 
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“การตดัสินใจในล าดบัแรกของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะเป็นผูอ้  านวยการ
พิจารณาถึงความเก่ียวขอ้งตอ่ขอบเขตงานว่ากลุ่มใดในส านกัเทคโนโลยีมีความสอดคลอ้งต่อ
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ซึ่งโครงการดงักล่าวเป็นการพฒันาต่อยอดในมีความชดัเจน
มากยิ่ง ท าให้มีความสอดความต่อความตอ้งการเช่ือมโยงฐานข้อมูลราษฎร ในการไม่ใช้
ส  าเนากระดาษมาตดิตอ่ราชการ ท าใหก้ลุ่มฐานขอ้มลูไดน้  าโครงการดงักล่าวมาปฏิบตัริว่มกบั
ระบบ AGO-NSW” (ชฎาวลัย ์สิงหอิ์นทร,์ การส่ือสารสว่นบคุล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
การพิจารณาของหวัหนา้กลุ่มระบบฐานขอ้มลูไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งต่อ

ขอบเขตงาน และความตอ้งการของโครงการท่ีมีความตอ้งการลดการใชก้ระดาษโดยการประยกุต์
การใชเ้ทคโนโลยีเป็นหลกัทัง้ดา้นปฏิบตัริาชการ และดา้นการบรกิารประชาชน ท าใหก้ารพิจารณา
ครัง้นี ้ได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญต่อความสอดคล้องในการปฏิบัติมากกว่าท่ีจะใช้นโยบายมา
พิจารณาเป็นหลักกล่าวคือ การพิจารณาโครงการในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิจากแผนการเช่ือมโยง
ขอ้มลูจากแผนเดิมท่ีมีการปฏิบตัท่ีิมีความใกลเ้คียงโคงการยกเลิกส าเนากระดาษดงักล่าวจงึท าให้
ผูอ้  านวยการไดพ้ิจารณาแล้วว่ากลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลมีความเหมาะสมต่อการน าโครงการ
ดงักล่าวไปปฏิบตัิในครัง้นี ้แต่ไม่ไดมี้การแสวงหาความสนบัสนุนแต่อย่างใดเพราะเป็นโครงการ 
และแผนไดถ้กูก าหนดมาตัง้แตแ่รกเริ่มจากหน่วยงานท่ีเป็นตวัแทนการก าหนดจากรฐับาลอยู่แลว้ 
จงึกลายเป็นการสั่งการใหป้ฏิบตัมิากกวา่ท่ีจะรว่มการก าหนดในการแสดงหาแนวทางปฏิบตั ิ

อย่างไรก็ตามหน่วยงานระดบัล่าง หรือส านกังานย่อยก็ไดมี้การระดมพลงัตามท่ีได้
กล่าวไปในรายละเอียดย่อยของตารางท่ี 6 ไดแ้สดงถึงวิธีการพิจารณาท่ีคลา้ยคลึงกันตามท่ีได้
แสดงขอ้มูลในเบื่องตน้ จึงไดข้อ้สังเกตในการระดมพลังท่ีมีผลจากตารางท่ี 6 คือ มีผูน้  า Smart 
Card Reader ไปใชง้านในระดบัท่ีนอ้ยมาก สาเหตมีุความเก่ียวขอ้งมาจากการท่ีหน่วยงานส่วน
ใหญ่ไดร้บัอุปกรณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกับหน้าท่ี เช่น ส านักงานย่อย A B D และ E ไม่ไดน้  าอุปกรณ์
ดงักลา่วไปใชง้านท าใหผู้ว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูมาจากผูอ้  านวยการส านกังานท่านหนึ่งดงันี  ้
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“การท่ีทางส านักงานไดร้บัอุปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชน หรือท่ีเรียกกันว่า Smart Card 
Reader จะเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประโยชน์แต่ทางส านักงานได้รับมาแต่ไม่ได้น  าไปใช้งานเลย 
เพราะว่าทางส านกังานเราไม่ไดใ้หบ้ริการประชาชนโดยตรงจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าไปใช้
งาน” (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ  านวยการส านักงานย่อยC, การส่ือสารส่วนบุคล ,  
1 ตลุาคม 2562) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องในทางการใช้งานของ

อุปกรณ์เป็นการพิจารณาจากผูมี้อ านาจในการตดัสินใจภายในส านักงานย่อยคือผูอ้  านวยการ
ส านัก หากแนวทางการปฏิบัติหรือนโครงการดังกล่าวไม่มีความสอดคลอ้งต่อส านักงานจะไม่
น าไปสู่การปฏิบตัิ แตไ่ม่อาจเสมอไปท่ีจะไมมี่การน าโครงการดงักลา่วไปปฏิบตัินัน้คือ การเกิดการ
ตีความในเนือ้หาของโครงการ แนวทางการปฏิบตัิ และมาตรการท่ีถูงส่งลงมาจากส่วนราชการ
กลางท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบในโครงการ ซึ่งการท่ีไดมี้การพิจารณาในเนือ้หาอีกครัง้จะเกิดขึน้ต่อเม่ือ
ทางส านกังานย่อยไดเ้ห็นถึงความส าคญัของโครงการ หรือมีความจ าเป็น จึงท าใหผู้ว้ิจยัไดว้่าการ
ท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ผูน้  าไปปฏิบตัจิะสามารถน าไปปฏิบตัิไดโ้ดยการปฏิบตัิอาจแตกตา่งไปจากเดิมท่ี
ผู้แปลงได้ก าหนดวิธีการไว้แต่การปฏิบัติดังกล่าวยังคงปฏิบัติตามวัตถุประสงคเ์ดิม เช่น ใน
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษได้มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมุ่งเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเช่ือมโยงขอ้มูลทะเบียนราษฎร ท าใหส้  านักงานย่อยไดน้  าไปปฏิบตัิโดยการ
ปรบัเปล่ียนวิธีการในการปฏิบตัิ ซึ่งผูป้ฏิบตัิอาจไม่ใชง้านอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนเพ่ือ
ตรวจสอบยืนยนัตวัตน จนท าใหผ้ลไปต่อขัน้ปฏิบตัิเกิดการปฏิบตัิแตกต่างไปจากรูปเดิมท าใหผ้ล
ออกมาจากการปฏิบัติดังกล่าวท่ีขัดแยง้ภายในตวัเองท่ีมีผลมาจากการปรบัเปล่ียนวิธีการของ
ส านกังานยอ่ยนั่นเอง 

โดยระดบัจลุภาคไดถ้กูแบง่เป็นสองส่วนคือในส่วนแรกจะเป็นดา้นเทคนิคของการใช้
ทักษะดา้นเทคโนโลยีโดยตรงในกลุ่มระบบฐานขอ้มูลของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ซึ่งเกิดจากการระดมพลงัในกลุม่ถือไดว้า่เป็นหน่วยงานยอ่ยภายในส านกัเทียบเทา่ไดร้ะดบั
กอง และมีขอบเขตงานท่ีสอดคลอ้งตอ่เนือ้หาโครงการ จึงไดเ้กิดการพิจารณาในล าดบัของหวัหนา้
กลุ่มเพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ฏิบตัิไปด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดขึน้หนดขึน้ จะเห็นไดว้่าในส่วนท่ี
น าลงไปปฏิบตัิของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะไม่มีการปรบัเปล่ียนแนวทางการ
ปฏิบตัจิากโครงการใด ๆ เพราะมีความสอดคลอ้งในตวัโครงการ แนวทางการปฏิบตัิ และมาตรการ
รวมไปถึงขอบเขตงานท่ีตรงตัวในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีรบัผิดชอบเป็นปกติอยู่แล้ว จึงมีความ
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แตกต่างจากส่วนท่ีสองท่ีน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยท่ีบา้นงส านกัไม่มีความสอดคลอ้งใน
ขอบเขตงาน หรือบางส านกัขาดความเขา้ใจในตวัโครงการจนน าไปสู่การปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิ
ใหม่เพ่ือท าใหง้่ายตอ่ผูป้ฏิบตัิ และมีความสอดคลอ้งในระบบงานเดิมของส านกังานย่อยแต่ท าให้
ผูว้ิจยัเห็นไดช้ดัเจนว่าในส่วนท่ีสองในการน าลงไปปฏิบตัิส  านกังานย่อยการระดมพลงัดงักล่าวมี
ความชดัเจนในการปรบัตวัเขา้หานโยบายเป็นอยา่งมาก ซึ่งตรงกับค ากลา่วของเบอรแ์มนท่ีเรียกว่า 
“การปรบัตวัเขา้หากนัและกนั” (mutual adaptation) 

การปรบัตวัเขา้หากนัและกนัจากผูร้บัผิดชอบโครงการไดท้  าการแปลงใหเ้ป็นรูปธรรม
ขึน้มาเพ่ือให้หน่วยงานระดับล่างเกิดความเข้าใจ การระดมพลังจึงมีความส าคัญท่ีจะท าให้
หน่วยงานท่ีไดร้บัไปปฏิบัตินั้น จะสามารถน าแนวทางไปปรบัใชภ้ายในหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงคข์องนโยบาย และโครงการ ซึ่งการระดมพลงัของส านกังานอยัการสงูสดุทัง้ กลุ่ม/กอง
ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับส านักงานย่อยA B C D E และG ไดท้  าการ
ปรบัตัวในการเข้าหาโครงการ ผู้วิจัยสังเกตไดว้่าการปรบัตัวเขา้หากันและกัน ตอ้งอาศัยความ
เขา้ใจของผูป้ฏิบตัิ และการตดัสินใจท่ีจะยอมรบัเพ่ือท่ีจะน าโครงการดงักล่าวไปปฏิบตัิใหส้  าเร็จ 
ท าใหผู้ว้ิจยัไดล้  าดบัตามภาพดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ล  าดบักระบวนการระดมพลงัน าไปสู่การปรบัตวัเขา้หากนัและกนั  
(mutual adaptation) 

กระบวนการระดมพลงั 

1.การพิจารณาของของส านกังานยอ่ย A B C D E และG / กลุม่งานภายในส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2.การตดัสนิใจในการยอมรบัน าแนวทางมาปฏิบตัิ 

แนวทางการปฏิบตั ิ

1.หนงัสอืเวยีนจากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัใินการ

ขอความรว่มมือใชเ้ครือ่งอา่นบตัรประชาชนเพื่อลดการใชก้ระดาษในการตดิตอ่ราชการ 

2. คูม่ือรายละเอียดตอ่การใชง้านเครือ่งการบตัรประชาชน 

3.เอกสารการชีแ้จงมาตรการลดการใชก้ระดาษของส านกั ก.พ.ร. 

เกิดการปรบัตวัเขา้หาโครงการ 
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ตามภาพท่ี 12 เป็นล าดบักระบวนการระดมพลังต่อการน าแนวทางการปฏิบตัิจาก
หน่วยงานระดบับนมาสู่การพิจารณา ซึ่งภายในส านกังานผูป้ฏิบตัิในการพิจารณาสามารถเป็น 
อธิบดีอยัการส านกังานย่อย ผูอ้  านวยการส านกั หรือหวัหนา้กลุ่มกอง ก็สามารถพิจารณาไดต้าม
ความเหมาะสมในการท่ีเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะยอมรบัในอดัดบัแรก ซึ่งการพิจารณาดงักล่าวเกิดจาก
การไดร้บัข้อมูลเป็นในรูปแบบหนังสือ หรือค าสั่ง โดยหลัก ๆ ทางราชการจะเป็นในรูปหนังสือ
ภายในเพ่ือชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติในการลดการใชก้ระดาษดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
แทรกในเนื ้อหาท่ีเก่ียวข้องกับข้อสั่ งการนายกรัฐมนตรี รวมไปจนถึงการใช้งานอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ได้รบัอิทธิพลมาจากนโยบายไทยแลนด ์4.0  หากได้มีการพิจารณาในความ
เหมาะสมตอ่แนวทางในการปฏิบตัิแลว้ ล าดบัท่ีสองจะเป็นการตัดสินใจในการยอมรบัผูว้ิจยัพบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรบัคือ 1) สภาพแวดลอ้มการท างาน 2) ความสอดคลอ้งในขอบเขตหนา้ท่ี
ในการปฏิบตัิ 3) ความเขา้ใจตอ่วิธีการ หรือแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ทัง้สามนีเ้ป็นส่วนประกอบท่ี
ผูว้ิจัยไดพ้บเจอในการสัมภาษณ์ จึงมองไดว้่า การท่ีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอือ้ในการท า
แนวทางไปปฏิบตัิจะขึน้อยู่กับอุปกรณ ์หรือเครื่องมือท่ีไดถ้กูส่งมาพรอ้มกับคู่มือในการปฏิบตัิ ซึ่ง
อปุกรณด์งักล่าวมกัเป็นปัญหาหากผูย้อมรบัแลว้น าไปปฏิบตัิจะส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาในขัน้ถดัไป
ต่อจากขั้นระดมพลังได้ ส่วนประกอบล าดับถัดมาจะต่อเน่ืองจากสภาพแวดล้อมคือ ความ
สอดคล้องในหน้าท่ี ซึ่งมักจะเก่ียวข้องเหมือนสภาพแวดล้อมในด้านอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ไม่
สอดคลอ้งก็จะท าใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบตัิเช่นกัน จึงมีความคลา้ยคลึงกับสภาพแวดลอ้มเป็น
อย่างมากเพียงแค่แตกต่างกันในตัวระเบียบ และอุปกรณ์สามารถตอบโจทย์ต่อผูใ้ชง้านได ้ใน
ล าดับท่ีสามเป็นความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติในแนวทางหากปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ก็จะ
สามารถชีไ้ดว้่าผูป้ฏิบัติมีความเขา้ใจ แต่ส่วนใหญ่ท่ีผูว้ิจัยไดแ้สดงขอ้มูลในส านักงานย่อยตาม
ต า รา ง ท่ี  6  พ บ ว่ า อุ ป ก รณ์ ห ลั ก ท่ี ใช้ ใน แ น วท า งอ ย่ า ง เค รื่ อ งอ่ า น บั ต รป ระ ช า ช น  
(Smart Card Reader) ไม่ถูกน าไปใชง้านทัง้หมด แต่การปรบัตวัก็ไม่ไดห้มายถึงผูป้ฏิบตัิจะตอ้ง
ปฏิบตัทิกุขัน้ตองเพียงแตป่ฏิบตัใิหเ้กิดการปฏิบตัไิดอ้ยา่งตอ่เน่ืองได ้

ดงันัน้ขัน้การระดมพลังจะขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีผู้ปฏิบัติไดพ้ิจารณา และยอมรบัท่ีจะ
น ามาปฏิบตัิในหน่วยงานระดบัล่าง ซึ่งในขัน้ระดมพลังผูว้ิจยัไดพ้บว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้งส่งผลต่อการ
พิจารณาคือ ขา้ราชการในระดบัผู้บริหาร ไดแ้ก่ ผู้อ  านวยการส านักงานย่อย และอธิบดีอัยการ
ส านักงานย่อย กล่าวไดว้่าผูท่ี้สามารถตดัสินใจในขัน้ท่ีชีช้าดไดน้ัน้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ านาจในระดบั
หนึ่งของหนว่ยงาน จงึจะสามารถน าเขา้ไปสูก่ระบวนการขัน้การปฏิบตัใินขัน้ถดัไปนั่นเอง 
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4.3.2 การปฏิบัตภิายในส านักงานย่อย และกองย่อย 
ขัน้การน าไปปฏิบตัินัน้จากท่ีเคยกล่าวไปในการพิจารณาในระดบัหน่วยงานราชการ

กลางท่ีเป็นผูด้  าเนินงานเรื่องการยกเลิกส าเนากระดาษ คือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีแปลงนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิตามส านกังานย่อย และกองต่าง ๆ 
จงึมี 3 กิจกรรมท่ีทางส านกัเทคโนโลยีไดแ้ปลงมาเป็นรูปธรรมนัน้คือ  

1) การเช่ือมโยงขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน  
2) พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรกิารประชาชน  
3)การน าเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์(Smart card reader) ไปใช้ในตาม

ส านกังาน และใชร้ะบบสารสนเทศท่ีองคก์รไดพ้ฒันาขึน้เพ่ือลดขัน้ตอนการท างาน  
โดยกิจกรรมท่ีก าหนดขึน้นัน้เป็นเป็นกิจกรรมหลกั ๆ ท่ีส่งไปใหท้างส านกังานยอ่ยเพ่ือ

การปฏิบตั ิซึ่งการปฏิบตันิัน้จะเกิดขึน้ไดน้ัน้จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากขัน้การระดมพลงัเสียก่อน
มิฉะนัน้จะท าใหก้ารปฏิบตัิไม่เกิดผล หรือการไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ หรือท าใหเ้กิดการปฏิบตัแิตไ่ม่
เป็นไปตามเปา้หมาย ดงันัน้ผูป้ฏิบตัิในขัน้แรกของการปฏิบตัิจะตอ้งท าความเขา้ใจเสียก่อนตามท่ี
ได้เคยกล่าวไว้ข้างตน้ในเรื่องของการพิจารณาจึงท าให้เกิดกิจกรรมอยู่สามกิจกรรมและแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือ 1)ส่วนท่ีหนึ่งในกลุ่มกองของส่วนราชการกลางของส านักเทค โนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 2) ส่วนท่ีสองน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยของส านกังานอยัการ
สงูสดุ ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะครอบคลมุถึงกระบวนการในการปรบัเปล่ียนนโยบายหรือโครงการท่ีไดมี้การ
ยอมรบัแลว้น าออกมาปฏิบตัไิดจ้ริง แตใ่นบางส านกังานอาจมีการน าไปปฏิบตัิแตไ่ดป้ฏิบตัใินระยะ
หนึ่งแลว้เกิดปัญหา หรือไม่เกิดผลใด ๆ และอาจไม่มีการน าไปปฏิบตัิ จึงท าใหกิ้จกรรมดงักล่าวได้
ถูกระงับท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายต่อการปฏิบตัิ และมีผลน าไปสู่ขัน้ตอนของการน าไปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ืองของโครงการ หรือกิจกรรมนั่งเอง 

จากท่ีไดก้ล่าวไปในขัน้ของการน าไปปฏิบตัินั้นส านกังานยอ่ย และส่วนราชการกลาง
ไดน้  าไปปฏิบตัิแลว้ส่งมอบใหผู้ป้ฏิบตัิแตกต่างกันออกไป โดยกิจกรรมทัง้สามไดถู้กส่งมอบไปยงั
ส านกังาน หรือกลุ่มงานท่ีเหมาะสมและเก่ียวขอ้ง ซึ่งในสองกิจกรรมแรกจะถกูปฏิบตัิในกลุ่มย่อย
ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกิจกรรม ท่ีสองได้น าลงไปปฏิบัติตาม
ส านกังานยอ่ยจากท่ีไดเ้คยกลา่วไป 
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ตาราง 7 กิจกรรมท่ีถกูน าลงไปปฏิบตัใินส านกังานย่อย และกลุม่งาน 
 

กิจกรรมท่ีน าไปปฏิบตัิ ส านกังานย่อย และกลุม่งาน 
1.การเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างหนว่ยงาน 
2.พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรกิาร
ประชาชน 
 
3.การน าเครื่องอา่นบตัรอเนกประสงคไ์ปใชใ้น
ตามส านกังาน (Smart card reader) และใช้
ระบบสารสนเทศท่ีองคก์รไดพ้ฒันาขึน้เพ่ือลด
ขัน้ตอนการท างาน 
 

ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กลุม่งานพฒันาระบบฐานขอ้มลู 
2. กลุม่งานสนบัสนนุทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.1 ส านกังานย่อย A 
3.2 ส านกังานย่อย B 
3.3 ส านกังานย่อย C 
3.4 ส านกังานย่อย D 
3.5 ส านกังานย่อย E 
3.6 ส านกังานย่อย G 

 

จากตารางท่ี 7 ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งการปฏิบตัิส  าหรบักิจกรรมทัง้สามเพ่ือจ าแนกว่า
กิจกรรมใดถูกส่งไปยงักอง กลุ่ม และส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสูงสุด ซึ่งผูว้ิจยัจ  าแนก
ออกโดยการวิเคราะหจ์ากการสมัภาษณ ์จากการรวบรวมเอกสาร และการสงัเกตตามลกัษณะของ
ขอบเขตงานท่ีผู้ลงมือน าไปปฏิบัติ จึงท าให้การน าไปปฏิบัติในแต่ละด้านจะเป็นการปฏิบัติท่ี
แตกตา่งกนัออกไป และอาจมีการปรบัเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมกบัส านกังานท่ีไดร้บักิจกรรมนัน้
ไปปฏิบตั ิ

4.3.2.1 การปฏิบัตกิิจกรรมของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีถือว่าเป็นไดท้ัง้ผูน้  านโยบาย โครงการ และขอ้สั่งการไปแปลง 

และสามารถเป็นผูป้ฏิบตัิเพราะขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีมีเนือ้หาท่ีเนน้การพัฒนา และการ
ประยุกตใ์นการใชเ้ทคโนโลยีในการเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการใชข้อ้มูลทัง้ภายใน
ส านกังานอยัการสูงสุด และระหว่างหน่วยงานราชการภายนอกรวมไปจนถึงการพัฒนาระบบใน
การบริการประชาชน ส านกัเทคโนโลยีจึงมีความส าคญัต่อการสนบัสนุนองคก์รในดา้นเทคโนโลยี 
ท าใหส้  านกัเทคโนโลยีไดน้  ากิจกรรมท่ีแปลงจากเนือ้หาขอ้สั่งการมาสง่ลงไปยงักลุม่งานในสองกลุ่ม
เพ่ือท าการปฏิบตัิ จึงประกอบไปดว้ยกลุ่มสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลู 
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โดยกลุ่มแรกไดส้นับสนุนดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีคอย
สนบัสนนุองคก์ร ถือไดว้่าเป็นกลุม่ท่ีมีความส าคญัท่ีคอยประสานระหว่างหนว่ยงานประชาสมัพนัธ์
การลดการใชก้ระดาษท่ีเป็นโครงการของรฐับาล และจดัหาอปุกรณน์ าสง่ใหส้  านกังานยอ่ยตา่ง ๆ 

 
“ส านกัเทคโนโลยีไดป้ระสานไปภายนอกหน่วยงานเพ่ือติดต่อในการจดัหาอปุกรณเ์ครื่องอ่าน
บตัรอเนกประสงคเ์พ่ือน าอปุกรณเ์หล่านัน้มาใชใ้นการอ่านบตัรประชาชนท่ีมาตอ่ราชการตาม
ส านกังานของส านกังานอยัการตา่ง ๆ ซึ่งสอดคลอ้งตอ่แนวทางการปฏิบตัิตามท่ีรฐับาลใหล้ด
การใช้กระดาษในการประหยัดทรพัยากร และเน้นการใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ต่อการบริการ
สาธารณ ะรวม ไปถึ งพัฒ นาองค์ก รในการบ ริห าร เพ่ื อก้ าว เข้าสู่ ร ัฐ บ าลดิ จิ ทั ล ”  
(อนวชั ทินเลย, การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
กลา่วคือกลุม่งานสนบัสนนุเทคโนโลยีนัน้เป็นผูป้ฏิบตัิดา้นการประสานงานจดัหา

อปุกรณท์างเทคโนโลยี และคอยสนบัสนนุระบบสารสนเทศขององคก์ร หากวิเคราะหใ์นการปฏิบตัิ
แลว้กลุ่มสนบัสนุนเป็นผูป้ฏิบตัิท่ีคอยจดัหาอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรอเนกประสงค ์ตามท่ีโครงการ
นัน้ไดมี้แนวทางก าหนดใหมี้วิธีการปฏิบตัิท่ีชดัเจนตอ่ลดการใชก้ระดาษ ซึ่งทางกลุ่มงานนีจ้ึงเลือก
ท่ีจะจัดหาเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค ์และไดย้ังกล่าวถึงข้อจ ากัดในการปฏิบัติทางราชการ
เก่ียวกับเอกสารซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มงานท่ีพฒันาระบบงานสารบรรณ โดยปกติระบบงาน
สารบรรณนีไ้ดมี้การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองมาหลายปีแลว้ แตส่ถานการณท่ี์มีบรบิทจากการเมืองท่ีมี
ความตอ้งการของรฐับาลในแนวคดิไทยแลนด ์4.0 และยงัมีความคาดหวงัในเรื่องของการกา้วเขา้สู่
รฐับาลดิจิทลั ท าใหท้างกลุ่มงานไดพ้ฒันาระบบงานสารบรรณเพิ่มเติมท่ีจะใหร้ะบบสามารถแนบ
ไฟลท่ี์เป็นเอกสารทางราชการเพ่ือท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสะดวกในการรบัส่งเอกสาร แต่องคก์รยงัมี
ขอ้จ ากัดในเรื่องระเบียบงานสารบรรณ และขอ้ปฏิบตัิในเรื่องของการตรวจเอกสารตวัจริงจึงเป็น
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติท่ีไม่สามารถให้ระบบท างานได้เต็มท่ี จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มงานสนับสนุน
เทคโนโลยีนัน้คอยดแูลดา้นอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และใหค้  าแนะน ากบัส านกังานย่อยท่ีคอยปฏิบตัิ
ภายใตส้  านกังานอยัการสูงสุด ท าใหใ้นหนา้ท่ีหลกั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการยกเลิกส าเนากระดาษจะ
เป็นผูป้ระสาน และจดัสง่ทางอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ัง้หมด 

กลุ่มงานท่ีสองเป็นกลุ่มงานพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความส าคญัในดา้นดแูล
ขอ้มลู การจดัการขอ้มลูทางคดี โดยดแูลผา่นระบบสารสนเทศท่ีเรียกวา่สารบบคดีอิเล็กทรอนิกสท่ี์
ทางกลุ่มงานไดพ้ฒันาขึน้มาเพ่ือควบคมุการแกไ้ขปรบัเปล่ียนขอ้มูลทางคดี จึงเป็นหนา้ท่ีในการ
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พัฒนาระบบ และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานราชการทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือท าให้
หนว่ยงานภายนอกสามารถน าขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไปใชง้านไดม้ากยิ่งขึน้  

 
“ทางกลุ่มพฒันาระบบฐานขอ้มลูไดร้บัหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบอ านวยความ
สะดวกข้อมูลเพ่ือบริการประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท าให้
ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลทางคดีมากขึน้ และสามารถติดตามผลคดีไดโ้ดยไม่ตอ้งมาติดต่อ
ราชการท่ีส านกังานดว้ยตวัเองถือเป็นการลดขัน้ตอนการบรกิารอย่างหนึ่งในการแปลงเปล่ียน
กระบวนการโดยการพฒันานวตักรรมท่ีสามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และไดร้บั
มอบหมายในการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานราชการ เพ่ือท่ีให้หน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถใช”้ (ชฎาวลัย ์สิงหอิ์นทร,์ การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือการท่ีกลุ่มพฒันาระบบฐานขอ้มูลไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิกิจกรรมท่ี

ก าหนดโดยใช้ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษถึงแม้ว่าสองเรื่อง
ดงักล่าวถูกส่งมาในเวลาท่ีต่างกันแต่มีวตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัินัน้คือการพัฒนายกระดบัการ
บริการประชาชน และลดการใชเ้อกสารในการปฏิบตัิดา้นเอกสาร ดั่งท่ีเคยไดก้ล่าวไปว่าประเด็น
เนือ้หาหลักจะเนน้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี และพัฒนานวตักรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ซึ่งจากการสงัเกตในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มงานพฒันาระบบฐานขอ้มลูไดมี้การปฏิบตัิ
ในเรื่องของการเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างของหน่วยงานภาครฐัในส่วนของระบบงานยุติธรรมเพ่ือให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งมีผลดีท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงานนัน้คือการ
ลดขัน้ตอนของกระบวนการท างานของระหว่างเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ อัยการ และศาล ในการบันทึก
ขอ้มูลคดีต่อการน าส่งไปยงัผูร้บัขอ้มูล จึงไม่เกิดความซ า้ซอ้นในการปฏิบตัิท่ีเจา้หนา้ท่ีต  ารวจใน
ระบบเดิมไดบ้นัทึกขอ้มลูแลว้พิมพส์  านวนออกมาเพ่ือส่งใหอ้ยัการ และอยัการตอ้งบนัทึกขอ้มลูลง
ระบบของตนเองแล้วพิมพ์เอกสารออกมาส่งไปยังศาล กล่าวได้ว่าในระบบเดิมท่ียังไม่ มีการ
เช่ือมโยงขอ้มูลนั้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีจะน าข้อมูลลงสู่ระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงาน
ราชการของตนเองแลว้ในขัน้ตอ่ไปพิมพเ์อกสารเพ่ือน าสง่ไปยงัหนว่ยงานราชการอีกหนว่ยงานหนึ่ง
ท าให้ผูป้ฏิบัติของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการปฏิบัติท่ีซ  า้ซอนในการบนัทึกเข้าระบบ
ขอ้มูลเขา้หน่วยงานของตนเอง ท าใหก้ลุ่มงานพฒันาระบบฐานขอ้มูลไดแ้ปรแนวทางการปฏิบตัิ
จากขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีในเรื่องของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการ
ดา้นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และขอ้มลูของงานยตุิธรรมนัน้ไดเ้ป็นประโยชนต์อ่หน่วยงานราชการ
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บางหนว่ยงาน เช่น การขอใชป้ระโยชนข์อ้มลูคดีในเชิงสถิติจากส านกังานอยัการสงูสดุท่ีหน่วยงาน
อ่ืนของภาครฐัรอ้งขอขอ้มลูน าไปศกึษาเปรียบเทียบเพ่ือน าไปสรา้งนโยบาย หรือแนวทางปฏิบตัิได้
อีกต่อไปอย่างเช่น กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยไ์ดข้อ้มูลสถิติคดีแรงงาน
การคา้มนุษยเ์พ่ือเป็นขอ้มูลต่อองคก์รน าไปสู่การวางแผนการด าเนินการควบคุมเพ่ือรองรบัและ
ป้องกันการเกิดคดีอีก ในกิจกรรมท่ีสองก็ได้เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูอย่างเช่นเคยท่ีตอ้งพฒันาระบบบรกิารประชาชนซึ่งเป็นระบบท่ีใหบ้ริการติดตามขอ้มูล
คดีผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นในรูปแบบ Application หรือโปรแกรมประยุกตท่ี์ช่ือ Ago-Tracking 
เพ่ือท าใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารท่ีประชาชนไมจ่  าเป็นตอ้งมาติดตอ่รบัทราบ หรือมาตดิตามผล
คดีท่ีส านกังานเพียงแค่เขา้สู่ระบบผ่านมือถือแลว้ตรวจสอบติดตามความคืบหนา้ของคดีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือยืนค ารอ้งผ่านระบบออนไลน ์และยงัสามารถประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ของส านกังานอยัการสงูสดุได ้

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในส่วนงานของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาการใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกทัง้ดา้นการบริหาร
ภายในและภายนอกขององคก์รรวมไปถึงการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูคดีท่ีแก่ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ไดง้่าย โดยพัฒนาตามขอ้สั่งการ และแนวทางการปฏิบตัิของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษใน
ส่วนของมาตรการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลเพราะ
ถือว่าเป็นค าสั่ งจากรัฐบาลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานของราชการ โดยการใชเ้ทคโนโลยีมาลดขัน้ตอนจึงท าใหส้  านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปมอบหมายสองกลุ่มงานท่ีมีความเก่ียวข้องด้านการ
สนบัสนุน และพัฒนาการบริการดา้นเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งฝ่ายขา้ราชการ และ
ผูใ้ชบ้ริการจากหน่วยงานราชการ จึงท าใหใ้ชว้ิธีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือง่ายต่อ
การท างานของขา้ราชการรวมไปถึงความรวดเร็วในกระบวนการท างานอีกดว้ยเพราะการเช่ือมโยง
ขอ้มลูนัน้ท าใหห้นว่ยงานไดล้ดระยะของกระบวนการท างานท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถดงึขอ้มลูมาปฏิบตัิ
ไดอ้ย่างสะดวก ต่อมาในส่วนการพัฒนาระบบบริการประชาชนผ่านมือถือท าให้เกิดการเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างทั่วถึงส่งผลให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อการใชบ้ริการไดโ้ดยไม่ตอ้งมาติดต่อดว้ย
ตวัเองท่ีส านกังานอยัการสงูสดุ 

ดังนั้นการปฏิบัติภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้นการ
ด าเนินการไดเ้ป็นไปตามขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี และไดศ้กึษาแนวทางการปฏิบตัิโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิ ซึ่งไดน้  ามาส่งเสริมเป็นกิจกรรมต่อการพัฒนาองคก์ร
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ท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ และผลกัดนัการพฒันานวตักรรมในการใหบ้ริการประชาชนจงึน าไปสูก่าร
เช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานมีความสอดคลอ้งตอ่มาตรการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ทั้งในเรื่องของการลดส าเนากระดาษและการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยการใช้ระบบ
สารสนเทศมาบรกิารประชาชนรวมไปถึงการประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีมาบรูณาการการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี จึงกล่าวได้ว่าความส าคัญลดการใช้กระดาษเกิดจากข้อสั่งการของ
นายกรฐัมนตรีแล้วน าไปสู่การสรา้งโครงการยกเลิกการใช้ส  าเนากระดาษเพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงานราชการตา่ง ๆ ท่ีจะน าแนวทางนัน้ไปปฏิบตัิในองคก์ร และกลายเป็นหนทางท่ีชดัเจนต่อ
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการ ทั้งนี ้การปฏิบัติของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดป้ฏิบตัิการเช่ือมโยงขอ้มูล และสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอรเ์พ่ือ
เอือ้อ านวยตอ่หนว่ยงานภายในท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบตัิราชการ จากท่ีไดก้ล่าวไปนัน้
ท าใหส้งัเกตไดว้่าการปฏิบตัิด้านการเช่ือมโยงขอ้มูลเป็นสิ่งท่ีทุกหน่วยตอ้งด าเนินการต่อโยบาย
ของรฐับาลโดยปกติ และการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าวก็เป็นการปฏิบตัิเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซึ่งมีสถานะ
เป็นกฎหมาย จึงตอ้งปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั ทัง้ยงัช่วยใหก้ารบรกิารประชาชนของหน่วยงานของ
รฐัทกุหนว่ยงานมีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4.3.2.2 การน ากิจกรรมไปปฏิบัตติามส านักงานย่อยของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

ส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสงูสดุเป็นส่วนท่ีคอยสนบัสนุนกระบวนการ
ท างานของอยัการซึ่งผูว้ิจยัไดส้งัเกตว่างานบริการประชาชนนัน้จะเป็นฝ่ายขา้ราชการอยัการดา้น
ธุรการกล่าวคือ ความรบัผิดชอบในการใหบ้ริการประชาชนจะตกไปอยู่ฝ่ายธุรการเพ่ือใหข้อ้มูล
ผูต้ิดตามคดี และการประชาสมัพนัธด์า้นขอ้มลูใหก้บัสาธารณะ โดยการใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัร
ประชาชนท่ีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้จัดหาให้ตามส านักงานย่อยของ
ส านกังานอยัการสงูสดุ เพ่ือท าใหเ้ป็นไปตามแนวทางของนโยบายไทยแลนด ์4.0 ในการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการบริการของภาครฐั และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชอี้กดว้ย ซึ่งผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งส านักงานออกเป็นสามส่วนท่ีใชเ้ครื่องอ่านบตัร ไม่ไดใ้ชเ้ครื่องอ่านบตัร และใชเ้ครื่องอ่าน
บัตรแล้วมีปัญหาตามตารางท่ี 8 ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลของส านักงานย่อยผู้วิจัยไดใ้ช้
วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ หรือSnowball sampling ซึ่งผู้วิจัยไดร้ับ
ขอ้มลูและค าแนะน าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการลงไปรวบรวมขอ้มูลสมัภาษณแ์บบเจาะลึก ผูว้ิจยั
จงึสามารถแบง่ขอ้มลูออกมาไดต้ามตารางดงันี ้
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ตาราง 8 การใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรประชาชนและการใชร้ะบบสารสนเทศของส านกังานยอ่ย 
 

ส านกังานย่อย 
ใชเ้ครื่อง
อา่นบตัร
ประชาชน 

ระบบงาน
สารบรรณ 

ระบบงาน
สารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส ์

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิธีการลดการ
ใชก้ระดาษตามท่ีหนว่ยงาน
ก าหนดเอง 

สนง. A     
สนง. B     
สนง. C -    
สนง. D     
สนง. E     
สนง. G     

 
หมายเหต ุ1) เครื่องหมายถกูคือ มีการน าอปุกรณแ์ละระบบสารสนเทศไปใชง้าน 

    2) เครื่องหมายกากบาทคือ ไมมี่การน าอปุกรณแ์ละระบบสารสนเทศไปใชง้าน 
    3) เครื่องหมายลบคือ ไดมี้การน าอปุกรณแ์ละระบบสารสนเทศไปใชง้านแลว้มี

ปัญหาจงึเลิกใชง้านในระยะตอ่มา 
ในตารางท่ี 8 ผูว้ิจยัไดแ้บง่การใชแ้นวทางวิธีการปฏิบตัิในแบบใดบา้งโดยหลกั ๆ 

จะเป็นการใชร้ะบบสารสนเทศขององคก์รท่ีไดน้  ามาใชล้ดกระดาษของราชการในส่วนใหญ่ เพราะ
จากการท่ีไดร้บัขอ้มลูสมัภาษณอ์ยา่งเจาะลึกพบวา่การน าแนวทางยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิ
นัน้ไม่ไดมี้แค่ใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนอย่างเดียวท่ีจะสามารถลดการใชก้ระดาษอย่างเดียวได ้
หากมองยอ้นกลับไปในเรื่องของมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยมี
ระยะสั้นมีวิธีการท่ีนอกเหนือในการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนอย่างเดียว แต่ทางหน่วยงาน
ราชการต้องลดการใช้กระดาษท่ีพิมพ์ออกมาใช้เป็นหนังสือน าส่งระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อสังเกตได้ว่าอาจเป็นการปฏิบัติท่ีขัดแย้งต่อโครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีให้หน่วยงาน
ราชการไดล้ดการใชก้ระดาษลงแลว้หนัมาใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 
และการบริการประชาชน จึงไดร้วบรวมขอ้มูลจากส านักงานย่อยท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบ
ลกูโซม่าดงันี ้
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ส านกังานย่อย A ในตารางท่ี 8 ไดแ้สดงขอ้มูลถึงการน าไปปฏิบตัิท่ีน  าไปด าเนิน
ตามนโยบายของรฐัท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัหาให ้และระบบสารสนเทศ
สนบัสนุนส าหรบัการปฏิบตัิงานในส านกังานย่อยท่ีมีการพัฒนามาระยะหนึ่งแลว้เจา้หนา้ท่ีท่าน
หนึ่งไดอ้ธิบายในการน ามาปฏิบตัวิา่ 

 
“ทางส านักงานไดท้ราบถึงการยกเลิกส าเนากระดาษเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผ่านทางหนังสือเวียนภายใน จะมาในรูปแบบข้อสั่งการจากนายกรฐัมนตรีมาท าให้ส  านัก
เทคโนโลยีท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารของส านกังานอยัการสงูสดุไดน้  าแนวทางการลดกระดาษใน
ระยะสัน้ลงมาปฏิบตัิคือการใชง้านจากอปุกรณ ์smart card reader แตอ่ปุกรณมี์ความขดัแยง้
ในขอบเขตงาน ซึ่งทางส านกังานไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศดา้นงานสารบรรณ และระบบสารบบ
คดีอิเล็กทรอนิกส ์หรือระบบบริหารงานส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส ์จึงถือไดว้่าการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้สามรถลดขั้นตอน และลดการใช้ทรพัยากรด้านกระดาษได้อีกด้วย” 
(ขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูอ้  านวยการC, การส่ือสารสว่นบคุคล, 30 กนัยายน 2562) 

 
กล่าวคือ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิของส านกังานย่อย A จะไม่ไดน้  าไป

ปฏิบตัิเพราะมีปัจจัยในสภาพแวดลอ้มของกระบวนการท างานของภายในส านักงานท่ีปฏิบตัิใน
รูปแบบ หลังบา้น หรือ Back Office ท่ีคอยสนับสนุนการท างานส าหรบัหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งไม่มีความเก่ียวขอ้งกับประชาชนโดยตรงจึงไม่มีการน าเครื่องอ่านบตัรประชาชน
มาใชป้ระโยชน ์โดยในส่วนคดีแต่ละส านกังานอยัการส่งมาใหส้  านกังานย่อย A จะเป็นส านวนท่ีมี
ขอ้มูลประวัติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นแล้ว ท าใหก้ารตรวจสอบประวตัิบุคคลในรูปแบบการใช้
เครื่องอ่านบตัรก็ดี หรือตรวจสอบแบบออนไลนจ์ากระบบผ่านเว็บไซตก็์ดีของส านกังานย่อย A นัน้
ไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบอีกครัง้ซึ่งจะท าใหเ้ป็นการปฏิบตัิท่ีซ  า้ซอ้นเสียเปล่า แต่ในการพิจารณาท่ี
เก่ียวกบัการลดการใชก้ระดาษทางส านกังานย่อย A ไดเ้ห็นวา่สมควรท่ีจะลดการใชก้ระดาษจริงจงั
แต่ทางหน่วยงานคิดว่าการใช้ระบบสารสนเทศท่ีองค์กรพัฒนาขึน้นั้นเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการท างานอยู่แลว้ และสามารถลดการใชก้ระดาษไดโ้ดยใชร้ะบบสารสนเทศในการส่ง
ขอ้มลูดว้ยการส่งผ่านทาง e-mail ของส านกังานท าใหเ้กิดความรวดเร็ว และมีความสอดคลอ้งต่อ
นโยบายของรฐัในเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชง้านท าใหมี้ประสิทธิภาพตอ่การท างาน
ของหนว่ยงานอีกดว้ย 
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จากขอ้มูลของส านกังานย่อย A ท าใหไ้ดส้งัเกตว่าทางส านักงานดงักล่าวไดท้  า
การปฏิบัติโดยเลือกท่ีจะไม่ใช่เครื่องอ่านบัตรประชาชนเพราะมีเหตุผลท่ีอุปกรณ์ไม่มีความ
สอดคล้องต่อขอบเขตการท างานของส านักงานย่อย ท าให้ทางส านักงานย่อยใช้วิธีการอ่ืนมา
ปฏิบตัิแทนแตย่งัคงวตัถปุระสงคเ์ดิมในเรื่องของการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศตอ่การ
ลดการใชก้ระดาษ แต่ยังมีความขดัแยง้ในวิธีการ เช่น การส่งหนังสือราชการของทางส านักงาน
ย่อย A ไดส้่งหนังสือไปทางอีเมลของส านักงานแต่ก็ยังส่งเอกสารฉบับตัวจริงตามไป จึงไดร้ับ
เหตผุลมาว่า “ทางราชการยงัคงยึดถือต่อเอกสารฉบบัจริงมากกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ท าให้
ผูว้ิจยัไดท้ราบว่าทางส านกังานย่อย และมีความเป็นไปไดว้่าทัง้องคก์รของส านกังานอัยการสูงสุด
ยงัยดึหลกัปฏิบตัเิดียวกนัในเรื่องของการยึดถือในเอกสารฉบบัตวัจรงิ ซึ่งท าใหข้อ้มลูของส านกังาน
ยอ่ย A ไดชี้ว้า่ยงัไมมี่มาตรการ หรือนโยบายของส านกังานเองท าจะสามารถก าหนดทิศทางปฏิบตัิ
รว่มกนัท่ีเก่ียวกบัการลดใชก้ระดาษนั่นเอง 

