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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ 1) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลติดตามการใช้งานโปรแกรมบริการข้อมูล
ประชาชนของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลการติดตามการใช้งานโปรแกรมการ
บริการข้อมูลประชาชน 3) เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ทั้ง
ข้อมูลที่ให้บริการ และส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น  โดยมีการ
ด าเนินโครงการ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) พัฒนาระบบติดตามการใช้งานในรูปแบบ log file 2) วิเคราะห์ 
ประมวลผลและสรุปผลจาก log file และ 3) ปรับปรุง ข้อมูลที่ใช้ค้นหา ข้อมูลที่ให้บริการ และออกแบบส่วน
ต่อประสานผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ด าเนินข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 
2557 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลข้อมูลคือ Microsoft Office Access และ Microsoft 
Office Excel จากผลการด าเนินงานพบว่า จากกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด 7 ประเภท ผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดคือ 
ทนายความ ร้อยละ 57.40 จ านวนประเภทข้อมูลที่เตรียมไว้ส าหรับใช้ค้นหาจ านวน 17 รายการ ถูกใช้ไปเพียง 
8 รายการเท่านั้น โดยนิยมใช้ข้อมูลประเภทหมายเลขด าในการค้นหา ร้อยละ 76.32 และจากรายละเอียดคดี
ทีแ่สดงผลทั้งหมด 9 รายการ มีผู้สนใจดูรายละเอียดข้อมูลคดีทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 61.24 สามารถออกแบบ
หน้าต่างการค้นหาข้อมูลได้ใหม่ โดยการตัดรายการค้นหาที่ไม่ถูกใช้งานออกไป เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานบน
หน้าจอ เพ่ิมความชัดเจนของข้อความมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดล าดับประเภทข้อมูลที่ถูกใช้ค้นหา หรือ
รายละเอียดข้อมูลที่ถูกเรียกใช้บ่อย ๆ ให้อยู่ใกล้กัน เพ่ือความสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ใช้ต้องการให้
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โปรแกรมค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น มีคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้ใหม่ และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
ค าส าคัญ: ระบบติดตามการใช้งาน  การใช้งานบริการข้อมูลประชาชน  ล็อกไฟล์ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this project were: 1) to collect usage tracking data of the Public Data 

Service System of Phranakhonsriayutthaya Kwaeng Court, 2) to analyze the collected usage 
tracking data, and 3) to improve the Public Data Service System of Phranakhonsriayutthaya 
Kwaeng Court based on results of analysis. The project consists of three phases as follows: 1) 
develop the usage tracking system for data collection and storage of database as log file, 2) 
analyze the collected usage tracking data from the log file in order to evaluate and summarize 
results of usage data, and 3) improve the Public Data Service System by redesigning and modifying 
the current system based on the collected usage tracking data, which was collected from 
November – December 2014. The tools for analysis and reporting are Microsoft Office Access and 
Microsoft Office Excel. The results of the project were found that 57.4% of users were lawyers 
among seven categories of users. 17 data types were prepared for searching but only eight types 
were used. 76.32% belonged to the Black Case Number. The case details were a total of nine 
items, the most popular was general case data which entailed 61.24%. The search page can be 
redesigned to be clearer and easier to use by removing the less used data categories. In doing so 
the search page became spacious, and information on the page was more obvious and 
sequenced based on frequency of usage. We found that users needed a system that could 
provide a faster search response time, and support to access by mobile devices such as smart 
phones or tablets. 
Keywords: Usage tracking system, Public Data Service, Log file 
 
