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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งการสังเคราะห์ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สังเคราะห์และประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การ
จัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำ�นวนคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานอัยการสูงสุดจำ�นวน 29 คนโดยวิธีเจาะจง และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ด้านกฎหมายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 10 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความ
ต้องการและแบบประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสังเคราะห์
ได้ตัวแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ทำ�หน้าที่ทำ�การรับข้อมูล สำ�นวนคดีจากหน่วย
งานที่ส่งฟ้องคดีอาญาด้วยวิธีการเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วยโมดูลย่อย ดังนี้ โมดูลที่ 1) ทำ�การรับข้อมูล
จากหน่วยงานทีท่ �ำ การส่งฟ้องคดีอาญา 2) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 3) การพิสจู น์ตวั ตน
ส่วนที่ 2 การประมวลผลข้อมูลสำ�นวนคดี มาดำ�เนินการแยกลงตามสำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายต่างๆ
ประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้โมดูลที่ 1) การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ 2) การจัดการข้อมูล
สำ�นวนคดีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล3)ส่วนที่เก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ 4) จัดการสำ�นวนคดีทำ�หน้าที่เก็บ
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสารบบคดี และผลการประเมินตัวแบบมีค่าความสอดคล้องและระดับการค่ายอม
รับตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: เว็บเซอร์วิส สำ�นวนคดีอาญา เหมืองข้อมูล
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Abstract
The objectives of the research on the synthesis of web service technology model
for criminal file management of the Office of The Attorney General were to synthesize
and to evaluate the web service technology model for criminal file management of
the Office of The Attorney General. Target groups consist of 29 electronic file officers
of the Office of the Attorney General and 10 specialists in law and/or information
technology by using purposive sampling method. The employed research instruments
comprise of questionnaires and evaluation forms for web service technology model for
criminal file management of the Office of The Attorney General. The statistics, which
have been used for analyzing, compose of means, standard deviation. The results of
the synthesis comprise of two parts: the 1st part I the data pertaining to criminal files
which received from the criminal litigation by a web service method. This consists of
several modules as follows: Module I: data receiving from the prosecuted department,
Module II: completeness verification on data and Module III: authentication. The 2nd part
is data evaluation on criminal file distributing to each office of the executive director.
This part consists of sub-modules as follows: Module I: communication between user
and system, Module II: criminal file management by data mining method, Module III:
database system and Module IV: criminal file management for collecting fundamental
data and case lists. The result of model evaluation shown that the index of item-objective congruence and the level of acceptance of web service technology model for
criminal file management of the Office of The Attorney General are high in overall.
Keywords: web services, case criminal Litigation, data mining.
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บทนำ�
สำ�นักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมมีภาระหน้าที่ให้ความช่วย
เหลือประชาชนในการดำ�เนินการทางกฎหมายซึ่งสำ�นวนคดีที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบมีด้วย
กันหลายอย่างเช่น สำ�นวนคดีอาญา สำ�นวนคดีแพ่ง สำ�นวนคดียาเสพติด สำ�นวนคดีพิเศษเป็นต้น โดย