ส านักงาน B ในตารางท่ี 8 ไดแ้สดงถึงการน านโยบายของรฐัไปปฏิบตัิภายใน
ส านกังานไม่ไดอ้ย่างครบถว้นจึงท าใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูการปฏิบตัิในการท างานภายในหนว่ยงานมา
เพ่ือวิเคราะหด์งันี ้

 
“การน าไปปฏิบตัิของการลดส าเนากระดาษภายในองคก์รในส่วนปฏิบตัิงานของส านกัไม่ได้
เป็นส่วนของการบริการประชาชน โดยทางส านกัมองว่าอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรอเนกประสงค ์
ยงัไม่มีความจ าเป็นต่อภารกิจหลกัของงานในสงันักงานของเรา เน่ืองจากส านกังานของเรา
เป็นหน่วยงานท่ีรบัส านวนต่อมาจากพนักงานสอบสวน และจัดท าเอกสารประกอบส านวน
ตัง้แต่แรก แตเ่ราก็ไม่ไดล้ะเลยในนโยบาย หรือขอ้สั่งการของรฐับาลท่ีจะขบัเคล่ือนหน่วยงาน
ราชการใหเ้ป็นไปในรูปแบบรฐับาลดิจิทลั” (ขอ้มูลจากการสมัภาษณข์า้ราชการส านกังานB, 
การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 พฤศจิกายน 2562) 

 

กล่าวคือลกัษณะของกระบวนการปฏิบตัิของส านกังานย่อย B มีความคลา้ยกับ
ส านกังานย่อย A แตมี่แนวทางการปฏิบตัใินการลดการใชก้ระดาษอยา่งชดัเจนในเรื่องของการเก็บ
ส านวนขอ้มูลในระบบสารสนเทศโดยการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชก้ารสืบคน้
ขอ้มูลส านวนคดีท่ีเก็บไวใ้นระบบสารสนเทศ ท าใหท้างหน่วยงานไดตี้ความ และไดด้  าเนินการ
น าไปปฏิบตัิภายในส านกังานไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศขององคก์รเพราะระบบสารสนเทศขององคก์ร
มีความสอดคลอ้งต่อภารกิจหลักของหน่วยงานภายในของส านกังาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
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ขอ้มูลเก่ียวกับคดีเป็นจ านวนมาก และเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนกว่าส านวนคดีจะถึงท่ีสุด 
ดงันัน้ทางส านกังานยอ่ย B เห็นวา่ระบบสารสนเทศถือเป็นแหลง่ขอ้มลูส าคญัของส านกังานอยัการ
สงูสุดท่ีสามารถสืบคน้หาส านวนไดใ้นภายหลงัเป็นอย่างดี และยงัสามารถตอบโจทยก์ารกา้วไปสู่
รัฐบาลดิจิทัลได้อีกด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดการใชก้ระดาษ และการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่รฐับาลดิจิทลั ท าใหก้ารปฏิบตัิ
ของส านกังาน B มีความคลา้ยคลึงในทางปฏิบตัิกับส านกังานย่อย A ทางส านกังานย่อย B จึงมี
ความพยายามในการปรบัตวัเขา้หาโครงการยกเลิกส าเนากระดาษแต่ยงัคงในวตัถุประสงคเ์ดิมท่ี
ยงัประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบตัริาชการดา้นการสืบคน้ขอ้มลูส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส ์

ส านกังานย่อย C จากตารางท่ี 8 ในตารางรางมีแสดงความเกือบสมบรูณต์อ่การ
ปฏิบตัิครบถว้นแตใ่นการปฏิบตัิเกิดปัญหาท าใหใ้นตารางไดมี้สญัลกัษณขี์ดลบในขอ้มลูชอ่งแรกท่ี
ไดแ้สดงถึงการใชง้านแลว้มีปัญหา หรือมีความคลุมเครือต่อการปฏิบตัิซึ่งในกรณีของส านักงาน
ย่อย C นั้นเป็นความคลุมเครือต่อการปฏิบัติเสียมากกว่า ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ี ก และเจา้หนา้ท่ี ข ภายในส านกังานยอ่ย C ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 
“การท่ีไดร้บัทราบในโครงการยกเลิกส าเนากระดาษทัง้สองช่องทางนัน้คือ ผ่านทางข่าวจาก
ส านกันายกรฐัมนตรี และจากหนงัสือเวียนท่ีเป็นขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีซึ่งเวียนภายในตาม
ส านักงานย่อยต่าง ๆ ของส านักงานอัยการสูงสุด โดยทางส านักงานของเราไดมี้ล าดบัการ
ตดัสินใจต่อการน าอุปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชนไปใชต้ามมาตรการแนวทางการปฏิบตัิ
จากจากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบตัใินส านกังานยอ่ยนีเ้อง และไดป้รบัเปล่ียนวิธีการ
ลดกระดาษโดยการน าขอ้มลูท่ีเก่าในแฟ้มเอกสารบนัทึกลงแผน่ซีดีอา หรือดีวีดีเพ่ือลดพืน้ท่ีใน
การเก็บขอ้มูล” (ขอ้มูลจากการสมัภาษณข์า้ราชการคนส านกังานC, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
1 ตลุาคม 2562) 
 

เจา้หนา้ท่ีส านักงานย่อย C เจา้หนา้ท่ี ก เป็นผู้รกัษาการในหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ
ส านกังานไดแ้สดงถึงการปฏิบตัิท่ีไดน้  าไปใชง้านการตรวจสอบบตัรประชาชนดว้ยเครื่องอ่านบตัร 
โดยผูว้ิจยัไดส้งัเกตว่าส านกังานย่อย C เป็นส านกังานท่ีเก่ียวกบัการใหค้  าปรกึษาดา้นกฎหมายแก่
ประชาชน ซึ่งเป็นการน าไปปฏิบตัิจากการขอความร่วมมือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยการน าเครื่องอ่านบตัรดงักลา่วใชง้านแทนการเรียกส าเนาบตัรประชาชนท่ีเป็นกระดาษ
เพ่ือเป็นการลดการใชก้ระดาษตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งเห็น
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ไดช้ัดว่ามีการพิจารณาต่อการปฏิบตัิภายในส านักงานเราเห็นว่าการยกเลิกส า เนากระดาษเป็น
เรื่องส าคญัในระดบัหนึ่งของภาครฐับาลท่ีจะน าไปสู่รฐับาลดิจิทัลดงันัน้ท าใหห้น่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เกิดความต่ืนตวัท่ีจะมุ่งเนน้ยกเลิกการใชก้ระดาษ และไดน้  าไปสู่การปฏิบตัิในส านักงาน
เพิ่มเตมินั่นคือการลดขนาดพืน้ท่ีการเก็บขอ้มลู 

จากขอ้มลูเจา้หนา้ท่ี ก ไดก้ล่าวมามีความสอดคลอ้งตอ่การน าไปปฏิบตัิถึงแมว้่า
ไดน้  ามาตรการมาปรบัเปล่ียนเพิ่มเติมดว้ยเพิ่มวิธีการเก็บขอ้มลูลดขนาดลงโดยใชแ้ผน่ซีดี ซึ่งไดใ้ห้
เหตผุลในเรื่องของการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูกล่าวคือ การเก็บขอ้มูลทางคดีในแผ่นซีดีม
ความปลอดภัยมากกว่าการเก็บขอ้มูลในระบบออนไลนเ์พราะมุมมองของเจ้าหนา้ท่ี ก เห็นว่า
ระบบออนไลนส์ามารถถกูโจรกรรมไดท้างอิเล็กทรอนิกสส์งูมาก และมลูอาจสญูหายไดห้ากระบบ
มีปัญหา ท าใหก้ารเก็บขอ้มลูในแผน่ซีดีมีความหนา้เช่ือถือมากโดยไมจ่  าเป็นตอ้งตอ่อินเทอรเ์น็ต 

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี ข ได้ระบุถึงปัญหาในการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนและแนวทางการแกไ้ขตอ่การปฏิบตัวิา่ 

 
“การบรกิารประชาชนไดท้ าการใชเ้ครื่องอา่นบตัรประชาชนในระยะนงึแตเ่กิดปัญหาในขัน้ตอน
ในการติดตอ่ราชการในการเตรียมเอกสารประกอบคดีของประชาชน เพราะว่าเครื่องอ่านบตัร
ประชาชนนั้นมีข้อจ ากัดสามารถท าได้แค่ตรวจสอบข้อมูลบัตรบุคคลแค่เบือ้งต้น แต่ไม่มี
รายละเอียดในขอ้มลูเชิงลึก จึงท าใหป้ระชาชนยงัตอ้งน าเอกสารประกอบในการติดตอ่ หรือใช้
บรกิารมาเอง แตเ่ราไดป้รบัเปล่ียนจากเดิมใชเ้อกสารส าเนาเซ็นตอบรบัแลว้ส่งกลบัส านกังาน
แตใ่นปัจจบุนัการตอบรบัหนงัสือเวียนจะใช ้QR code แทนเอกสารการตอบรบั จึงกล่าวไดว้่า
เราปฏิบตัิตามแนวทางการลดกระดาษของภาครฐัทัง้ใชป้ระโยชนท์างเทคโนโลยี”(ขอ้มูลจาก
การสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีธุรการ ข, การส่ือสารสว่นบคุคล, 1 ตลุาคม 2562) 

 
ขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี ข ไดแ้สดงถึงภาระของประชาชนท่ีจะตอ้งเตรียมเอกสาร

บางส่วนท่ีเครื่องอ่านบตัรไม่สามารถเรียกขอ้มูลมาไดเ้ช่น เอกสารฟ้องรอ้งต่าง ๆ และสญัญาท่ี
เก่ียวขอ้งในรูปคดี ท าใหใ้นการปฏิบตัิบางขัน้ตอนขดัแยง้ตอ่โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ซึ่งใน
ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีในความเป็นจริงต่อความคิดเห็นเรื่องการลดใช้กระดาษ หรือยกเลิก
กระดาษเรายงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มลูท่ียงัเป็นเอกสารไวร้วมไปถึงขอ้มลูท่ีมีความส าคญั
ตอ่คดีตอ้งรกัษาไวต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนท าลาย ท าใหเ้ราไดมี้แนวทางแกไ้ขตอ่การลดขนาด
การเก็บขอ้มูลทางเอกสารในการน ามาแปลงเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส ์แต่เอกสารท่ีมีความส าคญั
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อย่างมากท าให้ตอ้งไวใ้นรูปแบบเอกสารปกติ จึงแสดงให้เห็นความคิดเห็นในการปฏิบัติท่ีไดมี้
ความสอดคล้องในเรื่องของการปรับ เป ล่ียนต่อการลดขนาดการเก็บข้อมูลให้เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์ถึงแมบ้างความคิดอาจขดัแยง้ต่อกันเรื่องของการรกัษากระดาษท่ีเป็นตน้ฉบบัไว ้
และไดป้ระยกุต ์QR code มาใชเ้ป็นเอกสารตอบรบัอีกดว้ย 

จากท่ีไดแ้สดงขอ้มูลในการสมัภาษณก์ล่าวไดว้่าส านกังานย่อย C มีขอ้แตกตา่ง
จากสองส านกังานย่อย A กบั B นั่นคือ มีความชดัเจนตอ่การน าไปปฏิบตัิถึงแมว้่าจะน าไปใชแ้ลว้
เกิดปัญหาในเรื่องของอุปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนต่อการใชง้านเท่าท่ีผูว้ิจยัทราบในการใช้
เครื่องอา่นบตัรประชาชนจะมีแคข่อ้มลูเบือ้งตน้ออกมาจริง ซึ่งนั่นไมใ่ชข่อ้มลูเชิงลึกท่ีทางส านกังาน
ย่อยตอ้งการใหค้รบถว้นจึงท าใหก้ารใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนสามารถใชง้านไดใ้นแค่ขอบเขต
การบริการประชาชนส่วนของเอกสารส าเนาบตัรประชาชนเท่านัน้ แต่การน าไปปฏิบตัิในการลด
การใชเ้อกสารทางส านกังานย่อย C ไม่ไดค้ิดว่าการลดส าเนาเอกสารในระยะสัน้จากแนวทางของ
รฐับาลในเรื่องมาตรการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่รบัส าเนาบตัรประชาชนจะจ ากัด
อยู่แค่การยกเลิกการรอ้งขอส าเนาเอกสารบตัรประชาชนเพียงแต่ดา้นเดียว ส านกังานย่อย C จึง
เล็งเห็นว่าควรลดการใช้กระดาษภายในหน่วยงานราชการต้อง โดยการปฏิบัติลดการจัดท า
ทะเบียนหนังสือคลุมตามท่ีไดก้ล่าวไปในบทสัมภาษณเ์พ่ือทราบถึงจ านวนท่ีใชไ้ป และใชร้ะบบ
สารสนเทศขององคก์รเพ่ือลดการใชเ้อกสารทางราชการ เช่น การบนัทึกขอ้มูลลงระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส ์และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสข์ององคก์ร ทัง้นีใ้นทา้ยท่ีสดุไดมี้การใชร้ะบบ 
QR code มาใชป้ระโยชนต์่อการตอบรบัในเรื่องของการไดร้บัเอกสารทางราชการแลว้ ซึ่งมีความ
ชดัเจนในการปฏิบตัิแลว้สอดคลอ้งต่อขอ้สั่งการ และนโยบายของรฐับาลท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศได ้

ตามท่ีไดก้ล่าวมานัน้เป็นในมมุจากการสมัภาษณใ์นการปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังานย่อย C ซึ่งหากวิเคราะหใ์นแง่ของการปฏิบตัินัน้ไดน้  าไปด าเนินการตามความคาดหวงั
ของรฐับาลจริงกล่าวคือ ส านักงานย่อย C ไดท้  าการพิจารณาก่อนท่ีจะน าไปปฏิบัติว่าอุปกรณ์
เครื่องอ่านบตัรประชาชนดงักล่าวมีความเหมาะสมตอ่การใชง้านตามขอบเขตงานในดา้นใด และ
ไดตี้ความแปลงแนวทางการลดส าเนาเอกสารไม่ไดป้ฏิบตัิลดส าเนาเอกสารดา้นประชาชนเพียง
อย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปยังภายในส านักงานท่ีต้องปฏิบัติ เพราะถือว่าข้อสั่ งการของ
นายกรฐัมนตรีจะมีผลต่อการน าไปปฏิบตัิทนัทีจึงท าใหเ้กิดการตีความถึงแนวทางปฏิบตัิอีกดว้ย
เพ่ือให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน แต่ผู้วิจัยได้สังเกตในส่วนของบริการ
ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อสังเกตได้ว่าในส่วนติดต่อราชการส าหรับประชาชนยังไม่มีระบบ



  123 

สารสนเทศในการลงบนัทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเ์พ่ือลดกระดาษไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งผูม้าติดตอ่นัน้
ยังตอ้งกรอกข้อมูลค ารอ้งรายละเอียดต่าง ๆ ลงกระดาษอยู่ดี ผู้วิจัยจึงสรุปในการส ารวจของ
ส านักงาน C ไดว้่า การท่ีจะลดกระดาษให้ไดทุ้กส่วนตามความคาดหวังของรฐับาลไม่มีความ
เป็นไปไดท่ี้จะยกเลิกการใชก้ระดาษหนึ่งรอ้ยเปอรเ์ซ็น แตส่ามารถลดการใชก้ระดาษในขัน้ตอนอ่ืน
ไดต้ามท่ีไดเ้คยกล่าวไปในเรื่องของแบบตอบรบัเอกสารทางราชการท่ีสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
แทนกระดาษแบบตอบรบัไดท่ี้สามารถน า QR code แนบลงไปกบักระดาษไดเ้พียงแผ่นเดียวโดย
ไมไ่ดใ้ชส้  าเนาถึง 2-3 แผน่ และในขอ้สดุทา้ยของการสงัเกตสภาพแวดลอ้มในการเก็บขอ้มลูส าคญั
บางสว่นยงัตอ้งเป็นรูปแบบกระดาษอยูซ่ึ่งอาจเป็นความคุน้ชินของเจา้หนา้ท่ี หรืออาจมีความไปได้
ในเรื่องของความขดัดแยง้ในกฎระเบียบขององคก์รต่อระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส าคญัก่อนจะ
ท าลายไปนั่นเอง 

ส านกังาน DและE ตามตารางท่ี 8 ไดแ้สดงขอ้มลูว่าส านักงานย่อย DกบัE ไม่ได้
ใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชน ซึ่งเป็นกรณีท่ีมีความแตกตา่งจากส านกังานย่อยเพราะมีการพิจารณา
การใชอุ้ปกรณต์่อการปฏิบตัิเพ่ือลดส าเนากระดาษตามแนวทางของรฐับาล แต่ทางส านกังาน D
กับE ไม่ไดน้  าเครื่องอ่านบัตรประชาชนไปใชง้านจึงไม่เกิดการปฏิบัติใด ๆ ท่ีจะใชอุ้ปกรณ์ โดย
ขอบเขตงานของส านักงานย่อย DกับE ไม่ได้มีส่วนการบริการประชาชนจึงมีความคล้ายกับ
ส านกังานย่อย A และไดร้บัเหตผุลมาเพิ่มเติมในเรื่องมมุมองของความเห็นการใชร้ะบบสารสนเทศ
ขององคก์รท่ีท าใหเ้กิดการลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และลดการใชก้ระดาษนัน้ทางส านกังานได้
พิจารณาในส่วนนีว้่าเป็นการปฏิบตัิตามปกติอยู่แลว้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนในการปฏิบตัิ
ของส านกังานย่อย DกับE ใด ๆ ท าใหข้อ้มูลสองชดุนีไ้ดชี้ไ้ดเ้ห็นถึงการท่ีไม่เกิดการปฏิบตัิภายใน
หนว่ยงาน (nonimplementation) 

กล่าวไดว้่าส านกังานย่อย DและE ไม่มีการปฏิบตัิใด ๆ จึงมีความสอดคลอ้งใน
แนวคดิของ Berman ในแง่ของการไมเ่กิดการปฏิบตั ิหรือไมมี่การปรบัใชน้โยบาย และโครงการ ซึ่ง
ทางส านกังานย่อยทราบถึงนโยบายของรฐัผ่านทางส านกังานอยัการสงูสดุ แต่ก็ไม่เกิดการปรับใช้
ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตว่าการปฏิบัตินั้นหากไปเกิดการปรับเปล่ียน หรือน าไปใช้มักมีผลมาจาก
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีค่านิยมมานาน สามารถกล่าวไดอี้กย่างหนึ่งคือความคุน้ชิน และ
ความพงึพอใจของผูป้ฏิบตังิานในระบบเดมินั่นเอง 

ในตารางท่ี 9 ชุดขอ้มูลส านกังานย่อย G ไดแ้สดงการน าไปปฏิบตัิตามแนวทาง
ของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลได้
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ครบถว้น ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลในการสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีท่านหนึ่งท่ีปฏิบตัิในส านกังานย่อย G ได้
ขอ้มลูมาดงันี ้

 
“ตัง้แต่ทางส านกังานทราบถึงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษผ่านหนงัสือเวียนภายในก่อนท่ี
น ามาปฏิบตัิจะตอ้งมีผูพ้ิจารณาตัง้แต่ อธิบดี ผู้อ  านวยการลงไปยังหัวหน้ากลุ่มกองต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานเราเป็นหน่วยงานท่ีบริการประชาชนโดยตรงทางส านกังาน
เราได้ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนท่ีส านักเทคโนโลยีและการส่ือสารไดจ้ัดหาให้เพ่ือน าไป
ปฏิบัติต่อการตรวจสอบข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ท าให้ทางส านักงานไม่จ  าเป็นตอ้งเรียก
ส าเนาบตัรประชาชนท่ีเป็นกระดาษ ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วในการติดต่อราชการมากขึน้ ” 
(ข้ อ มู ล จ าก ก า รสั ม ภ าษณ์ ข้ า ร าช ก า ร ส านั ก ง าน  G, ก า ร ส่ื อ ส า รส่ ว น บุ ค ค ล ,  
27 พฤศจิกายน 2562) 
 

กล่าวไดว้่าการน านโยบาย และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัติของ
ส านักงานย่อย G สามารถปฏิบตัิไดค้รบถว้นแลว้มีความสอดคลอ้งต่อแนวทางปฏิบตัิในการลด
การใชเ้อกสารราชการ และส าเนากระดาษขตามความคาดหวงัของรฐับาลเพ่ือก้าวเขา้สู่รฐับาล
ดิจิทัล ซึ่งทางส านักงานย่อย G ไดใ้ช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน และมีผลดีตอ่การด าเนินงานราชการดา้นบริการประชาชน 

อย่างไรก็ตามทางผูว้ิจยัยงัไดท้ราบขอ้มลูเพิ่มเติมอีกว่าการส่ือสารของส านกังาน
ย่อย G ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลขององคก์ร
มากขึน้แลว้มีความพยายามผลกัดนั หรือมีแนวคิดใหย้กเลิกการใชเ้อกสารหนงัสือเวียนปรบัมาใช้
เป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกสเ์พ่ือความรวดเรว็ในการสง่ขอ้มลูเอกสารเวียนข่าวสารเพ่ือประชาสมัพนัธต์อ่
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ท าใหผู้ว้ิจยัสรุปการปฏิบตัขิองส านกังานย่อย G ไดย้อมรบัแลว้น าไปปฏิบตัิภายใน
หน่วยงานตามความเหมาะสม และสามารถจดัสรรว่าส่วนใดมีความส าคญัตอ่การใชเ้ทคโนโลยีใน
การเสรมิสรา้งความคล่องตวัตอ่การท างาน จงึมีการปรบัเปล่ียนในการปฏิบตัใินการระบบออนไลน์
มาใชง้านเพ่ือบรกิารประชาชนตอ่การเขา้ถึงขอ้มลูองคก์รนั่นเอง 

สรุปในการปฏิบตัิเรื่องของการน านโยบาย และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ
ของภาครฐัไปปฏิบตัทิ  าใหส้ามารถแยกย่อยออกมาไดส้องสว่นของการปฏิบตัไิดด้งันี  ้

1) การปฏิบตัิภายในกลุ่มงานของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ซึ่งผูป้ฏิบตัจิะเป็นกลุม่ภายในสงักดัส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีสองกลุ่มหลกั
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ท่ีเป็นผูป้ฏิบตัิคือ กลุ่มสนับสนุนและบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุ่มพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มูล ทัง้สองกลุ่มนีมี้ความส าคญัในการปฏิบตัิท่ีแตกต่างกันออกไปแต่มี
ความสัมพันธ์ในการสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน กล่าวคือทั้งสองกลุ่มนี ้มีความเช่ียวชาญใน
ระบบงานท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งในกลุม่สนบัสนนุงานและบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูป้ระสานกบั
กรมการปกครองเพ่ือขอยืมเครื่องอ่านบตัรประชาชนในการน ามาใชใ้นส่วนของส านกังานย่อยต่อ
การลดการใช้เอกสารบัตรประชาชน และด้านของกลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละ
ฐานขอ้มูลเป็นผูป้ฏิบตัิในการเช่ือมโยงขอ้มูลแต่ปกติทางส านกังานอยัการสูงสุดไดมี้การใชร้ะบบ
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูลทางคดี ซึ่งไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาระบบซ ้า โดยทางฝ่าย
ฐานขอ้มูลไดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบประวตัิของผูใ้ชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนในการถือครอง
รหัสเขา้สู่ระบบเพ่ือเช่ือมต่อระบบทะเบียนราษฎรเ์ขา้กับเครื่องอ่านบตัรประชาชน และทางกลุ่ม
ฐานข้อมูลได้ตีความข้อสั่ งการนายกรฐัมนตรีจากเอกสารท่ี นร 0505/ว 322 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินและดา้นอ่ืน ๆ ส่วนของการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถลด
ขัน้ตอนกระบวนการท างาน และลดการใชก้ระดาษ จึงท าใหก้ลุ่มฐานขอ้มูลมองไดว้่าเป็นค าสั่งท่ี
ตอ้งปฏิบตัิในการเช่ือมโยงขอ้มูลภายนอกระหว่างหน่วยงานท่ีส าคญัทางกระบวนการยุติธรรม 
สง่ผลใหมี้การพฒันาระบบบรกิารประชาชนเพิ่มเตมิเพราะในเนือ้หาเอกสารขอ้สั่งการท่ีใหย้กระดบั
การบริการประชาชนจึงท าใหท้างกลุ่มงานไดพ้ัฒนาระบบ Ago-Tracking ท่ีไดเ้คยกล่าวไปแลว้ 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัสรุปในการปฏิบตัิของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดว้่าทัง้สองกลุ่มไดมี้
การพิจารณาก่อนน าได้ปฏิบัติเพ่ือความเหมาะสมต่อขอบเขตงาน และสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานอัยการสูงสุดถือไดว้่าเป็นการปรบัตัวเข้าหากันและกัน (mutual adaptation) ในการ
ปฏิบัติเขา้หาระหว่างผูป้ฏิบัติกับนโยบายของรฐับาล จึงมีความสอดคล้องต่อการน าไปปฏิบัติ
ระดบัจลุภาค 

2) การปฏิบตัิในส านักงานย่อยท่ีไดแ้สดงขอ้มูลในรูปแบบตารางแลว้น ามา
พรรณนาเพ่ือใหแ้สดงถึงขอ้เท็จจริงต่อการปฏิบตัิของส านกังานย่อย ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลมา
ไดท้ราบถึงแนวทางการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งในเรื่องของการลดการใชก้ระดาษ โดยบางหน่วยงานไมไ่ด้
ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน แต่สามารถมีวิธีการลดการใช้กระดาษท่ีใช้ระบบสารสนเทศของ
องคก์รแทน หรือท าการพิจารณาเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งต่อแนวคิดของรฐับาลในการ
ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้วิจัยสรุปในการปฏิบัติของส านักงานย่อยได้ว่าการปฏิบัติบาง
ส านกังานจะปฏิบตัิไม่เป็นไปตามท่ีส่วนกลางไดค้าดหวงัต่อการใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนเป็น
หลัก แต่ในความเป็นจริงนัน้บางหน่วยงาน หรือส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดส่วน
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ใหญ่จะเป็นส่วนท่ีเป็นการปฏิบตัิหลังบา้นเสียมากกว่าจึงท าให้บางส านักงานไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
เครื่องอา่นบตัรประชาชนกลา่วคือ หากส านกังานยอ่ยท่ีไมไ่ดใ้ชเ้ครื่องอา่นบตัรประชาชนเป็นหลกัผู้
ปฏิบัติจะพิจารณาแล้วน าแนวทาง หรืออุปกรณ์ขององคก์รท่ีมีใช้อยู่แล้วมาปฏิบัติในการลด
กระดาษ และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวทางของส านกัเทคโนโลยีท่ีอา้งถึงขอ้
สั่งการนายกรฐัมนตรี ซึ่งบางหน่วยงานก็ไม่เกิดการปฏิบตัิเพราะไม่มีส่วนการปฏิบตัิ หรือผูป้ฏิบตัิ
ไมค่ดิท่ีจะเปล่ียนแปลงในการท างานแบบเดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 สรุปขัน้การปฏิบตัิตอ่การปรบัเปล่ียนแนวทางน าไปสู่ความตอ่เน่ือง หรือ
สิน้สดุตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เจา้หนา้ท่ีน าไป

ปฏิบตัิ 

เกิดการปฏิบตัติอ่เน่ือง หรือจบ

การปฏิบตัิตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

น าไปปฏบิตัิปกต ิ

ผลของการปฏบิตั ิ

ผลจากการพิจารณาจากขัน้ระดมพลงั 

1.มอบใหก้ลุม่และกองของส านกังานไป

ปฏิบตัิ 

2.ค าสั่งในรูปหนงัสือ หรือไดร้บัค าสั่งให้

ปฏิบตัิปากเปลา่ 

ผูป้ฏิบตัหิวัหนา้กลุม่/

กองไดก้ าหนดหรือ

ปรบัเปล่ียน 

ท าการพิจารณาแกไ้ข

ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิ

ง่ายตอ่การน าไปใชง้าน 

ปรบัเปลี่ยน 
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กล่าวโดยสรุปขัน้ตอนในการปฏิบตัิทัง้สองส่วนมีขอ้ท่ีแตกต่างกันในการปฏิบตัิ
อย่างชดัเจนเพราะโดยหลัก ๆ ส่วนใหญ่นัน้รฐับาลใหค้วามส าคญัการพฒันานวตักรรมมากกว่า
การใชว้ิธีการ หรือการปรบัแผน แต่เนน้การเสริมสรา้งใหห้น่วยงานราชการไดย้กระดบัการบริการ
มากขึน้รวมไปจนถึงการบริหารงานราชการเพ่ือลดขัน้ตอนกระบวนการท างานของราชการ โดยใช้
เครื่องมือตา่ง ๆ ทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศในการบรหิารงาน จึงท าใหส้ว่นงานของส านกั
เทคโนโลยีไดจ้ดัท ากิจกรรมตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเนือ้หาของการปฏิบตั ิการท่ีผูป้ฏิบตัิจะน าไปปฏิบตัิ
นัน้ก็ขึน้อยู่ความคิด เหตผุล ค่านิยม และสภาพแวดลอ้มของส านกังานว่ามีความเหมาะสม หรือ
ขอบเขตงานครอบคลุมท่ีจะสมควรต่อการปฏิบตัิ หรือไม่ กล่าวคือ การท่ีผูป้ฏิบตัิจะน านโยบาย 
โครงการ และแนวทางการปฏิบตัิก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการอาจตอ้งค านึงถึงประโยชนต์อ่หน่วยงาน 
แต่หากค านึงถึงหลกัความจริงมกัจะน าไปปฏิบตัิก่อนเพราะเป็นขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรี ซึ่ง
ผูอ้  านวยการส านักงานท่านหนึ่งไดก้ล่าวถึงเรื่อขอ้สั่งการ หรือค าสั่งนัน้ถือเป็นนโยบายของรฐัท่ี
หน่วยงานราชการสมควรพึงปฏิบัติ จึงสามารถสรุปไดว้่าส านักงานย่อย และส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีมุมมองท่ีเหมือนกันคือนโยบายของรฐับาลเป็นแนวทาง แตม่กัจะถูก
แนบมากบัขอ้สั่งการเสมอ และขอ้สั่งการดงักล่าวถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสดุในการกระตุน้ท าให้
หนว่ยงานราชการเกิดการต่ืนตวัท่ีจะน านโยบาย และโครงการดงักล่าวไปปฏิบตัทิัง้นีท้างส านกังาน
ยอ่ยท่ีไดร้บันโยบายไปปฏิบตัติอ้งปรบัตวัเขา้หานโยบายเพ่ือน าไปปฏิบตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมนั่นเอง 

4.3.3 การสร้างความต่อเน่ืองของส านักย่อยของส านักงานอัยการสูงสุด 
การสรา้งความตอ่เน่ืองของนโยบาย หรือโครงการนัน้ผูป้ฏิบตัิจะปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตประจ าวนัถึงแมว้่าระยะเวลาโครงการไดส้ิน้สุดไปแลว้ก็ตาม ผูว้ิจยัไดส้  ารวจขอ้มูล และ
สงัเกตการปฏิบตัิตามส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสงูสดุทัง้ในดา้นของผูใ้ชเ้ครื่องอ่านบตัร
อเนกประสงค ์และผูท่ี้ไดไ้ม่ไดใ้ชเ้ครื่องอ่านบตัรรวมไปถึงผูท่ี้ใชอ้ปุกรณแ์ลว้มีปัญหาตอ่การใชง้าน
ตามตารางท่ี 7 ท่ีไดชี้แ้จงขอ้มูลไปแลว้ ซึ่งในขัน้ต่อมาผูว้ิจยัไดจ้  าแนกส านกังานออกเป็น 2 ส่วน
ดงันี ้

4.3.3.1 การสร้างความต่อเน่ืองของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

การปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดป้ฏิบตัิ
แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 1) ดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภายในองคก์ร 2) 
ดา้นดูแลการตรวจสอบประวตัิผูถื้อรหัสการใชร้ะบบทะเบียนราษฎร ์3) ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล
ภายนอกหน่วยงาน และรบัค ารอ้งขอใชป้ระโยชนข์อ้มูลทางคดีจากส านกังานอยัการสูงสดุในเชิง
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สถิติ ทัง้ 3 ดา้นท่ีไดจ้  าแนกออกทางส านกัเทคโนโลยีฯ ไดด้  าเนินการปฏิบตัิ และเป็นท่ียอมรบัตอ่ผู้
น  าไปปฏิบตัจิงึมีรายละเอียดดงันี ้

1) ดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภายในองคก์ร คือ การท่ี
ภาครฐัไดเ้นน้ย า้ในขอ้สั่งการดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดบัการ
บริการ และการปฏิบตัิภายในหน่วยงานของราชการ ซึ่งส่วนของส านักเทคโนโลยีมีความส าคญั
เป็นอย่างมากเพราะเป็นส านักงานท่ีมีความเช่ียวชาญช านาญการทางเทคโนโลยี ท าให้ความ
รบัผิดชอบดา้นการสนบัสนนุ เครื่องมืออปุกรณต์า่ง ๆ คอยจดัหาใหเ้พียงพอต่อส านกังานย่อยท่ีมี
ความจ าเป็นในการใชง้านจากเทคโนโลยี ซึ่งภายในกลุ่มงานท่ีรบัผิดชอบไดท้ าการปฏิบตัิอย่าง
ต่อเน่ือง จึงสามารถสังเกตในดา้นของมุมดิจิทัลในเรื่องของการปรบัปรุงองคก์รภาครฐั หากองค์
ไม่ได้รับปรับปรุงด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีตามความเหมาะสมตามยุคสมัย หรือไม่มีการ
ปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งต่อนโยบายภาครฐับาล และความตอ้งการประชาชนจะท าใหอ้งคก์รนัน้
ไมมี่การพฒันาทางเทคโนโลยี และไม่ปรบัใชอ้ปุกรณท์างเทคโนโลยีจนกลายเป็นผลตอ่ความล่าชา้
ในการบริการประชาชน และการปฏิบตัิราชการโดยมีขา้ราชการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดใ้หข้อ้มลูจากการสมัภาษณด์งันี ้

 
“การปรบัปรุงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงต่อส านักงานอัยการ
สูงสุดทางกลุ่มงานของเราไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีคอยสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ภายในองคก์รเพ่ือท าใหก้ารปฏิบตัิราชการในส านกังานย่อยต่าง ๆ สามารถปฏิบตัิราชการได้
อย่างต่อเน่ืองและสารมารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งการปฏิบตัินัน้เป็นผลมาจาก
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน และแนวคิดจากนโยบายไทยแลนด ์
4.0 ท่ีมีผลเป็นแรงกระตุน้ท าใหอ้งคก์รไดเ้กิดการปรบัปรุงทางเทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมต่อ
ความตอ้งการประชาชน” (สรุีพร สิรภิกัดี,การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
กล่าวคือ การท่ีทางองคก์ารไดเ้กิดการปรบัปรุงทางเทคโนโลยีเป็นผลมาจากนโยบาย

รฐับาลเป็นแนวคิด ไทยแลนด ์4.0 แลว้ถูกบีบอดัตีกรอบลงมาจนเป็นมาตารการในขัน้สุดทา้ยท่ี
เป็นผลท าใหท้างหน่วยงานราชการตอ้งน าไปปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกับการยกเลิกส าเนากระดาษดา้น
ของบริการประชาชน จึงเป็นผลทางส านกัเทคโนโลยีในกลุ่มสนับสนุนไดป้ฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองใน
การค่อยสนับสนุนปรับปรุงเทคโนโลยีภายในองค์กรของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีความ
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สอดคลอ้งในขัน้ของการสรา้งความเป็นปึกแผ่นในการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองในทางมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

2) ดา้นดแูลการตรวจสอบประวตัิผูถื้อรหสัการใชร้ะบบทะเบียนราษฎรใ์นการใช้
เครื่องอ่านบัตรประชาชน กล่าวคือหากส านักงานใดมีเจา้หนา้ท่ียา้ยเขา้มาใหม่ บรรจุใหม่ หรือ
เปล่ียนผู้ถือรหัสนั้นจะต้องกรอกแบบฟอรม์ประวัติแล้วส่งมาท่ีส านักเทคโนโลยีเพ่ือให้กลุ่ม
ฐานขอ้มลูตรวจสอบก่อนท่ีจะด าเนินขอรหสัใหมไ่ปท่ีกรมการปกครอง การท่ีตอ้งใชร้หสัใหม่นัน้เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลท่ีถือรหสัเก่าสามารถแอบเขา้ไปดขูอ้มลูประชาชน และปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการน า
ขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไมดี่ตอ่บคุคลนัน้ ๆ สงัเกตไดว้่าปฏิบตักิารปฏิบตัิท่ีไมค่อ่ย
บ่อยนักแต่ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดูแลการใช้รหัสในการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ซึ่งมี
ความส าคญัตอ่การดแูลในเรื่องของขอ้มลูโดยขา้ราชการท่ีดแูลระบบการอนญุาตการเขา้ถึงขอ้มูล
ทะเบียนราษฎรไ์ดก้ลา่ววา่ 

 
“การดแูลในการเขา้ถึงขอ้มลูเป็นหนา้ท่ีของทางกลุ่มระบบฐานขอ้มลูท่ีตอ้งรรบัผิดชอบเพราะ
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีความสอดคล้องต่อระบบ AGO-NSW โดยก่อนเกิด
แผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั ระยะ 5 ปี ทาง
ส านกังานอยัการสงูสุดไดมี้ระบบดงักล่าวไวต้รวจสอบขอ้มลูเฉพาะดา้นส านวนคดีอยู่แลว้จน
ภาครฐัไดมี้แผนการเช่ือมโยงขอ้มูล โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งนโยบายเหล่านีมี้ความสอดคลอ้งกนัท าใหท้างกลุ่ม
งานเราไดป้ฏิบตัิไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และมีความชดัเจนตอ่การปฏิบตัิ” (ขา้ราชการคนหนึ่งสงักัด
กลุม่งานสนบัสนนุทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 กนัยายน 2562) 

 
จากขอ้มูลไดแ้สดงถึงการปฏิบตัิในหนา้ท่ีของความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีของของเขต

งานท่ีไดร้บัมอบหมายในกลุ่มงาน จึงกล่าวไดว้่าการปฏิบตัิท่ีจะสามารถเกิดความเป็นปึกแผ่นได้
ตอ้งอาศยัความสอดคลอ้งตอ่ขอบเขตงานของผูป้ฏิบตัิ และการยอมรบัจากผูป้ฏิบตั ิจึงส่งผลท าให้
เกิดการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนัของผูป้ฏิบตัิ ดงัท่ีขอ้มูลใน
การสัมภาษณ์ถึงแมว้่าก่อนท่ีจะไดมี้การน าแผนแผนปฏิบตัิขับเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มูล
ประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งมีระบบ AGO-NSW ท่ีเป็นระบบสารสนเทศเดิมของ
ส านกังานอัยการสูงสุดอยู่แลว้ก็สามารถน านโยบายมาตรการดงักล่าวมาปฏิบตัิร่วมกันไดก็้เม่ือ
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นโยบายกบัโครงการเหล่านัน้มีความสอดคลอ้งซึ่งกนัและกนัจนท าใหผู้ป้ฏิบตัิไดน้  าไปปฏิบตัอิย่าง
ถาวร หรือจนกวา่นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิหรือโครงการจะถกูยกเลิกเสียก่อน 

3) ดา้นการเช่ือมโยงข้อมูลภายนอกหน่วยงาน และรบัค ารอ้งขอใช้ประโยชน์
ขอ้มูลทางคดีจากส านักงานอยัการสูงสุดในเชิงสถิติ ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มฐานขอ้มูลอีกเช่นกันท่ี
คอยรับค าร้องขอจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความต้องการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลจาก
ส านกังานอยัการสงูสดุ จากท่ีไดเ้คยกลา่วไปในสว่นของการปฏิบตัิของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ไดป้ฏิบตัิในการเช่ือมโยงขอ้มลูของ ต ารวจ ส านกังานศาลยตุธิรรม ท่ีมีความส าเร็จ
ในระดบัหนึ่ง แตห่ลงัจากไดท้  าการเช่ือมโยงขอ้มลูนัน้กลุ่มฐานขอ้มลูกลายเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่การ
รบัค ารอ้งขอ้ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสถิตใินคดีตา่ง ๆ ซึ่งหนว่ยงานภายนอกมกัจะขอขอ้มลูสถิติเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชนก์บัองคก์ร เชน่ ส านกัพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยท่ี์ไดเ้คยกลา่วไปจะ
น าไปตรวจสอบคดีแรงงานและคดีการประมงเพ่ือวางแผน หรือสรา้งนโยบายรบัมือในอนาคต สว่น
ของการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผู้วิจัยสังเกตได้ว่าหากมีการเช่ือมโยงข้อมูล
ภายนอกหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางคดีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลจากส านกังานอยัการสงูสุดจึงเป็นการลดขัน้ตอนกระบวนการท างานในการขอขอ้มูลมาใช้
ระหวา่งหนว่ยงานราชการโดยค ากลา่วจากขา้ราชการของกลุม่ระบบฐานขอ้มลูว่า 

 
“การท่ีทางส านักงานอัยการสูงสุดไดเ้ริ่มท าการเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ืออ านวยความสะดวกกับ
กระบวนงานยตุธิรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งคน้หาส านวนคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งการเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของงานยตุิกรรมไดแ้ก่ ส  านกังานอยัการสูงสุด ส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ และส านกังานศาลยตุธิรรม ท าใหเ้กิดความรวดเรว็ตอ่การปฏิบตังิาน โดยมีผล
มาจากนโยบายรฐับาลท่ีมีแนวคิดจากรฐับาลดิจิทัลท่ีพัฒนามาจากรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์” 
(ขา้ราชการคนหนึ่งสงักดักลุ่มงานสนบัสนนุทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสารส่วนบคุคล, 
27 กนัยายน 2562) 