บทน า 

ส านักงานศาลยุติธรรม โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนขึ้น 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของแต่ละศาล แล้วน าไปใช้งานกับส านักงานประจ า
ศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ได้แก่ ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชน เพ่ือให้บริการค้นหาข้อมูลคดีแก่
ประชาชน ทนายความ อัยการ ต ารวจ โจทก์ จ าเลย หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดี สามารถอ านวยความ
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สะดวกในการบริการค้นหาข้อมูลคดีเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลหมายเลขคดีด า หมายเลขคดีแดง ชื่อโจทก์ ชื่อ
จ าเลย ข้อหาที่ถูกฟ้อง วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย ที่อยู่ส านวนคดี สารบบคดีด า สารบบค าพิพากษา และ
ค าสั่งศาล เป็นต้น   
  โปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนได้น ามาให้บริการประมาณ 7 ปีมาแล้ว และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่ม
ผู้ใช้งานบ่อย ๆ อย่างเช่น ทนายความ เจ้าหน้าที่อัยการ ผู้เป็นโจทก์ในคดี จนในปัจจุบันได้เพ่ิมประเภทข้อมูล
ส าหรับการค้นหาเพ่ิมขึ้นอีกหลายประเภท แต่รายละเอียดข้อมูลคดีที่สามารถดูได้ของแต่ละคดียังคงไว้
เหมือนเดิม ซึ่งโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนนี้ หลังจากน ามาใช้งานแล้ว ยังไม่เคยประเมินผลหรือติดตาม
การใช้งานเลยว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นใคร ค้นหาอะไร ต้องการอะไร ข้อมูลที่ได้ถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มหรือไม่ และเคยได้รับแจ้งจากผู้ใช้ที่ค้นหาข้อมูลไม่พบเนื่องจากการใช้งานที่ไม่
ถูกต้อง  
  ผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะติดตามประเมินผลการใช้งาน เพ่ือศึกษาว่าผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่เป็นใคร ใช้ประเภทข้อมูลอะไรในการค้นหา และ หลังจากค้นหาแล้วสนใจดูรายละเอียดของคดีอะไร เพ่ือ
รวบรวมสรุปผล และออกแบบปรับปรุงโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการ 
ใส่ใจผู้ใช้มากข้ึน ทั้งในส่วนข้อมูลที่ให้บริการ และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ให้มีความเหมาะสม สะดวก ง่ายมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งในการจัดท าโครงการนั้น จะต้องจัดเก็บข้อมูลจากการใช้งานโปรแกรมบริการข้อมูล
ประชาชนของส านักงานประจ าส านักงานประจ าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดยการพัฒนาระบบติดตามการ
ใช้งานในรูปแบบ Log file พัฒนาแบบสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือจัด เก็บข้อมูลติดตามการใช้ งานโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนของศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลการติดตามการใช้งานโปรแกรมการบริการข้อมูลประชาชนของศาล
แขวงพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ทั้งข้อมูลที่
ให้บริการ และส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละประเภทมากยิ่งข้ึน 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 1. การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของโปรแกรมนั้นไม่ควรให้ผู้ใช้มีความรู้สึกร าคาญ หรือผู้ใช้ไม่รู้สึกใด ๆ 
เลยว่าระบบก าลังจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของตนเองอยู่ เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานจนมากเกินไป เพียง
แค่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบจะท าการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานด้วยวิธีการดัก
จับข้อมูลการใช้งานจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กระท าลงบนหน้าต่างโปรแกรมจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
เช่นเดียวกับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) ที่เรียกว่า Capture and 
playback ซ่ึงเป็นการบันทึกเหตุการณ์ใช้งานในรูปแบบวีดีโอแล้วน ากลับมาเล่นใหม่เพ่ือดูพฤติกรรมการใช้งาน
ตั้งแต่การคลิกเมาส์ การกวาดสายตาบนหน้าจอ การคลิกปุ่มเมนู พฤติกรรมการพิมพ์ เป็นต้น แล้วน ามา
วิเคราะห์ เพ่ือออกแบบส่วนต่อประสานให้สอดคล้องกับการใช้งาน  ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
โปรแกรมท่ีต้องการทราบว่าผู้ใช้เลือกใช้รายการใดบ้างบนโปรแกรม จึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยการบันทึก
เหตุการณ์การใช้งานโปรแกรมในแต่ละหน้าต่างจากการคลิกปุ่มเมนู และการพิมพ์ข้อความ แล้วจัดเก็บบันทึก
ในรูปแบบ log file ลงฐานข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุด รบกวนผู้ใช้น้อยที่สุด และได้ข้อมูลน ากลับมาตรวจสอบ
วิเคราะห์ ได้ในภายหลัง   
  2. การบริการประชาชนในหน่วยงานราชการนอกจากการสอบถามข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานแล้ว ปัจจุบันนิยมการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองในจุดบริการด้วยคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่
จะต้องพัฒนาเพ่ืองานบริการ โดยท าอย่างไรให้การใช้คอมพิวเตอร์มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้มากที่สุด 
การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interface, HCI) มีเป้าหมายใน
การศึกษาอยู่หลายเป้าหมาย ความสามารถใช้งานได้ (Usability) เป็นเป้าหมายหนึ่ง ที่มีแนวคิดที่เกี่ยวกับการ
ท าระบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และง่ายต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ก่อความล าบาก หรือร าคาญกับผู้ใช้  
มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การจัดล าดับความส าคัญของเมนูจากซ้ายไปขวา การกรอกข้อมูล
จากบนลงล่าง เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบหน้าต่างโปรแกรมให้น่าใช้และเป็นที่พอใจ คือ การออกแบบ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface, UI) โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ สี ตัวอักษร ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการมากที่สุด  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในแบบ log file น าข้อมูลที่จัดเก็บได้มารวบรวมวิเคราะห์ ประมวลผลและ
สรุปผล เพ่ือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ค้นหา ข้อมูลที่ให้บริการ และออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานโปรแกรม
บริการข้อมูลประชาชน ของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดยจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2557 มีข้ันตอน ดังนี้ 
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1. ศึกษาหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลคดีของศาล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิยามศัพท์ที่ใช้ติดต่อ
ราชการกับศาล และรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาติดต่อราชการศาล 

2. ศึกษาหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interface, HCI) 
ในด้านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface, UI) เพ่ือน ามาปรับปรุงหน้าจอการใช้งานให้
เหมาะสมกับผู้ใช้ 

3. ศึกษาแนวทางวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ log file และศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมบริการ
ข้อมูลประชาชนที่ใช้งานอยู่ในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 

4. สังเคราะห์ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการศาล เพ่ือจัดกลุ่มประเภทผู้ใช้งานด้วยวิธีการสังเกตและ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  

5. พัฒนาระบบติดตามการใช้งาน คือ การสร้าง log file จัดเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมบริการ
ข้อมูลประชาชน โดยจะใช้ตัวเลขแทนค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วบันทึกลงตารางในรูปแบบ
ฐานข้อมูล ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

6. วิเคราะห์ ประเมินผลการติดตามการใช้งาน โดยใช้หลักสถิติเชิงบรรยายน าเสนอสารสนเทศ 
บรรยายสรุปกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ ด้วยตัวออกแบบสอบถามของ Microsoft Access และ Microsoft 
Excel เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  

7. ปรับปรุงโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชน ทั้งในส่วนข้อมูลที่ให้บริการ และส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม  

8. สรุปผล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนของศาลแขวงพระนครศรี อยุธยา 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 จากการสังเคราะห์กลุ่มผู้ใช้ที่มาใช้งานบริการข้อมูลประชาชน
สามารถแบ่งประเภทผู้ใช้งานได้ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่อัยการ 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ 3) ทนายความ 4) โจทก์/จ าเลย 
ในคดี 5) ประชาชนทั่วไป 6) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยุติธรรม 7) อ่ืน ๆ โดยแบ่งขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ระบุประเภทผู้ใช้ 2) ค้นหาข้อมูล และ 3) การดูรายละเอียดข้อมูล จากการจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้งานทั้งใน 3 ขั้นตอนนั้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ประเภทผู้ใช้งาน สามารถจัดล าดับผู้ใช้งานจาก 7 ประเภท ได้ดังนี้ 1) ทนายความ ร้อยละ 57.40 
2) ผู้ใช้ประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ 14 ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ประกันภัยอิสรภาพ เป็นต้น 3) 
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โจทก์ หรือจ าเลยที่เกี่ยวข้องในคดี ร้อยละ 9.43 4) ประชาชนร้อยละ 8.04 5) เจ้าหน้าที่อัยการร้อยละ 7.35 
6) เจ้าหน้าที่ต ารวจร้อยละ 2.88 7) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยุติธรรมทละร้อยละ 0.79 ดังภาพประกอบที่ 1 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลร้อยละของข้อมูลประเภทผู้ใช้ที่เข้าใช้งาน 
 