สำ�นวนคดีจะถูกส่งมาจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเป็นหลัก ปัจจุบันระบบสำ�นวนคดีของสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติและสำ�นักงานอัยการสูงสุดมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ซึง่ แยกส่วนกัน ทำ�ให้เกิดการเก็บข้อมูลซับซ้อนกันระหว่าง 2 หน่วยงาน (สำ�นักงานอัยการสูงสุด, 2557,
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, 2556) ซึ่งเป็นสำ�นวนคดีถือเป็นหัวใจสำ�คัญของสำ�นักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
แก้ปัญหาความซับซ้อนของการเก็บข้อมูลของ 2 หน่วยงานโดยใช้วิธีการเว็บเซอร์วิสเพื่อใช้ในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของทั้ง 2 หน่วยงานโดยอัตโนมัติอีกทั้ง
สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ต้องหาที่ส่งมาตรงกับเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลักเพื่อกรองข้อมูล
จัดเป็นหมวดหมู่ และได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สังเคราะห์ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด
2. เพื่อประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด
วิธีการดำ�เนินงานวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
มีแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
เว็บเซอร์วิส (Web service) คือระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คือเอกซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วสิ มีอนิ เทอร์เฟส ทีใ่ ช้อธิบายรูปแบบข้อมูลทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
ประมวลผลได้ (ลินรัตน์, 2549: 3 )
2. เหมืองข้อมูล (Data Mining)
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการทีก่ ระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพือ่ ค้นหารูปแบบ
และความสัมพันธ์ทซี่ อ่ นอยูใ่ นชุดข้อมูลนัน้ ในปัจจุบนั การทาํ เหมืองข้อมูลได้ถกู นาํ ไปประยุกต์ใช้ในงาน
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หลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม (เอกสิทธิ์, 2557 : 9)
3. ฐานข้อมูลสารบบคดีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
สารบบคดี คือ วิธีการรับสำ�นวนคดีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด โดยในส่วนของคดีอาญาของ
สำ�นักงานคดีอาญา จะประกอบไปด้วย (กรมอัยการ, 2503 : 310-962)
		 3.1 ส. 1 สารบบรับความอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา
		 ใช้ลงรับสำ�นวนการสอบสวนทีพ่ นักงานสอบสวนเห็นควรสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาและส่งตัวผูต้ อ้ งหา
พร้อมสำ�นวน คำ�ว่า “ส่งตัวมาพร้อมสำ�นวน” นั้นหมายความว่า ส่งตัวมาทันทีพร้อมสำ�นวน หรือส่งตัว
ภายหลังตามคำ�สั่งของพนักงานอัยการ
		 3.2 ส. 2 สารบบรับความอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
		 ใช้สำ�หรับลงรับสำ�นวนที่ยังไม่ได้มีการรับตัวผู้ต้องหา โดยพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่
ฟ้อง หรือเห็นควรสั่งฟ้องแต่ยังเรียกหรือจับตัวไม่ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนยังไม่มีความเห็นไม่ให้ลงรับ
ในส. 2 แต่ให้ลงรับในสารบบรับหนังสือทั่วไป
		 3.3 ส.3 สารบบความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำ�ผิด
ใช้สำ�หรับสำ�นวนการสอบสวนที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำ�ผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรงดการ
สอบสวน
		 3.4 ส. 5 สารบบความอาญาที่แก้ต่าง
ใช้สำ�หรับลงรับความอาญาที่แก้ต่างและให้ลงรับตั้งแต่วันที่รับเรื่องโดยต้องลงรับทุกเรื่องไม่ว่าผลที่สุด
พนักงานอัยการจะได้รับแก้ต่างให้
4. การพิสูจน์ตัวตนด้วยเลขประชาชน
		 เลขประจำ�ตัวประชาชนของคนไทย มีด้วยกัน 13 หลัก โดยแต่ละหลัก มีความหมายแตก
ต่างกันไป ทัง้ นี้ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าทีใ่ นการ
กำ�หนดเลขประจำ�ตัว แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซํ้ากัน และอาจยกเว้นแก่
บุคคลบางจำ�พวก เช่นสมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ชนั้ พระองค์เจ้า เป็นต้น โดยเมือ่ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2527 กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทะเบียนราษฎร ประกาศกำ�หนด
ให้บคุ คลภายในประเทศไทย ต้องมีเลขประจำ�ตัวประชาชน ปรากฏในทะเบียนบ้านและบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน และกำ�หนดให้ต้องดำ�เนินการจนเสร็จสิ้นทั้งหมด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เนือ่ งจากก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังไม่เคยกำ�หนดเลขประจำ�ตัวเช่นนีม้ าก่อน ดังนัน้ จึงกำ�หนดระยะเวลา