 
จากขอ้มลูท าใหไ้ดท้ราบว่ากลุม่ระบบงานฐานขอ้มลูส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารได้น าวิธีการลดส าเนากระดาษปฏิบัติเป็นผลมาจากนโยบายรฐับาลท่ีส่งเสริมการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีตามแนวคิดรฐับาลอิเล็กทรอนิกสใ์นยคุของรฐับาลดจิิทลัดา้นการบรูณาการ
การท างานของหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน ซึ่งมีความสอดคลอ้งตอ่แผนปฏิบตัิขบัเคล่ือน
การบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี จึงน าไปสู่การเช่ือมโยงการ
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ปฏิบตัิท่ีครอบคลุมทัง้โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และมาตรการอ านวยความสะดวกและลด
ภาระแก่ประชาชน จนส่งผลใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิถึงแมก้ารเช่ือมโยงขอ้มูลจะไม่ได้
เกิดขึน้บ่อยแต่การปฏิบัติดังกล่าวไดก้ลายเป็นหน้าท่ีท่ีผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติเป็นประจ าต่อเม่ือ
หน่วยงานภายนอกองคก์รไดร้อ้งขอการเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างองคก์ร เช่นในปี 2563 ท่ีจะถึงนีจ้ะ
มีการลงนามบนัทกึความรว่มมือ (MOU) การเช่ือมโยงขอ้มลูคดีทจุรติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหวา่งส านกังานอยัการสงูสดุกบัส านกัคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 การลงนามบนัทกึความรว่มมือ (MOU) การเช่ือมโยงขอ้มลูคดีทจุรติโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสร์ะหวา่งส านกังานอยัการสงูสดุกบัส านกัคณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
 

ดังนั้นท าให้สรุป 3 ด้านในส่วนการสรา้งความเป็นปึกแผ่นของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารนีเ้ป็นการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง หรือมีความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิตอ่การ
สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีขององคก์รเพ่ือยกระดบัการปฏิบตัิราชการใหเ้กิดความคล่องตวัต่อการ
ท างาน ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนว่าเป็นหนา้ท่ีของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตอ้งปฏิบตั ิ
โดยสงัเกตจากกระบวนงานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกันระหว่างนโยบายจากรฐับาล 
หรือขอ้สั่งการท่ีไดร้บั แผนงานการเช่ือมโยงขอ้มูล และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ จึงท าให้
ผูว้ิจยัไดเ้ช่ือมโยงความส าคญัตอ่การน านโยบายทัง้สามไปปฏิบตัิไดว้่าการปฏิบตัิในครัง้นีไ้ดเ้กิด
ความต่อเน่ืองอย่างชัดเจน โดยมีความสืบเน่ืองมาจากความสอดคลอ้งในวัตถุประสงคท์ัง้สาม
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นโยบายท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นหลกัในการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ส่งผลใหส้  านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเกิดการยอมรบัรบัในสภาพจากขอบเขตงานของตน ท าใหก้ารปฏิบตัิ
เกิดความชดัเจนส่งผลต่อผูป้ฏิบตัิท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างราบรื่นและมีความเขา้ใจในการ
ด าเนินการตอ่การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นหลกั 

4.3.3.2 การสร้างความต่อเน่ืองของส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุด 
การปฏิบตัติามส านกังานย่อยจากขอ้มลูในการสมัภาษณใ์นความตอ่เน่ืองตอ่การ

ปฏิบตัใินตารางท่ี 8 ไดแ้สดงถึงการน าไปปฏิบตัใินแต่ละส่วน ซึ่งการปฏิบตัิโดยหลกั ๆ ของอปุกรณ์
เครื่องอ่านบตัรประชาชนท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดส้่งลงไปตามส านักงาน
ย่อยนัน้ไม่เกิดน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงตอ้งจ าแนกออกเป็น 3 ดา้นของการปฏิบตัิในเรื่อง
ของการใชอ้ปุกรณแ์ละระบบสารสนเทศดงันี ้

1) ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งการแสดงข้อมูลในตารางท่ี 7 มีอยู่
ส  านกังานเดียวคือ ส านกังานย่อย G ท่ีใชแ้ลว้ไม่มีปัญหาต่อการใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชน
เพราะเป็นส านกังานยอ่ยท่ีมีการบรกิารประชาชนอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งแตกตา่งจากท่ีส านกังานยอ่ยอ่ืน
ไม่มีการน าไปปฏิบตัิ หรือน าไปปฏิบตัิแลว้เกิดปัญหาจึงท าใหไ้ม่เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตั ิ
กลา่วคือ ส านกังานยอ่ย A B D E เจา้หนา้ท่ีแตล่ะส านกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงกนัวา่ 

 
“ทางส านักงานรับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนมาจริง และได้ทราบถึงวัตถุประสงคข์อง

เครื่องมือรวมไปถึงนโยบายของรฐับาลท่ีจะผลกัดนัใหก้า้วไปสูร่ฐับาลดิจิทลัท่ีไดร้บัแนวคิดเริ่มแรก

ของนโยบายไทยแลนด ์4.0 โดยท่ีในระยะแรกใหห้น่วยงานราชการไดล้ดการใชก้ระดาษ หรือไม่รบั

เอกสารส าเนาบตัรประชาชน จึงตอ้งใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชน แตใ่นขอบเขตงานส านกังานของ

เราไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการบริการประชาชนโดยตรง ท าใหไ้ม่มีความจ าเป็นตอ้งใชง้านอปุกรณ์

เครื่องอ่านบตัรประชาชนนี”้ (ขอ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการคนหนึ่งส านกังาน G, การส่ือสาร

สว่นบคุคล, 27 พฤศจิกายน 2562) 

 
กลา่วคือหากไมเ่กิดการน าไปใชง้านก็จะไมเ่กิดการปฏิบตัซิึ่งไมมี่ความสอดคลอ้ง

ในขอบเขตของการปฏิบตัิงานของส านกังาน A B D และE แตอ่ยา่งไรก็ตามการลดการใชก้ระดาษ
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนเพียงอย่างเดียว และส่วนของส านกังานย่อย C ไดมี้การ
ใชง้านตามตารางท่ี 7 ไดแ้สดงขอ้มูลแต่ส  านักงานย่อย C ไดใ้ชง้านไประยะหนึ่งแต่สุดทา้ยก็น า
ออกแลว้เก็บไวโ้ดยไมไ่ดใ้ชง้านซึ่งใหเ้หตผุลวา่ 
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“แมว้่าส านกังานย่อยเป็นส่วนท่ีใหบ้ริการประชาชนดา้นท่ีปรึกษากฎหมาย และรบัเรื่องรอ้ง
ทุกขแ์ต่การใชอุ้ปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชนไดแ้ค่แสดงขอ้มูลเบือ้งตน้ในบตัรประชาชน
ของบคุคลนัน้ ๆ แตไ่ม่สามารถแสดงขอ้มลูบคุคลในเชิงลึกซึ่งมีความไมส่ะดวกตอ่ผูป้ฏิบตัิงาน
ท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูลจากผูม้าติดต่อเพิ่มเติม จึงท าใหเ้ราไดน้  าอุปกรณอ์อกแลว้ปฏิบตัิอย่าง
เดมิ” (ขอ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการคนหนึ่ง, การส่ือสารสว่นบคุคล, 1 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือ ส านกังานย่อยมีปัญหาตอ่อปุกรณใ์นเรื่องการดงึขอ้มลูของประชาชนท่ี

ผูป้ฏิบตัิตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกท่ีจะตอ้งน าไปประกอบกับส านวนตา่ง ๆ ท่ีจ  าเป็น ผูว้ิจยัจึงสรุปการ
ปฏิบัติ C ได้ว่าไม่มีความต่อเน่ืองในการปฏิบัติเพราะปัจจัยท่ีส่งผลมาจากการปฏิบัติในรูป
แบบเดิมท่ีผูป้ฏิบัติของส านักงานย่อย C อาจยังยึดติดในค่านิยมเดิม หรือความเคยชินต่อการ
ปฏิบตักินัมานานนั่นเอง 

2) ระบบงานสารบรรณ อิ เล็ กทรอนิ กส์  และระบบงานสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ตามตารางท่ี 9 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจยัไดน้  ามาผนวกกันเพราะว่าเป็นระบบสารสนเทศท่ีองคก์รไดพ้ฒันาขึน้ใชเ้อง 
ซึ่งทั้งสองระบบนีมี้ใชม้านานกล่าวคือในตารางท่ี 8 ทั้งสองแถวของตารางไดแ้สดงถึงขอ้มูลว่า
ส านกังานย่อย A B C D E และ G ไดน้  าไปใชท้กุส านกังาน ซึ่งในทุกส านกังานมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชร้ะบบสารบรรณเพ่ือบนัทึกขอ้มลูหนงัสือราชการ และระบบสามารถส่งไฟลเ์อกสารไปกับระบบ
ไดจ้ึงมีความสะดวกในการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตังิาน ส่วนดา้นระบบสารบบคดีเป็นระบบท่ีแตล่ะ
ส านกังานไดใ้ชง้านอยู่เป็นประจ าในการบนัทึกขอ้มลูทางคดี จึงกล่าวไดว้่าทัง้สองระบบนีมี้ความ
ต่อเน่ืองในการใชง้านเป็นการปฏิบตัิงานประจ าวนัไปเรียบรอ้ยในดา้นของการใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการลดการใชก้ระดาษตามท่ี
หน่วยงานก าหนดเอง เป็นการพิจารณาเพ่ือแปลงวิธีการแลว้น าไปปฏิบตัิ ในรูปแบบเฉพาะของ
ส านักงานถึงความเหมาะสมจึงมีทัง้ส  านักงานย่อยท่ีไม่ปฏิบตัิกับปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีสอง
ส านกังานยอ่ยท่ีไม่ปฏิบตัิคือ ส านกังานยอ่ย DกบัE เพราะทัง้สองส านกังานนีเ้ห็นว่าการใชอ้ปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศขององคก์รนัน้สอดคลอ้งตอ่การปฏิบตัติามนโยบายของรฐับาล
อยู่แลว้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนใด ๆ ท าใหส้  านักงานย่อย D กับ E ไม่มีการปฏิบัติเพิ่มเติม
ความตอ่เน่ืองจึงไม่เกิดขึน้ตัง้แตใ่นขัน้ตอนปฏิบตัแิตแ่รก ส่วนของส านกังานยอ่ย A B C และ G ได้
มีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองถึงแม่ว่าการแปลงวิธีการจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการปฏิบตั ิ
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หรือวิธีการท่ีต่างกันแต่ทั้งส่ีส  านักงานย่อยปฏิบัติเ พ่ือให้การปฏิบัติงานราชการนั้นมีความ
สอดคลอ้งตอ่นโยบายรฐับาล ซึ่งเป็นแนวทางท่ีส านกังานย่อยตา่ง ๆ ไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นการปฏิบตัิ
ภายในหน่วยงาน เช่น จากแตเ่ดิมสง่เอกสารโดยใสซ่องจดหมายไปยงัตา่งหน่วยงานแตใ่นปัจจบุนั
ส านักงานย่อยบางส านักงานใช้ e-mail ขององคก์รใช้ส่งแทนท่ีเป็นเอกสารกระดาษเพ่ือความ
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติ ในบางส านักงานย่อยได้ใช้ประโยชน์จากการประกาศ
อิเล็กทรอนิกสน์ั่นคือประกาศทางเว็บไซตข์องหน่วยงานท่ีสรา้งขึน้มาเอง และใช ้facebook เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

อย่างไรก็ตามขัน้ของการสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ืองนัน้มีผลจาก
ปัจจยัดา้นขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีเสียมากกว่า ซึ่งอาจมีความเป็นไปไดว้่ากลุ่มท่ีมีผลตอ่การ
ปฏิบตัติามหน่วยงานราชการคือ ฝ่ายรฐับาลท่ีมีอิทธิพลตอ่หน่วยงานราชการจงึมีผลท าใหเ้กิดการ
ปฏิบตัิแบบจ ายอมโดยท่ีทางรฐับาลไม่ไดส้อบถามความพรอ้มไปยงัหน่วยงานราชการตา่ง ๆ  แต่
การปฏิบตัิย่อมตอ้งเกิดขึน้เพราะหากไม่ไดต้ามนโยบายของรฐัอาจมีผลต่อหน่วยงานราชการท่ี
ละเลยต่อหน้าท่ีหากนโยบายมาในรูปแบบขอ้สั่งการดงักล่าว แต่ในการปฏิบตัิในความเป็นจริง
หน่วยงานราชการอาจไม่ปฏิบตัิตามได้ดว้ยสาเหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น ความไม่สอดคลอ้ง
ระหว่างนโยบายกับหน้าท่ีในการปฏิบัติของหน่วยงานราชการถึงแม้หน่วยงานราชการท่ีเป็น
ส่วนกลางไดน้  าไปปฏิบัติลงไปยังส านักงานย่อย แต่ส  านักงานย่อยสามารถไม่น าไปปฏิบัติได้
เช่นกันเพราะอาจขัดแย้งต่อวัตถุประสงคข์องส านักงาน ขัดต่อแนวทางปฏิบัติท่ีอยู่ในรูปของ
ระเบียบ และคา่นิยมท่ีอาจไมอ่ยากเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของส านกังาน 

โดยทัง้สามขัน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของการน าไปปฏิบตัิในแตล่ะระดบัจะขึน้อยู่กบั
หน่วยงานราชการท่ีจะพิจารณาในขั้นการแปลงนโยบาย หรือโครงการท่ีถูงส่งลงมาให้ปฏิบัต ิ
หน่วยงานราชการก็อาจตอ้งปฏิบตัิและพิจารณาว่าส่วนใดในองคก์รจะสามารถขับเคล่ือนตาม
นโยบายของรฐับาลท่ีจะกา้วไปสูท่ิศทาง และการปฏิบตัท่ีิไดก้ าหนดไว ้ดงัในเรื่องของการลดส าเนา
กระดาษ หรือลดการใชเ้อกสารทางราชการท่ีไดก้ าหนดการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเป็นหลกัมา
แทนการปฏิบตัิในรูปแบบเดิม หรือหน่วยงานนัน้ตีความปรบัเปล่ียนต่อการปฏิบตัิท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติภายในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม หน่วยงานราชการจึงมีความส าคัญต่อการขับเคล่ือน
นโยบายท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ หรือท าใหเ้กิดผลผลิตทางนโยบายท่ีตามมา และในส่วนท่ีอาจขาด
ไม่ไดเ้ลยคือขา้ราชการ ซึ่งเป็นผูป้ฏิบตัิในการน านโยบายไปด าเนินการตัง้แต่ผูบ้ริการระดบัสงูของ
องคก์รไปจนถึงขา้ราชการระดบัล่างตามส านกังานย่อย จึงท าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแบง่ได้
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกขา้ราชการในกลุ่มงานของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
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ผูบ้ริหารคอยแปลงนโยบายจากรฐับาล และสรา้งการยอมรบัใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิของส านกังาน
ยอ่ย ท าใหส้  านกังานอยัการสงูสดุไดมี้หนว่ยงานท่ีไดร้บัขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีไปแปลงคือ ส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่วนท่ีสองคือส านกังานย่อยท่ีถกูจดัเป็นหน่วยงานระดบัล่าง
ท่ีตอ้งน าวิธีการ หรือแนวทางนัน้ไปปฏิบัติ ซึ่งระดบัจุลภาคของส านักงานอัยการไดถู้กแบ่งการ
ปฏิบตัิเป็นสองส่วนคือในส่วนแรกภายในหน่วยงานส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือเพราะ
กิจกรรมท่ีไดพ้ิจารณาต่อการปฏิบัติสองเรื่องแรกประกอบดว้ยเรื่อการเช่ือมโยงขอ้มูล และการ
พฒันาระบบบริการประชาชนจะเป็นงานดา้นเทคนิคท่ีตอ้งใชท้กัษะและความเช่ียวชาญต่อการ
พฒันาระบบสารสนเทศ จึงสอดคลอ้งในการปฏิบตัิดา้นเทคโนโลยีถือไดว้่ากลุ่มงานภายในของ
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือนัน้เป็นจลุภาคเพราะเป็นกลุ่มงานท่ีรบัค าสั่งจากเบือ้งบนท่ี
เป็นผูบ้รหิารส านกัมาอีกทีในส่วนท่ีสองของจลุภาคจะเป็นการปฏิบตัิตามส านกังานย่อยท่ีผูว้ิจยัได้
ไปรวบรวมขอ้มลูและสงัเกตการปฏิบตัไิดค้วามวา่ตัง้แตก่ารรบัแนวทางมาปฏิบตัอิย่างแรกท่ีเกิดขึน้
คือ การระดมพลัง หรือขั้นตอนการพิจารณาซึ่งมีความหมายไดอี้กนัยหนึ่งคือ การยอมรบัท่ีจะ
น าไปปฏิบตักิล่าวคือภายในส านกังานจะมีล าดบัการตดัสินใจ แตร่ะบบราชการนัน้จะเห็นไดช้ดัใน
เรื่องการตดัสินใจเพราะเป็นระบบการบงัคบับญัชาตามสรุปในภาพของการสรา้งความตอ่เน่ืองนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 กระบวนการปฏิบตัขิองขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผน่  
หรือสรา้งความตอ่เน่ือง 

 
 
 
 
 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสง่

มอบแนวทางการ

ปฏิบตัใิหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิ 

ผูป้ฏิบตันิ  าไปด าเนินการ 
ผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์

ประชาชน/ขา้ราชการ 

ผลสะทอ้นการปฏิบตัิเพื่อน ากลบัไปพจิารณาถึงประโยชนใ์นการ 

น ากลบัไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง หรอืลม้เลิกตอ่การปฏิบตั ิ



  136 

จากภาพท่ี 15 ไดแ้สดงถึงกระบวนการของการสรา้งความเป็นปึกแผ่น ซึ่งการท่ี
จะท าให้แนวทางการปฏิบตัิของการยกเลิกส าเนากระดาษของส านักงานอัยการสูงสุดตอ้งมีผล
สะท้อนต่อการน าไปปฏิบัติกลับมายังผู้บงัคับบญัชาว่าแนวทางการลดการใช้กระดาษตามท่ีผู้
แปลงโครงการไดก้ าหนดวิธีการ ท าให้วิธีการเหล่านั้นเกิดประโยชนต์่อองคก์รไดอ้ย่างไร ผู้วิจัย
พบว่าผลสะทอ้นดงักล่าวเกิดขึน้จากการน าแนวทางไปปฏิบตัิ มีความไม่สอดคลอ้งในการใชง้าน
อปุกรณท่ี์ส่งมอบลงไปยงัส านกังานย่อย ท าใหส้  านกังานท่ีไดอ้ปุกรณไ์ปปฏิบตัิสว่นใหญ่เลือกท่ีจะ
ไม่ใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนตอ่เน่ือง ซึ่งตา่งจากส านกังาน G ท่ีไดน้  าอปุกรณไ์ปใช้
งานอย่างตอ่เน่ือง เพียงเพราะเครื่องอา่นบตัรประชาชน และระบบสารสนเทศนัน้มีความสอดคลอ้ง
ต่อการใหบ้ริการประชาชน จึงท าใหผู้ว้ิจัยสรุปไดว้่าผูต้ดัสินใจจะพิจารณาในผลสะทอ้นกลบัมา
เพ่ือตดัสินใจ จงึท าใหส้ภาพแวดลอ้มของส านกังานยอ่ยท่ีไดร้บัไปปฏิบตัิมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่
การสรา้งความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัขิองผูป้ฏิบตัใินระดบัล่าง 

กล่าวได้ว่าเป็นการตัดสินใจจะต้องมาจากผู้อ  านวยการส านัก หรือบางแห่ง
จะตอ้งท าอธิบดีท าการตดัสินใจก่อนท่ีจะน าลงไปใหผู้อ้  านวยการส านักคดักรองอีกท่ีในแง่ของ
ความเหมาะสมต่อกลุ่มงานภาคในส านักงานหากบางส านักงานได้พิจารณาถึงท่ีสุดแล้วว่า
นโยบาย โครงการ หรือวิธีการนัน้ไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดลอ้มต่อส านักงาน และอาจขัดต่อ
ระเบียบของส านกังานจะท าใหไ้ม่เกิดการปฏิบตัิ ซึ่งการปฏิบตัินัน้จะเกิดขึน้ไดต้อ้งไดร้บัจากความ
เห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาเสียก่อน พอเกิดการปฏิบตัิผลการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองก็จะตามมาแต่
ถา้หากการปฏิบตัินัน้ในระยะแรกไม่เป็นผลตอ่การเปล่ียนแปลง หรือปฏิบตัิแลว้ความไมส่อดคลอ้ง
ตอ่การปฏิบตัิ หรือท าใหเ้กิดความไมส่ะดวกตอ่ผูป้ฏิบตัิก็จะเกิดผลตอ่การเลิกไปเสียเอง และจะไม่
เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิจนกลายเป็นปัญหาในรูปแบบ “กรมาธิปไตย” (departmantalism) 
ท่ีเป็นศูนยร์วมความคิดของการตัดสินใจในคน ๆ เดียวมากว่าท่ีจะเป็นการระดมพลังในความ
คดิเห็นกบัผูด้  าเนินการ และผูป้ฏิบตัิ 
 
4.4 ปัญหาอุปสรรคการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัตภิายในและภายนอก
ของส านักงานอัยการสูงสุด 

ปัญหาอุปสรรคสามารถเกิดขึน้ไดใ้นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งปัญหาเหล่านี ้
มกัจะมีปัจจยัตา่งรูปแบบกนัออกไป และจะมีผลตอ่รูปกระบวนการในการปฏิบตัโิดยตรง จากท่ีได้
น าเสนอขอ้มลูปัญหามกัจะถกูซ่อนไวซ้ึ่งผูป้ฏิบตัิอาจทราบถึงปัญหาการปฏิบตัิโดยตรง หรือสภาพ
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ แตบ่างสิ่งบางอย่างอาจเป็นการกระท าของผูป้ฏิบตัิโดยไม่รูต้วั ซึ่งนัน้อาจมีผล
จากการปฏิบตัิอย่างคุน้ชิน คา่นิยมขององคก์ร หรือหน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
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อาจท าใหเ้ป็นเง่ือนไขในขอ้จ ากัดต่าง ๆ ท่ีเป็นผลต่อการปฏิบตัิ ผูว้ิจัยไดจ้  าแนกปัญหาในแต่ละ
ดา้นตามตารางนี ้

 
ตาราง 9 สภาพปัญหาการน านโยบายไปปฏิบตัทิัง้ส  านกังานยอ่ยกบัส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 

ส านกังานย่อย ปัญหาดา้น
สมรรถนะ
ของ

หนว่ยงานท่ี
น าไปปฏิบตัิ 

ปัญหา
ดา้นการ
ควบคมุ 

ปัญหาดา้น
ความรว่มมือ
และการ

ตอ่ตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

ปัญหาดา้น
อ านาจและ
ความสมัพนัธ์
กบัองคก์ารอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัญหาดา้น
ความ

สนบัสนนุและ
ความผกูพนัธ์
ขององคก์รการ
บคุคลส าคญั 

ส านกังานย่อย A - -  - - 
ส านกังานย่อย B  - - - - 
ส านกังานย่อย C  - - - - 
ส านกังานย่อย D - -  - - 
ส านกังานย่อย E - -  - - 
ส านกังานย่อย G  -  - - 
ส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

   - - 

 
ตารางท่ี 9 ได้จ  าแนกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบต่อส านักงานย่อยกับส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งผูว้ิจัยแบ่งออกเป็นปัญหาโดยหลกั ๆ ใน 5 ดา้นไดอ้า้งอิงจากการ
ส ารวจปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบตัิของศาสตราจารย ์ดร.วรเดช จนัทรศร (วรเดช จนัทรศร, 
2552, น.98) กล่าวคือ ปัญหา 5 ด้านนั้นมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องภายในปัญหาว่าอะไรท่ีมีเป็นผล
ก่อใหเ้กิดปัญหา และน ามาวิเคราะหเ์พ่ือเขา้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบปัญหาท่ีเป็น
เรื่องหลกั ๆ ของส านกังานอยัการสงูสดุไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นสมรรถนะ 2) ปัญหาดา้นการควบคมุ 
3) ปัญหาดา้นความรว่มมือและการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง จงึมีรายละเอียดปัญหาดงันี ้



  138 

4.3.1 ปัญหาด้านสมรรถนะของส านักงานอัยการสูงสุด 
1) ปัญหาดา้นการน าเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ชแ้ละอุปกรณท์างเทคโนโลยีคือ การท่ี

หน่วยงานภายในของส านกังานอยัการสงูสดุไดใ้หส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ผูด้แูลการปฏิบตักิารใชเ้ทคโนโลยี และสนบัสนนุดา้นอปุกรณต์า่ง ๆ ทางคอมพิวเตอร ์ซึ่งส  านกังาน
ยอ่ยมกัเกิดปัญหาดา้นการใชง้านระบบ และอปุกรณเ์พราะขาดความเช่ียวชาญ หรือทกัษะในทาง
เทคโนโลยีอาจกล่าวไดว้่าปัญหานีจ้ะเป็นปัจจยัจากตวัของบคุคล และปัจจยัดา้นวสัดอุปุกรณท่ี์ใช้
เขา้มาเสริมดา้นเทคโนโลยีกับงานภายในของราชการ โดยทัง้สองปัจจยันีเ้ป็นองคป์ระกอบของ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัดา้นสมรรนะของหน่วยงาน ซึ่งผูว้ิจยัไดส้งัเกตจากการสมัภาษณใ์นเรื่องปัญหาใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชง้านรวมไปถึงการปฏิบตัิตามแนวทาง และวิสยัทศันท่ี์เป็นผล
มาจากรฐับาล โดยผูป้ฏิบตัิระดบัมหภาคในส่วนส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดใ้ห้
ขอ้มลูมาดงันี ้

 
“การน าแนวทางของรฐับาลท่ีไดร้บัมาในเรื่องของนโยบายไทยแลนด ์4.0 มีความเช่ือมโยงกับ
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีใหห้นว่ยงานราชการไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งทางส านกัเทคโนโลยีก็มีระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบตัิราชการใน
องคเ์ช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบงานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส ์ระบบขอรหสัใช ้wi-fi ฯลฯ 
ระบบท่ีไดก้ล่าวไปนัน้ถือว่าเป็นระบบท่ีไวใ้ชส้  าหรบัการปฏิบตัหิลงับา้น ทางส านกัเทคโนโลยีฯ
จงึคิดวา่ปัญหาอปุสรรคท่ีท าใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีนัน้ไม่เกิดความคลอ่งตวัคือ บคุลากรท่ียงัขาด
ทกัษะดา้นการใชร้ะบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัญหาทางดา้นบุคคลเสียมากกว่าท่ีปัญหานัน้จะ
เกิดจากระบบ หรืออุปกรณท์างท่ีเราจดัหาให้” (ณฐนน แกว้กระจ่าง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 
27 กนัยายน 2562) 
 

กล่าวคือ ทางส านักเทคโนโลยีท่ีเป็นทั้งผู้แปลงนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติไปมี
ความเห็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคตรงท่ีว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากทางบุคลากรในการท่ีขาดทักษะ
ทางเทคโนโลยี แต่กระนัน้ทางผูว้ิจยัก็ไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างในส านกังานย่อยของส านกังาน
อยัการสูงสดุท่ีมีปัญหาแตกต่างกนัออกไปโดยสามารถอา้งไดจ้ากขอ้มูลการปฏิบตัิของส านกังาน
ย่อย C GและB (ใหด้ตูารางท่ี 9 CและG ประกอบ) ซึ่งมีปัญหาท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างชดัเจน โดย
เจ้าหน้าท่ีส านักงานย่อย C ไดก้ล่าวถึงปัญหาความไม่สอดคล้องของอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนท่ีวา่ 
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“ทางส านักงานไดร้บัอุปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชนแต่ไดใ้ชง้านไปไดร้ะยะหนึ่งเราจึงน า
ออกจากการใชง้านเพราะขอ้มูลท่ีไดร้บัจากบตัรประชาชนนัน้เป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ แต่ทางเรามี
ความตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบกับเอกสารส านวน และการติดต่อราชการทาง
เราก็ยังตอ้งใหป้ระชาชนกรอกขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่นหากตอ้งการย่ืนค ารอ้งรบัความ
ชว่ยเหลือตอ้งกรอกเอกสาร ซึ่งจากท่ีเราไดก้ล่าวไปนี ้รฐับาลอาจยงัมองขา้มในการเก็บส ารอง
ขอ้มลูโดยกระดาษและวิธีการส ารองขอ้มลูในรูปแบบอ่ืน” (ขอ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการ
ส านกังาน C นาย ข, การส่ือสารสว่นบคุคล, 14 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือการท่ียกเลิกการใชก้ระดาษของส านกังานย่อย C ไดมี้ปัญหาการใชง้านของ

อปุกรณท์างส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอปุกรณน์ัน้ไมส่อดคลอ้งในความตอ้งการ
ของส านกังานเพราะอปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรประชาชนสามารถแสดงขอ้มลูไดแ้คเ่บือ้งตน้ ซึ่งไม่ตรง
กบัความตอ้งการของส านกังาน C และมีความเห็นในเรื่องการยกเลิกการใชก้ระดาษว่ากระดาษยงั
มีความส าคญัต่อการเก็บขอ้มูลในแง่ของการส ารองขอ้มูลไว ้จึงมีความส าคญัต่อการใชก้ระดาษ
ของระบบราชการ และหากขอ้มูลในระบบสารสนเทศไดเ้กิดการสูญเสียขอ้มูลท่ีส าคญั จากการ
เพิ่มเติมใหมี้ระบบสารสนเทศเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของราชการอาจท าใหใ้น
การลดขั้นตอนการท างานไปเป็นการเพิ่มงานเสียมากกว่าท่ีจะลดด้วยซ า้ ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า
ส านักงาน C นั้นเป็นปัญหาเกิดจากบุคลากรท่ีไม่ยอมปรบัตัวท่ีจะเข้าหาเทคโนโลยีเพ่ือน ามา
ปฏิบตัิ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่ตรงตามความตอ้งการรวมไปถึงไม่มีระบบสารสนเทศท่ีมา
รองรบัการบนัทกึค ารอ้งในการชว่ยเหลือทางคดีอีกดว้ย 

ต่อมาผูว้ิจัยไดร้บัขอ้มูลจากส านักงานย่อย G ไดใ้ชง้านทัง้อุปกรณ์เครื่องอ่านบตัร
ประชาชน ระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ขององคก์ร และวิธีการเฉพาะในการลดส าเนากระดาษภายใน
ส านักงาน ถึงแม่ส  านักงานย่อย G ไดใ้ชง้านทุกระบบ และมีแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือลดกระดาษ
ของส านกัตนเอง แตก็่มีปัญหาอปุสรรคตอ่การปฏิบตัจิงึไดข้อ้มลูมาดงันี ้

 
 “การใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนภายในส านกังานเพ่ือตรวจสอบขอ้มลูของผูท่ี้มา
ติดต่อราชการ หรือใช้บริการ ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท าใหเ้ราไดใ้ชอ้ปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรประชาชนอย่างตอ่เน่ือง แตบ่คุลากรยอ่มตอ้งมี
ขอ้จ ากดัเสมอในเรื่องของทกัษะดา้นเทคโนโลยี อาจมีความเป็นไดถ้ึงเรื่องของช่วงวยัท่ีมีความ
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ตา่งกนัของยคุสมยัท่ีมีความกา้วหนา้จึงมีผลตอ่เจา้หนา้ท่ีรุน่เก่าท่ีขาดทกัษะทางเทคโนโลยีใน
สมยัใหม่ โดยเฉพาะการขาดคู่มือการใชง้านระบบ และขาดการอบรบดา้นระบบสารสนเทศ
ขององคก์ร จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีบางกลุ่มขาดความคล่องตัวในการท างาน” (ข้อมูลจากการ
สมัภาษณข์า้ราชการคนส านกังาน G, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 พฤศจิกายน 2562) 

 
กล่าวคือส านักงานย่อย G ได้มีการน าอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนไปใช้ใน

ส านกังาน ซึ่งเป็นไปตามความตอ้งการของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการต่อการน า
อปุกรณท์างเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน ์และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ แตอ่ย่างไรก็ตามส านกังานย่อย 
G ดูเหมือนมีความราบรื่นในการใช้งานทางเทคโนโลยีก็ยังมีปัญหาต่อการปฏิบัติในส่วนของ
บคุลากรภายในส านกังาน ตามท่ีสงัเกตจากขอ้มลูในการสมัภาษณท์ าใหผู้ว้ิจยัทราบถึงปัญหาของ
ส านกังานย่อย G คือ ปัญหาบคุลากรตอ่การใชง้านอปุกรณแ์ละระบบงานสารสนเทศบางกลุ่มท่ีมี
ชว่งวยัตอ่การรบัมือการเปล่ียนแปลงส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีบางกลุ่มไดไ้ม่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง และ
บางกลุ่มไม่ไดร้บัการอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้กิดความ
ช านาญใหก้ารปฏิบตัไิดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

ในส่วนสุดท้ายของส านักงาน B ท่ีมีปัญหาด้านสมรรถนะของหน่วยงานท่ีน าไป
ปฏิบัติในเรื่องของบุคลากรท่ีเป็นปัญหาในการปฏิบัติต่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้
สอบถามถึงปัญหาจงึไดข้อ้มลูมาดงันี ้

 
“ทางส านักงานได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศจากส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตปั่ญหาของเรานัน้จะเป็นปัญหาของผูป้ฏิบตัิมากกว่า
นั่นคือเจ้าหน้าท่ีข้าราชการภายในหน่วยงาน เพราะเราเข้าใจว่าทักษะในแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันในเรื่องของความถนัด ซึ่งทางเราเห็นว่าระยะห่างของวัยนัน้ก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญ 
และปัญหาท่ีขาดคูมื่อการใชง้านส าหรบัการปฏิบตังิานเป็นแบบรูปเลม่ท าใหท้างเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
เสียเวลาในการโทรติดต่อทางส านักเทคโนโลยีเพ่ือขอค าแนะน าการใช้งานของระบบ ”  
(ข้อ มู ล จ ากการสัม ภ าษณ์ ผู้ อ  าน วยก ารส านั ก งาน  B, ก าร ส่ื อส ารส่ วน บุ คคล ,  
27 พฤศจิกายน 2562) 
 

กล่าวไดว้่าส านกังาน B นัน้ไม่ไดแ้คมี่ปัญหาทางบคุลากรท่ีขาดทกัษะทางเทคโนโลยี
ท่ีไม่เท่ากัน แต่ขาดคู่มือการใชง้านของระบบ ซึ่งผูว้ิจยัมองว่าการท่ีขาดคู่มือนัน้เป็นเรื่องท่ีส านัก
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เทคโนโลยีตอ้งด าเนินการใหมี้คู่มือท่ีเพียงพอต่อเจา้หนา้ท่ีในการใชง้านของระบบเพ่ือท าใหเ้กิด
ความคล่องตัว หากมีคู่มือท่ีเพียงพอจะลดขัน้ตอนท่ีล่าช้าในเรื่องของการท่ีเจา้หน้าท่ีติดต่อไป
สอบถาม ผูว้ิจยัจึงใหค้วามเห็นวา่ควรมือท าหนงัสือคูมื่อแตอ่พัโหลดไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกสข์ึน้
เว็บไซตเ์พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดค้น้หาคูมื่อไดอ้ยา่งง่าย และยงัสามารถท่ีจะลดกระดาษไดอี้กดว้ย 

 
2) ปัญหาดา้นการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก และการขาดมาตรฐานของการ

เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเป็นไปในทางเดียวกัน หรือขาดความชัดเจนในเรื่องของนโยบายการเช่ือมโยง
ขอ้มูลท่ีท าใหเ้กิดเป็นมาตรฐานอย่างเป็นเอกภาพ หรือเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเจา้หนา้ท่ีส านกั
เทคโนโลยีดา้นการพฒันาฐานขอ้มลูไดก้ล่าววา่ 

 
“ทางส านกังานอยัการสงูสดุไดท้ราบการลดการใชก้ระดาษตอ่การปฏิบตัใินราชการ ซึ่งถกูมอง
ว่าเป็นผลมาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในภาพรวมท่ีได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลใหเ้กิดขอ้สั่งการในดา้นบริหารราชการแผ่นดินโดยท่ีมีเนือ้หาท่ีได้
กลา่วถึงเรื่องการเช่ือมโยงขอ้มลูผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดภาระของประชาชน จงึท าให้
หน่วยงานราชการตา่งหน่วยงานไดพ้ฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนัเพ่ือเกิดประโยชนใ์น
การใชข้อ้มูล แต่ภายนอกดูเหมือนจะราบรื่นในการด าเนินการ และแนวทางการปฏิบตัิ หรือ
วิธีการเก็บรกัษาขอ้มูลนั้นจะมีวิธีท่ีแตกต่างการจึงส่งผลท าให้การเช่ือมโยงขอ้มูลยากท่ีจะ
เช่ือมโยงเขา้หากนัได”้ (ชฎาวลัย ์สิงหอิ์นทร,์ การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือการเช่ือมโยงขอ้มูลทางสารสนเทศเป็นความเช่ียวชาญ หรือทักษะเฉพาะ

ทางเทคนิคท่ีเป็นความรบัผิดชอบของหน่วยงานเทคโนโลยี แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้ในเรื่องการเช่ือมโยง
ขอ้มลูภายนอกส านกังานอยัการสงูสดุ ซึ่งแตล่ะหน่วยงานไดมี้การจดัเก็บขอ้มลูรูปแบบท่ีแตกต่าง
กัน ผู้วิจัยจึงสรุปในส่วนนีไ้ดว้่าทางรฐับาลขาดมาตรฐาน หรือแนวทาง และวิธีการท่ีจะท าให้
หนว่ยงานตา่ง ๆ สามารถด าเนินการไปในทางทิศทางเดียวกนัได ้

4.3.2 ปัญหาด้านการควบคุม 
ปัญหาดา้นการควบคมุในการน าเครื่องอ่านบตัรประชาชนลงไปใชง้าน และการใช้

ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีขึน้อยู่กับผูแ้ปลงนโยบาย หรือการน า โครงการลงไปให้ผู้
ปฏิบตัินัน้ด  าเนินการจะเกิดผลส าเรจ็ไดต้อ้งมีความสอดคลอ้งตอ่สภาพแวดลอ้มการท างานดงัเช่น 
การปฏิบตัิในรูปแบบเดิมของส านกังานท่ีไดน้  านโยบายไปปฏิบตั ิหรือขาดการสอบถามในเรื่องของ
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ความตอ้งการของส านกังานยอ่ยวา่มีความตอ้งการน าไปใชห้รือไม่ เพาระหากการใช้อปุกรณน์ัน้ไม่
สอดคลอ้ง และขดัต่อระเบียบส านกัรวมไปจนถึงนโยบายจนกลายเป็นความขดัแยง้ตอ่การปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของผูป้ฏิบตัใินประจ าวนั จงึสามารถวิเคราะหจ์ากการสมัภาษณไ์ดด้งันี ้

 
“การน านโยบายของรฐับาลท่ีไดจ้ากการแปลงมาจากขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีในส่วนใหญ่
ท่ีจะใหอ้งคตี์ความแลว้สรา้งวิธีการเพ่ือใหส้อดคลอ้งตอ่โครงการของรฐับาล ในระยะแรกก่อน
เริ่มการจัดสรรอุปกรณ์ทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดท้  าการส ารวจว่า
ส านกังานใดมีความตอ้งการท่ีจะใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชน แต่เวลากระชัน้ชิด จึงท าให้
ทางส านักเทคโนโลยีไม่มีทางเลือกท่ีจะตอ้งเร่งจ  าหน่ายออกไปโดยยังไม่มีการระบุ หรือการ
ตอบรับท่ีแน่ชัด จนเกิดการขาดตอนกระบวนการตรวจสอบถึงความสอดคล้อง หรือ
ความส าคญัท่ีจะน าไปปฏิบตัิภายในหน่วยงาน” (ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ขา้ราชการสังกัด
กลุม่สนบัสนนุเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 

 
กล่าวคือการท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดน้  าแนวทางการปฏิบตัิท่ี

ไดแ้ปลงจากนโยบาย และขอ้สั่งการของรฐับาล ซึ่งทางส านกัเทคโนโลยีไดป้ระสบปัญหาทางการ
ควบคมุการใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนของส านกังานย่อย โดยปัญหานีเ้กิดจากการ
กระชั้นชิดด้านเวลาท่ีเป็นผลจากข้อสั่ งการท่ีมีการก าหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในเอกสาร
หนังสือเวียนของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 334 มีเนื ้อหาส าคัญท่ีระบุให้
น าเสนอแนวทางการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนตอ่นายกรฐัมนตรีภายใน 3 เดือน จึงส่งผลตอ่
การส ารวจในการจัดสรรจ านวนท่ีไม่ชัดเจนท าให้ส  านักเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ัดสรรอุปกรณ์
เครื่องอ่านบตัรพรอ้มส าเนาขอ้สั่งการ และวิธีการใชง้านอปุกรณไ์ปยงัส านกังานย่อยตา่ง ๆ ท่ียงัไม่
มีความพรอ้มต่อการใชง้าน หรือเป็นส านักงานท่ีไม่มีหน้าท่ีการบริการประชาชนท่ีจะมาติดต่อ
ราชการ และท้ายท่ีสุดส านักงานท่ีไม่ทราบถึงประโยชน์ หรือมีประโยชน์ต่อส านักงานท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงาน และยังไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในการท างานอีกดว้ย 
ส านกังานยอ่ยจงึสง่อปุกรณคื์นส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศในท่ีสดุ 

ผูว้ิจยัจึงสรุปปัญหาการควบคมุนีไ้ดว้่าผลท่ีกระท าใหก้ารควบคมุนั้นไขวเ้ขวนัน้เกิด
จากกรอบเวลาทางรฐับาลท่ีมีนอ้ยเกินไปตอ่ส านกังานอยัการสงูสดุ ซึ่งสง่ผลตอ่ความไมแ่นช่ดัท่ีจะ
น าอปุกรณไ์ปใชง่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ การท่ีมีกรอบเวลาท่ีกระชัน้ชิด
ท าใหก้ารควบคุมขาดการส ารวจอย่างละเอียดในสภาพแวดลอ้มการท างาน และความตอ้งการ
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ของผูป้ฏิบตัิงาน ถึงแมมี้ความชดัเจนในวตัถปุระสงคม์ากเพียงใดแต่หากขดัแยง้ต่อระเบียบใด ๆ 
และไม่สอดคลอ้งตอ่สภาพการด าเนินงานจะไม่เกิดการปฏิบตัิ หรือหากมีการน าไปปฏิบตัิในระยะ
หนึ่งแลว้ปัญหาเกิดขึน้โดยเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมดังกล่าว ท าให้การควบคุมต่อปฏิบัติจาก
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเ้พิ่มปัญหามากขึน้จนขาดการควบคุมท่ีเหมาะสม
นั่นเอง 