 2. ประเภทการค้นหา จากรายการค้นหาจ านวน 17 รายการที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้นั้น สามารถ
จัดล าดับการใช้ประเภทข้อมูลในการค้นหาได้ดังนี้  1) หมายเลขด าร้อยละ 76.43 2) หมายเลขแดงร้อยละ 
12.23 3) ชื่อ-สกุลจ าเลยร้อยละ 6.44 4) ชื่อสกุลโจทก์ร้อยละ 3.31 5) วันนัดพิจารณาร้อยละ 1.04 6) ข้อหา
ที่ฟ้องร้อยละ 0.40 7) อ าเภอที่ฟ้องร้อยละ 0.14 8) เลขผัดฟ้องฝากขัง ส าหรับข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ อีก 9 
รายการไม่ปรากฏการใช้งาน ได้แก่ อัตราค่าส่งหมาย คดีฟ้ืนฟู ค้นชื่อนามสกุลจ าเลยคดีฟ้ืนฟู ชื่อนามสกุล
บุคคลสูญหาย ชื่อนามสกุลผู้เสียหาย ที่อยู่โจทก์/จ าเลย/คู่ความ ค้นหาที่อยู่จากชื่อโจทก์/จ าเลย/คู่ความ 
หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อหรือนามสกุลผู้ตายดังภาพประกอบที่ 2 
 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยุติธรรม, 0.79 % 

ต ารวจ, 2.88% 

อัยการ, 7.35% 

ประชาชนทั่วไป, 8.04% 

โจทก์/จ าเลย, 9.43% 

อื่น ๆ , 14.10% 

ทนาย, 57.40% 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงผลร้อยละของประเภทข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาของผู้ใช้ทั้งหมด 
 

3. รายละเอียดข้อมูลคดีที่สนใจดู จากรายละเอียดที่จัดแสดงให้ทั้งหมด 9 รายการ สามารถจัดล าดับ
ได้ดังนี้ 1) ข้อมูลคดีทั่วไปร้อยละ 61.24 2) ผลการส่งหมายร้อยละ 4.71 3) ระบบติดตามส านวนร้อยละ 
12.63 4) วันนัดพิจารณาร้อยละ 4.10 5) ค าสั่งศาลร้อยละ 3.39 6) สารบบร้อยละ 1.77 7) ข้อมูลอุทธรณ์
ร้อยละ 1.29 8) ข้อมูลฎีการ้อยละ 0.52 9) ครบฝากขังร้อยละ 0.35 ดังภาพประกอบที่ 3 

 
ภาพประกอบที ่3 แสดงผลร้อยของข้อมูลรายละเอียดคดีที่ผู้ใช้สนใจดู 

เลขผัดฟ้องฝากขัง, 0.14% 
อ าเภอที่ฟ้อง, 0.14% ข้อหาที่ฟ้อง, 0.40% วันนัดพิจารณา, 1.04% 

ช่ือสกุลโจทก์, 3.31% 

ช่ือสกุลจ าเลย, 6.44% 

หมายเลขแดง, 12.23% 

หมายเลขด า, 76.43% 

ข้อมูลคดีทั่วไป, 61.24%  ผลการส่งหมาย, 
14.71%  

ระบบติดตามส านวน, 
12.63%  

วันนัดพิจารณาคด,ี 
4.10%  

ค าสั่งศาล, 3.39%  
สารบบ, 1.77%  ข้อมูลอุทธรณ์, 1.29%  ข้อมูลฎีกา, 0.52%  ครบฝากขัง, 0.35 % 
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 4. ความสนใจในการเลือกประเภทข้อมูลส าหรับการค้นหาของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ผู้ใช้แต่ละ
ประเภทเลือกใช้ข้อมูลส าหรับการค้นหาแตกต่างไม่มากนัก สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานแต่ละประเภทเลือกใช้ค้นหา จาก 17 ประเภท ผู้ใช้เลือกใช้เพียง 8  
 ประเภท เท่านั้น 