ดังกล่าว เพือ่ จัดระบบทะเบียนราษฎรให้เทียบเท่านานาประเทศ โดยบุคคลภายในประเทศไทยทัง้ หมด
จะต้องมีเลขประจำ�ตัวประชาชน เพือ่ แสดงตนว่าเป็นบุคคลประเภทใด (สำ�นักบริหารการทะเบียน กรม
การปกครองhttp://stat.bora.dopa.go.th/fop/pid13.htm)
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ตัวเลขหลักที่ 1ประเภทบุคคล ซึ่งมีอยู่ 8 ประเภทได้แก่
ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำ�หนดเวลา หมายความ
ว่า เด็กคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527เป็นต้นไป อันเป็นวันเริ่มแรกที่เขาประกาศ
ให้ประชาชนทุกคน ต้องมีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งเกิดที่อำ�เภอ หรือสำ�นัก
ทะเบียนในเขตที่อยู่ภายใน 15 วันนับแต่เกิดมา ตามที่กฎหมายกำ�หนด เด็กคนนั้นก็ถือเป็นบุคคล
ประเภท 1 และจะมีเลขประจำ�ตัวขึ้นด้วยเลข 1 และก็ต่อด้วยเลขหลักอื่นๆ อีก 12 ตัวเป็น 1 1001
01245 29 9 เป็นต้น ซึ่งเลขนี้จะปรากฏในทะเบียนบ้าน
ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำ�หนดเวลา หมายความว่า เด็ก
คนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่วันที่1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป แล้วบังเอิญว่าพ่อแม่ผู้ปกครองลืมหรือ
ติดธุระ ทำ�ให้ไม่สามารถไปแจ้งเกิดทีอ่ �ำ เภอหรือเขตภายใน 15 วันตามกฎหมายกำ�หนด เมือ่ ไปแจ้งภาย
หลัง เด็กคนนัน้ ก็จะกลายเป็นบุคคลประเภท 2 และจะมีเลขตัวแรกในทะเบียนบ้านขึน้ ด้วยเลข 2 ทันที
ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก(คือตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527) หมายความว่า บุคคลใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ
ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ในประเทศไทย มาตัง้ แต่กอ่ นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527คนนัน้ ถือว่าเป็นบุคคลประเภท
3 และก็จะมีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3
ประเภทที่ 4 คือ คนไทยและคนต่างด้าว ทีม่ ใี บสำ�คัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มเี ลข
ประจำ�ตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก หมายความว่า คนไทยหรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำ�คัญคนต่างด้าว ที่
อาจจะเป็นบุคคลประเภท 3 คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ทันได้เลขประจำ�ตัว ก็ขอ
ย้ายบ้านไปเขตหรืออำ�เภออื่น ก่อนช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527ก็จะเป็นบุคคลประเภท 4 ทันที
ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อ เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำ�รวจ หรือ
กรณีอื่นๆ
ประเภทที่ 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยูใ่ นลักษณะชัว่ คราว กล่าวคือคนทีม่ าอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย แต่ยงั ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย เพราะทางการ
ยังไม่รับรองทางกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยตามชายแดนหรือชาวเขา กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ในทะเบียน
ประวัติจะมีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7
ประเภทที่ 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ที่ได้รับใบสำ�คัญประจำ�
ตัวคนต่างด้าว หรือคนทีไ่ ด้รบั การแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนทีไ่ ด้รบั การให้สญ
ั ชาติไทย ตัง้ แต่
หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เป็นต้น
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คนทั้ง 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้น ที่จะมีบัตรประชาชนได้เลย ส่วนประเภท
ที่ 1 และ 2 จะมีบัตรประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน คืออายุ 15 ปี
แต่สำ�หรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการออก
บัตรประชาชนให้หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 (เลข 1001 ในตัวอย่างหรือสี่ตัวถัดไปจากตัวแรก) จะหมายถึง
รหัสของสำ�นักทะเบียนหรืออำ�เภอที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียน ขณะที่ให้เลข ซึ่งก็หมายถึงถิ่นที่อยู่ของเรา
นั่นเองกล่าวคือ เลขหลักที่ 2 และ 3จะหมายถึงจังหวัดที่อยู่ ส่วนหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงเขตหรือ
อำ�เภอใน จังหวัดนั้นๆ เช่น ถ้าเขียนว่า 1001 ก็หมายถึงว่า คุณอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ในเขตดุสิต เพราะ
10 ในหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงกรุงเทพมหานคร ส่วนเลข 01 ในหลักที่ 4และ 5 คือรหัสของสำ�นัก
ทะเบียนเขตดุสิต หรือถ้าเขียนว่า 1101 ก็จะหมายถึง อยู่ที่จังหวัด สมุทรปราการ อำ�เภอเมือง เพราะ
11 แรกคือ รหัสจังหวัดสมุทรปราการ และ 01 หลัง คือ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ เป็นต้นหลักที่ 6 ถึง
หลักที่ 10 (เลข 01245 ในตัวอย่าง) จะหมายถึง กลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก (หลักที่ 1)
ซึ่งทางสำ�นักทะเบียน ในแต่ละแห่ง ก็จะจัดกลุ่มเรียงไปตามลำ�ดับหรือหากเป็นเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบัน
เลขดังกล่าวก็จะหมายถึง เล่มทีข่ องสูตบิ ตั ร(ใบแจ้งเกิดทีอ่ �ำ เภอหรือเขตออกให้) ซึง่ ก็คอื เลขประจำ�ตัวใน
ทะเบียนบ้านของเด็กทีแ่ ต่ละอำ�เภอหรือเขตออกให้ และจะไปปรากฎในบัตรประชาชน เมือ่ ถึงอายุตอ้ ง
ทำ�บัตรนัน่ เอง แต่ถา้ ยังไม่ถงึ เกณฑ์เลขนี้ ก็จะปรากฏอยูแ่ ค่ในทะเบียนบ้านของเด็กเท่านัห้ ลักที่ 11 และ
12 (หมายเลข 29 ในตัวอย่างสมมุติ) จะหมายถึง ลำ�ดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทเป็นการจัด
ลำ�ดับว่าเราเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลประเภทนั้นๆหลักที่ 13 (เลข 9 ตัวสุดท้ายในตัวอย่าง) จะ
หมายถึง ตัวเลขสำ�หรับตรวจสอบความถูกต้องของเลขทัง้ 12 หลักแรกอีกทีตวั เลข 13 หลักทีก่ ล่าวข้าง
ต้น เป็นเลขประจำ�ตัวประชาชนของแต่ละคนนี้ แม้จะมิใช่ตัวเลขที่เราต้องใช้เป็นประจำ�ในชีวิตประจำ�
วัน ยกเว้นใช้ในการกรอกเอกสารบางอย่าง เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ แต่เลขนี้ก็มีความสำ�คัญยิ่ง
เพราะเป็นการสำ�แดงตัวตน “ความเป็นคนไทยหรือคนในประเทศไทย” ทีท่ �ำ ให้เราสามารถอาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยและใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วจิ ยั เกีย่ วกับคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดทำ�การวิจยั ได้ก�ำ หนด
ขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตการวิจัยเฉพาะสำ�นักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาและเกี่ยวข้องสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
2558กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำ�นวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
ทำ�การเลือกโดยวิธีเจาะจง จำ�นวน 29 คนและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำ�นวน 10 คน
การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด แบ่งขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
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1. ทำ�การศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งการแลกเปลีย่ นข้อมูล การพิสจู น์ตวั ตนและ การจัดข้อมูล
ให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ เป็นแนวทางในการสังเคราะห์ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวน
คดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดและจัดทำ�แบบสอบถามความต้องการจากผู้ใช้งานและทำ�การ
สอบถามความต้องการจากผู้ใช้งาน
2. ทำ�การสังเคราะห์ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด
3. ทำ�การออกแบบตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด
4. ประเมินความสอดคล้องตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดที่สมบูรณ์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องและการยอมรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความต้องการระบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญา
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุดเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ระดับความต้องการ น้อยสุดไปจนถึงมากสุด
2. แบบประเมินการยอมรับตัวแบบระบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญา
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุดเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ระดับการยอมรับ น้อยสุดไปจนถึง มากสุด
จากการศึกษาและสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญา
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้ผลการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าที่สำ�นวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ จัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
รายการความต้องการ