4.3.3 ปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดล้อมในการท างานขององคก์ร 
และความร่วมมือต่อการเปล่ียนแปลง 

ปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานขององคก์ร และความ
ร่วมมือต่อการเปล่ียนแปลงจากท่ีได้กล่าวไปในหัวข้อท่ี 4.3.2 เรื่องของการควบคุมจะมีผล
ต่อเน่ืองกันท่ีมีผลจากสภาพแวดล้อมของส านักงานย่อยซึ่งการเปล่ียนแปลงจะขึน้อยู่กับการ
ยอมรบัของผูป้ฏิบตัิท่ีจะพิจารณาถึงประโยชนใ์นการน านโยบาย หรืออปุกรณใ์ด ๆ ท่ีส่งผลใหก้าร
ปฏิบัติจากเดิมเกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งปัญหาท่ียากท่ีสุด และเป็นเรื่องปกติท่ีจะเกิดขึน้ต่อการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอาจท าใหไ้ม่ไดน้  าไปปฏิบตัิ หรือหากเกิดการปฏิบตัิไปแลว้อาจเกิดปัญหา
ตามมา และท าใหห้ยุดการปฏิบตัิเป็นผลต่อการขาดความต่อเน่ืองของนโยบาย จึงท าใหผู้ว้ิ จยัได้
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงภายในส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุด
หลงัจากไดมี้การน าเครื่องอา่นบตัรประชาชนไปใชง้าน ซึ่งมีทัง้การน าไปใชแ้ละไม่ไดใ้ชถ้ึงแมว้่าจะ
ไดร้บัเครื่องอปุกรณไ์ปแลว้ก็ตาม ท าใหผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหจ์ากการสมัภาษณด์งันี ้

 
 “การเปล่ียนแปลงนัน้ย่อมเกิดขึน้จากทิศทางการเคล่ือนไหวของนโยบายของรฐับาลในเวลาท่ี
ด ารงต าแหนง่อยูใ่นเวลาขณะนัน้ส่งผลลงมายงัหนว่ยงานราชการท่ีจะตอ้งปฏิบตัติามนโยบาย
ของหน่วยงานเพ่ือสอดคลอ้งต่อนโยบายของรฐับาล ทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นผูด้แูลเรื่องของการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหส้  านกังานย่อยท า
การปรบัเปล่ียนเพ่ือการใชง้าน หรือเปล่ียนวิธีการท่ีอาจไม่ใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชน แต่มี
วิธีการลดจ านวนกระดาษไดใ้นวิธีของตนเอง” (ขอ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการสงักดักลุ่ม
ระบบฐานขอ้มลู, การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 ตลุาคม 2562) 
 

ผูว้ิจยัจึงไดล้งพืน้ท่ีสัมภาษณ์ในเรื่องเก่ียวกับการน าโครงการลดส าเนากระดาษไป
ปฏิบัติจึงพบว่า ส านักงานย่อย A D E และ G รวมไปถึงส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารผูว้ิจยัถือวา่เป็นผูป้ฏิบตัดิว้ย ท าใหผู้ว้ิจยัจ าแนกการวิเคราะหไ์ดด้งันี  ้
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ส านกังานย่อย A ไม่เกิดการน าอุปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนไปใชง้านถึงแมจ้ะ
ไดร้บัเครื่องอา่นบตัรประชาชนก็ตาม 

 
“ทางส านักงานไม่ไดมี้ความจ าเป็นตอ้งใชง้านเพราะไม่ไดอ้ยู่ส่วนบริการประชาชนท่ีจะมา
ติดต่อขอค าปรกึษาในเรื่องกฎหมายโดยตรง แต่เราคอยรบัเอกสารขอ้มูลทางคดีท่ี เจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานรฐั เช่น ต ารวจ ท่ีน าส านวนคดีมาส่งท่ีส านกังาน และหน่วยงานภายใน ซึ่งหากเป็น
ส าเนาบตัรประชาชนก็จะถูกแนบมาพรอ้มกับเอกสารอ่ืน ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องอ่าน
บตัรประชาชน และทางเราคิดว่าหากน าอปุกรณใ์นดา้นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบงานภายใน
ส านกังานของเราจะเป็นการเพิ่มขัน้ตอนการท างานมากไปกวา่เดมิ” (ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูอ้  านวยส านกังาน A, การส่ือสารสว่นบคุคล, 30 กนัยายน 2562) 
 

กล่าวคือการท่ีส านกังานย่อย A ไม่ไดน้  าเครื่องอ่านบตัรประชาชนไปใชง้านในส่วน
ของการลดส าเนาบตัรประชาชนท่ีไดใ้หเ้หตผุลว่าส่วนงานของส านกังานย่อย A ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับ
การบริการประชาชน ซึ่งอาจกล่าวว่าเป็นปัญหาขาดความร่วมมือการใช้งานทางอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากสังเกตก็จะพบว่าการเกิดปัญหาในกรณีส านักงานย่อย A มี
ผลกระทบมาจากปัญหาการควบคมุจากส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศมาอีกทีท่ีขาดการส ารวจ
ถึงความตอ้งการใชง้านของอปุกรณท่ี์ชดัเจน จงึไดมี้ผลความคลมุเครือท่ีไมมี่ความชดัเจนนั่นเอง 

ส านักงานย่อย D และ E จากขอ้มูลการสัมภาษณ์มีความใกล้เคียงกันเพราะการ
น าไปปฏิบตัิในระยะแรกไดเ้กิดการใชง้านทางอุปกรณไ์ม่ตอ่เน่ือง จึงไดข้อ้มลูเพ่ือการวิเคราะหม์า
ดงันี ้

 
“ทางส านักงานมีการด าเนินการใชว้ิธีลดส าเนากระดาษโดยเป็นวิธีการของส านกัตนเอง ท่ีมี
ความคิดเห็นว่าการใชร้ะบบสารสนเทศในรูปแบบเดิมมีความคล่องตวั และมีความสอดคลอ้ง
ตอ่นโยบายของรฐับาลอยู่แลว้ และทางหนว่ยงานเราคิดว่าการไดเ้พิ่มเตมิวิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบตัขิองนโยบายท่ีไม่เก่ียวขอ้งตอ่การปฏิบตัิ หรือท าใหก้ารปฏิบตัิในหนว่ยงานเพิ่มขึน้จงึท า
ในเสียเวลาตอ่การท างานของผูป้ฏิบตัิงาน” (ขอ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการส านกังาน D, 
การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 พฤศจิกายน 2562) 
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จากขอ้มูลดงักล่าวมีความคลา้ยกบัส านกังาน A ท่ีกลวัว่าการเพิ่มระบบใด ๆ เขา้มา
นัน้ถือว่าเป็นการเพิ่มขัน้ตอนการท างานมากกว่าท่ีจะลดลง แตห่ากไดส้งัเกตจากบทสมัภาษณจ์ะ
แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการเปล่ียนแปลง ซึ่งการปฏิบัติแบบเดิมนั้นเป็นความคุ้นชินจน
กลายเป็นการปฏิบัติต่อเน่ืองท่ีอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดย้ากจึงสอดคล้องในเรื่องของ
ปัญหาดา้นความรว่มมือและการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลงโดยชดัเจน 

ส านกังาน G เป็นส านกังานท่ีส ารวจจากผูป้ฏิบตัิพบว่าไม่ค่อยมีปัญหาปรากฏมาก
เท่าไร แต่จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกแล้วท าให้ได้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึ่งแตกต่างไปจาก
ส านกังานยอ่ย A D และ E ในเรื่องของการเปล่ียนแปลงจงึท าใหไ้ดข้อ้มลูน ามาวิเคราะหด์งันี ้

 
“ความคดิเห็นสว่นตวัอาจเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีขาดการอบรมแนะน าการใชเ้ครื่องมือ และระบบ
สารสนเทศของเครื่องอ่านบตัรประชาชน ท าใหมี้ปัญหาอยู่บ่อยครัง้กับเจา้หนา้ท่ี บางวนัอาจ
แทบไม่ไดใ้ชง้านเลยเพราะประชาชนเขา้มาติดตอ่มีจ านวนท่ีมากพอสมควร ขา้พเจา้คิดว่าไม่
ควรใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนบางเวลาปฏิบัติงานก็ได้” (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ขา้ราชการคนหนึ่ง, การส่ือสารสว่นบคุคล, 27 พฤศจิกายน 2562) 

 
หากท าการวิเคราะหเ์บือ้งตน้ในเนือ้หาปัญหาจะดเูหมือนเป็นไปในดา้นของปัญหา

ทกัษะทางบคุลากรมากกว่าปัญหาความรว่มมือ แตห่ากตัง้ขอ้สงัเกตเจา้หนา้ท่ีจะมีท่าท่ีท่ีแสดงถึง
ความยุ่งยากในการใช้อุปกรณ์ทางสารสนเทศ กล่าวไดว้่าเจ้าหน้าท่ีอาจมีความคิดท่ีไม่อยาก
เปล่ียนแปลงจากการปฏิบตัิในรูปแบบเดิม เพราะอาจเป็นความไม่เขา้ใน และขาดการฝึกฝน หรือ
การอบรมท่ีดี หรือคูมื่อการใชง้านท่ีมีรายละเอียดมากว่าท่ีนั่นเอง 

4.3.4 สรุปด้านปัญหาท้ัง 5 ทีเ่ป็นปัญหาทีเ่กิดในส านักงานอัยการสูงสุด 
1) ปัญหาดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบตัิซึ่งเกิดจากปัจจยัดา้นบคุลากร 

และปัจจยัดา้นความพรอ้มอุปกรณท์างเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจยัแรกดา้นบุคลากรจะเป็นปัญหาใน
ช่วยวยัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีระยะห่างของอายชุ่วงวยัท่ีแตกตา่งกันเพราะแนวคิดการประยุกตใ์ชง้าน
เทคโนโลยีดา้นระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นช่วงก่อนปัจจุบันยังไม่เกิดการแพร่หลายจึงยังไม่เห็นถึง
ความส าคญัต่อการใชง้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ์โดยต่างจากเจา้หนา้ท่ีรุ่นใหม่ในช่วงยุค
ปัจจบุนัท่ีทางองคก์รภาครฐั และเอกชนไดใ้หค้วามส าคญัต่อทกัษะทางเทคโนโลยีในตวับคุคลจน
เกิดผลกระทบตอ่เจา้หนา้ท่ีรุน่เก่าท่ียงัขาดการพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยี แตท่างส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความตอ้งการเพิ่มความรูท้าง
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เทคโนโลยี ท าใหเ้ห็นว่าการด าเนินงานท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการท างานเกิดความรวดเรว็มาก
ยิ่งขึน้ ในปัจจัยสุดท้ายด้านความพรอ้มอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  ซึ่งความพรอ้มดังกล่าวไม่ได้
หมายถึงอุปกรณ์ท่ีมากพอต่อการรองรบัจ านวนเจ้าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความ
สอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการจากผูป้ฏิบตัิของระบบสารสนเทศท่ีมีความตอ้งการใหส้  านกัเทคโนโลยี
พฒันาเพิ่มในเรื่องของการรบัขอ้มูลการรอ้งขอค าปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งปัจจุบนัผูม้า
ติดต่อราชการยังคงใชว้ิธีการกรอกใส่กระดาษ ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่ายังเป็นปัญหาในดา้นความ
ครอบคลมุของระบบสารสนเทศนั่นเอง 

2) ปัญหาดา้นการควบคมุเกิดขึน้ในการปฏิบตัิของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในกลุ่มท่ีไดร้ับมอบหมายในการแปลงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัติใน
ส านักงานย่อย ซึ่งถึงตีกรอบดว้ยเวลาท่ีจ ากัดส่งผลให้การส่ือสารในการน าไปปฏิบัติระหว่าง
ส านักงานย่อยขาดความชัดเจน จึงท าให้เกิดการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติตามส านักงาน 
โดยเฉพาะส านกังานย่อยท่ีไดร้บัอปุกรณไ์ม่มีความสอดคลอ้งต่อการปฏิบัติงานในส านกังาน จน
ท าใหผู้ป้ฏิบตัิน  าไปปรบัเปล่ียนวิธีการจนเกิดการปฏิบตัิท่ีผิดไปจากรูปเดิม หรือบางส านกังานไม่
เกิดการน าไปปฏิบัติ แสดงไดเ้ห็นถึงปัญหาการควบคุมท่ีเกิดจากผู้แปลงนโยบายท่ีขาดความ
ชดัเจนอันเป็นผลมาจากถูกตีกรอบเวลาตามท่ีผูก้  าหนดไดว้างเอาไวใ้นการเร่งรดัจนสรา้งความ
กดดนัใหก้บัหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในการแปลงนโยบายนั่นเอง 

 
3) ปัญหาดา้นความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเป็นปัญหาท่ีมักจะ

เกิดขึน้เกือบทกุองคก์ร โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
ของผู้ปฏิบัติ การท่ีมนุษย์เกิดการปรับเปล่ียนจากการปฏิบัติงานในรูปแบบอ่ืน หรือการน า
เทคโนโลยีเขา้มาใชง้านท าใหเ้จา้หนา้ท่ีระหวา่งวยัท่ีเป็นปัญหาชอ่งวา่งความรู ้ความพงึพอใจของผู้
ปฏิบตัิท่ีจะสามารถปฏิบตัิตามไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไขและทกัษะในแต่ละตวับุคคล ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
ส าคัญต่อการน าลงไปปฏิบัติตามส านักงานย่อยท่ีมักเจอผู้ปฏิบัติไม่ยอมให้ความร่วมมือ หรือ
ต่อตา้นโดยการไม่น าไปปฏิบัติเพราะอาจเห็นสมควรแลว้ว่าไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
ส านกังานอ่ืน ๆ 

โดยทัง้สามปัญหาหลกัของส านกังานอยัการสูงสุดจะเกิดขึน้แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สงัเกตจากขอบเขตงานท่ีไดร้บัผิดชอบท่ีไม่สอดคลอ้งตอ่การน ามาปฏิบตัิ หรือการขาดทกัษะทาง
คอมพิวเตอรพื์น้ฐานของเจา้หนา้ท่ีจนท าใหเ้กิดการตอ่ตา้นการน าเทคโนโลยีไปปฏิบตัิท่ีจะเกิดการ



  147 

เปล่ียนแปลงส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีภายในส านักงานย่อยบางคนท่ีขาดทักษะ และยังยึดติดกับการ
ปฏิบตัใินรูปแบบเดิมจนเกิดการตอ่ตา้นท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  

จากการสังเกตของผูว้ิจัยปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการน าไปปฏิบตัิเป็นการตดัสินใจจาก
บคุคลเดียวในส านกังานย่อยตา่ง ๆ จึงปรากฏว่าการตดัสินใจในคนเดียวมกัมีปัญหาซึ่งไม่ไดผ้่าน
การคดักรองกับผูมี้ส่วนรว่มในการตดัสินใจ จึงกลายเป็นรูปแบบ “กรมาธิปไตร” ท่ีผูมี้อ  านาจการ
ตดัสินใจเป็นศนูยก์ลางของส านกังานยอ่ย อธิบดีอยัการตามส านกังานย่อยตา่ง ๆ จะมีอ านาจการ
ตดัสินใจสงูกวา่ผูอ้  านวยการส านกังาน ผูว้ิจยัพบว่ากระบวนการน าไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาคไม่ได้
มีผลจากทัง้ 3 ปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่มีผลจากอ านาจการตดัสินใจท่ีผูมี้อ านาจในระดบัท่ีสูง
กว่าดงัท่ีอธิบดีไดแ้ทรกแทรงการด าเนินการปฏิบตัิภายในส านกังานย่อยท่ีสามารถปรบัเปล่ียนแนว
ทางการปฏิบัติไดแ้ทนผู้ปฏิบัติโดยตรง หากเทียบขอ้มูลในตารางท่ี 9 ส านักงาน B กับ C จะดู
เหมือนมีปัญหานอ้ยท่ีสุดแตต่วักระบวนการปฏิบตัิไดถู้กแทรกแทรงจากอธิบดีในดา้นการก าหนด
วิธีการใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีผูมี้อ านาจนัน้ตดัสินใจ เช่น ส านักงาน B มีโครงการไรกระดาษทาง
ส านวนคดีอยู่แลว้ อธิบดีมองว่าแนวทางการปฏิบตัิดงักล่าวมีวตัถปุระสงคท่ี์ซ า้ต่อโครงการ จึงสั่ง
การผูอ้  านวยส านกังาน B ใหป้รบัเปล่ียนแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ ท าใหก้ารปฏิบตัิมีผลท่ี
ผิดเพียนไปจากวตัถปุระสงคเ์ดมิท่ีส านกัเทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสารไดส้ง่ลงมาใหป้ฏิบตัิ 

กรมาธิปไตย (departmantalism) จงึจดัไดว้่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งหนึ่งในองคก์ร
ของราชการท่ีมีบุคคลเดียวท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ หรือสามารถแทรกแทรงการตดัสินใจโดยท่ีมี
อ านาจในระดับท่ีสูงกว่าดังท่ีส  านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดท่ีมีอธิบดอัยการคอย
ควบคมุในดา้นคดีความเป็นหลกั และมีผูอ้  านวยการส านกังานเป็นผูบ้ริหารกิจการของส านกังาน 
แต่ผูว้ิจัดพบว่าผูอ้  านวยการส านักงานจะก าหนดการปฏิบตัิไวเ้พ่ือการด าเนินงานใหผู้ป้ฏิบัติได้
ด  าเนินการตามท่ีส่วนราชการกลางไดก้ าหนดไว ้แต่หากอธิบดีอยัการไม่เห็นดว้ยตอ่แผนงาน หรือ
แนวทางการปฏิบตัิ อธิบดีอยัการจะสามารถปรบัเปล่ียนการปฏิบตัิไดท้นัที ซึ่งสงัเกตไดว้่าการแบง่
อ านาจหน้าท่ีระหว่างอธิบดี และผู้อ  านวยการส านักงานจะถูกแยกอย่างชัดเจน แต่ดา้นระดับ
อ านาจอธิบดีอยัการมีอ านาจท่ีสงูกว่าผูอ้  านวยการส างาน อธิบดีอยัการจึงสามารถแทรกแทรงการ
ตดัสินใจต่อผูก้  าหนดการปฏิบตัิ หรือผูอ้  านวยการส านกังานไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหผู้ว้ิจยัสรุปปัญหา
ดา้น “กรมาธิปไตร” ท่ีมีผลตอ่การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านกังานอยัการสงูสดุ คือ 
การใชอิ้ทธิพลของอธิบดีในการเปล่ียนแปลงกระบวรการน าไปปฏิบตัิ ส่งผลใหส้  านกังานย่อยบาง
ส านกังานอาจไมเ่กิดการปฏิบตัใิด ๆ ตอ่การลดการใชก้ระดาษภายในส านกังานยอ่ยก็เป็นไปได ้



  148 

กล่าวโดยสรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามท่ีผู้วิจัยไดจ้  าแนกถึง 3 ข้อ จะเกิดขึน้จากการ
ควบคมุตอ่การตดัสินใจจากผูท่ี้มีอ านาจ และมีอิทธิพล จึงมีความเก่ียวขอ้งต่อโครงการในการน า
แนวทางท่ีผู้แปลงโครงการนั้นได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองขึน้อยู่กับ “ผู้เก่ียวข้องในการขับเคล่ือน
นโยบายท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็” ประกอบไปดว้ย 

1. หนว่ยงานราชการหรือระบบราชการ 
2. ขา้ราชการ 

2.1 ขา้ราชการระดบับรหิาร 
2.2 ขา้ราชการระดบัปฏิบตัิ 

จากการจ าแนกออกมาผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้สองส่วนนีจ้ะมีบทบาทต่อการท าใหก้ารปฏิบตัิ
ลดส าเนากระดาษไดเ้กิดผลความส าเร็จในการท าใหป้ฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง หรือการสรา้งความเป็น
ปึกแผ่นก็ขึน้อยู่กบัหน่วยงานราชการท่ีจะสามารถจดัสรรทรพัยากรเพ่ือใหเ้กิดการน าลงไปปฏิบตัิ
ได ้และขา้ราชการของหน่วยงานมีความเขา้ใจตอ่โครงการ และมีความจริงใจท่ีจะน าไปปฏิบตัิใน
ส านักงานของตนโดยไม่เกิดปัญหาได ้แต่ในกระบวนการปฏิบัติย่อมเกิดปัญหาท่ีแตกต่างกัน
ออกไปจนท าใหผู้ป้ฏิบตัสิามารถปรบัเปล่ียน หรือลม้เลิกการปฏิบตัไิปอยา่งถาวร 
4.5 สรุปกระบวนการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัติ 

ทางส านกังานอยัการสงูสดุไดมี้การปรบัตวัเขา้หานโยบายไทยแลนด ์4.0 โดยการปฏิบตัิ
ตามขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีก่อนท่ีจะมีการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมาให้หน่วยงาน
ราชการปฏิบตัิเป็นหลกั ท าใหท้างส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ึดขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีเป็นหลัก
เพ่ือท าใหเ้กิดความรว่มมือกันภายในองคก์รซึ่งส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นผู้
แปลงนโยบาย และสรา้งการยอมรบัในระดบัล่าง หรือส านกังานย่อยต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูล
ของส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือในการน าไปปฏิบัติส  านักเทคโนโลยีได้
อา้งอิงหนงัสือถึงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีถึงส านกังานย่อยต่าง ๆ จึงท าใหเ้กิดการปฏิบตัิไดอ้ย่าง
ราบรื่นตามท่ีส านกัเทคโนโลยีไดค้าดหวงัไว ้แตก่ารน าลงไปปฏิบตัินัน้ผูป้ฏิบตัิตามส านกังานย่อย
ตา่ง ๆ อาจไม่เกิดการปฏิบตัิเลยหากผูป้ฏิบตัินัน้ไม่เขา้ใจในตวันโยบาย ไม่มีความเช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูป้ฏิบตัิเกิดความขดัแยง้ภายในส านักงานย่อย 
รวมไปถึงทศันคติ มมุมอง ความคดิท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหผู้ป้ฏิบตัไิม่เกิดความคลอ่งตวัตอ่
การปฏิบตัิหนา้ท่ีปัจจัยเปล่านีจ้ะมีผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติไม่มากก็นอ้ยขึน้กับ
สภาพแวดลอ้มเป็นหลกั ผูว้ิจยัจงึสรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่รูปกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัท่ีิอาจท า
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ใหต้วันโยบายเกิดการปรบัเปล่ียน จึงมีความเช่ือมโยงถึงผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีตอ่บทบาทในการขบัเคล่ือน
นโยบาย แผนการ และมาตรการไปปฏิบตัดิงันี ้

4.5.1 ผู้เกี่ยวข้องต่อการขับเคล่ือนโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านักงาน
อัยการสูงสุด 

1) หน่วยงานราชการท่ีไดร้บันโยบาย แผน และโครงการจากรฐับาลเพ่ือน ามาแปลง
แลว้น าไปปฏิบัติตามส านักงานย่อย หรือหน่วยงานระดับล่าง ซึ่งทางส านักงานอัยการสูงสุดมี
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะท าใหก้ารแปลงนโยบายจากรฐับาลมี
ความชดัเจนต่อการปฏิบตัิกล่าวคือ ส านกังานอยัการสูงสุดไดมี้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได้ท าหน้าท่ีดูแลการสนับสนุนเทคโนโลยีภายในองค ์จึงมีความเข้าใจในนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ ท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศมามีบทบาทในการก าหนดทิศทางการบริหารงาน
ราชการ ท าใหท้างส านกังานอยัการสูงสดุไดน้  าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปแปลงเพ่ือท าให้
หนว่ยงานภายในองคเ์กิดการปฏิบตัไิดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งตอ่นโยบายรฐับาล 

2) ขา้ราชการเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ่การน านโยบาย และโครงการจากรฐับาลไปปฏิบตั ิ
จงึท าใหผู้ว้ิจยัสรุปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถแบง่ไดอ้อกเป็นสองระดบัดงันี  ้

(ก) ขา้ราชการระดบับริหารมีบทบาทในดา้นการแปลงนโยบายซึ่งทางส านกังาน
อยัการสงูสดุไดม้อบหมายใหผู้อ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าการแปลง
นโยบายรว่มกับเจา้หนา้ท่ีระดบัช านาญการพิเศษต่อการแปลงโครงการออกมาใหเ้ป็นวิธีการเพ่ือ
น าลงไปปฏิบัติตามส านักงานย่อย และในส่วนผูบ้ริหารตามส านักงานย่อยจะเป็นผูอ้  านวยการ
ส านกัเป็นผูท่ี้คอยตดัสินในตอ่การรบัมอบหมายจากผูแ้ปลงนโยบายมาปฏิบตัภิายในหนว่ยงาน 

(ข) ขา้ราชการท่ีเป็นผูป้ฏิบตัิงานมีบทบาทหนา้ท่ีตอ่การน าแผน โครงการท่ีไปถูก
แปลงนั้นไปปฏิบัติซึ่งมักจะเกิดขึน้ในส่วนระดับจุลภาค สังเกตไดว้่าการน าลงไปปฏิบัติระดับ
จุลภาคได้แบ่งไว้ถึงสองส่วนคือ การน าลงไปปฏิบัติภายในกลุ่มงานของส านั กเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในส่วนท่ีสองเป็นการปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการภายในส านกังาน
ย่อยเพ่ือปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเป็น
สว่นท่ีส าคญัตอ่การปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิท  าใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ่การท างานในส านักงาน 
หรืออาจผูท่ี้ท  าใหไ้ม่เกิดการปฏิบตัใิด ๆ เพียงเพราะผูป้ฏิบตัยิงัยดึตดิกบัวิธีการปฏิบตัเิดมิ เชน่ การ
ใช้เครื่องมือเดิมแต่ไม่ยอมเปล่ียนแปลงไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จนไม่เกิดการปฏิบัติตามท่ี
นโยบายของรฐับาลไดว้างไว้ ซึ่งกล่าวไดว้่าเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งการน านโยบายไปปฏิบตัิท่ีอยู่ในแต่ละ
ระดับของมหภาคและจุลภาคซึ่งผู้เก่ียวขอ้งดังกล่าวมีผลในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปมีความ
เก่ียวขอ้งในเรื่องของการตดัสินใจต่อการน านโยบาย และโครงการจากรฐับาลไปปฏิบตัิน  าไปสู่
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแปลงนโยบายและการยอมรบัของผูน้  าไปปฏิบตัิจึงมีองคป์ระกอบการแปลง
นโยบายท่ีถกูตอ้งในกระบวนการแปลงโครงการดงันี ้

4.5.2 กระบวนการแปลงโครงการส านักงานอัยการสูงสุด 
1) การรบัรูข้องหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบนโยบายจึงเป็นส่วนประกอบแรกท่ีส าคญั

เพราะการท่ีนโยบาย แผนงาน และโครงการ ไดถ้กูก าหนดขึน้มามีวตัถปุระสงคท่ี์มีความชดัเจน ซึ่ง
จะส่งผลใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการแปลงนโยบายใหส้อดคลอ้งต่อการน าลงไปปฏิบตัิตาม
ส านกังานย่อยโดยเป็นการรบัรูร้ายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบตัิอย่างไรใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐับาลได้
ก าหนดไว ้ท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบว่าการรบัรูว้ตัถุประสงค ์และเป้าหมายตอ้งมีความชดัเจนต่อการ
แปลงนโยบายของส านักงานอัยการสูงสุดท่ีมีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ผูร้บัผิดชอบตอ่การแปลงนโยบายไปปฏิบตั ิจงึสงัเกตไดจ้ากวตัถปุระสงคข์องโครงการท่ีสอดคลอ้ง
ตอ่แผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) มีความชัดเจนในเรื่องของการเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือน ามายืนยนัแสดงตวัตนแทนการ
เรียกส าเนาเอกสารสอดคล้องกับโครงการยกเลิกส าเนากระดาษเพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถรบับริการจากภาครฐัไดส้ะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้งรวมไปถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนท่ีระบไุวใ้นมาตรการระยะสัน้ตอ่การลดการใชก้ระดาษ ละ
มุ่งเน้นประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแทนการใชก้ระดาษ ท าใหมี้ความชัดเจนต่อการแปลง
นโยบายส่งผลผู้แปลงนโยบายไดก้ าหนดวิธีการขึน้มาไดจ้นสามารถน าลงไปปฏิบตัิไดใ้นระยะ
ตอ่ไปจนท าใหก้ารรบัรูข้องส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นการเริ่มผลกัดนัโดยการ
เริ่มส ารวจว่าอปุกรณเ์ครื่องมือประเภทใดมีความเสมาะสมตอ่การใชง้านกบัโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษท่ีรฐับาลไดผ้ลกัดนัไว ้ทางส านกัเทคโนโลยีฯจงึไดเ้ลือกการใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนใน
การน ามาลดการใชก้ระดาษในส่วนของการบริการประชาชน และส่วนของหลังบา้นจะเป็นการ
เช่ือมโยงระหวา่งองคก์รดา้นขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งทางคดี 

2) การท าความเขา้ใจนโยบายหากมีเป้าหมายท่ีหลากหลายจะท าใหเ้กิดความ
คลมุเครือตอ่การแปลงนโยบายจนท าใหผู้ร้บัไปปฏิบตัไิมส่ามารถด าเนินการตามท่ีผูแ้ปลงนโยบาย
ท่ีก าหนดไวช้ดัเจนส่งผลใหเ้กิดการปฏิบตัิในหน่วยงานระดบัล่าง หรือส านกังานย่อยเกิดความไม่
เขา้ใจต่อการปฏิบตัิ และจะปฏิบตัิต่างไปจากแนวเดิม หรือไม่เกิดการน าไปปฏิบตัิ ซึ่งทางส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีเป้าหมายท่ีชัดเจนโดยสืบเน่ืองมาจาก แผนปฏิบัติ
ขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐั โครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษ และมาตรการ ท าใหท้างส านกัเทคโนโลยีไดก้ าหนดการเปา้หมายการเช่ือมโยงฐานขอ้มลู 
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การพฒันาการบรกิารประชาชน และการใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชน ทัง้สามเหล่านีมี้เปา้หมายใน
เรื่องของการเช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือน ามาบริการประชาชน และส่งผลต่อการยกเลิกการเรียกส าเนา
บตัรประชาชน จงึเป็นผลท าใหเ้ปา้หมายมีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั 

3) การตดัสินใจของผูร้บัผิดชอบนโยบายผูว้ิจัยไดท้ราบถึงความส าคญัว่าหาก
หนว่ยงานท่ีรบัผิดไมมี่ความเขา้ใจตอ่นโยบาย และโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีตอ่เน่ืองจากขอ้ท่ี 2 ก าลงั
จะแปลงไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจจะเกิดขึน้ต่อเม่ือผู้มอบนโยบายนั้นส่งให้หน่วยงานท่ีมี
ขอบเขตงานท่ีสอดคล้องหรือไม่ ทางส านักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้ส  านักเทคโนโลยี
สารสนเทศรบัผิดชอบต่อการแปลงนโยบาย ท าใหเ้ห็นไดว้่าการมอบหมายงานส่วนราชการกลาง
ของส านกังานอยัการสูงสุดเป็นการตดัสินใจเนน้ดา้นความสอดคลอ้งต่อขอบเขตหนา้ท่ีลกัษณะ
งาน จึงท าให้หน่วยงานท่ีรบัมอบในการแปลงมีความเขา้ใจถึงความส าคญัของโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษเป็นอย่างดี จึงท าใหก้ารแปลงโครงการของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดเป็น
รูปธรรมสามารถน าลงไปปฏิบตัไิดน้ั่นเอง 

4) ความรว่มมือของหน่วยงานราชการท่ีรบัผิดชอบจะต่อเน่ืองจากขอ้สามหากผู้
แปลงนโยบายไดต้ดัสินใจต่อนโยบาย หรือโครงการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งต่อขอบเขตงาน
ส่งผลต่อความเข้าใจต่อการปฏิบัติในการท่ีจะน าไปแปลงเป็นแนวทาง  จะท าให้หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบเกิดความร่วมมือไดเ้ป็นอย่างดี และข้อท่ีส าคัญหน่วยงานราชการจะตอ้งให้ความ
รว่มมือตอ่รฐับาลหากเป็นค าสั่ง หรือมติคณะรฐัมนตรี จึงอาจเกิดความรว่มมือโดยปริยาย ซึ่งทาง
ส านกังานอยัการสงูสดุใหค้วามรว่มมือความเขา้ใจนโยบายของผูบ้ริหารมีเพราะความความเขา้ใจ
เช่ือมโยงไปถึงนโยบายระดับชาติ และสอดคล้องในเรื่องการเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สนับสนุนองคก์ร ซึ่งสังเกตไดจ้ากการแปลงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไดอ้อกมาอย่างเป็น
รูปธรรมท าใหผู้ว้ิจยัสรุปส่วนของความรว่มมือไดว้า่เกิดจากขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีท่ีใหค้วาม
สนใจต่อการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานราชการท่ีจะกา้วเขา้สู่รฐับาลดิจิทลั และความจริงใจของ
หน่วยงานนัน้จะเกิดขึน้กบัผูแ้ปลงนโยบายท่ีมีความสนใจต่อนโยบาย แตท่างส านกัเทคโนโลยีนัน้
ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะโครงการดังกล่าวมีความเช่ือมโยงท่ีจะพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบริการประชาชนถือได้ว่าความจริงใจในการแปลงเกิดจากความสนใจของ
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ทัง้ส่ีองคป์ระกอบเหล่านีเ้ป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงขัน้การบริหารในระดบัมหภาค รวม
ไปถึงส่วนท่ีส าคัญส าหรับระดับมหภาคคือ ขั้นการสรา้งการยอมรับของระดับมหภาค จึงมี
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ความส าคัญท่ีเป็นส่วนการเช่ือมต่อระหว่างส่วนราชการกลางกับหน่วยงานระดับล่างตาม
ส านกังานยอ่ย กรม และกอง มีผลตอ่การตดัสินใจในการรบัไปปฏิบตัเิบือ้งตน้ตอ่ระดบัจลุภาค 

4.5.3 ข้ันตอนการสร้างยอมรับในระดับมหภาค 
รบัซึ่งหน่วยงานราชการของแต่ละองคก์รจะมีส่วนราชการกลางคอยก ากับดแูลจาก

ส่วนกลางไปยงัส านกังานย่อยท่ีอยู่ภายใตส้งักดัของตน ดงัเช่น หน่วยงานภูมิภาค หรือทอ้งถ่ิน ซึ่ง
ทางส านักงานอัยการสูงสุดได้มีส่วนราชการกลางในการบริหารนโยบาย และคอยพิจารณา
นโยบาย ค าสั่ง และโครงการท่ีมาจากภายนอกส านักงานมาตีความแล้วส่งมอบหน่วยงานท่ีมี
ขอบเขตงานท่ีสอดคล้องต่อหน้าท่ีตอ้งรบัผิดชอบในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งกล่าวได้ว่าการท าให้
หน่วยงานระดบัล่างขององคก์รเกิดการยอมรบัเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัหากไม่มีการยอมรบัก็ไม่
เกิดการน าไปปฏิบตัิจึงสามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีท าใหห้น่วยงานราชการกลางสามารถสรา้งการ
ยอมรบัไดด้งันี ้

1) การสรา้งแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิ  เป็นการสรา้ง
แนวทางจากข้อมูลสภาพแวดล้อมในการส ารวจข้อมูลเบื่องต้นจากแบบสอบถามของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระหว่างท่ีรอการตอบกลับจากส านกังานย่อยต่าง ๆ ท่ีมี
ความตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน จนมีหนงัสือขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีในการ
เรง่รดัใหห้น่วยงานราชการใหส้รา้งวิธีการในการลดการใชก้ระดาษเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน จึง
ท าให้ส  านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้อกหนังสือเวียนแจ้งไปยังส านักงานย่อย
เพ่ือใหท้ราบการใชง้านเครื่องอา่นบตัรประชาชนตอ่การบรกิารประชาชนโดยไมเ่รียกเอกสารส าเนา 

2) การสรา้งความเขา้ใจตอ่เน่ืองจากการสรา้งแนวทางซึ่งการสรา้งความเขา้ใจจะ
มุ่งเน้นไปยังเครื่องมือท่ีจะใช้งาน และแนวทางการปฏิบัติ ตามข้อท่ี 1 ทางส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดอ้อกหนงัสือการจดัสรรเครื่องอ่านบตัรประชาชน โดยมีเนือ้หาชีแ้จงท่ี
มีความชัดเจนถึงความส าคัญในการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน และได้อ้างอิงถึงข้อสั่ งการ
นายกรฐัมนตรี จงึเป็นการสรา้งแรงกระตุน้ในน าไปปฏิบตัิจนท าใหห้นว่ยงานระดบัลา่งอาจเลีย้งตอ่
การไม่ยอมรบัได ้แตก่ารน าไปปฏิบตัิในส านกังานย่อยก็ขึน้อยู่กบัผูมี้อ  านาจการตดัสินใจในระดบั
หนึ่ง กล่าวไดว้่าการสรา้งความเขา้ใจของส านกัเทคโนโลยีฯ จะเป็นการส่งหนงัสือชีแ้จงขอ้สั่งการ 
คูมื่อการใชอ้ปุกรณ ์และวตัถปุระสงคก์ารใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดการใชก้ระดาษ 

3) การสรา้งเครื่องมือในการปฏิบตัิทางส านักเทคโนโลยีฯ ไดพ้ิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งตอ่การน าอปุกรณไ์ปปฏิบตัิ ซึ่งเครื่องอา่นบตัรประชาชนเป็นเครื่องมือใหม่ท่ีถกูน าเขา้มา
ใชง้านเพ่ือใหบ้ริการความสะดวกแก่ประชาชนเขา้มาติดต่อราชการ จากแต่เดิมเครื่องอ่านบัตร
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ดงักล่าวจะถกูใชห้น่วยงานราชการอ่ืนท่ีมีประชาชนเขา้ไปติดตอ่งานราชการเป็นประจ า ท าใหท้าง
ส านกัเทคโนโลยีไดน้  าไปใหส้  านกังานย่อยท่ีคอยบริการประชาชนเป็นส่วนใหญ่ แตส่  านกังานย่อย
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารประชาชนก็ยงัไดร้บัเครื่องอ่านบตัรประชาชนไปดว้ย กลา่วไดว้า่การ
สรา้งเครื่องมือเพ่ือน าไปปฏิบตัิจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้ง ความตอ้งการ และประโยชนท่ี์จะ
เกิดขึน้ในส านกังานย่อย จึงสงัเกตไดว้่าทางส านกัเทคโนโลยีฯมีความค านึงถึงความสอดคลอ้งของ
เครื่องมือท่ีจะน าไปใชง้านตามส านกังานย่อย จนท าใหห้น่วยงานตา่ง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ประชาชน แตอ่ย่างไรก็ตามปัญหาความผิดพลาดมีอยู่เล็กนอ้ยในการส่งอปุกรณไ์ปยงัส านกังานท่ี
ไมไ่ดใ้ชง้านเพียงเพราะเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบตัขิอบเขตหลงับา้นจนท าใหห้นว่ยงานดงักลา่วตอ้งเรง่
สง่อปุกรณก์ลบัส านกัเทคโนโลยีฯ เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

จากการสรุปในส่วนของมหภาคจึงพบว่าการเริ่มลงมือการก าหนดในระดบัชาติ
เป็นจุดเริ่มตน้ของการน าลงไปยังหน่วยงานราชการต่อความตอ้งการของภาครฐัท่ีจะท าใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลง หรือท าใหมี้ความสอดคลอ้งกับนโยบายระดบัชาติจนกลายเป็นแรงผลักดนั
รฐับาลน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษลงไปให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ น าไปปฏิบัติ ท าให้
ส  านกังานอยัการสงูสดุไดน้  าไปท าการแปลง และสรา้งการยอมรบัจนสามารถน าลงไปปฏิบตัิตาม
ส านกังานย่อยได ้ซึ่งมีความสอดคลอ้ง “ขัน้การบรหิาร” ตามท่ี Berman ไดเ้สนอถึงการน าโครงการ
ลงไปสู่การปฏิบตัิตามหน่วยงานระดบัล่าง จึงตอ้งผ่านล าดบักระบวนการบริหารเสียก่อนท าให้
ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นรูปภาพดงันี ้
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ภาพประกอบ 16 การน านโยบายระดบัชาตลิงมาสูส่  านกังานงานอยัการสงูสดุ และท าการ
แปลงใหโ้ครงการยกเลิกส าเนากระดาษลงไปสูก่ระบวนการปฏิบตัใินระดบัจลุภาค 

 
ตามสรุปภาพท่ี 16 ได้แสดงถึงการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษลงไปสู่

ส  านักงานอัยการสูงสุดโดยผ่านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตามความคืบหน้าตามหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งการออกขอ้สั่งการของนายกรฐันายกรฐัมนตรี เป็นนโยบายอย่างหนึ่งในระดบัชาติท่ี
แสดงถึงความส าคญัของโครงการ จึงท าใหก้ารน าลงมาสู่ส  านกังานอยัการสงูสดุจะเป็นในรูปแบบ
ขอ้สั่งการเพ่ือใหส้  านักงานอยัการสูงสุดไดน้  าไปปฏิบตัิ ลงมาผ่านกระบวนการแปลงโครงการให้
เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือน าวิธีการจากผูก้  าหนดในระดบัชาติมาประยุกตเ์ป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิได ้และตอ่มาตอ้งสรา้งการยอมรบัขึน้มาเพ่ือใหส้  านกังานย่อนไดน้  าไปปฏิบตัิ สงัเกตไดว้่า
ในระดบัมหภาคระหว่างหน่วยงานระดบัชาติกบัหน่วยงานราชการมีความเช่ือมโยงตอ่กนั มองได้