ประเภทผู้ใช้/ 
รายการค้นหา 

 
อัยการ ต ารวจ ทนายความ 

โจทก/์
จ าเลย 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
ยุติธรรม 

ประชาชน
ทั่วไป 

อ่ืน ๆ  

หมายเลขด า        

หมายเลขแดง        

ชื่อสกุลโจทก์        

ชื่อสกุลจ าเลย        

วันนัดพิจารณา        

เลขผัดฟ้อง/ฝากขัง        

ข้อหาที่ฟ้อง        

อ าเภอที่ฟ้อง        

 
 5. ความสนใจดูรายละเอียดคดี ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท โปรแกรมที่พัฒนาไว้ได้จัดเตรียมแสดง
ข้อมูล 9 รายการ ซึ่งผู้ใช้แต่ละประเภทให้ความสนใจดูข้อมูลในแต่ละครั้งแตกต่างกัน แต่ทุกรายการถูกใช้งาน
ทั้งหมด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลความสนใจดูรายละเอียดคดีของผู้ใช้งานแต่ละประเภท 

ประเภทผู้ใช้/ 
รายการ 

อัยการ ต ารวจ ทนายความ 
โจทก/์
จ าเลย 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
ยุติธรรม 

ประชาชน
ทั่วไป 

อ่ืน ๆ  

ข้อมูลคดีท่ัวไป        
ผลการส่งหมาย        
ค าสั่งศาล        
ข้อมูลอุทธรณ์        
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลความสนใจดูรายละเอียดคดีของผู้ใช้งานแต่ละประเภท(ต่อ) 

ประเภทผู้ใช้/ 
รายการ 

อัยการ ต ารวจ ทนายความ 
โจทก/์
จ าเลย 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
ยุติธรรม 

ประชาชน
ทั่วไป 

อ่ืน ๆ  

วันนัดพิจารณา        
ระบบติดตามส านวน        
สารบบ        
ข้อมูลฎีกา        
ครบฝากขัง        

  
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสร้างแบบสอบถามในโปรแกรม  
  6.1  รายการประเภทข้อมูลที่ใช้ส าหรับค้นหา ผู้ใช้เห็นว่าประเภทข้อมูลส าหรับค้นหา 6 รายการ 

ที่มีประโยชน์ ได้แก่ เลขคดีด า เลขคดีแดง ชื่อนามสกุลโจทก์ ชื่อนามสกุลจ าเลยวันนัดพิจารณา และข้อหาที่
ฟ้อง ส าหรับอีก 11 รายการไม่มีประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลฎีกา ครบฝากขัง อัตราค่าส่งหมาย คดีฟ้ืนฟู ค้นชื่อ
นามสกุลจ าเลยคดีฟ้ืนฟู ชื่อนามสกุลบุคคลสูญหาย ชื่อนามสกุลผู้เสียหาย ที่อยู่โจทก์/จ าเลย/คู่ความ ค้นหาที่
อยู่จากชื่อโจทก์/จ าเลย/คู่ความ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อหรือนามสกุลผู้ตาย  ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับผล
การเลือกใช้ประเภทข้อมูลในการค้นหาของผู้ใช้  และไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการเพ่ิมรายการประเภท
ข้อมูลส าหรับการค้นหา 

 6.2 รายละเอียดข้อมูลที่แสดงผล ผู้ใช้เห็นว่ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงผลทั้ง 9 รายการ ได้แก่ 
ข้อมูลคดีทั่วไป ผลการส่งหมาย ค าสั่งศาล ข้อมูลอุทธรณ์ วันนัดพิจารณา ระบบติดตามส านวน สารบบ ข้อมูล
ฎีกา และครบฝากขัง มีประโยชน์ทั้งหมด และไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลที่จะ
แสดงผล 

