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บทคดัย่อ 

ศาลปกครองได้ให้ความสาํคัญกับการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยได้พัฒนาโปรแกรม

ระบบงานคดีปกครองและระบบสนับสนุนงานคดีปกครอง ในลักษณะของ Client-Server มีเคร่ือง

แม่ข่ายและฐานข้อมูลอยู่ที่ส่วนกลางและศาลปกครองในภมิูภาค ๙ แห่ง ปัจจุบันระบบเดิมเร่ิมมี

ข้อจาํกัดในการใช้งาน สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติที่ต่างไปจากเดิมที่ได้วิเคราะห์

ออกแบบระบบไว้ มีการบันทึกข้อมูลจํานวนมากเกินความต้องการของผู้ใช้งาน มีรายงานที่

ต้องการเพ่ิมเติมภายหลัง ขาดความยืดหยุ่นในการเข้าถงึข้อมูล 

ดังน้ันเพ่ือให้สามารถรองรับกบัความเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้งานระบบให้มากที่สุด พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ Client-Server เป็น

ระบบงานผ่านเวบ็ไซต์ (Web Application) 

โครงการพัฒนาระบบน้ีได้ทําการวิจัย และพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา Visual 

Studio.Net ติดต่อกบัฐานข้อมูล Oracle ผ่านเวบ็เซิฟเวอร์ IIS การใช้งานจะทาํผ่านระบบ Web-

based บนเครือข่ายอนิทราเนต็ ทาํให้ผู้ใช้งานเกดิความสะดวก รวดเรว็ ในการเรียกใช้งาน ถือเป็น

การนําเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม

ประสทิธภิาพขององค์กร 

 

1. บทนาํ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาํคัญ และจาํเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กรทั้งในภาครัฐ

และเอกชน เน่ืองจากในสภาวะปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้

องค์กรต่างๆหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการปฏบิัติงาน 

ศาลปกครองเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรและมีการจัดตั้ง

ขึ้ นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะ

เทยีบเท่าศาลยุติธรรมและมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหว่าง

เอกชนกบัหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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วิธพิีจารณาคดีในศาลปกครองน้ันจะใช้ ระบบไต่สวน โดยตุลาการในคดีปกครอง จะต้อง

ทาํหน้าที่ในการแสวงหาทั้งข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย ซ่ึงในการแสวงหาข้อเทจ็จริงดังกล่าวจะไม่

ถูกจาํกัดอยู่แต่เฉพาะข้อเทจ็จริงหรือพยานหลักฐานที่คู่ความหรือคู่กรณีย่ืนหรือเสนอต่อศาล

เท่าน้ัน ซ่ึงสรปุรายละเอยีดเกี่ยวกบัขั้นตอนและวิธกีารดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนภาพกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 

 

ศาลปกครองได้ให้ความสาํคัญกบัการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มา

ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยได้พัฒนาโปรแกรม

ระบบงานคดีปกครองและระบบสนับสนุนงานคดีปกครอง ในลักษณะของ Client-Server มีเคร่ือง

แม่ข่ายและฐานข้อมูลอยู่ที่ส่วนกลางได้แก่ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสงูสดุ และศาลปกครอง

ภูมิภาค ๙ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองอุดรธานี ศาล

ปกครองอบุลราชธานี  ศาลปกครองนครราชสมีา  ศาลปกครองขอนแก่น  ศาลปกครองพิษณโุลก  

ศาลปกครองระยอง และศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเร่ิมใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น

มา เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานคดีของตุลาการศาลปกครองและ

เจ้าหน้าที่ของสาํนักงานศาลปกครอง 
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ปัจจุบันระบบเดิมเร่ิมมีข้อจาํกัดในการใช้งานสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏบิัติที่

ต่างไปจากเดิมที่ได้วิเคราะห์ออกแบบระบบไว้ มีการบันทกึข้อมูลจาํนวนมากเกินความต้องการ

ของผู้ใช้งาน มีรายงานที่ต้องการเพ่ิมเติมภายหลัง ขาดความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กรณี

เปล่ียนแปลงตุลาการหรือพนักงานคดีปกครอง ต้องให้ผู้ดูแลระบบปรับปรุงข้อมูลก่อนผู้ใช้งานจึง

จะบันทกึข้อมูลต่อไปได้ หน้าจอมีความซับซ้อนทาํให้ไม่สะดวกในการบันทกึข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้

เป็นแบบ Client-Server ซ่ึงต้องติดตั้งระบบใหม่ทุกคร้ังที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ มี

แผนกหรือประเภทของคดีเพ่ิมเติมเข้ามา ทาํให้ระบบเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการจัดเกบ็

ข้อมูลได้ 

 

 

2. วตัถุประสงค ์

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเวบ็ไซต์ในการจัดเกบ็ข้อมูลในกระบวนวิธพิีจารณาคดีปกครอง 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา และอปุสรรค รวมถงึข้อจาํกดัต่างๆในระบบงานเดิมในด้านการ

จัดการฐานข้อมูล 

3. เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นในการเข้าถงึข้อมูลอย่างเหมาะสมและรองรับการ
เปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นในภายหลัง 

4. เพ่ือพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการดูแล รวมทั้งการบริหารจัดการ 

 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การค้นคว้าเร่ืองการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครองได้พัฒนาขึ้ นเพ่ือเป็น

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครอง ผู้ค้นคว้าได้ทาํการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาระบบ

ดังกล่าว โดยเร่ิมจากการศึกษาระบบงานเดิมของสาํนักงานศาลปกครอง โดยเป็นระบบ Client-

Server ซ่ึงถือได้ว่าเป็นระบบต้นแบบ และนาํเอาระบบเวบ็อเิลก็ทรอนิคสเ์ข้ามาประยุกต์ให้เข้ากบั

ระบบงานเดิม โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดังน้ี 

1.  การออกแบบบทบาทการทาํงานของผู้ใช้ระบบ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

งานรับฟ้อง งานสารบบความ งานเลขานุการอธบิดี งานออกหมาย งานคาํพิพากษา 

2.  การออกแบบพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้ Use Case Diagram เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของ

ทั้งระบบใหม่ ข้อมูล และขั้นตอนการทาํงาน รวมทั้งสามารถสร้างความสมัพันธต่์างๆระหว่าง Use 

Case 
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ภาพที ่2 Use Case Diagram ของระบบจัดการข้อมูลงานคดปีกครอง 

ระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครอง 

เจ้าหน้าที่งานรับฟ้อง 

เจ้าหน้าที่งานสารบบ

เจ้าหน้าที่งาน

เลขานุการอธบิด ี

เจ้าหน้าที่งาน        

ออกหมาย 

เจ้าหน้าที่งาน    

คาํพิพากษา 

เกบ็ข้อมูลรับ

เกบ็ข้อมูลสารบบความ 

เกบ็ข้อมูลคาํพิพากษา 

เกบ็ข้อมูลออก

เกบ็ข้อมูลจ่าย

ํ ี
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3. การออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้ ER Diagram เพ่ือทาํการออกแบบความสมัพันธข์อง

ข้อมูล และตารางข้อมูล พร้อมกับอธิบายรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละตาราง รวมถึงแสดง

ความสมัพันธข์องข้อมูลในแต่ละตาราง 

 

ภาพที ่3 E-R Diagram ของระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครอง 
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4. การออกแบบจอแสดงผลสาํหรับการทาํงานของระบบ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการ

ทาํงานของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มงาน 

5. ติดตั้ง IIS สาํหรับการทาํ Web Server 

6. ติดตั้ง Oracle 11g DBMS เพ่ือทาํหน้าที่เป็น Database Server 

7. ติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2012 สาํหรับใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

 

4. ผลการวิจยั 

1.  ได้ระบบงานคดีปกครองสาํหรับจัดเกบ็ข้อมูลกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่

สามารถรองรับกบัแผนกคดีที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

2.  ระบบที่พัฒนาช่วยอาํนวยความสะดวกในการใช้งานด้วยเวบ็แอปพลิเคช่ัน และเมนู

การเข้าสู่หน้าจออย่างง่ายและรวดเรว็กว่าระบบเดิม 

3.  ระบบที่พัฒนาช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องติดตั้งระบบใหม่ทุกคร้ังที่มีการปรับ version 

เหมือนระบบเดิมที่เป็นแบบ Client Server 

 

ภาพที ่4 การสบืค้นเลขคด ี
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ภาพที ่5 รายละเอยีดของคด ี

 

5. อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบงานคดีปกครอง โดยวิเคราะห์จากบทบาทการ

ทาํงานของผู้ใช้ระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นาํเข้าข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล(ตุลาการและ

พนักงานคดีปกครอง) สามารถนาํมาเป็นข้ออภิปรายที่มีสาระสาํคัญ ดังน้ี 

จากการใช้งานของผู้ใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้สะดวก มีปุ่มและคาํอธบิายที่ง่ายต่อความ

เข้าใจ การแบ่งเมนูของระบบเป็นลาํดบั เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนต่อผู้ใช้งานระบบ มีการ Login ก่อน

เข้าใช้งานระบบ มีการเพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลของคดีได้ สามารถทาํงานได้รวดเรว็ทั้งส่วนการค้นหา

ข้อมูล บันทกึข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลและสามารถจัดเกบ็ข้อมูลคดีปกครองทั้งระบบตั้งแต่

ขั้นตอนการยื่นคาํฟ้องจนถงึขั้นตอนการออกหมายเลขคดีแดง (สิ้นสดุคดี) สามารถออกหมายเลข

คดดีาํและหมายเลขคดีแดงแยกตามสาขา ปีพ.ศ. ประเภทคดไีด้โดยอตัโนมัต ิสามารถจัดเกบ็ไฟล์

เอกสารหรือแบบหมายที่เกี่ยวข้องกบัคดีในแต่ละคดไีด้ไม่จาํกดัจาํนวนและมีความถูกต้อง 100% 

 

6. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

ในส่วนของความครบถ้วนของข้อมูลยังไม่สมบูรณ์พอ เน่ืองจากยังขาดในส่วนของการ

อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด และเช่ือมโยงไปยังข้อมูลของการบังคับคดี หากต้องการให้ได้

ข้อมูลอย่างครบถ้วนอาจต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ิมเติม ซ่ึงหากพัฒนาพร้อมกนัในเฟสน้ีอาจทาํให้

ระบบมีขนาดใหญ่และใช้เวลามากเกนิไป 
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ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของการบังคับคดีปกครองและอทุธรณค์าํพิพากษา/คาํสั่ง

ไปยังศาลปกครองสงูสดุต่อไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการพัฒนาระบบฉบับน้ีสาํเรจ็ลงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบ รศ.ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง ที่เสียสละเวลาอันมีค่า และให้คาํแนะนาํถึง

ประเดน็ต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม อันเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในด้าน

ต่างๆที่ได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวน้ีสาํเรจ็ลงได้ด้วยดี 
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