แรงผลกัดนัโครงการยกเลกิส าเนา

กระดาษจากรฐับาลซึง่เป็นนโยบาย

ระดบัชาติที่ทกุหนว่ยงานราชการ

ตอ้งปฏิบตั ิ
ส านกังานอยัการสงูสดุสง่มอให ้

ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1.ท าการแปลงนโยบาย  

2.สรา้งการยอมรบัตอ่การน าแนวทางการปฏิบตัิลงไปใหส้  านกังานยอ่ย

ปฏิบตัิ 
ส านกังานยอ่ย หรอืหนว่ยงานระดบัลา่งไดร้บัแนวทางการปฏิบตัิแลว้น าไปสู่

ขัน้ตอนระดบัจลุภาค 

1.การระดมพลงั 

2.การปฏิบตั ิ

3.การสรา้งความเป็นปึกแผน่ หรอืการสรา้งความตอ่เนื่อง 
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ว่าเป็นขัน้การบริหาร (Administration) ไดอ้ย่างชดัเจนเพราะหน่วยงานระดบัชาติไดมี้การก าหนด
นโยบายแห่งชาติคือการแถลงนโยบายกล่าวถึงทิศทางการบริหารโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หลกัต่อการน าไปบริหารองคก์รภาครฐั หรือตามหน่วยงานราชการ ท าใหเ้กิดการแปลงโครงการ
ภายในส านกังานอยัการสงูสดุจนสามารถน าลงไปสูร่ะดบัจลุภาคได ้

 
4.5.4 กระบวนการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษลงไปปฏิบัตริะดับจุลภาค 

เป็นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิส่วนสุดทา้ยเป็นส่วนท่ีเริ่มการน านโยบายไป
ปฏิบตั ิหรือเรียกวา่ระดบัจลุภาคซึ่งมีสว่นประกอบของกระบวนการน าไปปฏิบตัิคือ 

1) การระดมพลังเป็นการเริ่มตนก่อนท่ีหน่วยงาน หรือส านักงานย่อยจะน าไป
ปฏิบตัิ ซึ่งจะขึน้อยู่กับการพิจารณาในขัน้แรกเป็นส่วนใหญ่ท่ีแนวทางการปฏิบตัิท่ี ไดถู้กส่งลงมา
สมควรท่ีจะน าไปปฏิบตัิภายในหน่วยงานไดห้รือไม่ และตอ้งหาขอ้สนบัสนนุท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ท า
ให้ส  านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดไดพ้ิจารณาน าไปปฏิบัติไดเ้พราะผู้ตัดสินในตาม
ส านักงานย่อยขึน้อยู่กับผู้อ  านวยการส านักงานเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะหาขอ้สนับสนุน
เพิ่มเตมิตอ่การตดัสินใจท าใหล้  าดบัของการตดัสินในถกูก าหนดอยูท่ี่ผูอ้  านวยการส างานเพียงแตผู่้
เดียว 

2) การปฏิบตัิหากผูอ้  านวยการส านกังานเห็นชอบตอ่การน าไปปฏิบตัิจะมีการส่ง
มอบงานลงไปในกลุ่มงานท่ีมีความเก่ียวข้อง เช่น อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนมีความ
เหมาะสมตอ่การใชง้านในหน่วยงานบริการประชาชนของส านกังาน จึงส่งมอบลงไปใหป้ฏิบตัิแต่
การส่งมอบงานลงไปผูป้ฏิบตัิจะสาสารถปรบัเปล่ียนต่อวิธีการด าเนินงานรวมจนถึงอุปกรณก์าร
ท างานท่ีเก่ียวของ ผูว้ิจยัจึงไดท้ราบถึงการปรบัเปล่ียนวิธีการใชง้านอปุกรณ ์โดยบางส านกังานได้
ปรับเปล่ียนการปฏิบัติเป็นบางส่วน หรือการท่ีไม่น าไปใช้งานจนไม่เกิดการปฏิบัติ และการท่ี
อุปกรณ์มีขอ้จ ากัดส่งผลให้ผูป้ฏิบัติเลิกใชง้านแล้วกลับไปใชป้ฏิบตัิงานในวิธีเดิมท่ีเจา้หน้าท่ีมี
ความถนดัตอ่การท างานในชีวิตประจ าวนั 

3) การสรา้งความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ืองคือ การปฏิบัติจะถูกน าไป
ปฏิบตัิจนกลายเป็นหนา้ท่ีในชีวิประจ าวนัโดยปรยิาย ซึ่งความตอ่เน่ืองก็สามารถสิน้สดุลงไดต้อ่เม่ือ
การปฏิบตัถิึงเวลาท่ีก าหนด แตก่ารปฏิบตัิของส านกังานอยัการสงูสดุจะแตกตา่งออกไปเพราะการ
ใชเ้ทคโนโลยีเป็นนโยบายในระดบัชาติ ท าใหส้  านกังานท่ีมีความเก่ียงต่อการบริการประชาชนเกิด
การปฏิบตัิเรื่อยมา ในบางกรณีท่ีศึกษาการปฏิบตัิในการใชง้านอุปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน
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ของบางส านกังานจะเลิกใชง้านเพียงเพราะอปุกรณไ์มต่อยโจทย ์หรือการด าเนินงานของส านกังาน
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีนิตกิรทา่นหนึ่งไดก้ลา่ววา่ 

 
“การท่ีน าอุปกรณอ์อกนัน้ทางส านกังานเรามีความตอ้งการระบบสารสนเทศเพ่ือการบนัทึกผู้
มาขอค าปรึกษา หรือรอ้งเรียนมากว่าท่ีจะต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ” (ข้อมูลจากการ
สมัภาษณข์า้ราชการคนหนึ่ง ต  าแหนง่นิตกิร, การส่ือสารสว่นบคุคล, 22 พฤศจิกายน 2562) 

 
จากขอ้มูลการสมัภาษณชี์ใ้หเ้ห็นว่าความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิไม่ไดมี้แค่กรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนดในการสิน้สุดของการปฏิบตัิ แต่การสิน้สุดโครงการจะสามารถเกิดขึน้กบัตวัผู้
ปฏิบัติไดเ้ช่นกัน ซึ่งการท่ีจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองผู้แปลงนโยบายในช่วงน าลงไปปฏิบัติตาม
ส านักงานย่อย หรือหน่วยงานระดับล่างจะตอ้งทราบถึงขอบเขตงานของส านักงานต่าง ๆ ให้มี
ความชดัเจนแลว้จงึจะสามารถน าลงไปปฏิบตัไิด ้และเกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตันิั่นเอง 

 
อย่างไรก็ตามในระดบัจุลภาคเป็นส่วนท่ีเห็นไดช้ัดต่อการปฏิบตัิตามหน่วยงาน

ระดบัล่างตัง้แตข่ัน้แรกในการพิจารณา และการแสวงหาขอ้สนบัสนนุจากผูท่ี้มีอ านาจการตดัสินใน
ท่ีจะน าไปสู่ขัน้การน าไปปฏิบตัิภายในส านักงานย่อย และหากปฏิบตัิไดใ้นระยะหนึ่งแลว้ไม่เกิด
ปัญหา หรือขอ้ขดัแยง้ท่ีท าใหเ้กิดการหยดุชะงกัตอ่การปฏิบตัินโยบาย หรือโครงการอาจท าใหเ้กิด
การสิน้สุดในการปฏิบตัิ ซึ่งท าใหก้ารสิน้สุดดงักล่าวนัน้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิ แต่ถ้า
หน่วยงานราชการในส่วยส านกังานย่อยสามารถท าการปฏิบตัิไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นการ
ปฏิบัติท่ีเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานจัดได้ว่าเป็นผลส าเร็จในทางน านโยบายไปปฏิบัติ ทาง
ส านกังานอยัการสงูสดุไดร้บันโยบายท่ีมีความเก่ียวขอ้งการประยกุตก์ารใช้เทคโนโลยีเพ่ือใชใ้หเ้กิด
ศกัยภาพสงูสดุ ท าใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัหาเครื่องอา่นบตัรประชาชน 
และระบบสารสนเทศเพ่ือน าลงไปใหส้  านกังานยอ่ยไดเ้กิดปฏิบตั ิแตก่ารปฏิบตัมิกัจะไมเ่ป็นไปตาม
การก าหนดเสมอไป จึงท าใหร้ะดบัจลุภาคไดมี้การปรบัเปล่ียนนโยบาย หรือโครงการท่ีถกูน าส่งลง
มาใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ่การปฏิบตัภิายในหน่วยงานยอ่ย ซึ่งถา้หากนโยบายและโครงการท่ีถกู
แปลงมาเป็นกิจกรรมไม่สอดคลอ้ง ไมมี่ความจ าเป็น หรือไม่มีประโยชนต์อ่ส านกังานย่อย จะท าให้
ไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ ตัง้แต่แรก และในบางกรณีท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบการน าไปปฏิบตัิของส านกังาน
ย่อยในภาครฐัจะน าไปปฏิบัติตามหน้าท่ีจนถึงเวลาสิน้สุดของโครงการผู้ปฏิบัติดังกล่าวจะไม่
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ปฏิบตัิต่อเพราะสิน้สุดโครงการไปเรียบรอ้ยแลว้จึงไม่มีประโยชนท่ี์จะปฏิบตัิอีกต่อไป จึงมีผลต่อ
ความตอ่เน่ืองในการปฏิบตันิั่นเอง 

หากวิเคราะหโ์ดยรวมการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านกังานอยัการ
สงูสุดซึ่งเริ่มจากส่วนกลางราชการก่อนจึงเป็นเหมือนระดบัมหภาคท่ีไดร้บัโครงการมาเพ่ือท าการ
แปลงจึงมีความเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัคือระบบราชการเป็นกลไกแรกท่ีจะตอ้งผ่านล าดบัลงมาตอ่การ
พิจารณาของผูมี้อ านาจการตดัสินใจ หรือขา้ราชการระดบัผูบ้ริหารส านกังาน ซึ่งมีความเช่ือมโยง
ต่อการวิเคราะหถ์ึงสภาพความเป็นจริงต่อองคก์รเพ่ือท่ีใหฝ่้ายบริหารไดก้ าหนดกิจกรรม หรือท า
การแปลงโครงการดงักล่าวใหเ้กิดความสอดคลอ้ง และการยอมรบัของหน่วยงานระดบัล่าง โดยมี
ความเก่ียวพันธ์ต่อขา้ราชการระดบัปฏิบตัิการท่ีเป็นผูซ้ึ่งน ากิจกรรมไปปฏิบตัิภายในหน่วยงาน 
นัน้ ๆ จึงเป็นส่วนท่ีหน่วยงานระดบับนตอ้งใหห้น่วยงานระดบัล่างไดเ้กิดการยอมรบั โดยมีความ
สอดคลอ้งต่อขา้ราชการโดยตรงท่ีเป็นฝ่ายตดัสินใจท่ีจะยอมรบักิจกรรมมาปฏิบตัิ สงัเกตไดว้่าผูท่ี้
น  าไปปฏิบัติ หรือข้าราชการของส านักงานอัยการสูงสุดได้ถูกขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ระดบับนคือส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกล่าวคือ การท่ีส านกัเทคโนโลยีไดข้อความ
รว่มมือไปยงัส านกังานย่อยต่าง ๆ เพ่ือน ากิจกรรมไปปฏิบตัิตามความคาดหวงัของภาครฐั แต่เม่ือ
กิจกรรมดงักลา่วไดน้  าลงไปปฏิบตัจิรงิผลการปฏิบตัิท่ีออกมามี 3 ลกัษณะดงันี ้

1) การรบักิจกรรมแลว้น าไปปฏิบตัิปกติคือการยอมรบัต่อการน าไปปฏิบัติ
โดยมีส านกังานน าไปปฏิบตัจิรงิจากการส ารวจตามในขอ้มลูตารางท่ี 8 

ส่วนแรกมีส านักงาน G ท่ีน  าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างราบรื่นไม่ไดปั้ญหาใด ๆ จึงท าให้
ส  านักงานย่อย G ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางท่ีส านักเทคโนโลยีไดก้ าหนดไวจ้นกลายเป็นการปฏิบตัิ
ตอ่เน่ือง 

ส่วนท่ีสองกลุ่มงานภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีไดร้บั
กิจกรรมการเช่ือมโยงขอ้มูล และพัฒนาระบบบริการประชาชนมาปฏิบัติ ซึ่งในส่วนนีท่ี้มีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคความช านาญงานดา้นเทคโนโลยีเป็นพิเศษจึงจะเกิดความส าเรจ็ตอ่การน าไป
ปฏิบตัิจนน าไปสู่ความตอ่เน่ืองของการปฏิบตัิ ท าใหส้งัเกตไดว้่าการปฏิบตัิในส่วนท่ีสองนีเ้กิดจาก
ความเขา้ใจ และมีความสอดคลอ้งตอ่ลกัษณะงานของส านกังานอีกดว้ย 

ส่วนท่ีสามเป็นส านักงานย่อย B กับ C ถึงแม้การปฏิบัติจะเกิดการปรับใช้
เทคโนโลยีทั้งคู่ และน าไปปฏิบตัิท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีการปรบัเปล่ียนวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานภายในส านกังานย่อย เช่น การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
การลดกระดาษไม่จ  าเป็นจะตอ้งลดเอกสารส าเนาบตัรประชาชนอย่างเดียว แตส่ามารถน าวิธีการ
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เพ่ือปรบัใชล้ดการใชก้ระดาษในเอกสารทางราชการโดยการลดขนาดพืน้ท่ีการเก็บเอกสารดว้ยการ
บนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส ์และไม่ใช ้Fax ส่งหนังสือราชการเปล่ียนเป็นการส่งดว้ย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทน (e-mail) แทนการส่งจนหมายท่ีท าใหส้ิน้เปลืองในการใชท้รัพยากร
กระดาษ 

กล่าวคือในส่วนของส านกังานย่อย G B Cและกลุ่มงานภายในส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดน้  ากิจกรรมตามท่ีไดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏิบตัิตามแนวทางท่ีผูแ้ปลง
ไดก้ าหนดไว ้และเป็นการปฏิบตัิในกิจกรรมท่ีแตกต่างกันในระดบัของขอบเขตงานท่ีตอ้งมีความ
ช านาญเฉพาะในลักษณะงาน จึงท าใหท้ัง้สองส่วนไดเ้กิดการปฏิบตัิขึน้จนเกิดการปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีมีผลจากความเขา้ใจต่อแนวทางการน าไปปฏิบตัิรวมไปถึงความสอดคลอ้งต่อหนา้ท่ีใน
กระบวนการท างานมีความสอดคลอ้งเรื่องการยอมรบัสภาพในการปฏิบตัิ (cooptation) ของเบอร์
แมนและแมคลาฟลินท าใหผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตในสว่นท่ีสามไดว้่าถึงแมไ้มไ่ดใ้ชอ้ปุกรณเ์ครื่องอา่น
บตัรประชาชนเพ่ือน ามาลดการใชก้ระดาษตามท่ีส านกังานย่อย G ไดใ้ชง้านส านกังานย่อย B กับ 
C ก็สามารถปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบักระบวนการท างานภายในของส านกังานได้
อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกตก์ารใชเ้ทคโนโลยีตามท่ีรฐับาลไดก้ าหนดไวใ้นขอ้สั่งการ
นายกรฐัมนตรีนั่นเอง 

2) การรบักิจกรรมไปปฏิบตัิไม่เกิดผล โดยส านกังาน D และ E ไดร้บัผลของ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้งน าแนวทางการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิแตท่างส านกังานทัง้สอง
ส านักไม่มีส่วนการบริการประชาชนจึงไม่มีความจ าเป็นต่อการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน และทางส านกัเห็นตรงการวา่ระบบสารสนเทศเดมิท่ีทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารนั้นได้พัฒนาขึน้เองสามารถลดการใช้กระดาษไดใ้นด้านของระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าอปุกรณด์งักล่าวมาปรบัใชง้าน จึงมีความสอดคลอ้งใน
เรื่องของไมมี่การน าไปปฏิบตั ิ(nonimplementation) นัน้เอง 

3) ไดร้บัการเรียนรูใ้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ A เป็นกรณีท่ีไดร้บัแนวทางการ
ปฏิบตัิจากผูแ้ปลงนโยบายมาแลว้ซึ่งทางส านกังานย่อย A มีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิบตัิ จึงท าใหท้างส านกังานไดร้บัอปุกรณไ์ปติดตัง้เพ่ือลดการใชก้ระดาษในการส าเนาเอกสาร
บัตรประชาชนแต่ไม่น าอุปกรณ์ และแนวทางการลดส าเนากระดาษไปปฏิบัติเพียงเพราะทาง
ส านกังานย่อย A ไดพ้ิจารณาแลว้ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมแลว้วา่การยกเลิกส าเนากระดาษเป็นการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนการเก็บข้อมูล และการส่ือสารท่ีในรูปแบบเดิมของงานราชการ
บางส่วนก็ยงัมีการใชเ้อกสารอยู่ ท าใหท้างส านกังานยอ่ย A ไดตี้ความในการยกเลิกการใชเ้อกสาร
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ส าเนาว่าระบบสารสนเทศเดิมของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอยู่แลว้สามารถ
ตอบโจทยก์ารลดส าเนากระดาษท่ีรฐับาลไดค้าดหวงัไว ้ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่าส านกังานย่อย A มี
ความเช่ือมันในระบบสารสนเทศเดิมท่ีองคก์รไดพ้ัฒนาขึน้เองอยู่แลว้ท าใหมี้ความสอดคลอ้งใน
เรื่องของการเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ ( technological learning) ในมุมมองท่ีว่าทาง
หน่วยงานสามารถเรียนรูถ้ึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีมาใชง้าน แต่หากในระบบเดิม หรือ
กระบวนการปฏิบัติเดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้วก็ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปปฏิบัติซ  า้อีก หากน าไป
ปฏิบตัอิาจเกิดความคลมุเครือมากกว่าท่ีจะท าใหผ้ลของการปฏิบตัเิกิดความตอ่เน่ืองได ้

จากการจ าแนกได้บ่งชีใ้ห้เห็นว่าหากได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ระดบับนจะท าใหห้นว่ยงานระดบัลา่งสามารถพิจารณาไดโ้ดยท่ีหน่วยงานระดบับนท่ีเป็นผูค้วบคมุ
กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานระดบัล่าง หรือส านกังานย่อยจะสามารถน าไปปฏิบตัิ และสามารถควบคมุ
โครงการได้ หรือโครงการไม่อาจจะควบคุมได้หากเป็นการมอบหมายงานท่ีไม่สอดคล้องต่อ
ขอบเขตงานจะท าใหไ้ม่เกิดความเขา้ใจจะท าใหผู้ป้ฏิบตัิไม่น  าโครงการ และกิจกรรมไปปฏิบตัิจึง
ท าให้ไม่เกิดการเคล่ือนไหวใด ๆ ในตัวโครงการ แต่ทางส านักงานอัยการสูงสุดได้ส่งรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการขอความรว่มมือท าใหห้น่วยงานระดบัล่างนัน้ท าใหมี้ช่องว่างในการตดัสินใจเพ่ือ
น ากิจกรรมไปปฏิบตั ิ

สรุปได้ว่าการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัตินั้น แรกเริ่มของ
นโยบายท่ีเป็นแนวคิดของรฐับาลท่ีมีความตอ้งการให้เกิดไทยแลนด ์4.0 แล้วมีการผลักดันให้
หน่วยงานราชการได้ปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือท าใหห้น่วยงานราชการไดก้า้วเขา้สู่รฐับาลดิจิทัลเป็นแนวคิดท่ีไดร้บัอิทธิพลจาก
ต่างประเทศ ท าให้รฐับาลได้มุ่งเน้นนโยบายดา้นเทคโนโลยีมาบริการเป็นหลัก จึงเริ่มในการ
ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้สอดคล้องต่อนโยบายระดับชาติเสียก่อน จนท าให้มีนโยบาย 
แผนปฏิบตัิ โครงการ ผลกัดนัใหมี้ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีท าใหห้น่วยงานราชการเกิดการต่ืนตวัท่ี
จะท าการปรบัปรุงทัง้การบริการภาครฐั และการปฏิบัติงานราชการโดยการใชเ้ทคโนโลยีมาลด
ขัน้ตอน และลดการใชท้รพัยากรท่ีสิน้เปลือง ส านักงานอัยการไดร้บัรูถ้ึงนโยบายของรฐับาลจึง
ตีความนโยบายไทยแลนด ์4.0 ขอ้สั่งการ และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ มาแปลงเพ่ือน าลง
ไปปฏิบตัิซึ่งทัง้ 3 ไดม้ามีบทบาทตา่งช่วงเวลาตอ่มีเปา้หมายในการน าเทคโนโลยีมาปรบัใชใ้ห้เกิด
การบูรณาการ และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีกลไกในการขับเคล่ือนจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อกระบวนการคือ หน่วยงานราชการ และขา้ราชการ ซึ่งผูเ้ก่ียวขอ้งจะมีระดบัความ
เขา้ใจในดบันโยบายท่ีแตกต่างกันจึงมีผลต่อการปฏิบัติออกมาแตกต่างกันอีกดว้ยเห็นไดช้ัดว่า
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ผูเ้ก่ียวขอ้งการน าไปปฏิบตัิจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกันในเรื่องของต าแหน่งท่ีเป็นล าดบัการบงัคบั
บญัชา จึงมีผลต่อระดบัมหภาค และจุลภาคทัง้สองระดบั จนเกิดผลท่ีผูป้ฏิบตัินัน้ไดแ้สดงออกมา
ไดท้ัง้สามารถน าไปปฏิบตัิไดส้  าเร็จ และไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ จนไปถึงขอ้ผิดหลาดท่ีอาจเกิดจาก
ตัวผู้ปฏิบัติท่ีไม่มีความเข้าใจ หรือขาดความช านาญต่อการปฏิบัติในกระบวนงานท่ีได้รับ
มอบหมายในส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงแบง่ 2 หวัขอ้ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นการน าไปเป็นขอ้สรุป 
อภิปรายผล และเป็นขอ้เสนอแนะในบทถดัไปดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัริะหวา่งมหภาคและจลุภาค 
1.1 ขัน้ตอนการแปลงนโยบาย 
1.2 ขัน้ตอนการยอมรบั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจุลภาคของส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในงานวิจัยเรื่องการน าโครงการยกเลิกส าเนาไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาส านักงานอัยการ

สูงสุดท่ีไดน้  าเสนอขอ้มูลไปก่อนหนา้นีเ้ป็นการวิเคราะหข์อ้มูลแบบคุณภาพท่ีเนน้การวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงลึกเพ่ือใหไ้ดน้  ามาเป็นขอ้สรุป อภิปรายผลรวมไปถึงขอ้เสนอแนะจากสภาพเหตกุารท่ีเป็น
ผลท าใหรู้ปกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิเกิดการแปลงเปล่ียนใหส้อดคลอ้งต่อรูปแบบการ
ปฏิบตัิงานภายในส านักงานอยัการสูงสุดไดแ้บ่งระดบัของการศึกษาวิจัยสองระดบัมหภาค และ
จลุภาคต่อการน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยต่าง ๆ ผลการวิเคราะหจ์ากขอ้มูลในแรกเริ่มนัน้
เป็นผลมาจากการผลกัดนัจากรฐับาลท่ีมีความพยายามใหห้น่วยงานราชการไดข้บัเคล่ือนองคก์ร
โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือขับเคล่ือนองคก์รภาครฐัเข้าสู่ดิจิทัลตามนโยบายไทย
แลนด ์4.0 ผูว้ิจยัจึงไดท้ราบถึงขอ้แตกต่างระหว่างรฐับาลอิเล็กทรอนิกสก์ับรฐับาลดิจิทัลท่ีทาง
รฐับาลพยายามผลกัดนัเป็นรฐับาลดิจิทลั 1) วิธีการใชง้านทางเทคโนโลยีท่ีตา่งไปจากเดิม 2) การ
เช่ือมโยงขอ้มูลออกไปสู่ภายนอกหน่วยงานเพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลภาครฐัไดอ้ย่างทั่วถึง 
3)การเพิ่ มช่องทางการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐโดยผ่ านทางระบบอินเทอร์เน็ตบน
ระบบปฏิบตัิการทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ทัง้สามการคน้พบนีไ้ดบ้่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงจากยุค
รฐับาลอิเล็กทรอนิกสไ์ดเ้ป็นอย่างดีเพราะช่วงเวลาดงักล่าวการปฏิบตัิทางอิเล็กทรอนิกสน์ัน้ไดถู้ก
จ ากดัไวใ้นสว่นงานราชการซึ่งท าใหเ้ห็นวา่รฐับาลอิเล็กทรอนิกสก์ารเขา้ถึงขอ้มลูภาครฐัไดจ้  ากดัใน
วงแคบ ซึ่งแตกต่างจากรฐับาลดิจิทลัท่ีเปิดกวา้งทางขอ้มูลใหป้ระชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง ซึ่งนโยบาย
ระดบัชาตเิป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดนโยบาย แผน และโครงการ เพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันา ท าใหมี้
ผลต่อหน่วยงานราชการท่ีเกิดการต่ืนตัวท่ีจะต้องปรับเปล่ียนตามความต้องการของรัฐบาล 
จนกระทั่งกลายเป็นขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีเพ่ือท าใหเ้กิดเคล่ือนไหวในการน าไปปฏิบตัิตาม
องคก์รของภาครฐัตัง้แต่หน่วยงานราชการในระดบับนลงไปถึงหน่วยงานระดบัล่างของหน่วยงาน
นัน้ ๆ จงึมีปัจจยัในการน าไปปฏิบตัดิงันี ้

1. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัริะหวา่งมหภาคและจลุภาค 
2. ผูเ้ก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ 
3. ปัญหาท่ีมีผลตอ่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
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5.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างมหภาค 
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนท่ีส าคัญมากเพราะเป็นช่วงท่ีขั้นกลางระหว่างการ

ก าหนดนโยบายกบัการประเมินนโยบาย ซึ่งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ Berman ไดแ้บ่ง
การปฏิบตัิถึง 2 ระดบัใหญ่ ๆ นัน้คือระดบัมหภาค และจุลภาค ซึ่งกระบวนการปฏิบตัิจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ในการน าลงไปสู่การปฏิบตัิในหน่วยงานระดับล่าง โดยทัง้ 4 ขัน้ตอนได้
แบ่งเป็น 1) ขั้นการบริหาร 2) การยอมรับ 3) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค  
4) ขัน้ความเท่ียงตรงของวิชา จากท่ีไดจ้  าแนกออกไปนัน้ขัน้การบรหิารจะมีความเก่ียวขอ้งนโยบาย
ระดบัชาติท่ีมีผลลงมาสู่การแปลงนโยบาย หรือโครงการของหน่วยงานราชการกลางท่ีไดน้  าไป
รบัผิดชอบจงึมีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลตอ่กระบวนการปฏิบตัิ 

5.1.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกระบวนการน าโครงการจากระดับชาตลิงมาส านักงาน
อัยการสูงสุด 

การเริ่มตน้ของนโยบายจะตอ้งเกิดจากการก าหนดทิศทางเพ่ือท าใหเ้ป็นกรอบการ
ปฏิบตัิ และสามารถส่ือถึงความสนใจของรฐับาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศในแตล่ะยุคสมยั ซึ่งคณะ
รฐับาลของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชาไดเ้ล็กเห็นการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัตอ่การน ามาขบัเคล่ือนประเทศ จึงเกิดนโยบายไทยแลนด ์4.0 ขึน้มาเพ่ือปรบัสมดลุตอ่การ
บริการภาครฐัใหเ้ปิดกว่างทางขอ้มูลราชการ และอ านวยความส าดวกแก่ประชาชน โดยเริ่มแรก
ผูว้ิจัยไดพ้บว่าก่อนท่ีจะเกิดโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ ไดมี้มติคณะรฐัมนตรีเพ่ือปรบัปรุง
ฐานขอ้มูลประชาชนใหเ้กิดประโยชนต์่อการบริการประชาชนท่ีเขา้มาติดตอ่ราชการ ถึงแมใ้นการ
เริ่มตน้ของแผนยงัไม่มีความชดัเจนท่ีใหห้น่วยงานราชการไดมุ้่งเนน้การปฏิบตัิในดา้นใดดา้นหนึ่ง 
ระยะถัดมาทางรฐับาลก็ไดพ้ฒันาแผนมาจนถึงปี 2560 ไดเ้กิดขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีเพ่ือท าให้
หน่วยงานราชการเกิดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงมอบหมายให้ส  านัก ก.พ.ร. เป็นผู้ผลักดัน
โครงการลงไปสู่หน่วยงานราชการ สงัเกตไดว้่าขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีเป็นปัจจยัท่ีคอยกระตุน้ใน
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดูแลโครงการเกิดการตืนตวั จนในระยะต่อมาไดเ้กิดมาตรการลดการใช้
กระดาษซึ่งส่งผลลงมายงัส านกังานอยัการสูงสดุ กล่าวไดว้่าการน าลงไปสู่หน่วยงานราชการเป็น
ผลมาจากอิทธิพลของนักงานเมืองของกลุ่มรฐับาลท่ีผลักดนัให้น าลงไปปฏิบตัิ  ผูว้ิจัยจึงสังเกต
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการน าโตรงการลงไปยงัส านกังานอยัการสงูสดุมี  

1) หน่วยงานท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบตัิ เป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นต่อส านกันายกรฐัมนตรี
ท่ีตอ้งมีหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายในการติดตามการปฏิบตัิ ซึ่งเป็น ส านกั ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลกัท่ีผลกัดนัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลใหล้งไปสู่หน่วยงานราชการจนเกิดการ
ขบัเคล่ือนโครงการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 
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2 ) เครื่องมือผลักดันลงไปสู่การปฏิบัติในการเริ่มก าหนดทิศทางของนโยบาย
ระดบัชาติจะเป็นการแถลงนโยบายจากคณะรฐัมนตรี ซึ่งในช่วงแรกนโยบายไทยแลนด ์4.0 ได้
ก าหนดการประยกุตก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาปรบัปรุงองคก์รราชการเพ่ือเกิดความ
รวดเร็ว และทนัสมยั จึงไดเ้กิดมตแิผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการ
บริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ผูว้ิจัยพบว่าในช่วงแรกส านักงานอยัการสูงสุดในปี 
2559 ไดร้บัแผนมาปฏิบตัิเพ่ือจดัเตรียมความพรอ้งในเรื่องของระบบฐานขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด หลงัจากไดเ้กิดแผนขึน้มาไดมี้การมอบใหก้ระทรวงมหาดไทย ส านกั ก.พ.ร. และส านกังาน
พฒันารฐับาลดิจิทลั เพ่ือผลกัดนัหน่วยงานราชการใหเ้กิดการลดการใชก้ระดาษ ส านกั ก.พ.ร. จึง
ไดก้ าหนดโครงการยกเลิกส าเนากระดาษขึน้มาเพ่ือเป็นทิศทางท่ีชดัเจนตอ่การน าไปปฏิบตัิในช่วง
ระหว่างปี 2560 – 2561 จนปลายปี 2561 เดือนตุลาคม ส านัก ก.พ.ร. ไดก้ าหนดมาตรอ านวย
ความสะดวก ลดภาระ แก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ จาก
ประชาชน)  

จากท่ีไดก้ล่าวมาการท่ีรฐับาลไดมี้การก าหนดแผนขึน้มานัน้มีความสอดคลอ้งต่อ
แนวคิดของ Berman ในขั้นการบริหาร (Administration) ซึ่ งมีความเก่ียวข้องกับนโยบาย
ระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ต่อการก าหนดโปรแกรมของรฐับาลท่ีผู้วิจัยได้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการน าลงไปลูป่ฏิบตัขิองโครงการยกเลิกส าเนากระดาษคือ 1) ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี 2) 
แผนการปฏิบตั ิ3) โครงการ 4) มาตรการ จงึสามารถสรุปเป็นตารางไดด้งันี ้

 
ตาราง 10 สรุปปัจจยัท่ีสง่ผลการขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาตลิงมาสูส่  านกังานอยัการสงูสดุ 

 

เครื่องมือผลกัดนัลงไปสู่
การปฏิบตัิ 

การปฏิบตัิ 
เปา้หมาย/
วตัถปุระสงค ์

ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี ใหห้นว่ยงานราชการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดการใช้
กระดาษ และท าการเช่ือมโยง
ขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหห้นว่ยงาน
ราชการไดน้  า
เทคโนโลยีมา
ปรบัปรุงการบรกิาร
ประชาชน 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

เครื่องมือผลกัดนัลงไปสูก่าร
ปฏิบตัิ 

การปฏิบตัิ 
เปา้หมาย/
วตัถปุระสงค ์

แผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบูรณา
การฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560-2564) 

1. ใหห้น่วยงานราชการ
ไ ด้ เ ช่ื อ ม โย ง ร ะ บ บ
ฐานขอ้มลูราษฎรเพื่อใช้
ประโยชนต์อ่งานบรกิาร
ประชาชน 
2. ใช้เครื่ องอ่านบัตร
ป ร ะ ช า ช น  ( Smart 
Card Reader) 

1 .หน่วยงานภาครฐั
มี ฐ า น ข้ อ มู ล
ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง เ ช่ื อ ม โย ง 
แลกเปล่ียน และใช้
งานรว่มกนัได ้
2. หน่วยงานภาครฐั
ให้บริการประชาชน
แบบการลดการใช้
ส  าเนาเอกสารอย่าง
เต็ ม รูป แบ บ  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ บั ต ร 
Smart Card ในการ
ยืนยนัตวัตน 

โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 1. ลดการใช้กระดาษ
โดยการไม่เรียกส าเนา
บตัรประชาชนจากผูม้า
ใชบ้รกิาร 
2. ใช้เครื่ องอ่านบัตร
ประชาชนมาแทนการ
ขอเอกสารยืนยนัตวัตน 

ผลกัดนัใหห้น่วยงาน
ราชการได้มีการน า
เทคโนโลยีมาแทน
ก ร ะ ด าษ  โด ย ใช้
เค รื่ อ ง อ่ า น บั ต ร
ประชาชนเป็นหลกั 

มาตรอ านวยความสะดวก ลด
ภาระ แก่ประชาชน (การไม่เรียก
ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให ้จากประชาชน) 

1. ใชม้าตรการระยะสัน้
เริ่ม การปรับป รุงการ
บรกิาร 
2. เช่ือมโยงขอ้มลู 

หน่ วยงานภาครัฐ
สามารถลดการใช้
กระดาษด้วยการใช้
ระบบสารสนเทศ 
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ตามตารางท่ี 10 ผูว้ิใจไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลการขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาติลงมาสู่
ส  านักงานอัยการสูงสุด โดยตัง้ข้อสังเกตได้ว่าการน าลงไปปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานราชการไป
ด าเนินการถึงแม้เป็นนโยบายท่ีรฐับาลให้ความสนใจ แต่หน่วยงานราชการก็สามารถไม่น าไป
ปฏิบตัิก็ได ้จงึท าใหเ้กิดขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี กล่าวไดว้า่ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีเป็นปัจจยัทาง
อิทธิพลทางการเมืองท่ีส่งผลไปยงัหน่วยงานราชการต่อการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไป
ปฏิบตั ิ

กล่าวโดยสรุปการท่ีนโยบายระดบัชาติจะถูกน าลงไปยงัหน่วยงานราชการท่ีจะตอ้ง
น าไปด าเนินการแปลงนโยบาย หรือแปลงโครงการของรฐับาล ทางหน่วยงานระดับชาติอย่าง 
ส านัก ก.พ.ร. ตอ้งอาศยัอ านาจทางอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือในการผลักดันลงไปให้หน่วยงาน
ราชการไดน้  าไปปฏิบตัจินถึงหนว่ยงานระดบัลา่งของหน่วยงานราชการตา่ง ๆ นั่นเอง 

5.1.1.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อข้ันตอนการแปลงนโยบายของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลในระดบัมหภาคแบ่งออกตามกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ
เป็น 2 ขัน้ตอน 1) ขัน้ตอนการแปลงนโยบาย 2) ขัน้ตอนการยอมรบัจงึสรุปผลออกมาดงันี ้

1. การแปลงนโยบายจะเกิดขึน้กับหน่วยงานราชการกลางท่ีรบัผิดชอบต่อ
นโยบายนัน้ ๆ ในบางครัง้การน านโยบายมาแปลงไม่ไดมี้เพียงแค่รบัจากรฐับาลโดยตรง คณะ
รฐับาลอาจส่งนโยบายผ่านทางองคก์รใดองคก์รหนึ่งท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีเหล่านัน้แทนแลว้น า
นโยบายไปท าการแปลงเป็นแผน มาตรการแล้วน าส่งหน่วยงานราชการย่อย แต่ทั้งนีห้ากหาก
นโยบายนั้นไดก้ลายเป็นรูปแบบมาตรการ แผนงานไปจนถึงโครงการเรียบรอ้ยแลว้น าส่งไปให้
หน่วยงานราชการอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง อย่างในกรณีโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความ
เก่ียวขอ้งในนโยบายระดบัชาติ จึงท าใหร้ฐับาลไดมี้ขอ้สั่งการลงไปตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัใหห้นว่ยงานราชการต่ืนตวัแลว้มีความพรอ้มท่ีจะน าโครงการจากรฐับาลท่ีมอบ
ใหส้  านกังาน ก.พ.ร.(สงักัดส านกันายกรฐัมนตรีโดยตรง) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
และส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (จากแต่เดิมสงักดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแต่
ปัจจุบนัสงักัดส านกันายกรฐัมนตรี) ร่วมกันขบัเคล่ือนการบูรณาการขอ้มูล และการปรบัปรุงการ
บริการภาครฐั ซึ่งผูด้แูลโครงการยกเลิกส าเนากระดาษเป็นหลกัคือ ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั 
กล่าวไดว้่าโครงการดงักล่าวไดถู้กส่งลงมาในรูปแบบขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีท่ีมีเนือ้หาเนน้การ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีมาก่อนท่ีโครงการดังกล่าวจะถูกก าหนดหลังจากข้อสั่ งการ
นายกรฐัมนตรีมา 1 ปี จนส่งผลใหห้น่วยงานราชการต่าง ๆ ไดมี้การปฏิบตัิไปก่อนหนา้นัน้แล้ว
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เพียงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะตอ้งปฏิบัติอย่างไร ซึ่งน าไปสู่ผลในเรื่องของการแปลงท่ีถูกตอ้งของ
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบดงันี ้

1.1 การรบัรูข้องหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหน่วยงานดงักล่าวตอ้งทราบแน่
ชดัว่า แผน โครงการ และมาตรการท่ีถกูน าส่งลงมาใหห้น่วยงานราชการของตนมีการปฏิบตัิ หรือ
แนวทางอย่างไรท่ีจะตอ้งจดัเตรียมเพ่ือใหส้อดคคลอ้งตอ่นโยบายระรบัชาติ ดงักรณีทางส านกังาน
อยัการสงูสดุท่ีไดร้บัทราบถึงนโยบายระดบัชาติอยา่งนโยบายไทยแลนด ์4.0 ในทางการบรูณาการ
ขอ้มูลท่ีตอ้งเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก ซึ่งระยะแรกยังเป็นความพยายามของ
รฐับาลใหห้น่วยงานราชการเตรียมความพรอ้มท่ีจะเช่ือมโยงขอ้มูล แต่ทางรฐับาลไม่มีแผน หรือ
มาตรฐานในการเช่ือมโยงขอ้มูล จึงท าใหไ้ม่สามารถแปลงนโยบายทางดา้นเช่ือมโยงขอ้มูลใหไ้ด้
มาตรฐาน และสอดคล้องถึงหน่วยงานราชการภายนอก ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการแปลงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษโดยการยึดหลักแผนปฏิบัติขับเคล่ือน
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) เพ่ือ
ก าหนดในการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ทะเบียนราษฎรกลาง และช่วงต้นปี 2561 และส่งเสริมให้
หน่วยงานราชการไดน้  าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือลดขัน้ตอนการท างาน และสามารถลด
ทรพัยากรในเรื่องของการใช้กระดาษมากขึน้ ท าให้พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการรบัรูข้องผู้แปลง
นโยบายคือ ความชัดเจนในตัวของโครงการ ท่ีต้องมีการก าหนดทิศทางซึ่งมีผลต่อการแปลง
โครงการ แต่โดยภาพรวมมีความชดัเจนไดว้่าการเช่ือมโยงหน่วยงานราชการภายนอกนัน้เป็นการ
เช่ือมโยงถึงขอ้มูลทะเบียนราษฎรในส่วนกลาง จึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชต้่อโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษเพราะเป้าหมายของแผน และโครงการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งต่อกัน จึงท าให้
ความชัดเจนในเรื่องของการใชป้ระโยชนท์างเทคโนโลยีมาแทนกระดาษในการลดเอกสารทาง
ราชการในสว่นท่ีสามารถยกเลิกได ้ 

1.2 การท าความเขา้ใจนโยบายถึงความสอดคลอ้งนโยบายระดับชาติกับ
นโยบายขององคก์รว่ามีความเก่ียวขอ้งกันอย่างไร ซึ่งทางส านักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายการ
บริการในดา้นการพัฒนาองรก์รดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0 ท าให้นโยบายภายนอกและ
ภายในของหน่วยงานราชการตอ้งมีความสอดคลอ้งต่อกัน จึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจต่อผูแ้ปลง
นโยบาย ผู้วิจัยไดแ้สดงตารางความสอดคล้องของเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติใน
ส านกังานอยัการสงูสดุโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 11 ความสอดคลอ้งของเปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสูก่ารปฏิบตัใินส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

เปา้หมายของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เปา้หมาย/วตัถปุระสงค ์

1.แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

1.1 ภาครฐัมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ โปรง่ใส 
1.2 ภาครฐัมีขนาดท่ีเล็กลง พรอ้มปรบัตวัใหท้นัตอ่การ
เปล่ียนแปลง 
1.3 ภาครฐัมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
1.4 กระบวนการยตุธิรรม เป็นประโยชนส์ว่นรวม 

2. แผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรู
ณาการฐานขอ้มลูประชาชนและ
การบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) 

2. มาตรการท่ี 1 การขบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลู
ประชาชน เปา้หมาย: เพ่ือเกิดการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัใน
กระบวนการท างาน การจดัเก็บขอ้มลู การรวบรวมและการ
สรา้งขอ้มลูประชาชนของหน่วยงานภาครฐัใหมี้ความครบถว้น 
ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 
มาตรการท่ี 2 การขบัเคล่ือนการปรบัปรุงการบรกิารภาครฐั 
เปา้หมาย: ปรบัปรุงกระบวนงานบรกิารภาครฐัใหมี้
ประสิทธิภาพ มุง่สูก่ารยกเลิกการใชส้  าเนาเอกสารในการ
ตดิตอ่ขอรบับริการจากภาครฐั 

3. โครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษ 

3. อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถรบับริการจาก
ภาครฐัไดส้ะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง โดยการเช่ือมโยงขอ้มลู
จากทะเบียนราษฎรมาปรากฏบนอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

เปา้หมายของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เปา้หมาย/วตัถปุระสงค ์