 6.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ผู้ใช้ต้องการให้อ่านข้อมูลง่ายขึ้น ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น มีคู่มือ
การใช้งานส าหรับผู้ใช้ใหม่ และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมจะเห็นได้ว่า สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ทนายความ เจ้าหน้าที่อัยการ และโจทก์/จ าเลย และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ต ารวจ 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยุติธรรม และอ่ืน ๆ ดังนั้นในการพัฒนาระบบที่จะให้บริการข้อมูลของศาลใน
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อนาคต อาจจะให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ใช้งานหลักได้ ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปมีปริมาณน้อย น่าจะสืบ
เนื่องมาจากมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการค้นหาข้อมูลด้วย
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
 จากผลสรุปการใช้ประเภทข้อมูลในการค้นหาของโปรแกรมบริการข้อมูลประชาชนนั้น ถูกใช้ไปเพียง 
8 รายการเท่านั้น จาก 17 รายการที่เตรียมไว้ ซึ่งอีก 9 รายการ ไม่ได้ถูกเลือกใช้งานเลย โดยผู้ใช้แต่ละ
ประเภทเลือกประเภทข้อมูลไม่แตกต่างกันนัก ดังนั้นไม่จ าเป็นที่จะแยกประเภทข้อมูลการค้นหาตามประเภท
ผู้ใช้ แต่สามารถยุบรวมให้เหลือประเภทการค้นหาข้อมูลในหน้าต่างโปรแกรมเพียง 8 รายการ จึงสามารถ
ออกแบบหน้าต่างโปรแกรมส าหรับค้นหาใหม่ ที่มีพ้ืนที่มากขึ้นปรับตัวอักษรให้ใหญ่ ชัดเจนขึ้น และเหมาะสม
กับการใช้งานมากยิ่งขึ้น ดังภาพเปรียบเทียบที่ ภาพประกอบที่ 1 กับภาพประกอบที่ 2   
  

 
 

ภาพประกอบที่ 4 หน้าต่างการค้นหาข้อมูลในโปรแกรมเดิม มีรายการข้อมูลส าหรับค้นหา 17 รายการ 
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ภาพประกอบที ่5 หน้าต่างการค้นหาที่ปรับปรุงใหม่โดยลดจ านวนรายการค้นหาลง 
 
 จากผลสรุปการดูรายละเอียดข้อมูลคดีที่แสดง ผู้ใช้ทุกประเภทมีความต้องการดูรายละเอียดข้อมูลคดี
ที่แตกต่างกัน โดยที่เมนูแสดงรายละเอียดถูกใช้งานไปทั้งหมด และผู้ใช้ต้องการให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
ดังนั้นสามารถคงไว้ซึ่งข้อมูลทั้ง 9 รายการที่แสดงอยู่ แต่สามารถปรับเมนูการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการ
จัดล าดับเมนูใหม่ตามการเรียกใช้งานมากที่สุด และออกแบบให้อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดังภาพประกอบที่ 4 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อมูลเดิม 
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ภาพประกอบที่ 7 หน้าแต่งแสดงรายละเอียดข้อมูลใหม่จัดเรียงและออกแบบให้ง่ายต่อการอ่าน 
 
 ผู้ใช้ไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเก่ียวกับรายการค้นหา และรายละเอียดคดีที่ต้องการทราบ จึงสรุป
ได้ว่า ข้อมูลที่ให้บริการอยู่นั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้อยู่แล้ว โดยครอบคลุมทุก ๆ  ประเภทผู้ใช้ จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมรายการค้นหา และรายละเอียดที่จะแสดงผล ทั้งนี้ ยังสามารถตัดรายการค้นหาที่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ออกไปได้อีกด้วย สามารถปรับปรุงหน้าต่างส าหรับการค้นหาให้สะดวกง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น 
และปรับปรุงส่วนแสดงผลข้อมูลให้อ่านเข้าใจได้ยิ่งขึ้นด้วย 
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