4. นโยบายการบริหารงานของอยัการสงูสดุ 
นายเข็มชยั ชตุวิงศ ์อยัการสงูสดุ 
พ.ศ. 2560 2562 ดา้นการพฒันาองคก์ร
อยัการ 

4. ขอ้ท่ี 3 น าระบบเทคโนโลยีดจิิทลัมาใชเ้พ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานใหมี้ ความ
รวดเรว็ ถกูตอ้ง สามารถรองรบัการใหบ้ริการ
แก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 
(Thailand 4.0) ของรฐับาล 

5. แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัริาชการ 4 
ปี 
ส านกังานอยัการสงูสดุ พ.ศ. 2559 – 2562 

5. ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาองคก์รสูค่วาม
เป็นเลิศ 
        -กลยทุธท่ี์ 6.3 เสรมิสรา้งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 
จากตารางท่ี 11 สังเกตได้ว่าความสอดคล้องในเป้าหมายของนโยบายจาก

ระดบัชาติลงมาสอดคลอ้งตอ่เปา้หมายของหน่วยงานราชการผ่านมาทางแผนการปฏิบตัิ โครงการ
จนมาถึงแผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน ซึ่งทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ส านกังานอยัการสงูสดุเป็นผูพ้ิจารณาแลว้ตีความโครงการดงักล่าวของรฐับาลในความสอดคลอ้ง
นัน้เป็นไปแนวทางการปฏิบตัิท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาปรบัปรุงการบริการภาครฐัเป็นหลงั 
ท าใหพ้บวา่การแปลงโครงการใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือน าไปปฏิบตัภิายในหนว่ยงานราชการ
ของส านักงานอยัการสูงสุด กล่าวไดว้่าผูแ้ผลงนโยบายของส านกังานอยัการสูงสุดมีความเขา้ใจ
นโยบายตัง้แตแ่รกเริ่ม จึงใหค้วามส าคญัถึงความสอดคลอ้งในเปา้หมายเพ่ือท่ีก าหนดทิศทางวา่จะ
น าโครงการท่ีไดร้บัมานัน้แปลงใหเ้ป็นการปฏิบตัอิยา่งเหมาะสมแลว้สง่ผลใหเ้กิดความเขา้ใจ 

สรุปความเข้าใจนโยบายของผู้แปลงได้ว่า การท าความเข้าใจนโยบาย หรือ
โครงการเริ่มแรกผูแ้ปลงนโยบายจะตอ้งเช่ือมโยงถึงความสอดคลอ้งจากนโยบายระดบัชาติลงมา 
แผนการปฏิบตัิ โครงการ และมาตรการ มาเช่ือมโยงสู่กลยทุธตรข์องหน่วยงานราชการของตนเอง 
อย่างส านักงานอยัการสูงสุดจะเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปีส านักงาน
อยัการสงูสุด พ.ศ. 2559 – 2562 ในกลยทุธท่ี์ 6.3 เสริมสรา้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัการ



  169 

เปล่ียนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และสอดคลอ้งต่อนโยบายการบริหาร
องคก์รของส านกังานอยัการสงูสดุดา้นการพฒันาองคก์รในยุค 4.0 จึงท าใหส้งัเกตไดว้่าปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการท าความเขา้ใจคือ แบบแผนของการปฏิบตัิ ท่ีรฐับาลไดมี้การก าหนดท่ีชัดเจน และใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีใดท่ีน ามาช่วยในการขับเคล่ือนนโยบายต่อการปรบัปรุงการบริการตาม
หนว่ยงานราชการ 

1.3 การตัดสินใจของรับผิดชอบนโยบาย มีผลการรับรู ้และการท าความ
เขา้ใจในเรื่องของเป้าหมาย ท าใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดท้  าการตดัสินใจ
แปลงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี และตวัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษออกมาเป็นกิจกรรมไดถ้ึง
สามกิจกรรมประกอบไปดว้ย 1) การเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 2) พฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริการประชาชน และ3) ใหส้  านกังานย่อยใชเ้ครื่องอ่านบตัรอเนกประสงค ์(Smart card 
reader) และใชร้ะบบสารสนเทศท่ีองคก์รไดพ้ฒันาขึน้เพ่ือลดขัน้ตอนการท างานกล่าวไดว้่า ความ
เขา้ใจในนโยบายจะเกิดขึน้ตอ่การสง่มอบว่าใหห้นว่ยงานใดไดร้บัผิดชอบตอ่การแปลงโครงการ ซึ่ง
ผูพ้ิจารณาจะตอ้งค านึงถึงความช านาญ ขอบเขตงาน และวตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีมีความ
สอดคลอ้งตอ่โครงการ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปเบือ้ตน้ของการแปลงโครงการจากส านกัเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารสามารถแปลงออกมาเป็นกิจการออกมาไดเ้ป็นรูปธรรม 

จากท่ีได้กล่าวไปในการตัดสินใจจะมีผลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยมี
ขอ้มูลจากหน่วยงานระดบัชาติมาช่วยในการตดัสินใจต่อการก าหนดรูปแบบวิธีการปฏิบตัิเพ่ือให้
หนว่ยงานระดบัลา่งของส านกังานอยัการสงูสดุไดน้  าไปปฏิบตัิ ซึ่งการตดัสินใจของผูแ้ปลงโครงการ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดต้ัดสินใจจากแผนปฏิบัติขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครฐั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในเป้าหมาย ประกอบกับมาตร
อ านวยความสะดวก ลดภาระ แก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให ้จาก
ประชาชน) ในระยะสัน้มารวมกนัเป็นวิธีการปฏิบตัติอ่การยกเลิกส าเนากระดาษ 

สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจท่ีมีตอ่ผูแ้ปลงนโยบายคือ ความชดัเจน
ในตวัขอ้มลูของแผนงาน และโครงการจากนโยบายระดบัชาต ิซึ่งขอ้มลูรายละเอียดดงักลา่วไม่ควร
ก าหนดในรูปแบบกว่างเกินไป และไม่หละหลวมจนเกิดนไป จึงเห็นไดว้่าการก าหนดการปฏิบตัิมี
ความคลุมเครือตัง้แต่แรกในระดบันโยบายระดบัชาติ จนส่งผลท าใหข้อ้มูลในการตดัสินใจของผู้
แปลงนั้นเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือ อย่างส านักนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระยะแรกก่อนท่ีจะมีมาตรการท่ีแน่ชดัจาก ส านกั ก.พ.ร ท่ีจะตามมาท าใหก้ารแปลงโครงการมีการ
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ก าหนดการปฏิบตัท่ีิคลมุเครือในการใชง้านเครื่องอา่นบตัรประชาชนจนท าใหบ้างส านกังานยอ่ยได้
ใชง้านอปุกรณไ์มไ่ดเ้ตม็ท่ี หรือการใชง้านท่ีตอ่เน่ืองนั่นเอง 

1.4 ความรว่มมือของหน่วยงานราชการท่ีรบัผิดชอบจะเกิดจากความรว่มมือ
จากหน่วยงานท่ีไดร้บัผิดชอบในการแสดงใหเ้ห็นถึงการแปลงนโยบายออกมาเป็นรูปแบบแนว
ทางการปฏิบัติ หรือกิจกรรมท่ีจะน าไปให้ส  านักงานย่อย หรือหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารบังคับ
บัญชาของหน่วยงานนั้นน าไปปฏิบัติ ซึ่งส  านักงานอัยการสูงสุดมีความจริงใจ และจริงจังต่อ
นโยบายของรฐับาลท่ีเนน้การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือลดขัน้ตอนการท างานกล่าวคือ ความรว่มมือ
ของหน่วยงานราชการในการปฏิบตัิของส านกังานอยัการสงูสดุจากการวิเคราะหข์อ้มลูทางเอกสาร 
จึงสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความรว่มมือในการปฏิบตัิของส านกังานอยัการสงูสุดเกิดการ
พิจารณาในส่วนของฝ่ายบริหารสูงสดุก่อนท่ีจะน าลงไปใหไ้ดห้น่วยงานท่ีมีหนา้ทท่ีสอดคลอ้งทาง
เทคโนโลยีจึงพิจารณาไดว้่าหน่วยงานท่ีเหมาะสมตอ่การแปลงนโยบายของรฐับาล ท าใหท้ราบว่า
การแปลงนโยบายจนออกมากลายเป็นรูปกิจกรรมสามารถน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานย่อยต่าง 
ๆ ถือไดว้่าหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบอย่างส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนัน้ให้ความ
รว่มมือเป็นอย่างดี และมีความสนใจตอ่นโยบายของรฐับาล แตใ่นอีกแง่มมุหนึ่งจากการศกึษาทาง
เอกสารความจริงอาจไม่ไดเ้กิดจากความตัง้ใจจากผูร้บัผิดชอบอาจมาจากแรงผลักดนัท่ีเรียกว่า 
“หนา้ท่ี” เพราะจากการสืบคน้เอกสารในขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการน านโยบาย 
และโครงการไปปฏิบัติเป็นหน้าท่ีหน่วยงานราชการท่ีควรกระท า กล่าวได้ว่าข้อสั่ งการจาก
นายกรฐัมนตรีเป็นปัจจยัโดยหลกั ๆ ในการผลดัดนัใหห้น่วยงานราชการไดน้  าไปปฏิบตัิท  าใหเ้กิด
การยินยอม มีการยอมรบัโดยสิน้ เชิงหรือไม่มีค  าถามหรือขอ้สงสัยของผูน้  านโยบายไปปฏิบตัิจน
อาจท าใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัติา่งไปจากท่ีหนว่ยงานระดบัชาตไิดก้ าหนดไว ้

กล่าวไดว้่าทัง้ 4 ปัจจยัท่ีเป็นผลตอ่การแปลงนโยบายจะมีความชดัเจนตัง้แตแ่รกเริ่ม 
มีเปา้หมายเพียงอย่างเดียวนั่นคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านเพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ทางราชการ และผลท่ีท าใหเ้กิดความจริงใจนัน้มาจากขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีท่ีเป็นแรงกระตุน้ตอ่
การต่ืนตวัของหน่วยงานราชการเป็นอย่างดีกบัหน่วยงานราชการมีความเขา้ใจตอ่นโยบายของรฐั 
หรือนโยบายไทยแลนด ์4.0 ทางส านักงานอยัการสูงสุดไดม้อบหมายการแปลงโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษใหก้บัส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงมีความสอดคลอ้งในขอบเขต
หนา้ท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่าจะแปลงนโยบายเป็นรูปธรรมอย่างไร ท าใหเ้กิดความรว่มท่ีจะน าลง
ไปปฏิบตั ิแตใ่นความจรงิใจนัน้เกิดจากขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีมราเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้กิดการ
ปฏิบตั ิ
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5.1.1.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อข้ันตอนสร้างการยอมรับ 
การยอมรับเป็นสิ่ งท่ีส  าคัญต่อหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบว่าท าอย่างไรท าให้

หน่วยงานในระดับล่างเกิดการยอมรบัในการไปปฏิบตัิ และแน่นอนว่าการท่ีจะท าใหห้น่วยงาน
ระดบัล่างหน่วยงานราชการกลางท่ีเป็นผูแ้ปลงนโยบายตอ้งค านึงถึง สภาพแวดลอ้มการท างาน
ของส านกังานยอ่ย หรือหนา้ท่ีปฏิบตัิของส านกังานย่อยว่าส านกังานดงักลา่วมีความสอดคลอ้งตอ่
นโยบายท่ีจะน าไปปฏิบตัิ หากไม่มีความสอดคลอ้งแลว้น าลงไปปฏิบตัหิน่วยงานระดบัล่างท่ีไดร้บั
กิจกรรมจะไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ หรือน าไปปฏิบตัิแต่อาจจะถูกปรบัเปล่ียนจนไม่เหลือเคา้โครง
เดิมท่ีก าหนดไวเ้ลย ซึ่งทางส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมี้การส ารวจถึงความ
ตอ้งการ ความสอดคลอ้งตอ่การใชอ้ปุกรณ ์และผลประโยชนท่ี์หนว่ยงานระดบัลา่งท่ีจะไดร้บั  

1) การสรา้งแนวทางให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติผูแ้ปลง
โครงการของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดถ้กูเรง่รดัในการเวลาอย่างเร่งดว่นภายให ้3 เดือน ผู้
แปลงจะตอ้งท าการแปลงใหไ้ดเ้ป็นรูปธรรมในการลดการใชก้ระดาษ ท าใหก้ารวางแผนในการ
สรา้งแนวทางการปฏิบตัิใหเ้กิดความสอกคลอ้งในหนว่ยงานระดบัล่างเป็นเรื่องยาก ซึ่งสงัเกตไดว้่า
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสรา้งแนวทางใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มคือ ระยะเวลาท่ีกระชัน้ชิด เป็น
ผลท าใหก้ารส ารวจข้อมูลท่ีส านักเทคโนโลยีก าลังส ารวจ และตรวจสอบว่าส านักงานใดมีความ
สอดคลอ้งต่อการใชง้านอุปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน จึงท าใหผู้แ้ปลงนัน้ไดต้ดัสินใจจดัสรร
อุปกรณ์ และแนวทางท่ีสรา้งขึน้แบบหล่วม ๆ ในกรอบระยะเวลาท่ีกระชัน้ชิดมาก ผลท่ีทราบมา
จากการสัมภาษณ์ท าให้เกิดการคืนอุปกรณ์ดังกล่าวในส านักงานย่อยท่ีไม่มีขอบเขตงานดา้น
บริการประชาชน หรือไม่มีการคืนแต่เก็บไวใ้นส านักงานแต่ไม่ไดใ้ช ้เช่น ส านักงานย่อย A เป็น
ส านกังานท่ีไม่ไดใ้ชง้านอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนเลยแตไ่ดร้บัเครื่องอ่านบตัรประชาชน จึง
ชีใ้หเ้ห็นวา่ปัจจยัท่ีกระทบต่อผูแ้ปลงในการสรา้งแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มคือ ปัจจยั
ทางเวลา 

2) การสรา้งความเขา้ใจ การท่ีจะท าใหห้น่วยงานระดบัล่างเกิดความเขา้ใจ
ในวิธีการปฏิบตั ิหรือแนวทางการปฏิบตัติอ้งขึน้อยู่กบัสว่นประกอบคือ  

1. มีเป้าหมายในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ในความชัดเจนของเป้าหมายจะ
ไดร้บัมาจากผูแ้ปลงโดยตรง อย่างในนเป้าหมายของส านกังานอยัการสูงสุดคือการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพ่ือลดการใชเ้อกสารยืนยนัตวัตนท าใหเ้กิดความรวดเรว็ตอ่การบรกิารประชาชน จน
ท าใหส้  านกังานย่อยท่ีไดร้บัอปุกรณใ์ชง้านมีความเขา้ใจ เพราะผูแ้ปลงนโยบายไดแ้นบคูมื่อในการ
ใชง้านไปใหผู้ป้ฏิบตัทิ  าความเขา้ใจตอ่กระบวนการใชง้าน 
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2. มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานระดบัล่างและระดบับน เป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจอย่างหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการน าโครงการ และวิธีการปฏิบัติลงไปสู่การปฏิบัติ
ส  าเร็จในระดบัหนึ่ง ซึ่งทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดเ้ลือกท่ีจะเป็นการขอ้ความรว่มมือดว้ย
การออกหนังสือเวียนไปยังส านักงานย่อยต่าง ๆ และในเนื ้อหาได้อ้างอิงถึงข้อสั่ งการจาก
นายกรฐัมนตรีเพ่ือเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือแลว้น าไปปฏิบตัิ จึงกล่าวไดว้่าการส่ือสาร
เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในรูปแบบของราชการจะเป็นหนังสือเวียนเพ่ือ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นหลกั 

สรุปไดว้า่การสรา้งความเขา้ใจจะเกิดจากปัจจยัการส่ือสารในการน าแนวทาง 
และกิจกรรมไปปฏิบตัิ ท าใหเ้กิดการเคล่ือไหวการปฏิบตัิไปสู่ผูท่ี้จะน าไปปฏิบตัิภายในส านกังาน
ย่อยจนน าไปสู่ความต่อเน่ือง หากผูป้ฏิบตัิมีความเขา้ใจ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยต่อแนว
ทางการปฏิบตัไิดอี้กดว้ย 

3) การสรา้งเครื่องมือการปฏิบตัิ เป็นการสรา้งจากการแปลงนโยบายรบัดบั
ชาติท่ีได้รับการพิจารณาจากผู้แปลงนโยบาย และโครงการถึงความเหมาะสมว่าอุปกรณ์ใด
สามารถน าไปปฏิบตัิแลว้ตอบโจทยถ์ึงความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายของรฐับาลกบัการปฏิบตัิท่ี
น  าลงไปปฏิบตัิตามส านักงานย่อยภายในส านกังานอยัการสูงสุด ซึ่งมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการสรา้ง
เครื่องมือในการปฏิบตัิคือ ปัจจยัทางเทคโนโลยีท่ีเอือ้ตอ่แนวคิดของรฐับาลท่ีใหค้วามสนใจในการ
พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยคุปัจจบุนั จึงท าใหส้  านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้
ก าหนดเครื่องท่ีจะน าลงไปใชง้านเป็นเคร่ืองอา่นบตัรประชาชน (Smart Card Reader)  

สรุปไดว้่าการยอมรบัของส านกังานอยัการสงูสดุผลท่ีเกิดขึน้ทางส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ท าการส ารวจถึงความต้องการท่ีจะใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน ในระยะแรกใหมี้การจดัเตรียมอปุกรณเ์พ่ือรองรบัส านกังานย่อยท่ีมีความตอ้งการ และ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชง้านอปุกรณ ์แตใ่นดา้นเวลามีการกระชัน้ชิดท าใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมีความจ าเป็นตอ้งแจกจ่ายอุปกรณ์ตามส านกังานย่อยก่อนท่ีจะรวบรวมแบบส ารวจ
ความตอ้งการแลว้เสรจ็ ส่งผลใหใ้ชว้ิธีการขอ้ความรว่มมือแลว้น าเอกสารขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี
แนบไปพรอ้มเครื่องอ่านบตัรประชาชนซึ่งอาจท าใหห้น่วยงานระดบัล่างเกิดการน าไปใชง้าน แต่
หากส านกังานย่อยไมมี่ความจ าเป็น หรือมีวิธีการลดการใชเ้อกสารอยูแ่ลว้ก็สามารถส่งอปุกรณคื์น
กลบัส านกัเทคโนโลยีไดโ้ดยระบเุหตผุลในการสง่คืน ท าใหพ้บวา่ในขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีนัน้
มีผลในสองดา้น กล่าวคือ ในส่วนแรกมีผลตอ่การก าหนดขัน้การยอมรบัท าใหเ้กิดการบีบดา้นเวลา
ท่ีนอ้ยเกินท าใหเ้กิดการเรง่ในการจดัสนัท่ียงัไม่ทราบว่าหน่วยงานระดบัล่างหน่วยงานใดมีความ
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ตอ้งการเครื่องมือท่ีจะใชง้านทางสารสนเทศ ผลในส่วนท่ีสองคือการไดใ้ชข้อ้สั่งการดงักล่าวไดเ้ป็น
เอกสารขอ้ความร่วมมือจึงสามารถเป็นแรงผลักดันใหเ้กิดการยอมรบั ในระดบัมหภาคมีความ
สอดคล้องแนวคิดของ Paul Berman ความส าเร็จในเบือ้งต้นมักจะขึน้อยู่กับความชัดเจนของ
นโยบาย และความสอดคลอ้งเปา้หมายจงึจะเกิดความส าเร็จในการแปลงนโยบายรวมไปถึงความ
จริงใจของความร่วมมือของฝ่ายการเมืองตลอดจนหน่วยงานท่ีระผิดชอบ และทา้ยท่ีสุดของการ
ยอมรบัถึงแมว้่าในส่วนกลางของราชการจมีอ านาจในการสั่งการ ควบคมุ ตรวจสอบกิจกรรมท่ีได้
แปลงลงไปปฏิบัติ การน าไปปฏิบัตินั้นอาจขึ ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ หรือหน่วยงานระดับล่างได้แก่ 
ส  านกังานยอ่ยท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะท าใหกิ้จกรรมดงักลา่วเกิดความส าเรจ็นั่นเอง 

ดังนั้นกระบวนการตั้งแต่ระดับชาติลงมาสู่การแปลงนโยบายในนส านักงาน
อยัการสูงสุด จึงกล่าวไดว้่าเป็นขัน้การบริหาร (Administration) มีความสอดคลอ้งกับแนวคิกของ 
Paul Berman ในเรื่องของการน านโยบายระดบัมหภาคลงไปสู่จลุภาค โดยทัง้สองส่วนมีลกัษณะ
ในรูปแบบของการบรหิารท่ีแตกตา่งกนั 

ส่วนแรกเริ่มเป็นการก าหนดของหน่วยงานระดับชาติท่ีเริ่มจากการน าค า
แถลงนโยบายจากรฐับาลมาเพ่ือวางแผนโดยใชห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดทิศทางของแผน 
และท าใหเ้กิดโครงการ ถึงแมก้ารเกิดระหว่างแผนกับโครงการจะเกิดกันคนละเวลาก็ตาม แต่มี
ความสอดคลอ้งกันระหว่างเป้าหมายท่ีก าหนดว่าหน่วยงานจะตอ้งปฏิบตัิอย่างไรใหด้  าเนินการ
ปฏิบตัไิปยงัทิศทางเดียวกนักลา่วไดว้่าเป็นการบรหิารทางนโยบายในภาพกวา้ง 

ส่วนท่ีสองเป็นการแปลงนโยบาย และการสรา้งการยอมรบัถือไดว้่าเป็นการ
บริหารในระดบัหนึ่งท่ีเป็นการก าหนดการปฏิบตัิท่ีจะสามารถขบัเคล่ือลงไปยงัส านกังานย่อยของ
องคก์ร ซึ่งการบริหารในระดับของส่วนราชการจัดได้ว่าเป็นการนโยบายระดับชาติมาท าการ
ปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นวิธีการปฏิบตั ิหรือกิจกรรมท่ีจะน าลงไปยงัผูป้ฏิบตัใินส านกังานยอ่ย 

กล่าวโดยสรุปในระดบัมหภาคจะเป็นการจดัการดา้นการบริหารนโยบายในภาพ
กว่างเป็นส่วนใหญ่ และพอลงมาสู่หน่วยงานราชการท่ีเป็นส่วนกลางในการรับผิดชอบแปลง
นโยบายในกับหน่วยงานระดบัล่างอีกทีหนึ่ง จึงเป็นการบริหารนโยบายในขนาดย่อม แต่มีการ
ปรบัเปล่ียนนโยบาย หรือโครงการเพ่ือให้สอดคล้องต่อสภาพกฎระเบียบของหน่วยงาน ท าให้
ส  านกังานอยัการสงูสดุไดร้บัโครงการดงักลา่วมาแปลงแลว้น าลงไปปฏิบตัใินระยะถดัไป 
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5.1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตใินระดับจุลภาคของ
ส านักงานอัยการสูงสุด 

5.1.2.1 ข้ันการระดมพลัง 
เม่ือผ่านขั้นการแปลงนโยบายแล้วเกิดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การ

ปฏิบตัลิงไปตามส านกังานยอ่ย หรือระดบัจลุภาคจงึสรุปในการแบง่ออกไดเ้ป็นสามขัน้ดงันี  ้
 

ตาราง 12 สรุปกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัริะดบัจลุภาคของส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

กระบวนการปฏิบตัริะดบัจลุภาค สรุปผลตอ่การน าไปปฏิบตัริะดบัจลุภาค 
1.ขัน้ระดมพลงั 
        (ก) การพิจารณารบันโยบาย  
        (ข) การแสวงหาขอสนบัสนนุ 

1.1ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งภายในส านกังานยอ่ย 
1.2แนวทาง ห รือ รูปแบบการป ฏิบัติ ของ
ส านกังานยอ่ย 
1.3ความพรอ้มอปุกรณท์างเทคโนโลยี 
 

2.ขัน้ของการปฏิบตั ิ 2.การปฏิบตัินัน้จะเกิดขึน้ตอ้งไดร้บัการยอมรบั
เสียก่อนท่ีจะปฏิบตัิ ท าใหก้ารปฏิบตัิกรรมตาม
ส านักงานย่อยท่ีส่งมาจากส่วนหลาง หรือ
หน่วยงานระดบับนจะถกูด าเนินการปรบัเปล่ียน
เพ่ือสอดคล้องกับหน่วยงานระดับล่าง ท าให้
แนวทางการปฏิบัตินัน้เกิดการแปลงเปล่ียนไป
จากเดมิ 
 

3.ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความ
ตอ่เน่ือง 

3.ความสอดคล้องในบางส านักงานขึน้อยู่กับ
ความจ าเป็นว่าสภาพแวดลอ้มการท างานของ
หน่วยงานระดบัล่างบางหน่วยเหมาะสมตอ่การ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเช่น อุปกรณ์เครื่อง
อ่ านบัต รป ระชาชนนั้ น ส าม ารถน า ไป ใช้
สอดคลอ้งต่อการด าเนินงานในชีวิตประจ าวัน
ของผูป้ฏิบตังิานไดห้รือไม่ 
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ขัน้ระดมพลังนัน้จะมีล าดบัขัน้การพิจารณา หรือระยะช่วงการตัดสินใจตัง้แต่
ระดบัผูบ้งัคบับญัชาของส านกังานย่อยลงมาจนถึงผูล้งมือปฏิบตัิกล่าวคือในระหว่างช่วงขัน้ระดม
พลงัจะมีกิจกรรมอยู่สองลกัษณะ 1) การพิจารณารบันโยบาย 2) การแสวงหาขอสนบัสนุน ซึ่งใน
ข้อแรกของการพิจารณารับนโยบายและโครงการจากส่วนกลางในด้านเป้าหมายตรงตาม
หน่วยงาน หรือไม่ มีความส าคญัต่อส านกังานย่อยอย่างไร และมีความเก่ียวขอ้งต่อขอบเขตงาน
ของหน่วยงาน หรือไม่รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มของส านกังานมีความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงาน
อยา่งไร ส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสงูสดุจะพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มของขอบเขตงาน 
และความจ าเป็นเป็นหลกัถึงแมว้่าจะเป็นขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรีก็ตาม โดยมีการพิจารณา
ตามหวัขอ้ตอ่ปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบตัิจากท่ีไดว้ิเคราะหแ์ละไดข้อ้สรุปถึง
ระเบียบท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลตอ่การพิจารณาการรบันโยบาย หรือโครงการนัน้
มาปฏิบัติภายในองคก์ร หากขัดต่อระเบียบ หรือกฎหมายรวมไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติของ
ส านกังานยอ่ยจะท าใหก้ารพิจารณาท่ีรบันโยบายมาปฏิบตัิอาจจะถกูยตุิลงหรืออาจถกูสง่ไปใหผู้ท่ี้
มีอ านาจตดัสินใจในระดบัท่ีสงูกว่าเพ่ือเป็นการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น ซึ่งในการพิจารณาจะค านึงถึง
ประโยชนต์อ่การน าไปปฏิบตัิว่าส่งผลดีอย่างไร ขดัตอ่กระบวนการท างานหรือไม่ และขอ้ท่ีส าคญั
คือขดัตอ่ระเบียบ หรือกฎหมายดา้นใด เช่น พิจารณาดา้นกฎหมาย และระเบียบภายในส านกังาน
ย่อยก่อนท่ีจะท าการอนุมัติ ส  านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดจะพิจารณาในส่วนของ
ความส าคญัท่ีตีความจากเนือ้หาของนโยบาย หรือโครงการว่าส าคญั และเป็นค าสั่งท่ีตอ้งปฏิบตัิ
เรง่ดว่นหรือไม่ ล  าดบัตอ่ไปคือระเบียบกบักฎหมายท่ีคลอบคลมุในเรื่องของการปฏิบตั ิซึ่งขอ้สั่งการ
ของนายกรฐัมนตรี และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษตามเนือ้หาไดชี้ใ้นทิศทางการใชป้ระโยชน์
จากระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือลดการใชก้ระดาษในดา้นการบริการประชาชนรวมไปใน
การลดการใชก้ระดาษของราชการ จึงท าใหร้ะเบียบท่ีเก่ียวของเป็นเรื่องของสารบรรณเป็นหลกั ๆ 
กล่าวคือทางส านกังานย่อยไดพ้ิจารณาส่วนใหญ่เป็นการรบัสง่หนงัสือ การเก็บส าเนาท่ียงัเป็นการ
เก็บใสแ่ฟ้มรว่มไปถึงเอกสารส าเนาของประชาชนท่ีมีความส าคญัในการติดตอ่ราชการ จึงสง่ผลตอ่
ในขัน้ของการปฏิบตัิว่าจะสามารถน าไปฏิบตัิไดอ้ย่างไร หรือสามารถปรบัเปล่ียนเพ่ือเกิดความ
คลอ่งตวั และสอดคลอ้งตอ่การปฏิบตัภิายในส านกังาน 

2. แนวทาง หรือรูปแบบการปฏิบตัิของส านกังานย่อยโดยปกติส านกังาน
อัยการสูงสุดมีการปฏิบัติงานแต่ละส านักท่ีแตกต่างกันตามท่ีผู้วิจัยไปจ าแนกการปฏิบัติว่า
ส านกังานย่อยใดไดบ้ริการประชาชนโดยตรง ซึ่งจ  าแนกไดเ้ป็นสองฝ่ังคือ การปฏิบตัิหนา้งาน และ
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การปฏิบตัิหลงับา้น ซึ่งในส่วนของหนา้งานจะปฏิบตัิในบริการประชาชนโดยตรง ดงัส านกังานยอ่ย 
C กับ G ท่ีใหบ้ริการกับประชาชนโดยตรงต่างจากส านักงายย่อย A B D และE รวมไปถึงส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใหบ้ริการเฉพาะหลงับา้นแต่ก็มีกิจกรรมท่ีตอ้งลดกระดาษ
ดว้ยเช่นกันเพราะเป็นเรื่องท่ีตอ้งปฏิบัติทุกหน่วยงานราชการเพ่ือท าให้สามารถน าหน่วยงาน
ภาครัฐก้าวเข้าสู่ร ัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นการพิจารณาแนวทาง และรูปแบบของการปฏิบัติของ
ส านกังานย่อยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตอ่วิธีการปฏิบตัิว่าการน านโยบาย หรือโครงการไป
ปฏิบตัินัน้มีความสอดคลอ้งตอ่วิธีการปฏิบตัิไดห้รือไม่ หากไม่มีความสอดคลอ้งหน่วยงานท่ีรบัไป
ปฏิบตัิจะมีการปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมต่อผูป้ฏิบตัิ และง่ายตอ่การตดัสินใจในเวลา
การปฏิบตัอีิกดว้ย 

3. ความพรอ้มอปุกรณท์างเทคโนโลยีมีความส าคญัตอ่ผูป้ฏิบตัิเป็นอย่าง
ยิ่งหากไม่มีความพรอ้มทางอุปกรณ์ก็จะไม่สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างคล่องตัว จากท่ีผูว้ิจัยได้
วิเคราะห์จากตารางท่ี 9 เรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนและการใช้ระบบ
สารสนเทศของส านักงานย่อย ซึ่งไดแ้บ่งออกเป็น อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และแนวทางการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการลดการใชก้ระดาษตามท่ีหน่วยงานก าหนดเอง จึง
แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่างวาระในหนา้ท่ีงานถึงแมก้ารปฏิบตัิมกัจะเกิดขึน้ในระบบหลงับา้นเสีย
มากกว่า แต่ก็เป็นส่วนส าคญัท่ีคอยสนบัสนุนหน่วยงาน หรือส านกังานย่อยอ่ืน ๆ ท่ีคอยใหบ้ริการ
ประชาชนท่ีอยู่หนา้งาน ทา้ยท่ีสุดส านกังานย่อยของส านกังานอยัการสูงสุดบางหน่วยงานอาจใช้
งานอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี หรืออาจไม่ใชเ้พ่ือการปฏิบตัิเป็นหลักก็ตามแต่ส านักงานก็ยงัมีการ
ก าหนดวิธีการเพ่ือลดการใชก้ระดาษใหม้ากท่ีสุดเพ่ือสนองถึงความคาดหวงัในตวันโยบายของ
รฐับาลนั่นเอง 

จากท่ีไดก้ล่าวไปถึงสามขอ้นัน้เป็นปัจจัยของการพิจารณาตามส านักงานย่อยของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งการพิจารณา และการแสวงหาข้อสนับสนุนในการจัดล าดับถึง
ความส าคญัท่ีหน่วยงานระดบัล่างน าไปปฏิบตัิ จึงตอ้งขึน้อยู่กับบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ 
ดงัเช่นส านักงานอัยการสูงสุดภายในส านักงานย่อยจะเป็นผูอ้  านวยการส านักท่ีจะตดัสินใจรบั
กิจกรรมดงักล่าวมาปฏิบตัิหรือไม่ หากยอมรบัก็สามารถน าไปปฏิบตัิแตก่ารรบัไปปฏิบตัิก็มิไดเ้ป็น
เครื่องยืนยนัวา่ส านกังานท่ีไดร้บัไปปฏิบตัจิะปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง หรือการลม่เลิกกลางคนั 
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5.1.2.2 ข้ันของการปฏิบัติ 
ขั้นของการปฏิบัติเป็นระดับท่ีเจ้าหน้าท่ีส านักงานย่อยหลังจากได้รับการ

พิจารณาจากขัน้ระดมพลงัเรียบรอ้ยแลว้ จงึเป็นผลใหเ้กิดการปฏิบตัิหากนโยบาย และโครงการได้
มีการยอมรบัแลว้สามารถน าออกมาไดป้ฏิบตัิจริง ซึ่งเป็นขัน้ท่ีมีผลตอ่ผูล้งมือปฏิบตัิโดยตรงตัง้แต่
ผูบ้งัคบับญัชาลงไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จงึท าใหผู้ป้ฏิบตัไิดมี้การตดัสินใจอาจมีการปรบัเปล่ียนตอ่
การปฏิบตัิเพ่ือมีความเหมาะสมต่อกระบวนการท างานภายในส านกังาน โดยส านกังานย่อยของ
ส านกังานอยัการสงูสดุไดร้บัแนวทางการปฏิบตัิจากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ในรูปแบบกิจกรรมในการใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชน และไดแ้นบขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีเพ่ือเป็น
แรงสนบัสนนุในการน าไปปฏิบตัิ แตต่ามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ถึงแมมี้การแนบขอ้สั่งการมาเป็นแรง
กระตุน้ต่อการน าไปปฏิบัติ หรือเป็นแรงกดดันใหป้ฏิบัติ ผูป้ฏิบัตินั้นสามารถไม่น าไปปฏิบัติได ้
เพราะอาจไม่สอดคลอ้งต่อกระบวนการท างาน กระท าไปแลว้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงรวมไปถึง
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากการปฏิบัติเป็นประจ า ระเบียบท่ีขัดแย้ง และการไม่มีการ
สนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชาซึ่งเป็นการไมย่อมรบัการปฏิบตัิตัง้แตต่น้จนไมเ่กิดการปฏิบตัิ 

กล่าวไดว้่า การปฏิบตัินัน้จะเกิดขึน้ตอ้งไดร้บัการยอมรบัเสียก่อนท่ีจะปฏิบตัิ ท า
ให้การปฏิบัติกรรมตามส านักงานย่อยท่ีส่งมาจากส่วนหลาง หรือหน่วยงานระดับบนจะถูก
ด าเนินการปรบัเปล่ียนเพ่ือสอดคลอ้งกบัหน่วยงานระดบัล่าง ท าใหแ้นวทางการปฏิบตัินัน้เกิดการ
แปลงเปล่ียนไปจากเดิม แตผู่ป้ฏิบตัอิาจยงัคงเดมิของการปฏิบตัิไวบ้า้งส่วนเพ่ือแสดงใหห้น่วยงาน
ระดบับนเห็นว่ายงัคงสอดคลอ้งกนัอยู่ ดงัเช่นการปรบัเปล่ียนของส านกังานย่อยในบางส านกังาน 
ผูว้ิจยัไดพ้บว่าการปฏิบตัิไดถู้กปรบัเปล่ียนไปในทางเนือ้หาของขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีในแง่ของ
การลดกระดาษ จงึท าใหห้น่วยงานดงักล่าวไดย้กเลิกเอกสารการประกาศหนงัสือเวียนจากแตเ่ดิม
ตอ้งส าเนาใหเ้จา้หนา้ท่ีหลายคน แต่ก็ไดม้าปรบัเปล่ียนโดยการใชป้ระโยชนท์างระบบสารสนเทศ
ทางส านกังานอยัการท่ีไดพ้ฒันาขึน้ดว้ยการส่งหนงัสือเวียนผ่านระบบสารบรรณ และใชป้ระโยชน์
จากอีเมลภาครฐั จึงมีความสอดคล้องในเรื่องของการก้าวเข้าสู่รฐับาลดิจิทัลท่ีทางหน่วยงาน
ราชการไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือการดงึศกัยภาพทางเทคโนโลยีน าออกมาใชไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ปัญหาท่ีพบเจอในส านกังานอยัการสงูสดุคือ ทกัษะความช านาญของบคุคลทาง
เทคโนโลยีเป็นส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบตัิท่ีมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมามีบทบาท และ
เป็นส่วนหนึ่ งในการปฏิบัติต่อการบริการประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีใช้ เช่น การใช้
คอมพิวเตอรซ์ึ่งถือว่าเป็นทกัษะอย่างหนึ่งของผูป้ฏิบตัิงาน เพราะเทคโนโลยีไดม้ามีบทบาทส าคญั
ตอ่การเปล่ียนแปลงทางปฏิบตัิจากแตเ่ดมิในยคุก่อนท่ีจะมีคอมพิวเตอรก์ารจดัพิมพเ์อกสารตา่ง ๆ 
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ทางราชการเป็นการใชเ้ครื่องพิมพดี์ด แต่เม่ือยุคสมัยไดเ้ปล่ียนไปเทคโนโลยีไดก้า้วพัฒนาจนมี
ประสิทธิภาพสามารถอ านวยความสะดวกทางสารสนเทศ จึงมีผลต่อทักษะของขา้ราชการเป็น
อย่างมาก เม่ือระบบคอมพิวเตอรมี์ความสามารถท่ีหลากหลายมากขึน้จนมีผลต่อทักษะต่อ
เจา้หนา้ท่ีในแตล่ะวยั เพราะเทคโนโลยีมีการพฒันาตลอดเวลาจนท าใหผู้ป้ฏิบตัิท่ีมีวยัท่ีแตกต่าง
กัน มีความเขา้ใจความส าคัญ และวิธีการใช้งานท่ีต่างกันออกไปตามยุคสมัยรวมไปถึงความ
ช านาญในการใช้งานของระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมท่ีใช้งานเฉพาะทาง กล่าวคือทาง
ส านกังานอยัการสงูสดุการสง่เครื่องอ่านบตัรประชาชนลงไปใชง้านเพ่ือลดการใชก้ระดาษดา้นการ
บรกิารโดยไม่เรียกส าเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดจ้ดัสง่ใหส้  านกังานยอ่ยเพ่ือน าไปปฏิบตัิตามวิธีการ และไดแ้นบเอกสารวิธีการใช้
งานอปุกรณเ์พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือผูป้ฏิบตัิไดศ้กึษาการใชง้านอปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน จึง
สงัเกตไดว้่าเป็นอปุกรณใ์ชเ้ฉพาะท่ีผูป้ฏิบตัิตอ้งศกึษาในการใชง้าน โดยท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ
สารสนเทศเดิมท าใหผู้ป้ฏิบตัิบางส านกัเกิดความไม่คุน้เคยแต่ก็สามารถใชง้านไดต้ามปกติ อาจ
กล่าวไดว้่าในแตล่ะส านกังานย่อยท่ีไดส้  ารวจขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีมีบคุลากรเป็นรุน่
ใหมใ่นวยัท่ีสามารถมีความเขา้ใจตอ่การใชง้านทางเทคโนโลยี  

อย่างไรก็ตามความเขา้ใจในการปฏิบตัิของผูป้ฏิบตัิเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัต่อ
ความร่วมมือของผูป้ฏิบตัิกล่าวคือ การท่ีผูป้ฏิบตัิขาดความเขา้ใจต่อการปฏิบตัิจะเกิดความไม่
ชดัเจนจากนโยบาย หรือไม่มีการก าหนดวิธีการปฏิบตัิท่ีตายตวัจากส่วนกลางซึ่งมีความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบตัท่ีิแนวทางการปฏิบตัิจากเดิมสามารถถกูผูป้ฏิบตัิไดป้รบัเปล่ียน หรือก าหนดกนั
ขึน้มาใหมจ่นท าใหเ้กิดการปฏิบตัิแตล่ะส านกังานย่อยแตกตา่งกนัออกไป 

กล่าวโดยสรุปในส่วนของผูป้ฏิบตัจิะเกิดความเขา้ใจไดน้โยบาย หรือโครงการนัน้
มีความแน่นอน และมีความชดัเจน ดงัส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมี้การก าหนด
วิธีการปฏิบตัิในส่วนของส านกังานย่อยใหใ้ชอุ้ปกรณอ์่านบตัรประชาชนแต่ทางส านกังานย่อยได้
ตีความแลว้มีความเขา้ใจในการลดส าเนากระดาษ หรือยกเลิกการใชเ้อกสารบางประเภทจนท าให้
การปฏิบัติตามแต่ละส านักงานได้ปฏิบัติแตกต่างกันเพราะแต่ละส านักงานมีขอบเขต
สภาพแวดลอ้มของกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนั และในทางปฏิบตัิใชอ้ปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัร
ประชาชนเพ่ือลดกระดาษเพียงอย่างเดียว จึงท าใหส้  านกังานย่อยของส านกังานอยัการสูงสุดได้
ก าหนดวิธีการเพิ่ม หรือปฏิบัติโดยใช้วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของ
ส านกังานจนกลายเป็นการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นไปทิศทางแนวเดียวกนั 



  179 

5.1.2.3 ข้ันการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง 
สว่นสดุทา้ยขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่น หรือความตอ่เน่ือง ซึ่งในส่วนประกอบ

ทัง้สามของปัจจยัท่ีเป็นผลตอ่กระบวนการน าไปปฏิบตัิมีผลตอ่ความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิท่ีเป็นไป
ในรูปแบบของชีวิตประจ าวนัของผูป้ฏิบตัิ หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบตัิภายในหน่วยงาน 
ทัง้สามส่วนของปัจจยันัน้ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าหากมีความต่อเน่ืองของนโยบายจะเป็นการปรบัเปล่ียน 
และไดป้ฏิบตัินโยบาย หรือโครงการนัน้เป็นเวลาท่ียาวนานจนกว่าผูป้ฏิบตัิจะเห็นสมควรว่าควร
เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบตัิ หรือการใชง้านอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือการใชป้ระโยชนท์าง
ระบบสารสนเทศไมส่อดคลอ้งตอ่นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงโดยรฐับาลตามวาระ และการเวลาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ จึงกล่าวไดว้่าการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจะขึน้อยู่กับผู้ปฏิบัติว่านโยบายนั้น
เห็นสมควรท่ีจะปฏิบตัติอ่ไป หรือไม่ หรือปฏิบตัิตามระยะท่ีก าหนด หรือปฏิบตัิไปปฏิบตัแิลว้ไม่เกิด
ประโยชน ์และไม่เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ จะท าให้นโยบายท่ีปฏิบตัิอยู่นั้นไปมีการปฏิบัติอีก
ตอ่ไปรวมไปถึงความไมส่อดคลอ้งตอ่ขอบเขตงานของส านกังานย่อยอีกดว้ย 

โดยทางส านักงานอัยการสูงสุดไดม้อบหมายเรื่องขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรี
ตามท่ีมีเนือ้หาการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพ่ือลดขัน้ตอนการท างาน ลดการใชท้รพัยากร และ
อ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางเทคโนโลยี ให้กับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ผูดู้แล และตีความแลว้แปลงเป็นวิธีการจนเป็นกิจกรรมตามท่ีผู้วิจัยไดเ้คยกล่าวไปในบทท่ีส่ีใน
ตารางท่ี 6 ผูว้ิจยัไดส้รุปว่าส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดตี้ความ และแปลงจนได้
เป็นการใหส้  านักงานย่อยใชอุ้ปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชน เพราะใหบ้างส านักงานย่อยของ
ส านักงานอัยการสูงสุดไดมี้ประชาชนมาติดต่องานราชการโดยตรง จึงท าให้ไดร้บัอุปกรณ์แล้ว
น าไปใช้งานเพียงแต่บางส านักงานได้รับเครื่องแต่ไม่ได้ใช้งานเพราะขอบเขตงานไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชง้านจึงไม่เกิดการปฏิบตัิตัง้แต่ตน้ บา้งส านกังานย่อยถึงแมไ้ม่เกิดการใชง้านแต่ก็มี
การปรบัเปล่ียนวิธีการในการปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลุวตัถปุระสงคต์อ่การลดการใชส้  าเนา และเอกสาร
ทางราชการ จงึสรุปไดว้่าเป็นไปตามกรอบแนวคิดของ Berman ในดา้นการสรา้งความเป็นปึกแผ่น 
หรือการสร้างความต่อเน่ืองมีความสอดคล้องในบางส านักงานขึน้อยู่กับความจ าเป็นว่า
สภาพแวดลอ้มการท างานของหน่วยงานระดบัล่างบางหน่วยเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ือง แตค่วามเป็นปึกแผ่นดงักลา่วบางส านกังานไม่อาจปฏิบตัิไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ซึ่งบางกรณีใน
การลดการใชส้  าเนากระดาษนัน้อาจไม่เป็นผลดีตอ่การสารองขอ้มลูทางคดีเพราะหากเป็นขอ้มลูท่ี
ส าคญัทางคดี หรือเอกสารท่ีมีความส าคญั ซึ่งเป็นความเช่ือมั่นในรูปแบบเดิมนัน้ว่าการส ารองใน
รูปแบบเอกสารนัน้มีความส าคญัเพื่อปอ้งกนัไมใ่หข้อ้มลูสญูหาย 
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5.1.2.4 สรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อสามข้ันในระดับจุลภาคของส านักงานอัยการ
สูงสุด 

การท่ีทั้งสามขัน้ไดมี้การด าเนินตามวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ซึ่งโดยหลัก ๆ 
มกัจะเกิดจากสามขัน้ตอนของกระบวนการท่ี Berman ไดจ้  าแนกตอ่การน าลงไปสูก่ารปฏิบตัไิว ้

1) การยอมรับ (Adoption) จะเกิดขึน้ในขั้นการระดมพลังซึ่งต้องมีการ
พิจารณาเริ่มแรก การพิจารณาในการน ากิจกรรมของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีผ่านการ
แปลงจากหน่วยงานระดบับนเป็นท่ีเรียบรอ้ย ผูป้ฏิบตัิในการระดมพลังจะตอ้งนึกถึงปัจจยัท่ีจะ
ส่งผลใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิดงันีมี้ความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของการท างานในส านกังาน
ย่อยท่ีมีทัง้บุคลากรท่ีมีความหลากหลาย กฎระเบียบ ลกัษณะในงานท่ีปฏิบตัิเป็นประจ าวนั และ
อุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปปฏิบัติได้ ในเรื่องถัดมาจากการิจารณาแล้วคือการหา
ขอ้สนับสนุนจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งหากเป็นนโยบายในการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าผู้
ตดัสินใจจะเป็นผูอ้  านวยการส านกังานยอ่ยมีหนา้ท่ีในการบรหิารกิจการของส านกังาน แตห่ากเป็น
เรื่องนโยบายท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์รอัยการ ผูต้ดัสินใจท่ีสามารถชีข้าดไดน้ัน้คือ 
อธิบดีอยัการประจ าส านกังานยอ่ยตา่ง ๆ จึงสามารถชีข้าดในเรื่องการตดัสินใจไดใ้นคน ๆ เดียวได้
ตอ้งผ่านกระบวนการการตดัสินใจใด ๆ ซึ่งในขัน้การระดมพลังจะมีความเก่ียวขอ้งกับแนวคิด  
“กรมาธิปไตร” (departmantalism) เพราะมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการน า แผน 
โครงการ มาตรการ รวมไปถึงการปรบัเปล่ียนแนวทางการปฏิบตัิไดโ้ดยการตดัสินใจของอธิบดี
เพียงคนเดียว 

2) ขัน้การน าลงไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาค (Micro-implementation) จะมี
ความเก่ียวขอ้งต่อขัน้ตอนการปฏิบบตัิซึ่งหากเกิดการยอมรบัแลว้ส านักงานย่อยจะน าไปปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอน หรือเกิดการปรบัเปล่ียนเพ่ือท าใหส้อดคลอ้ง ซึ่งในขัน้ของการปฏิบตัิ ผูป้ฏิบตัิสามารถ
ไม่น ากิจกรรม หรือแนวทางการปฏิบตัิไปด าเนินการก็ไดห้ากแนวทางดงักล่าวไม่สอดคลอ้งตอ่การ
ปฏิบตัิเดิม หรือกระบวนการท างานของผูป้ฏิบตัิอยู่เป็นประจ า ทางส านักงานอัยการสูงสุดตาม
ส านกังานย่อย ส่วนใหญ่ไดเ้ลือกท่ีจะน าไปปฏิบตัิ แต่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกรอบเวลาท่ีโครงการ
ก าหนดไวม้ากกว่าท่ีจะน าไปปฏิบตัใิชง้านแบบตอ่เน่ือง และในขัน้ตอนการปฏิบตัิมกัถกูพบปัญหา
ในเรื่องการปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ียงัไม่ช  านาญการใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
และปัญหาระบบสารสนเทศท่ีไมส่อดคลอ้งตอ่กระบวนการท างาน จงึสง่ผลไปยงัขัน้ตอ่ไป 
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3) ขั้นความเท่ียงตรงของวิชา (Technical Validity) เป็นขั้นท่ีมีความ

สอดคลอ้งในขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่น หรือการสรา้งความต่อเน่ือง ซึ่งกล่าวไดว้่าถา้มีการ
น าไปปฏิบตัิเกิดขึน้จะมีผลการปฏิบตัิตามมาเป็นความตอ่เน่ืองจากขัน้การปฏิบตัิก็ว่าได ้เพียงแต่
ในขั้นนีผ้ลออกมาสามารถแยกไดน้ั้นคือ การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นการปฏิบัติเป็น
ประจ าของผูป้ฏิบตัิ กบัไม่มีการปฏิบตัิต่อ จากท่ีไดพ้บในการเก็บขอ้มูลผูป้ฏิบตัิจะไม่น าไปปฏิบตัิ
ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องอ่านบตัรประชาชนจนตอ้งส่งคืนหน่วยงานท่ีจดัหาให ้ซึ่งมองไดว้่าการ
ปฏิบตัิไดถู้กยกเลิกกลางคนัจนไม่เกิดการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง จึงกล่าวไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบตัติอ่เน่ืองคือ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งอปุกรณก์ารท างานกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน 

จากการสงัเกตในระดบัการตดัสินใจ และการยอมรบั ผูว้ิจยัสงัเกตไดว้่า
อิทธิพลท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลไปยงัผูป้ฏิบตัเิกิดจากผูมี้อ านาจการตดัสินใจท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน
ระดับจุลภาคคือข้าราชการระดับบริหาร ท่ีควบคุมส านักงานย่อยกล่าวได้ว่ามีบทบาทต่อ
ความส าเรจ็ในการขบัเคล่ือนการปฏิบตัิในระดบัจลุภาค ซึ่งในส านกังานย่อยของส านกังานอยัการ
สงูสดุจะเป็นอธิบดีอยัการท่ีควบคมุส านกังาน จงึมีผลตอ่การพิจารณาเป็นอย่างมาก และสามารถ
เป็นผูป้รบัเปล่ียนแลว้ก าหนดในแบบวิธีการเป็นแบบของส านกังานตนเองได ้โดยมีความสอดคลอ้ง
ในหวัขอ้ถดัไปคือผูเ้ก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ 

5.1.3 ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนนโยบายทีม่ีผลต่อความส าเร็จ 
เป็นส่วนท่ีส าคญัตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิเพราะผูข้บัเคล่ือนนโยบายไม่ไดมี้แคฝ่ั่ง

ผูแ้ปลงเพียงแต่อย่างเดียว ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งต่อผูป้ฏิบัติในระบบล่าง หรือส านักงานย่อยท่ีผู้
ปฏิบัตินั้นน าไปด าเนินการ ท าใหส้่งผลเกิดผลส าเร็จ แสดงให้เห็นว่าผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละส่วนมี
บทบาทแตกตา่งกนัออกไปจึงมีความเก่ียวขอ้งตามแตร่ะดบัตา่งกนัออกไปกลา่วคือ การท่ีนโยบาย
สามารถขบัเคล่ือนไดโ้ดยผา่นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งคือ  
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ตาราง 13 สรุปผูเ้ก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินนโยบาย หนา้ท่ีท่ีมีผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ 
หนว่ยงานราชการหรือระบบราชการ 1.หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบตอ่การแปลงนโยบาย 

2.หน่วยงานระดบัล่าง หรือส านักงานย่อยและ
กองย่อยท่ีคอยน าแนวทางการปฏิบัติวิธีการท่ี
ไดร้บัจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบต่อการแปลง
นโยบาย 

ขา้ราชการ 
1.ขา้ราชการระดบับรหิาร 
2.ขา้ราชการระดบัปฏิบตั ิ

1.เป็นผูแ้ปลงนโยบายน าลงไปสูก่ารปฏิบตัิ 
2.เป็นผู้ท่ีน  าแนวทางการปฏิบัติไปด าเนินการ
ขบัเคล่ือน 

 
ในระดบัมหภาคจะมีความเก่ียวขอ้งในส่วนแรกคือระบบราชการเพราะหน่วยงาน

ราชการเป็นส่วนท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายของรฐับาลใหเ้กิดผลส าเร็จ และมีความส าคญัเป็นฝ่าย
รวบรว่มขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลแลว้สรา้งทางเลือกนโยบายเสนอรฐับาล จึงพบว่าการท่ีหน่วยงาน
ราชการจะรบันโยบาย หรือโครงการมาปฏิบตัิตอ้งมีหลกัเหตุผลมากพอท่ีจะน ามาปฏิบตัิภายใน
องคก์ร เช่น 1)นโยบายทางรฐับาลสอดคลอ้งตอ่ขอบเขตหนา้ท่ีขององคก์รหรือไม่ เรง่ดว่นท่ีจะตอ้ง
น าไปปฏิบตัิหรือไม่ 2) มีประโยชนต์่อองคก์รไหม และ 3) เก่ียวขอ้งทางนโยบายอย่างไร ในกรณี
ของทางส านักงานอัยการสูงสุดถือเป็นหน่วยงานราชแห่งหนึ่งท่ีเป็นองคก์รอิสระโดยขึน้ตรงต่อ
ส านกันายกรฐัมนตรี ไดมี้การปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัการลดการใชก้ระดาษ แลว้น าการใชป้ระโยชนท์าง
เทคโนโลยีเพ่ือมาลดขัน้ตอนการท างาน และลดการใชก้ระดาษตามขอ้สั่งการของนายกรฐัมนตรี 
ซึ่งตามท่ีไดเ้คยกล่าวในเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบตัิหน่วยงานราชการสามารถไปปฏิบัต ิ
หรือไมป่ฏิบตัก็ิไดข้ึน้อยูก่บัความสอดคลอ้งระหวา่งนโยบายของรฐับาลกบันโยบายของหน่วยงาน  

ในส่วนท่ีสองของผู้เก่ียวขอ้งคือขา้ราชการท่ีเป็นผูน้  าไปปฏิบัติซึ่งโดยทั่วไปอาจถูก
มองวา่เป็นผูน้  าไปปฏิบตัเิพียงอยา่งเดียวแตข่า้ราชการนัน้สามารถแบง่ไดห้ลายระดบัดงันี  ้

1. ขา้ราชการระดบับรหิารเป็นฝ่ายท่ีคอยดแูลดา้นนโยบายขององคก์ร ซึ่งในกลุ่ม
นีจ้ะประกอบไปดว้ย อัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ และผูอ้  านวยการส านัก โดยครัง้นีเ้ป็นเรื่องท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เพราะในเรื่องของการยกเลิกส าเนากระดาษเป็นการ
ประยกุตใ์ชง้านทางเทคโนโลยีเป็นหลกัโดยส านกังานอยัการสงูสดุไดมี้กลุม่งาน หรือส านกังานยอ่ย
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ท่ีมีความพรอ้มต่อการปฏิบตัิดา้นเทคโนโลยีในการวิเคราะหตี์ความต่อการแปลงขอ้สั่งการ และ
โครงการมาเป็นกิจกรรมไดเ้ป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในเรื่องของความสอดคลอ้ง
ในหนา้ท่ีของการปฏิบตัิ และความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มความเป็นจริงของผูร้บัผิดชอบต่อการ
แปลงก าหนดแนวทางของการปฏิบตัิในกิจกรรมท่ีจะน าลงไปด าเนินการตามหน่วยงานระดบัล่าง 
จึงเห็นไดว้่าขา้ราชการระดบับริหารจะมีความเก่ียวขอ้งในระดบัมหภาค และยงัมีผลตอ่ทิศทางใน
การขบัเคล่ือนน านโยบายไปสู่ความส าเรจ็ไดอี้กดว้ย 

2. ข้าราชการระดับปฏิบัติ ต่อเน่ืองจากระดับผู้บริหารท่ีจะมอบหมายตาม
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เน่ืองจากขขา้ราชการเป็นระดบัการน ากิจกรรมไปปฏิบตัิจึงมีความเก่ียวขอ้ง
ในระดบัจุลภาค โดยแบ่งขา้ราชการท่ีเป็นผูน้  ากิจกรรมการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิแบ่ง
ออกเป็นสองฝ่ายดงันี ้

2.1 ขา้ราชการของส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความส าคญั
ในดา้นการปฏิบตัิต่อเทคนิคทางคอมพิวเตอร ์โดยทางผูอ้  านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดร้วบรวมขอ้มูลพิจารณาใหข้า้ราชการกลุ่มตา่ง ๆ ภายในส านกัท่ีเก่ียวขอ้งน าไป
ปฏิบตัิซึ่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบอยูส่องกิจกรรมนั่นคือกลุม่แรกเป็นกลุ่มท่ีดแูลระบบฐานขอ้มลูจึงไดร้บั
หนา้ท่ีในการเช่ือมโยงขอ้มลูกบัพฒันาระบบบริการประชาชนในรูปแบบบริการติดตามผลคดีทาง
โทรศัพท์มือถือ และกลุ่มท่ีสองฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดหา
อปุกรณท์างเทคโนโลยี และน าลงไปสนบัสนนุตามส านกังานตา่ง ๆ ท่ีสงักดัส านกังานอยัการสงูสดุ 
ซึ่งอปุกรณเ์ครื่องอา่นบตัรประชาชนเป็นหนึ่งในอปุกรณท่ี์ทางฝ่ายสนบัสนนุเคยจดัหาใหอี้กดว้ย จึง
กล่าวไดว้่าส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถเป็นไดท้ัง้ผูแ้ปลง และผูป้ฏิบตัิไดใ้น
คราวเดียวกัน จะเป็นผูป้ฏิบตัิไดก็้ต่อเม่ือในขอบเขตงานนัน้ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งทางเทคโนโล ยี 
และมีความซบัซอ้นต่อการปฏิบตัิ ส่วนในมุมท่ีเป็นผูแ้ปลงนโยบายไดเ้พราะในระดบัฝ่ายบริหาร 
หรือทางส านักงานคณะกรรมการอัยการได้เห็นความส าคัญของเนื ้อหาของข้อสั่ งการจาก
นายกรฐัมนตรีประกอบกบัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษท่ีเป็นของส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั
ตามมา จึงท าใหมี้น า้หนกัตอ่การพิจารณาท่ีเพียงพอจะมอบหมายใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเป็นผูด้แูลการแปลงนโยบายในครัง้นี ้

2.2 ขา้ราชการตามส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดโดยมีความ
ตอ่เน่ืองจากผูป้ฏิบตัขิองส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดม้อบอปุกรณเ์ครื่องอา่น
บตัรประชาชนให้กับส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือใช้บริการประชาชนไม่เรียก
ส าเนาเอกสารจากประชาชนผู้มาติต่อราชการท าให้เกิดความสะดวก และลดขั้นตอนการขอ
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เอกสาร โดยทางส านกังานย่อยไดร้บัอปุกรณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในระดบัแรกคือผูอ้  านวยการส านกัในการ
พิจารณาว่ามีความจ าเป็น หรือมีความเหมาะสมต่อการใชง้านภายในส านกังานไดอ้ย่างไร หาก
ผูอ้  านวยการยอมรบั หรือมีการหารือตอ่การใชง้านกบับคุลากรในส านกังานแลว้ไดพ้ิจารณาท าให้
เกิดการยอมรบั และน าไปปฏิบัติในท่ีสุด แต่หากพิจารณาแลว้ไม่มีผลท่ีท าให้เกิดประโยชนต์่อ
ส านกังานก็จะไมเ่กิดการปฏิบตัใิด ๆ แตใ่นบางกรณีอาจน าไปปฏิบตัิโดยการใชง้านอปุกรณแ์ลว้ไม่
สอดคล้อง หรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอาจท าให้ทางส านักงานย่อยในตัวของผู้ปฏิบัติได้
ปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิท่ีต่างไปจากเดิม เช่น หากไม่ใชเ้ครื่องอ่านบตัรประชาชนเพราะมีความ
จ าเป็นตอ้งใชส้  าเนาเพ่ือน ามาประกอบกบัส านวนคดีใหก้ับส านกังานอ่ืนเพ่ือด าเนินงานตอ่ไปทาง
ส านกังานอาจจดัท าส าเนาในบางส่วนท่ีมีความจ าเป็น หรือใหท้างประชาชนไดน้ าเอกสารมาให้
แล้วให้ทางส านักงานท าการส าเนาให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ก็ขึน้อยู่กับปริมาณของเอกสาร 
ถึงแมท้างผูป้ฏิบตัจิะมองว่าการใชง้านเครื่องอ่านบตัรประชาชนไมไดช้ว่ยอะไรไดม้ากนกัตอ่การลด
ขัน้ตอนการท างาน จากท่ีไดส้งัเกตและสมัภาษณผ์ูป้ฏิบตัิท  าใหส้รุปไดว้่าการปฏิบตัิในการลดการ
ใชก้ระดาษจะมีความส าเร็จในส่วนของเอกสารทางราชการท่ีส่งกันภายในเสียมากกว่า เพราะมี
ระบบสารสนเทศท่ีคอยรองรบัตอ่การส่งเอกสารท่ีเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส ์และระบบอ่ืน ๆ ท่ีอ านวย
ตอ่การจดัท าเอกสารทางราชการของผูป้ฏิบตัิ ซึ่งการปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ีภายในส านกังานยอ่ยจะ
มีความเข้าใจในการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาลดขั้นตอนการท างานดา้น
เอกสารราชการภายในมากกวา่ท่ีจะลดการใชเ้อกสารส าเนาของประชาชนท่ีมาติดตอ่ราชการ 

ในทัง้สองฝ่ายของขา้ราชการท่ีน ากิจกรรมดงักล่าวไปปฏิบตัิมีความสอดคลอ้งถึง
การยอมรบัในการปรบักิจกรรมเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปปฏิบตัิภายในส านกังานย่อย ตอนแรกเริ่มท่ี
ไดก้ลา่วไปขา้ราชการท่ีเป็นฝ่ายบรหิารจะมีความเก่ียวขอ้งระดบัมหภาคต่อการแปลงนโยบาย หรือ
โครงการจะขึน้อยู่กับความเขา้ใจสภาพขององคก์รในความเป็นจริงเพ่ือก าหนดกิจกรรมลงไปให้
หน่วยงานระดับล่างได้ปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานระดับล่างผู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นข้าราชการ
ปฏิบตัิการท่ีจะน ากิจกรรมไปปฏิบตัิ ท าใหเ้ช่ือมโยงไปสูร่ะดบัจลุภาคท่ีเกิดการยอมรบัแลว้ตอ่เน่ือง
เป็นขัน้ของการปฏิบตัิเพราะการยอมรบัของผู้ปฏิบัติท  าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของกิจกรรมแล้ว 
เพียงแต่ว่าผลของการปฏิบัติจะขึน้อยู่กับผูป้ฏิบตัิว่าน ากรรมไปปฏิบตัิ จึงเห็นไดว้่าความเขา้ใน
สภาพความเป็นจริง และการยอมรบัท่ีจะปรบัเปล่ียนกิจกรรมมีความสอดคลอ้งถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่อ
การน านโยบายไปปฏิบตัไิปจนถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิทัง้ระดบัมหภาค และจลุภาค 

กล่าวโดยสรุปผลของการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบถึงกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบตัิทัง้ระดบัมหภาค และจลุภาคซึ่งมีความเก่ียวขอ้งจากผูป้ฏิบตัิท่ีมีความสอดคลอ้งถึงตวัแบบ
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กระบวนการระบบราชการท่ีผูก้  าหนดกิจกรรมท่ีไดม้าจากการแปลงโครงการใหเ้ป็นกิจกรรมจะตอ้ง
มีความเขา้ใจในสภาพความเป็นจริงขององคก์รว่าหน่วยงานระดบัล่างส่วนใดสามารถขบัเคล่ือน
กิจกรรมการยกเลิกส าเนากระดาษ จึงมีความสมัพนัธถ์ึงการยอมรบัท่ีจะปรบัเปล่ียนกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการท างานจึงมีความเก่ียวข้องระดับจุลภาคผู้ท่ีเก่ียวข้องในการน าไปปฏิบัติคือ
ขา้ราชการระดบัปฏิบตัิการ ท าใหชี้ใ้หเ้ห็นว่าการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิของ
ส านักงานอัยการสูงสุดเกิดการเคล่ือนไหวของโครงการท่ีถูกน าไปแปลงเป็นรูปกิจกรรมให้
ส  านักงานย่อยไดร้บัไปปฏิบตัิ กล่าวไดว้่าระดบัมหภาคมีความส าคญัท่ีท าการแปลงโครงการใน
เรื่องของความสอดคลอ้งในเปา้หมาย หากเปา้หมายตัง้แตน่โยบายระดบัชาติลงมาสู่โครงการแลว้
ไม่สมัพันธ์ หรือสอดคลอ้งกันจะท าใหผู้แ้ปลงนโยบายนั้นตีความผิดเพีย้นไปจากเดิมแลว้ท าให้
ส  านกังานย่อยน าไปปฏิบตัิผิดวตัถปุระสงคจ์นกลายเป็นความลม้เหลวในการปฏิบตัิ ถึงแมว้่าทาง
ส านกังานอยัการสงูสดุจะมีเรื่องความคลมุเครือในระยะแรกท่ีมีเพียงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีจนม
มีมติใหส้  านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลัไดก้ าหนดโครงการขึน้มา จึงท าใหท้างส านกังานอัยการมี
เปา้หมายในการแปลงโครงการให้ถกูทิศทาง และความตอ้งจากรฐับาลได ้ทา้ยท่ีสดุผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ส านกังานอยัการสงูสดุเป็นระบบราชการ และขา้ราชการเป็นผูข้บัเคล่ือนโครงเป็นหลกั 

 
5.2 อภปิรายผล 

การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของส านักงานอัยการสูงสุดไดร้บัมอบหมายทาง
นโยบายมาในรูปขอ้สั่งการจากนายกรฐัมนตรีจากแต่เดิมก่อนท่ีจะมาถูกก าหนดเป็นโครงการ
ยกเลิกส าเนากระดาษเป็นแผนการปฏิบตั ิซึ่งมีช่ือวา่แผนปฏิบตัขิบัเคล่ือนการบรูณาการฐานขอ้มลู
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีหน่วยงานด าเนินการโดย
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์รมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม รว่มกัน
ขบัเคล่ือนและตดิตามความคืบหนา้การด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร จนในระยะตอ่มาไดมี้ขอ้สั่ง
การนายกรฐัมนตรีไปยงัหนว่ยงานราชการเพ่ือใหเ้ป็นแรงผลกัดนัตอ่การน าไปปฏิบตัิ ท าใหใ้นระยะ
ต่อมามีการบูรณาการท างานร่วมกันโดยมี ส านักงาน ก.พ.ร. กรมการปกครอง และส านักงาน
พฒันารฐับาลดิจิทลั คอยสนับสนุนหน่วยงานราชการจนท าใหส้  านกังานพัฒนารฐับาลดิจิทลัได้
ก าหนดโครงการยกเลิกส าเนากระดาษต่อการก าหนดวตัถุประสงค ์และทางเป้าหมาย จึงน าไปสู่
มาตรการอ านวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให ้จากประชาชน) ซึ่งจากการก าหนดในครัง้นีไ้ดมี้ผลตอ่ทุกหน่วยงานราชการท่ีตอ้งน าไปปฏิบตัิ
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โดยการตีความแล้วไปแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติจากโครงการ ข้อสั่งการ มาตรการ และแผนท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมดเพ่ือท่ีสามารถน าลงไปปฏิบตัิตามส านกังานยอ่ย ซึ่งทางส านกังานอยัการสงูสดุได้
พิจารณาความเก่ียวขอ้ง และความจ าเป็นต่อหน่วยงาน จึงท าใหส้  านักงานคณะกรรมการของ
ส านกังานอยัการสูงสุดไดส้่งมอบใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดร้บัผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการ ท าใหพ้บว่ากระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิมีความสมัพนัธก์ันระหว่างกระบวนการ
ปฏิบตัิ ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ และมีความสอดคลอ้งแง่ของการปรบัเปล่ียนเพ่ือ
น าไปปฏิบตัหินา้ท่ีประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ี 

5.2.1 ระดับมหภาค 
การแสดงล าดบัของการน าลงไปปฏิบตัซิึ่งก่อนท่ีจะน าลงไปปฏิบตัิตอ้งผา่นหนว่ยงาน

ท่ีได้รบัมอบหมายให้ดูแลแผนการ หรือนโยบายของรัฐบาลเพ่ือท าให้เกิดแรงขับเคล่ือนไปใน
ทิศทางของความต้องการของรัฐบาล จึงสังเกตได้ว่าก่อนท่ีจะมีการน าลงไปปฏิบัตินั้นมักมี
หน่วยงานรบัผิดชอบเพ่ือก าหนดโครงการ หรือแนวทางท าใหห้น่วยงานราชการไดน้  าไปปฏิบตัิใน
ทิศทางเดียวกนัจนกลายเป็นมาตรการในการน าไปปฏิบตัิ โดยท่ีโครงการยกเลิกส าเนากระดาษได้
ถกูก าหนดขึน้มาเพ่ือยกระดบัการบริการภาครฐั และการปฏิบตัิทางราชการต่อการน า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชง้านอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีติดต่อราชการ และลดขั้นตอนการ
ท างานของขา้ราชการ โดยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาลดการใชก้ระดาษ และเช่ือมโยงขอ้มูลออก
ไปสู่หน่วยงานภายนอก จึงท าให้ระดบัมหภาคของส านักงานอัยการสูงสุดมีความเก่ียวข้องใน
นโยบายระดบัชาตไิดมี้ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1.1 ประเดน็ทีม่ผีลต่อการขับเคล่ือนนโยบายระดับชาตลิงมาสู่การแปลง
โครงการเพือ่น าไปปฏิบัติ 

1. ประเด็นดา้นอิทธิพลมาจากฝ่ายการเมืองผา่นแผนปฏิบตัิขบัเคล่ือนการบรูณา
การฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) ด้วยการใช้มติ
คณะรฐัมนตรีเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายท่ีรฐับาลไดก้ าหนดใหเ้กิดการปฏิบตัิ ในเริ่มแรกก่อนท่ีจะมีการ
ก าหนดโครงการท่ีชดัเจนไปถึงความเช่ือมโยงนโยบายการบริหารของส านกังานอยัการสงูสดุจึงมี
ความสอดคลอ้งแนวคิดของ Berman ท่ีมีความส าเร็จของการแปลงนโยบาย หรือโครงการขึน้อยู่
ความชัดเจนของเป้าหมายตัง้แต่แรก หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการแปลงนัน้ตอ้งมีความเขา้ใจ
วัตถุประสงคข์องนโยบาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับการน าไปปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความ
ร่วมมือท่ีจะปฏิบัติ แต่ผลท่ีออกมาเห็นได้ชัดเจนถึงความหละหลวมของการบริหารระหว่าง
หน่วยงานระดบัชาติกับหน่วยงานท่ีรบัโครงการไปแปลงมีความเก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการท่ีเป็นฝ่าย
บริหารมีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการแปลงใหเ้ป็นการปฏิบตัอิยา่งไร กล่าวคือในสว่นของ



  187 

การแปลงนโยบายมีความสอดคลอ้งตอ่กระบวนการของระบบราชการตอ่ความเขา้ใจสภาพความ
เป็นจริงตอ่การก าหนดท่ีมาจากสภาพขององคก์รว่าสามารถน าลงไปปฏิบตัิไดโ้ดยการท่ีปราศจาก
การไม่ยอมรบั ซึ่งผลท่ีของการปฏิบตัิขึน้อยู่กับส านักงานย่อยท่ีมีขา้ราชการภายในส านักน าไป
พิจารณาว่ากิจกรรมท่ีไดร้บัมานัน้เป็นประโยชน ์มีความสอดคลอ้งต่อการปฏิบตัิของหน่วยงาน 
และมีความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งน าไปปฏิบตัิในหน่วยงานราชการผลในส่วนดงักล่าวจะปรากฏใน
จลุภาค 

2.ประเด็นความเก่ียวขอ้งรฐับาลอิเล็กทรอนิกสใ์นยุคไทยแลนด ์4.0 จะมีความ
เก่ียวพันกับระดบัมหภาคเป็นส่วนท่ีหน่วยงานราชกลางแปลงนโยบายท่ีตอ้งถูกก าหนดลงไปใน
กิจกรรมเป็นแนวทางต่อการปฏิบตัิท่ีส  านักงานย่อยตอ้งใช้น าไปปฏิบตัิ ซึ่งทางส านักงานอัยการ
สงูสดุไดร้ะบุใหส้  านกังานย่อยไดใ้ชอ้ปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน (Smart card reader) การท่ี
วตัถุประสงคไ์ดก้ าหนดไวต้ัง้นโยบายจากขา้งบนลงมาไดร้ะบุไวใ้นเรื่องการปรบัปรุงการบริการ
ภาครฐัเป็นหลกัโดยการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพ่ือปรบัเปล่ียนภาพลกัษณใ์หท้นัสมยั จงึท าให้
กิจกรรมท่ีผูแ้ปลงโครงการไดน้  าลงไปปฏิบตัิจะเป็นการใหส้  านกังานย่อยไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเป็นหลงั 
และในผู้ปฏิบัติได้กิจกรรมท่ีแตกต่างระหว่างส านักงานย่อยเพราะเป็นการใช้เทคนิคความ
เช่ียวชาญในตวัของผู้ปฏิบตัิคือ การเช่ือมโยงขอ้มูลไปสู่ภายนอกหน่วยงาน และรวมไปถึงการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน จึงเห็นว่าผูแ้ปลงนโยบาย และโครงการจากส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความเขา้ใจในตวัโครงการ และวตัถุประสงค ์จึงท าใหเ้กิด
ความถกูตอ้งของการแปลงน าไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีอาจราบรื่น 

3. ประเด็นการสรา้งการยอมรบัจัดไดว้่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของหน่วยงาน
ราชการกลางขององคก์รท่ีรบัผิดชอบโครงการ เพราะตอ้งส่ือสารระหวา่งส านกังานย่อยตา่ง ๆ ของ
องคก์รเพ่ือน าแนวทางการปฏิบัติท่ีไดจ้ากการแปลงสามารถน าลงไปปฏิบตัิตามส านักงานย่อย
เพ่ือใหข้บัเคล่ือนตามทิศทางตามความคาดหวงัของรฐับาล ส านกังานอยัการสูงสุดไดม้อบหมาย
ใหส้  านกัเทคโนโลยีน าขอ้สั่งการของรฐับาลไปแปลง และน าลงไปใหส้  านกังานย่อยปฏิบตัิ ส  านกั
เทคโนโลยีจึงใช้วิธีการขอความร่วมมือจากส านักงานย่อย โดยการออกหนังสือเวียนไปยัง
ส านักงานย่อยต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบในความจ าเป็นถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค ์และความประสงคข์องรฐับาลท่ีด าเนินตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 กล่าวคือ การใช้
วิธีการขอความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงคน์ั้นเป็นการใช้อิทธิพลของรฐับาลโดยทางอ้อมจึงมีผลต่อส านักงานย่ อยในการ
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พิจารณาการยอมรบัเพ่ือการปฏิบตัิตามท่ีส านกัเทคโนโลยีไดเ้สนอใหท้ราบผ่านทางหนงัสือเวียน
ภายในส านกังานอยัการสงูสดุ 

ดงันัน้การแปลงนโยบายและการยอมรบัเป็นกระบวนการปฏิบตัริะดบัมหภาค ใน
แรกเริ่มท่ีมีผลจากอิทธิพลจากรฐับาลต่อการตัดสินใจท่ีจะยอมรบัของหน่วยงานราชการท่ีตอ้ง
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งในวัตถุประสงค ์นโยบายขององคก์ร ความเขา้ใจต่อนโยบาย หรือ
โครงการ และความรว่มมือในการน าไปปฏิบตัขิองระดบัมหาภาค ซึ่งประกอบไปดว้ย นโยบายไทย
แลนด ์4.0 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนปฏิบัติขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560-2564) ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี และโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลท่ีให้
ส  านกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลัเป็นผูป้ระสานดแูล
โครงการยกเลิกส าเนาเป็นหลักส่วนประกอบเหล่านี ้ท  าให้ส่วนกลางของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ไปแปลงโครงการท่ีอยู่ในรูปขอ้สั่งการใหม้าในรูปธรรมเพ่ือน าลงไป
ปฏิบัติตามส านักงานย่อย จึงกล่าวได้ว่า การแปลงนั้นจะตอ้งอาศัยความเข้าใจ ความชัดเจน 
ความสอดคล้องในเป้าหมาย และความร่วมมือต่อความจริงใจของผู้รบัผิดชอบ ท าให้มีผลต่อ
ระดับมหภาคมากท่ีสุดเพราะเป็นระดับท่ีตอ้งมีกระบวนการแปลงนโยบาย และการยอมรบัใน
ระดบับนลงไปสู่ระดบัล่าง โดยทางรฐับาลมีความคาดหวงัท่ีท าใหอ้งคก์รภาครฐัสามารถลดการใช้
กระดาษมากขึน้แล้วน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสป์ระสานกับเทคโนโลยีเครือข่ ายเพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการข้อมูลในการใช้ประโยชน์ระหว่างองคก์รภาครัฐ จึงเกิดความส าเร็จในขั้นแรกข้อง
กระบวนการก่อนท่ีจะน ากิจกรรมดงักลา่วลงไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค 

5.2.1.2 ปัญหาช่วงระหว่างการขับเคล่ือนนโยบายลงมาสู่ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

การน านโยบายไปปฏิบัติลงไปสู่ขัน้การแปลงนโยบายตัง้แต่ระดับชาติลงมาสู่
หน่วยงานราชการจากการท่ีน าเสนอในประเด็นท่ีมีผลตอ่การขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาติลงมาสู่
การแปลงโครงการเพ่ือน าไปปฏิบตัิไดแ้สดงถึงส่วนท่ีส าคญัคือ อิทธิพลในการขบัเคล่ือนโครงการ
ดว้ยฝ่ายการเมือง ความเก่ียวขอ้งรฐับาลอิเล็กทรอนิกสก์บัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และการ
สรา้งการยอมรับ ซึ่งช่วงระหว่างการขับเคล่ือนลงมาสู่หน่วยงานราชการผู้วิจัยได้สังเกตช่วง
ระยะเวลาท่ีเป็นกรอบก าหนดใหห้น่วยงานราชการจดัท าแนวทางใหเ้ป็นรูปธรรมในการลดการใช้
กระดาษ โดยหน่วยงานระดับชาติให้กรอบเวลาท่ีกระชั้นชิดภายใน 3 เดือนแล้วส่งให้
นายกรฐัมนตรีไดพ้ิจารณา เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าใหท้างส านกังานอยัการสูงสดุมีผลกระทบในการ
จัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติท่ีจะน าลงไปปฏิบัติส  านักงานย่อยจึงท าให้บางหน่วยงานของ
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ส านักงานอัยการสูงสุดไดต้กหล่นในการส ารวจ และในอีกประการหนึ่งในดา้นของการเช่ือมโยง
ขอ้มลูทางหน่วยงานระดบัชาติไดใ้หค้  าแนะน าในการเช่ือมโยงขอ้มลู ซึ่งไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
ในการจดัเก็บขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกสใ์หไ้ปในทิศทางเดียวกนั หรือใหมี้การใชร้ะบบสารสนเทศไป
ในแบบเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า การก าหนดกรอบเวลามีความกระชั้นชิดมากจนเกินไปจนมี
ผลกระทบในการแปลงโครงการนั้นท าให้ส  านักงานอัยการสูงสุดจัดท าข้อมูลออกมาไม่ชัดเจน
เพราะมีหน่วยงานท่ีตกหล่นในการส ารวจจนท าให้การน าลงไปปฏิบัติตามส านักงานย่อยเกิด
ปัญหาในดา้นการใชง้านอปุกรณท่ี์ไมต่อบโจทย ์และไมส่อดคลอ้งตอ่การปฏิบตัิ 

จากปัญหาท่ีไดก้ลา่วไปผูว้ิจยัเห็นว่าปัญหาโดยหลกั ๆ ท่ีเกิดขึน้จะเกิดขึน้มาจาก
นโยบายระดบัชาติท่ียงัหละหลวม และการก าหนดเครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีสามารถใชง้านไดแ้ค่
ในส่วนของการบริการประชาชนดา้นเดียวเป็นอปุกรณท่ี์ไม่สามารถประยุกตใ์ชก้ับงานดา้นอ่ืนได้ 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่ไดก้ าหนดมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้
หนว่ยงานราชการมีผลกระทบถึงปัญหาตอ่การปฏิบตัคินละทิศทาง จงึเห็นไดว้า่นโยบายระดบัชาติ
ท่ีไดถู้กก าหนดมาในเรื่องของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เครื่องอ่านบัตรประชาชนไม่ตอบ
โจทยก์ระบวนการท างานของผูป้ฏิบตั ิซึ่งปัญหาเหลา่นีไ้ดส้ง่ผลลงไปยงัระดบัจลุภาคอีกดว้ย 

ดงันัน้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีมีผลจากนโยบายระดบัชาติไดส้่งผลต่อผูแ้ปลงนโยบาย
ในขัน้การบรหิารของหน่วยงานราชการจนแปลงแนวทางการปฏิบตัิท่ีหละหลวมเน่ืองจากอปุกรณ์
ทางเทคโนโลยีท่ีจะน าลงมาปฏิบตัิสามารถใชง้านลดกระดาษส าเนาไดใ้นการบริการประชาชน
เท่านั้น จึงท าใหก้ารปฏิบัติราชการยังตอ้งประยุกตร์ะบบสารสนเทศเดิมใชง้านร่วมกับอุปกรณ์
เครื่องอ่านบตัรประชาชนท่ีใชร้ว่มกนัในปัจจบุนั สามารถมองไดว้่าการก าหนดการใชอุ้ปกรณไ์ดมี้
ปัญหาท่ีตวันโยบายท่ีคลมุเคลือตอ่การน าลงไปปฏิบตันิั่นเอง 

5.2.2 ระดับจุลภาค 
การเริ่มตน้เขา้สู่การปฏิบตัิจากผลท่ีไดจ้ากการแปลงมาเป็นวิธีการเพ่ือใหห้น่วยงาน

ระดบัล่างน าไปปฏิบตัิตามหน่วยงานของตนเองตามท่ีไดส้รุปไปนัน้ไดมี้องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ  
1) ขัน้การระดมพลงั 2) ขัน้การปฏิบตัิ 3) ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ืองในทัง้
สามขัน้นีจ้ากการส ารวจแลว้ไดส้รุปผลท่ีเกิดขึน้ตามแต่ละส านกังานย่อยท่ีไดร้บัจากการคดัเลือก
ประชากรแบบเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงขอ้เสนอแนะ และการเก็บขอ้มูลแบบลูกโซ่ หรือเก็บ
ขอ้มลูแบบลกูบอลหิมะจงึไดส้รุปรวบรวมผลท่ีไดม้าดงันี ้
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5.2.2.1 ประเดน็ปัญหาข้ันการยอมรับของส านักงานย่อยในการน าไปปฏิบัติ 
การพิจารณาโครงการในขัน้นีจ้ะมีผลจากสภาพแวดลอ้มของกระบวนการท างาน

ซึ่งประกอบไปดว้ย 1) ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานท่ีไดร้บันโยบายไปปฏิบตัิ 2) แนวทาง หรือ
รูปแบบการปฏิบัติของส านักงานย่อย และ3) ความพร้อมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ทั้งสาม
ส่วนประกอบไดแ้สดงในขอ้สรุปผลแลว้ว่ามีผลตอ่ขัน้การระดมพลงัในดา้นของการพิจารณาท าให้
มีผลต่อนโยบาย และโครงการนัน้ไดร้บัการพิจารณาว่าสมควร หรือมีความจ าเป็นต่อส านกังานท่ี
จะน าไปปฏิบตัไิด ้หรือไม ่ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแรงผลกัดนัของผูมี้อ านาจการตดัสินใจตอ่
การพิจารณา และยงัสามารถเป็นขอ้สนบัสนุนไดว้่าจะตดัสินใจรบักิจกรรมดงักล่าวมาปฏิบตัิ ใน
ส่วนของการระดมพลังมีความสอดคลอ้งในเรื่องของระดบัการยอมรบัท่ีจะปรบัเปล่ียนนโยบาย 
หรือกิจกรรมดงักล่าวใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการปฏิบตัิในประจ าวนัของเจา้หนา้ท่ี ดงัเช่นจาก
ข้อมูลท่ีได้ส  ารวจจากส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุดได้แสดงให้เห็นถึงระดับการ
ตดัสินใจท่ีมีผูบ้งัคบับญัชา หรือผูอ้  านวยการส านกังานรวมไปถึงอธิบดีอยัการท่ีควบคมุส านกังาน
เป็นผูท่ี้ยอมรบักิจกรรมท่ีมาจากเบือ้งบนหรือไม่ แตส่่วนราชการกลางของส านกังานอยัการสูงสุด
ไดส้่งหนังสือขอความร่วมมือแทนขอ้ค าสั่งมาแทน จึงท าให้ส  านักงานย่อยไดมี้ช่องว่างในการ
ตดัสินใจต่อการยอมรบัไปปฏิบตัิ ผลท่ีไดคื้อการยอมรบัแลว้น าไปปฏิบตัิแต่ก็ไม่การนัตีเสมอไป
เพราะอาจยอมรบัในการปฏิบตัโิดยหนา้ท่ีก็เป็นไปได ้

จากการพิ จารณาท่ี เป็นส่วนส าคัญต่อการเกิดการยอมรับซึ่ งขึ ้นอยู่กับ
ผู้บังคับบัญชาท่ีจะสามารถชีข้าดได้โดยไม่ค  านึงถึงสภาพแวดล้อมแต่เป็นความต้องการของ
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในส านกังานคืออธิบดีอยัการ หากพิจารณาแลว้โครงการไม่เกิดผลประโยชน์
ใด ๆ ตอ่ส านกังานท่ีรบัผิดชอบจะไมเ่กิดการยอมรบัจนสง่ผลท าใหแ้นวทางการปฏิบตัดิงักล่าวไม่มี
การขบัเคล่ือนเป็นจดุส าคญัท่ีชีช้ะตาของความส าเรจ็ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมไปขา้งหนา้ ผูว้ิจยัได้
พบว่าอธิบดีมักจะเป็นผูต้ดัสินใจในเรื่องของการรบัแนวทาง หรือมาตรการมาปฏิบตัิท่ีไม่ใช่การ
ปฏิบตัิประจ าเพราะในส่วนนโยบายท่ีไดป้ฏิบตัิอยู่เป็นประจ าอธิบดีอัยการจะเป็นผูพ้ิจารณาว่า
สมควรจะน าไปปฏิบตัหิรือไม ่จนเกิดการเคล่ือนไหวลงไปใหเ้จา้หนา้ท่ีของส านกังานไดป้ฏิบตัิ 

สรุปไดว้า่ผลของการพิจารณาท่ีไดน้  าออกมาปฏิบตัิสว่นใหญ่จะเป็นผูอ้  านวยการ
ส านกังานไดเ้ป็นผูพ้ิจารณา แตใ่นบางส านกังานไดป้ฏิบตัิลดการใชก้ระดาษเช่นกนัแตส่งัเกตไดว้่า
เจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชนตามท่ีหน่วยงานราชการกลางไดก้ าหนดไว ้ซึ่ง
ถูกปรับมาปฏิบัติในรูปแบบทางส านักงานตนเองก าหนดเช่น การใช้กระดาษซ า้ และการใช้
คอมพิวเตอรเ์ป็นรา่งหนงัสือ แลว้สง่จนหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนการสง่เอกสารท่ีเป็นกระดาษ 
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5.2.2.2 ประเดน็ปัญหาทีเ่กิดขึน้การน าลงไปปฏิบัติลงไปสู่จุลภาค 
การปฏิบตัิหากเกิดการยอมรบัการปฏิบตัิก็จะเกิดขึน้มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ต่อการน าไป

ปฏิบตัิคือขา้ราชการระดบัปฏิบตัิการ และเจา้หนา้ท่ีประจ าส านกังานย่อย ซึ่งมีความสอดคลอ้งใน
ตวัแบบกระบวนการของราชการส่วนของระดบัการยอมรบั หากผูบ้งัคบับญัชาไดมี้การยอมรบัแต่
เจ้าหน้าท่ีในอีกระดับหนึ่งไม่เกิดการปฏิบัติเป็นเพราะการใช้วิจารณญาณของผู้ปฏิบัติท่ีจะ
ปรับเปล่ียนให้เป็นการปฏิบัติในประจ าวัน หรือถ้ากิจกรรมดังกล่าวนั้นไม่ส่ง ผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอาจไม่น าไปสู่การปฏิบตั ิหรือการด าเนินการใด ๆ ท าใหข้ัน้การปฏิบตัิดงักลา่วมีความ
สอดคลอ้งในแนวคดิจลุภาคของ Berman and McLaughlin ตอ่การน านโยบายไปปรบัเปล่ียนดงันี ้

1) การรบักิจกรรมแลว้น าไปปฏิบัติปกติ คือ การไดย้อมรบัในสภาพน าไป
ปฏิบตัแิตไ่มไ่ดมี้การปรบัเปล่ียนจากกิจกรรม ซึ่งทางส านกังานยอ่ยของส านกังานอยัการสงูสดุบาง
หน่วยงานได้มีการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีทางส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดส้นบัสนุนไว ้จึงมีความเป็นไปไดว้่าขอบเขตกระบวนการ
ปฏิบตัขิองส านกังานยอ่ยของผูป้ฏิบตัมีิความสอดคลอ้งตอ่เครื่องมือจงึสามารถใชง้านไดป้กติ 

2) การรบักิจกรรมไปปฏิบตัิไม่เกิดผล หรือไม่มีการน าไปปฏิบตัิ คือ การไม่มี
การปรบัใชจ้งึไม่เกิดการปฏิบตัิ ซึ่งทางส านกังานยอ่ยของส านกังานอยัการสงูสดุบางส านกังานก็ไม่
มีการน าไปปรบัใชป้ระโยชนจ์ากอปุกรณ ์มีเหตผุลอยู่ 2 ประการท่ีไม่น าไปปรบัใช ้คือ ประการแรก
ทางอุปกรณ์ไม่มีความสอดคลอ้งต่อหน่วยงานจึงไม่ใชง้านอุปกรณ์ดงักล่าว และประการท่ีสอง
น าไปใชง้านแลว้ไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงในระบบงานจงึท าใหไ้มมี่การน าไปปฏิบตัใิด ๆ 

3) การเรียนรูใ้นการน าเทคโนโลยีมาใช ้คือ มีความเขา้ใจในวตัถปุระสงคข์อง
การปฏิบัติ จึงท าให้ทางส านักงานได้รบัอุปกรณ์ไปติดตั้งเพ่ือลดการใช้กระดาษในการส าเนา
เอกสารบตัรประชาชนแตไ่ม่น าอปุกรณ ์และแนวทางการลดส าเนากระดาษไปปฏิบตัิเพราะมีความ
เช่ือมั่นในการใชเ้ทคโนโลยีเดิม และมีความเขา้ในว่าการใชเ้ทคโนโลยีเดิมก็เป็นการตอบโจทยข์อง
การลดการใชเ้อกสาร อย่างไรก็ตามถึงแมเ้จา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจแต่ไม่ไดน้  าเทคโนโลยีอุปกรณ์
ใหมไ่ปปฏิบตัไิมถื่อวา่ประสบความส าเรจ็ตอ่การปฏิบตัิ 

จากผลปรากฏในสามดา้นพบวา่การปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ีตามส านกังานมีการใช้
อปุกรณใ์นระยะแรกแลว้เกิดปัญหาในตวัระบบสารสนเทศท่ีมีความยุ่งยากตอ่การใชง้าน และการ
ดงึขอ้มลูท่ีน ามาปรากฏเพ่ือยืนยนัตวับคุคลไมมี่ความเชิงลึก ซึ่งไมต่รงตอ่ความตอ้งการผูป้ฏิบตัจิน
ท าให้เลิกการใช้อุปกรณ์กลางคนัก่อนเวลาท่ีก าหนดจึงชีใ้หเ้ห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผูป้ฏิบัติคือ 
ความเขา้ใจตอ่แนวทางการปฏิบตั ิและการใชง้านเครื่องมืออปุกรณต์อ่การปฏิบตังิาน 
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สรุปดา้นขัน้ของการปฏิบตัินัน้เป็นส่วนท่ีขบัเคล่ือนต่อการปฏิบตัิเพราะเป็นขัน้ท่ี
ท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวจนน าไปสู่ความส าเร็จต่อการปฏิบัติกิจกรรม กล่าวได้ว่าการปฏิบัติ
ขึน้อยูก่บัความเขา้ใจของผูเ้ก่ียวขอ้งระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัเจา้หนา้ท่ีส านกัท่ีคอยน ากิจกรรมไป
ปฏิบตัแิลว้ท าใหเ้กิดผลตอ่การน าไปปรบัเปล่ียนเพ่ือเกิดความสอดคลอ้งตอ่การปฏิบตักินัและกนั 

5.2.2.3 ประเดน็ปัญหาการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ือง 
ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความตอ่เน่ืองเป็นขัน้ท่ีแสดงถึงความเท่ียงตรง

ของวิชาท่ีถึงแมร้ะยะเวลาท่ีก าหนดจากหน่วยงานระดบับนท่ีไดก้ าหนดไวอ้าจสิน้สดุลงไปแลว้ แต่
การปฏิบตัินัน้ยงัคงด าเนินอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งในส านกังานอยัการสงูสดุในสว่นของส านกังานยอ่ยได้
มีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองโดยการปรบัเปล่ียนใชง้านทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพ่ือลด
ส าเนากระดาษเพ่ือเป็นไปตามความคาดหวงัของรฐับาลบางส านกังานท่ีมีประชาชนมาใชบ้ริการ 
และในส่วนท่ีไดป้ฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองคือกลุ่มงานพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีไดป้ฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง
ในเรื่องของการเช่ือมโยงขอ้มูล หรือการบรูณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานภายนอกซึ่งในปัจจบุนั
ทางกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีอยู่ภายใต้การก ากับส านักเทคโนโลยีและการส่ือสารของ
ส านกังานอยัการสูงสุดไดท้  าการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ยตุธิรรม จงึมีผลการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองตามแนวทางการเช่ือมโยงขอ้มลูอย่างเห็นไดช้ดั  

โดยในส่วนการสรา้งความตอ่เน่ืองสดุทา้ยของส านกังานย่อย บางส านกังานอาจ
ปรบัเปล่ียนวิธีการจนไม่เป็นไปตามท่ีผู้ก าหนดไดค้าดหวังแต่ยังมีการปฏิบตัิไดเ้กิดขึน้จากการ
ปรบัเปล่ียนก็ถือไดว้่าเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง แต่ในบางส านักงานย่อยมักจะมีปัญหากับ
อุปกรณ์ท่ีใช้งานมากกว่า เพราะสืบเน่ืองในช่วงระยะแรกก่อนท่ีจะเกิดโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษทางส านกัเทคโนโลยีไดร้บัขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีในเรื่องของการลดการใชก้ระดาษซึ่งให้
ใชป้ระโยชนท์างเทคโนโลยีแทนโดยขอ้สั่งการไดผ้่านจากส านักงานคณะกรรมการอัยการ และ
ภายในเนือ้หามีการก าชบัระยะเวลา 3 เดือนในการปฏิบตัิในเกิดเป็นรูปธรรมท าใหผู้แ้ปลงนโยบาย
จึงตอ้งเร่งการก าหนดขึน้ซึ่งอาจตกหล่นในการส ารวจว่าส านักงานย่อยใดมีความจ าเป็นตอ้งใน
อปุกรณเ์ครื่องอ่านบตัรประชาชน จนเป็นผลท าใหส้  านกังานย่อยไดน้  าไปปฏิบตัิไดบ้างส านกังาน 
และในบางส านกังานไมไ่ดใ้ชง้านแตตี่ความปรบัเปล่ียนใหมใ่นการลดการใชก้ระดาษโดยวิธีการอ่ืน
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัถิึงแมอ้าจพบวา่บางส านกังานไม่เกิดการปฏิบตัิใด ๆ ท าใหเ้กิดความ
ตอ่เน่ืองก็ตามจงึมีประเดน็ของปัญหาท่ีท าใหไ้มเ่กิดความตอ่เน่ืองผูว้ิจยัไดจ้  าแนกออกมาดงันี ้
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1) การขาดการควบคมุจากผูร้บัผิดชอบโครงการ เป็นเรื่องท่ีส าคญัตอ่การใส่
ใจติดตามการปฏิบตัิของส านกังานย่อย โดยเฉพาะการติดตามผลของการปฏิบตัิท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของแรงผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองเพราะหากส่วนกลางไม่ติดตาม หรือประเมินความ
คืบหนา้ของหน่วยงานระดบัล่างก็จะส่งผลใหเ้กิดความหย่อนยานในการปฏิบตัิจนผูป้ฏิบตัิไม่ได้
เห็นความส าคญัของโครงการจนลม้เลิกการปฏิบตัไิปเองตามท่ีกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

2) การขาดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติ ซึ่งโครงการยกเลิกส าเนากระดาษเป็นอีก
หนึ่งโครงการท่ีขาดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบตัิไปอย่างตอ่เน่ือง สงัเกตไดว้่ามีสาเหตปุระการหนึ่งท่ีมีผล
ตอ่ผูป้ฏิบตัิไดโ้ดยตรงนัน้คือ การอาศยัอ านาจอิทธิพลฝ่ายการเมืองมาใชม้ากจนเกินไป เพราะใน
การขอความรว่มมือในการปฏิบตัิในทกุครัง้ ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ทางส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดมี้การอา้งอิงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีอยู่บ่อยครัง้ จนท าใหผู้ป้ฏิบตัิตามส านักงานย่อย
มองว่าเป็นการปฏิบตัิไปเป็นหนา้ท่ีมากกว่าท่ีจะน าไปปฏิบตัิในทุก ๆ วนั ท าใหผู้ป้ฏิบตัิไดป้ฏิบตัิ
เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด และอุปกรณ์ยิ่ งไม่สอดคล้องต่อกระบวนการท างาน และ
สภาพแวดลอ้ม ผูป้ฏิบตัก็ิสามารถลม้เลิกได ้

ดังนั้นโครงการยกเลิกส าเนากระดาษนั้นเป็นความพยายาม และความคาดหวังของ
รัฐบาลท่ีจะพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเน้นจากการลดส าเนาเอกสารจาก
หน่วยงานราชการให้ไดม้ากท่ีสุด รฐับาลจึงไดส้่งเสริมการใชน้วัตกรรมดา้นอิเล็กทรอนิกส ์หรือ
พฒันาภาครฐัเขา้สู่รูปแบบดิจิทัลเต็มตวั เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสในการเขา้ถึงการใชบ้ริการ
และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากภาครฐัไดม้ากยิ่งขึน้ จากมมุมองของผูว้ิจยัในเรื่องของโครงการยกเลิก
ส าเนากระดาษนัน้คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศน ามาปรบัใชก้บัหน่วยงานราชการ ลดขัน้ตอน
ของกระบวนการท างาน เช่น แนวทางของภาครัฐ ท่ีส่งเสริมให้มีจุดบริการ ณ  จุดเดียว  
(one stop service) ภายในหน่วยงานราชการ แต่อาจไม่สอดคลอ้งตอ่บางหน่วยงาน หรือภายใน
ส านักงานดังกล่าว จึงท าให้ในหน่วยงานภาครฐัต้องปรบัเปล่ียนวิธีการแนวทางจากนโยบาย
โครงการ และมติจากคณะรฐัมนตรีรวมไปถึงขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรีท่ีมีบทบาทเป็นแรงกระตุน้ให้
หน่วยงานภาครฐัไดเ้กิดการต่ืนตวัท าใหก้ระหนกัถึงความส าคญัตอ่การยกระดบัการบรกิารภาครฐั
เพ่ือน าลงไปสูก่ารปฏิบตัติามส านกังานยอ่ยของหนว่ยงานราชการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.2.3 ประเด็นปัญหาด้านกรมาธิปไตยในความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตใินระดับ
จุลภาคของส านักงานอัยการสูงสุด 

การท่ีมีผูต้ดัสินใจในเพียงคนเดียวย่อมมีผลต่อแนวทางการปฏิบตัิท่ีจะส่งผลว่าการ
ปฏิบตัิดงักล่าวจะถกูลม้เลิก หรือไดน้  าไปปฏิบตั ิซึ่งแนวคดิเก่ียวกบักรมาธิปไตร ไดแ้สดงถึงปัญหา
การตดัสินใจของผูมี้อ านาจในการสั่งการ หรือการสรา้งแนวทางการปฏิบตัิขึน้มาใหม่โดยยึดหลกั
ความเขา้ใจของตนเองเป็นหลกั มกัจะเกิดขึน้ในส่วนของกรมตา่ง ๆ แตท่างส านกังานอยัการสงูสดุ
ก็เกิดปัญหาในรูปแบบนีเ้ช่นกันเพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบส านักงานย่อย มีบทบาทกระบวนการ
ท างานเชน่เดียวกบักรมมีการเรียกช่ือท่ีแตกตา่งกนั หากสงัเกตในเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบตัิ
อ  านาจของกรมาธิปไตยจะมีความเก่ียวขอ้งในระดบัจลุภาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขัน้การระดม
พลงั เพราะมีการพิจารณาในการน าโครงการจากหน่วยงานราชการกลางขององคก์รน าไปปฏิบตัิ  
และการหาข้อสนับสนุนซึ่งเป็นการแสวงหาผู้มีอ านาจในการผลักดันสนับสนุนให้เกิดการน า
โครงการไปปฏิบตัิ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมาธิปไตยตอ่การใหบ้คุคลหนึ่งไดต้ดัสินใจชีข้าด
ในเรื่องท่ีมีความส าคญั อย่างกรณีส านกังานย่อยของส านักงานอยัการสูงสุดทางส านักงานจะมี
อธิบดีอัยการเป็นผู้ดูแลดา้นคดีความ และเป็นผู้บงัคับบญัชาสูงสุดของส านักงานท่ีควบคุมอยู่
เปรียบเสมือนอธิบดีกรมตามหน่วยงานราชการทั่ วไป  ท าให้ผู้วิจัยได้จ  าแนกถึงปัญหาของ 
กรมาธิปไตยท่ีมีผลตอ่การน าโครงการไปปฏิบตัิ 

1) การพิจารณาตอ่การน าโครงการไปปฏิบตัิมีผลตอ่การขบัเคล่ือนโครงการท่ีจะ
ท าใหโ้ครงการไดถู้กน าลงไปปฏิบัติ ซึ่งอธิบดีอัยการบางส านักหากไม่มีความสนใจ หรือไม่เห็น
ประโยชนข์องโครงการท่ีจะท าใหห้น่วยงานของตนเกิดการเปล่ียนแปลง ตามท่ีขอ้มลูท่ีไดแ้สดงใน
ขัน้ของการปฏิบตัิของส านกังาน C ท่ีไดผ้่านการพิจารณาแต่อธิบดีอยัการไม่เห็นประโยชนใ์นการ
น าเครื่องอ่านบตัรประชาชนมาใชง้านท าใหอ้ธิบดีอัยการไดส้ั่งลม้เลิกการน าไปปฏิบตัิ จึงเห็นไดว้่า
อ านาจการตดัสินใจของอธิบดีนัน้ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการตดัสินใจตามล าดบัใด ๆ สามารถแทรก
ตอ่การสั่งการไดท้นัที 

2) การปรบัเปล่ียนใหก้ าหนดเป็นแนวทางการปฏิบตัิเฉพาะของส านกังานไม่ใช่
เรื่องแปลกท่ีไดมี้การปรบัเปล่ียนวิธีการแตก่ารเกิดการปรบัเปล่ียนการปฏิบตัมิกัจะเกิดจากผูป้ฏิบตัิ
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการปรบัเปล่ียนของผูป้ฏิบัติจะไม่ปรบัเปล่ียนจนต่างจากวัตถุประสงคเ์ดิมท่ีได้
ก าหนดไว ้แตใ่นกรณีของส านกังานย่อยบางส านกังานไดมี้การปรบัเปล่ียนไปจากเดิม ไดใ้ชว้ิธีการ
แบบเก่าโดยการใชเ้อกสารท่ีใชแ้ลว้น ามาใชง้านใหม่ แสดงไหเ้ห็นถึงการยึดติดวิธีการเดิมท่ีอธิบดี
อัยการบางคนมีความคุ้นเคย และด้านการเก็บส ารองข้อมูลทางคดีก็ยังเช่ือมันในดา้นการใช้
เอกสาร 



  195 

กล่าวโดยสรุปในเรื่องของปัญหาอ านาจกรมาธิปไตยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ
นโยบายในระดบัจุลภาคจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจเพราะการพิจารณาและการตดัสินใจใน
ระบบราชการจะเนน้ท าตามค าสั่งตอ่ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุมากกว่าผูท่ี้รบัผิดชอบโครงการ จงึท าให้
การน าแนวทางการลดกระดาษตามส านักย่อยท่ีไม่ได้ใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ถูก
ปรบัเปล่ียนการปฏิบตัิไปในรูปแบบอ่ืน ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนว่าการพิจารณา และการปรบัเปล่ียนการ
ปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากเดิมเป็นผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลเดียวท่ีไม่ผ่านขั้นตอนการ
ตดัสินใจอย่าง Path to Micro-Implementation และไม่ไดอ้าศยัการตดัสินใจจากคนหมู่มาก การ
ปฏิบตัิในระบบราชการยงัมีช่องโหว่ต่อการแทรกแทรงจากผูมี้อ านาจมากกว่าผูท่ี้ถูกมอบหมาย
หนา้ท่ีใหป้ฏิบตัสืิบเน่ืองมาจากระบบราชการท่ีมีล าดบัขัน้ท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัใินชัน้ผูน้อ้ย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิท่ีเป็นแนวคิดทางฝ่ายรฐับาลท่ีมีผลมา
จากนโยบายระดบัชาตก็ิตามแตอ่าจไมต่อบโจทยบ์างหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถยกเลิก
ส าเนากระดาษไดโ้ดยเฉพาะส านกังานอยัการสงูสดุท่ีเป็นหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบังานอ านวยความ
ยุติธรรม และเป็นหน่วยงานให้บริการปรึกษาคดีความจึงมีความเก่ียวขอ้งทั้งสองดา้นคือ งาน
บริการประชาชน และการปฏิบตัิงานหลงับา้น (Back Office) จึงมีขอ้เสนอแนวทางนโยบายและ
การปฏิบตัใินระดบัมหภาคและจลุภาคดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ก าหนดระเบียบการใชร้ะบบสารสนเทศใหเ้ป็นขอ้บงัคบัเพ่ือท าใหข้า้ราชการ

เกิดความต่ืนตวัตอ่การพฒันาตนเอง 
1.2 ในส่วนของการปฏิบัติงานหลังบ้านควรมีมาตรการยกเลิกส าเนาเป็น

มาตรฐานขององคก์รเพ่ือเป็นแนวทางเฉพาะของสานกังานอยัการสงูสุด ส่งเสริมลดการใชส้  าเนา
กระดาษมากยิ่งขึน้ 

1.3 ในส่วนราชการกลางควรมีกรอบเวลาการฝึกอบรมทกัษะทางเทคโนโลยีเพ่ือ
ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานใหเ้กิดความช านาญในการปฏิบตัิราชการ 
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2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 
2.1 ดา้นการบริการประชาชนควรเพิ่มระบบสารสนเทศส าหรบับริการประชาชน

แทนการกรอกเอกสารรายละเอียดในการรอ้งขอค าปรกึษาปัญหากฎหมาย หรือคดีความ และการ
เก็บรกัษาส าเนากระดาษบางขัน้ตอนยงัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวซ้ึ่งยงัคงเป็นไปตามระเบียบ
ท่ีก าหนดไว ้

2.2 ตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นอ านวยการยุติธรรมเพ่ือใหก้ารเช่ือมโยงขอ้มูล และการเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นไปทิศทาง
เดียวกัน ท าขอ้ตกลงการใชข้้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือความปลอดภัยต่อการใชข้อ้มูลร่วมกัน
ระหวา่งองคก์ร 

2.3 ควรเช่ือมโยงข้อมูลเฉพาะหน่วยงานยุติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะ
ด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มลูตา่งหนว่ยงานในระยะตอ่ไป 
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แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัย 
เร่ือง การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัต:ิ ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.....................เร่ิมสัมภาษณ.์..........น.จบการสัมภาษณ.์..........น. 
 

ค าชืแ้จง 
การเก็บขอ้มูลการสมัภาษณใ์นครัง้นีเ้พ่ือเป็นการคน้หาส ารวจขอ้เท็จจริงในปรากฎ

การท่ีเกิดขึน้ในการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิ 
ส่วนที่ 1 ด้านความเกี่ยวข้องต่อโครงการยิกเลิกส าเนากระดาษต่อส านักงาน

อัยการสูงสุด 
1. หน่วยงานท่านไดท้ราบถึงโครงการยกเลิกส าเนากระดาษหรือไม่ และรบัรูค้  าสั่ง

หรือขอ้สั่งการใน ชอ่งทางใดบา้งของรฐับาล 
☐ ทราบอยา่งไร............................................................................................. 

☐ ไมท่ราบ 
2. ท่านทราบถึงวตัถปุระสงค ์และแนวทางปฏิบตัิของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ

หรือไม ่

☐ ทราบ                                                                ☐ ไมท่ราบ 
3. หนว่ยงานของทา่นมีความเก่ียวขอ้งอย่างไรกบัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
4.ท่านคิดว่าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความเก่ียวข้องกับนโยบายในดา้นใด

ของส านกังานอยัการสงูสดุ 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ด้านการปฏิบัติของส านักงานอัยการสูงสุดต่อโครงการยกเลิกส าเนา
กระดาษของรัฐบาล และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. ปัจจยัท่ีเป็นผลตอ่การแปลงนโยบายหรือโครงการ 
1.1 ท่านคิดว่าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมีความชัดเจนในเป้าหมายและ

เขา้ใจวตัถปุระสงคข์องโครงการหรือไม ่
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 
1.2 ทางหน่วยงานของท่านไดมี้การประสานความร่วมมือระหว่างส านกังานใน

การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิอยา่งไร 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 
1.3 ท่านมีวิธีการแปลงโครงการเพ่ือน าไปปฏิบัติในรูปแบบใด เช่น แผนงาน 

กิจกรรม โครงการ และค าสั่ง รวมไปถึงการขอความรว่มมือจากส านกังานย่อยในสงักัดส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
1.4 ท่านมีแนวทางการอย่างไรท าใหห้น่วยงานยอมรบัแนวทางการปฏิบตัิในการ

ใชอ้ปุกรณ ์Smart card reader 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 
1.5 หน่วยงานของท่านมีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารเอกสาร หรือ

ระบบงานใดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานและดา้นผู้มาติดต่อใช้
บรกิารส านกังานอยัการสงูสดุ 

………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 
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1.6 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่านมีความเก่ียวของในการยกเลิกส าเนา 
หรือลดส าเนากระดาษหรือไมอ่ยา่งไร 

………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 
1.7 ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศของท่านจะสามารถลดขั้นตอนในการด าเนินงาน 

และลดส าเนากระดาษไดอ้ยา่งไร 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................... 

2.ปัญหาอปุสรรคการน าโครงการไปปฏิบตัิ 
2.1 ดา้นสมรรถนะของหนว่ยงาน 

2.1.1 ☐ ปัญหาดา้นบคุลากรภายในองคก์ร 
2.1.2 ☐ ปัญหาดา้นงบประมาณสนบัสนนุตอ่หน่วยงาน 

2.1.3 ☐ ปัญหาการจดัหาอปุกรณเ์พ่ือใชใ้นปฏิบตัิงานราชการ เช่น อปุกรณ์ 
Smart card reader และอปุกรณค์อมพิวเตอรอ่ื์น ๆ เพียงพอหรือขาดแคลน 

2.2 ทา่นมีอปุสรรคดา้นการควบคมุในการน าโครงการไปปฏิบตัหิรือไม่ 
☐ มีเพราะสาเหตใุด 
............................................................................................. 

☐ ไมมี่เพราะสาเหตใุด 
............................................................................................. 

2.3 หน่วยงานของท่านมีปัญหาอุปสรรคดา้นความรว่มมือหรือการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

2.3.1 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีความขดัแยง้ตอ่แนวทางการปฏิบตัิใน
โครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และสง่ผลตอ่ความคดิในการเปลียนแปลงของผูป้ฏิบตังิานหรือไม่ 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
2.3.2 ท่านคิดว่าหวัหนา้กลุ่มงานเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อการสนบัสนนุในการ

ผลกัดนัใหมี้ความส าเรจ็ หรือลม้เหลวตอ่การน าโครงการไปปฏิบตัิ 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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2.3.3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิเห็นว่านโยบาย 
หรือโครงการยกเลิกส าเนากระดาษนัน้ถกูก าหนดขึน้โดยรฐับาลท่ีไม่เขา้ใจสภาพความเป็นจริงใน
การปฏิบตังิาน 

☐ เห็นดว้ยเพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 
☐ ไมเ่ห็นดว้ยเพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 
2.3.4 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กับสาระและแนวทางปฏิบัติในโครงการยกเลิก

ส าเนากระดาษ 
☐ เห็นดว้ยเพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 

☐ ไมเ่ห็นดว้ยเพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 
2.3.5 ท่านคิกว่าสมาชิกหน่วยงานของท่านมีการใหค้วามร่วมมือหรือไม่ใน

การผลกัดนัโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

2.4 ท่านมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือไม ่
เช่น ดา้นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีฯ การเช่ือโยงขอ้มูลรวมไปถึงการการบูรณาการขอ้มูลระหว่าง
หนว่ยงานภายนอก 

☐ มีเพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 
☐ ไมมี่เพราะเหตใุด 
............................................................................................................... 

2.5 ท่านมีปัญหาอปุสรรคดา้นการสนบัสนนุบคุคลภายในองคก์รหรือผูมี้อ านาจ
ส าคญัท่ีมีผลตอ่การผลกัดนัการยกเลิกส าเนากระดาษของท่าน 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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ส่วนที ่3 ความคิดเหน็องคก์รโครังการยกเลิกส าเนากระดาษของรัฐบาล 
1. ท่านคิดว่าในอนาคตส านกังานอยัการสงูสดุจะมีการพฒันาโครงการยกเลิกส าเนา

เอกสารตา่ง ๆ ทางราชการโดยเป็นแนวทางการปฏิบตัเิฉพาะของส านกังานอยัการสงูสดุไดห้รือไม่ 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลเป็นประโยชนต์่อหน่วยงาน

ของทา่นหรือไม ่
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณใ์นการวิจัยชุดที ่2 

ส านักงานย่อยของส านักงานอัยการสูงสุด 
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แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัย 
เร่ือง การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัต:ิ ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
หน่วยงาน..........................................................................(กองยอ่ยหรือส านักงานยอ่ย) 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.....................เร่ิมสัมภาษณ.์..........น.จบการสัมภาษณ.์..........น. 
 

ค าชีแ้จง 
การเก็บขอ้มูลการสมัภาษณใ์นครัง้นีเ้พ่ือเป็นการคน้หาส ารวจขอ้เท็จจริงในปรากฎ

การท่ีเกิดขึน้ในการน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบตัิ 
ส่วนที่ 1 ด้านการตัดสินใจของส านักงานย่อย และการพิจารณาหาข้อสนับสนุน

ของส านักงานย่อย 
1.1 ทา่นไดท้ราบถึงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลจากช่องทางใด 

☐ จากหนว่ยงานภายในส านกังานอยัการสงูสดุ      ☐ ขอ้สั่งการนายกรฐัมนตรี 
1.2 หน่วยงานของท่านผูใ้ดเป็นผูพ้ิจารณาในการตดัสินใจรบัแนวทางการปฏิบตัิใน

การยกเลิกส าเนากระดาษ และอปุกรณ ์Smart card reader มาใชง้านภายในส านกังาน 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
1.3 ท่านไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเพียงพอต่อการพิจารณาการปฏิบัติในการยกเลิก

ส าเนากระดาษหรือไมอ่ยา่งไร 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
1.4 หน่วยงานท่านไดมี้การน าแนวทางของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษมาปฏิบตัิ

อยา่งไร และใชห้ลกัเกณฑใ์ดพิจารณาถึงความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัภิายในหนว่ยงานของท่าน 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
1.5 ท่านไดมี้การแสวงหาการบคุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสนบัสนนุการพิจารณา

ยอมรบัการใชอ้ปุกรณ ์Smart card reader จากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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ส่วนที ่2 การน าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษไปปฏิบัตใินส านักงาน 
2.1 เม่ือหน่วยงานท่านไดร้บั Smart card reader แลว้หน่วยงานท่านไดใ้ชอุ้ปกรณ์

ดงักลา่วเพ่ือยกเลิกส าเนากระดาษหรือไม ่

☐ ไดใ้ชอ้ปุกรณเ์พราะ 
..................................................................................................................... 
☐ ไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณเ์พราะ 
..................................................................................................................... 

2.2 หน่วยงานของท่านไดแ้กไ้ขปรบัเปล่ียนแนวทางมาเป็นวิ ธีการปฏิบตัิใหมี้ความ
เหมาะสมตอ่หนว่ยงานของทา่นหรือไม ่

☐ มีมาตรการเฉพาะหนว่ยงาน 
..................................................................................................................... 

☐ ไมมี่มาตรการเฉพาะหนว่ยงาน 
..................................................................................................................... 

2.3 หน่วยงานของท่านได้มีการใช้ Smart card reader เพ่ือเป็นการลดส าเนา
กระดาษบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว หรือมีวิธีการลดการใชส้  าเนาดา้นอ่ืนเพิ่มอีกดา้นหนึ่ง
หรือไม ่

☐ มีการลดส าเนาดา้นอ่ืนเพิ่มเพราะ 
..................................................................................................................... 

☐ ไมมี่การลดส าเนาดา้นอ่ืนเพราะ 
..................................................................................................................... 

2.4 หนว่ยงานของทา่นไดเ้รียนรูก้ารใชอ้ปุกรณ ์Smart card reader ในชอ่งทางใด 
☐ ไดเ้รียนรู.้................................................................................................. 

☐ ไมไ่ดเ้รียนรู.้.............................................................................................. 
2.5 หน่วยงานของท่านไดท้  าการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบ หรือรูปแบบการด าเนินงาน

เพ่ือใหส้อดคลอ้งตอ่การลดส าเนากระดาษหรือไม่ 

☐ ไดมี้การปรบัเปล่ียน.................................................................................. 

☐ ไมมี่การปรบัเปล่ียน.................................................................................. 
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ส่วนที ่3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัตภิายในหน่วยงานย่อย 
3.1 ขัน้ตอนวิธีการเขา้รบับรกิารมีขัน้ตอนอยา่งไร และมีการบรกิารดา้นใดบา้ง 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.2 หน่วยงานของท่านมีระบบสารสนเทศส าหรบัการบริหารเอกสาร หรืองานคดีเพ่ือ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบตังิานหรือไม่ 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.3 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่านมีความเก่ียวของในการยกเลิกส าเนา หรือ

ลดส าเนากระดาษหรือไมอ่ยา่งไร 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.4 การรอ้งขอส าเนาเอกสารส าคญั หรือเพ่ือเป็นการแสดงตนหน่วยงานของท่านได้

ด  าเดนิการอยา่งไร และไดร้อ้งขอเอกสารส าคญัจากประชาชนอะไรบา้ง 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.5 หากหน่วยงานท่านร้องขอส าเนาเอกสาร ส าเนาเหล่านั้นจะถูกน าไปใช้ใน

ขอบเขตงานของ ส านกังานทา่น 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.6 หน่วยงานของท่านมีแนวทางการเก็บรกัษาเอกสารส าเนาต่าง ๆ ทางราชการ 

และส าเนาเอกสารส าคญัของประชาชนท่ีมาตดิราชการไดอ้ยา่งไร 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
3.7 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่วิธีการในการยกเลิกส าเนากระดาษจ าเป็นตอ้งใชแ้นวทาง

ปฏิบตัใินการใชเ้ทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียวจงึจะสามารถลดกระดาษลงได ้
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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ส่วนที ่4 การน าแนวทางยกเลิกส าเนาดาษไปปฏิบัตอิย่างต่อเน่ือง 

4.1 ท่านคิดว่าหน่วยงานของทา่นไดมี้การอปุกรณ ์Smart card reader บอ่ยครัง้มาก
เพียงใดในการปฏิบตังิาน 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
4.2 ทา่นคดิวา่มีผูใ้ชบ้รกิารมากนอ้ยเพียงใด 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
4.3 ท่านคิดว่าในอนาคตส านกังานอยัการสูงสุด และหน่วยงานของท่านจะมีความ

ร่วมมือในการก าหนด หรือสรา้งนโยบายเก่ียวกับการยกเลิกส าเนาเอกสารต่าง ๆ โดยเป็นแนว
ทางการปฏิบตัขิองส านกังานอยัการสงูสดุ หรือไม่ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
ส่วนที ่5 ปัญหาอุปสรรคในการด านเนินการ น าโครงการไปปฏิบัต ิ

5.1 ดา้นสมรรถนะของหนว่ยงาน 
5.1.1 ท่านมีปัญหาบุคลากรด้านการใช้อุปกรณ์ Smart card reader ในการ

ปฏิบตังิานหรือไม ่
☐ มีเพราะสาเหตใุด ............................................................................... 

☐ ไมมี่เพราะสาเหตใุด ............................................................................ 
5.1.2 ท่านมีปัญหาด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และ

อปุกรณ ์Smart card reader หรือไม ่

☐ มีเพราะสาเหตใุด ............................................................................... 

☐ ไมมี่เพราะสาเหตใุด ............................................................................ 
5.2 ท่านมีอุปสรรคด้านการควบคุมการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ Smart card reader 

หรือไม ่

☐ มีเพราะสาเหตใุด ............................................................................... 
☐ ไมมี่เพราะสาเหตใุด ............................................................................ 
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5.3 ปัญหาอปุสรรคดา้นความรว่มมือและการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง 
5.3.1 อปุกรณ ์Smart card reader เป็นความตอ้งการตอ่หนว่ยงานทา่นหรือไม่ 
☐ มีความตอ้งการเพราะ......................................................................... 

☐ ไมมี่ความตอ้งการเพราะ...................................................................... 
5.3.2 การใช้อุปกรณ์  Smart card reader และการใช้เทคโน โลยีมาเพ่ื อ

ปฏิบตังิานสง่ผลใหค้วามคดิของสมาชิกในหนว่ยงานของท่านเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

☐ สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงเพราะ........................................................... 

☐ ไมส่ง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงเพราะ....................................................... 
5.3.3 ภายในหน่วยงานท่านหัวหน้ากลุ่มงานใดไม่ไดใ้ห้การสนับสนุนการใช้

อปุกรณ ์Smart card reader 

☐ ใหก้ารสนบัสนนุเพราะ......................................................................... 
☐ ไมใ่หก้ารสนบัสนนุเพราะ..................................................................... 

5.3.4 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าสมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบัติท  าการขัดแย้ง
ตอ่ตา้นเพราะเห็นว่าการใชอุ้ปกรณ ์Smart card reader จะส่งผลต่องบประมาณและอตัราก าลงั
ของหนว่ยตอ้งลดลงในระยะยาว 

☐ เห็นดว้ยเพราะเหตใุด.......................................................................... 

☐ ไมเ่ห็นดว้ยเพราะเหตใุด...................................................................... 
5.3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่สมาชิกในหน่วยงานเห็นว่าโครงการยกเลิกส าเนา

กระดาษนัน้ถูกก าหนดขึน้โดยรฐับาลท่ีไม่เขา้ใจสภาพความเป็นจริงในการท างานของส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

☐ เห็นดว้ยเพราะเหตใุด.......................................................................... 

☐ ไมเ่ห็นดว้ยเพราะเหตใุด....................................................................... 
5.3.6 สมาชิกในหน่วยงานไม่เห็นดว้ย หรือเห็นดว้ยกบัสาระและวิธีการปฏิบตัิใน

โครงการยกเลิกส าเนากระดาษโดยการใช ้Smart card reader และระบบสารสนเทศมาเพ่ือการ
ท างาน เพราะทางหน่วยงานของท่านไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ หรือมีส่วนรว่มในการ
ก าหนดแนวทางของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ 

☐ เห็นดว้ยเพราะเหตใุด........................................................................... 

☐ ไมเ่ห็นดว้ยเพราะเหตใุด....................................................................... 
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5.3.7 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าสมาชิกในหน่วยงานของท่านไม่ใหค้วามร่วมมือ
เพราะขาดความรู ้หรือไม่เขา้ใจในแนวทางการปฏิบตัิของโครงการยกเลิกส าเนากระดาษ และขาด
ความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยี 

☐ เห็นดว้ยเพราะ.................................................................................... 

☐ ไมไ่มเ่ห็นดว้นเพราะ............................................................................ 
5.4 ท่านมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นความสมัพนัธก์บัส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารหรือไม ่

☐ มีเพราะเหตใุด.................................................................................... 
☐ไมมี่เพราะเหตใุด................................................................................. 

5.5 ท่านมีปัญหาอปุสรรคดา้นการสนบัสนนุและความผกูพนัธข์ององคก์รหรือบุคคล
ส าคญัท่ีเป็นแรงสนบัสนนุท่ีเป็นผลตอ่การใชอ้ปุกรณท์างเทคโนโลยีหรือไม่ 

☐ มีเพราะเหตใุด.................................................................................... 
☐ ไมมี่เพราะเหตใุด................................................................................ 

ส่วนที ่6 ความคิดเหน็องคก์รโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรัฐบาล 
6.1 ท่านคิดว่าในอนาคตส านักงานอัยการสูงสุดจะมีการพัฒนาโครงการยกเลิก

ส าเนาเอกสารตา่ง ๆ ทางราชการโดยเป็นแนวทางการปฏิบตัิเฉพาะของส านกังานอยัการสูงสุดได้
หรือไม ่

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
6.2 ท่านคิดว่าโครงการยกเลิกส าเนากระดาษของรฐับาลเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงาน

ของทา่นหรือไม ่
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะ 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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