X

S.D.

ระดับความต้องการ

1. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสำ�นวนคดี
2. ด้านการจัดการความถูกต้องสำ�นวนคดี
3. ด้านรายงานความต้องการของผู้ใช้งาน
4. ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

4.44
4.43
4.26
3.68

0.76
0.73
0.82
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวมของระบบสารสนเทศ

4.26

0.82

มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าเจ้าหน้าทีส่ �ำ นวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด มีความ
ต้องการตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาอยูใ่ นภาพรวมอยูใ่ นระดับทีม่ าก
( X =4.26, S.D.= 0.82)
2. ผลการสังเคราะห์และทำ�การออกแบบตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวน
คดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้ตัวแบบดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดี
อาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดประกอบด้วย 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ทำ�หน้าที่ทำ�การรับข้อมูล สำ�นวนคดีจากหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีอาญาด้วย
วิธีการเว็บเซอร์วิส โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทำ�การรับข้อมูลจากหน่วยงานทีท่ �ำ การส่งฟ้องคดีอาญาโดยเป็นลักษณะข้อมูล แบบ XML ซึง่
จะมีขอ้ มูลทีส่ ง่ มาจะถูกแบ่งเป็น 2รูปแบบ ตามการแบ่งความรับผิดชอบสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
คดี ดังนี้ 1) แก้ต่างคดีอาญาทุกศาลในเขตกรุงเทพมหานคร 2) สำ�นวนจากสถานีตำ�รวจในความรับผิด
ชอบสอบสวนของสำ�นักงานคดีอาญา
2. ทำ�การตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลว่าได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำ�หรับในการทำ�
ปกรายงาน อก.1 อก.2 อก.3 และ อก1ก หรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจะต้องมีการส่งข้อความผ่าน
ระบบเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่ส่งสำ�นวนคดีให้ทำ�การส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติม โดยวิธีการทางสารบบ
คดีมาทำ�การเปรียบเทียบ
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3. ทำ�การพิสจู น์ตวั บุคคล คือการตรวจสอบของผูต้ อ้ งหามีความ ถูกต้องหรือไม่ โดยให้ เว็บเซอร์วสิ
นำ�เลขทีบ่ ตั รประจำ�ตัวประชาชนของผูต้ อ้ งหาจากสำ�นวนคดีไปขอข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่า ชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องหามีถูกต้องตามทะเบียนราษฎรหรือ
ไม่ ถ้าไม่ตรงกันจะทำ�การส่งข้อมูลกลับไปยัง หน่วยงานทีท่ �ำ การส่งสำ�นวน เพือ่ ไปให้ไปตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการนำ�ข้อมูลสำ�นวนคดีมาดำ�เนินการแยกลงตามสำ�นักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายต่างๆ
1. User Interface Module โมดูลนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารระหว่าง
ผู้ใช้กับระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถผ่านเข้าใช้ระบบได้ ทำ�การตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ นำ�เสนอเนื้อหา
ผ่านหน้าจอภาพของผู้ใช้ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ดูแลและระบบ
2. Data Case Module นำ�สำ�นวนคดีที่ได้รับจากทำ�เว็บเซอร์วิสมาจัดการด้วยวิธีการเหมือง
ข้อมูล โดยใช้วิธี Data Selection ในการนำ�ข้อมูลที่ถูกบันทึกมาวิเคราะห์เพื่อทำ�การส่งสำ�นวนไปยัง
ฐานข้อมูลสำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1-10ได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำ�หนดเรือ่ งการแบ่งความ
รับผิดชอบสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานคดี
3. Person Module เป็นส่วนทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้ เช่น ชือ่ -นามสกุล ตำ�แหน่ง
รหัสผ่าน ประวัติการทำ�งาน อายุการทำ�งาน เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ใช้
4. Content Module ทำ�หน้าที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของสารบบคดีและอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		 4.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารบบคดีประเภทที่ใช้งานรับสำ�นวนคดีกับสำ�นักงานคดี
อาญาที่อาคารถนนรัชดาภิเษก ดังนี้
			 ส.1 สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา
			 ส.2 สารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
			 ส.3 สารบบความอาญาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำ�ผิด
			 ส.5 สารบบความอาญาที่แก้ต่าง
		 4.2 เก็บข้อมูลการแบ่งความรับผิดชอบสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานคดีในส่วนเฉพาะ
สำ�นักงานคดีอาญา ที่อาคารถนนรัชดาภิเษก ดังนี้
สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1-2 รับผิดชอบ แก้ต่างคดีอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3-10 รับผิดชอบ สน.คดีอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร
		 4.3 ผลการประเมินสอดคล้อง (Index of consistency : IOC) =0.95 และทำ�ค่าการ
ยอมรับตัวแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การยอมรับตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับยอมรับ

1. .กรอบแนวคิดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการยอมรับ“ตัว
แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด”
2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และการยอมรับของขัน้ ตอนการวิเคราะห์
การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดด้วย วิธีเทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส
3. ความสอดคล้องและการยอมรับของขั้นตอนการวิเคราะห์การจัดการ
สำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุดด้วย วิธเี ทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ ”

4.50

0.76

มากที่สุด

4.50

0.76

มากที่สุด

4.50

0.76

มากที่สุด

ภาพรวมของระบบสารสนเทศ

4.50

0.76

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาอยูใ่ นภาพ
รวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด(= 4.5, S.D.= 0.76)

ผลการศึกษา
1. ได้ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสำ�นวนคดีอาญากับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้
2. ได้ตวั แบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
เพือ่ พัฒนาเป็นต้นแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ เพือ่ การจัดการสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด

สรุปผล
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สังเคราะห์ตวั แบบเทคโนโลยีส�ำ นวนคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้จากการศึกษา เอกสาร ตำ�รา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากผลการวิจัยได้กรอบแนวคิดประกอบด้วยสิ่งต่าง ดังนี้
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		 ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ทำ�หน้าที่ทำ�การรับข้อมูล สำ�นวนคดีจากหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีอาญา
ด้วยวิธีการเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้ โมดูลที่ 1. ทำ�การรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ทำ�การ
ส่งฟ้องโมดูลที่ 2. การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโมดูลที่ 3. การพิสูจน์ตัวตน
ส่วนที่ 2 ประมวลผลข้อมูลสำ�นวนคดีมาดำ�เนินการแยกลงตามสำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่าย
ต่างๆ ประกอบด้วยโมดูลดังนี้ 1. โมดูลการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ 2. โมดูลการจัดการข้อมูล
สำ�นวนคดีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล 3. โมดูลส่วนที่เก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ 4. โมดูลจัดการสำ�นวนคดี
ทำ�หน้าที่เก็บข้อมูลพื้นฐานข้อสารบบคดี
ผลการประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการสำ�นวนคดีของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินการยอมรับตัวแบบ ผลปรากฏมีการรับรับอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.50 สามารถนำ�ตัวแบบดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการ
บริหารจัดการสำ�นวนคดีของสำ�นักงานอัยการสูงสุดต่อไป

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีการสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำ�นวนคดีอาญา
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด ด้วยวิธกี ารใช้เว็บเซอร์วสิ เข้ามาช่วยในการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง 2 หน่วย
งานและใช้วิธีการเหมืองข้อมูลมาจัดการ การจัดหมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อลดความซํ้า
ซ้อนของข้อมูลสำ�นวนคดีอาญาระหว่างสำ�นักงานอัยการสูงสุดและสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ทั้งนี้งาน
วิจยั ดังกล่าวจะมีความสอดรับกับงานวิจยั กระบวนการสร้างความสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ดว้ ย
วิธกี ารเหมืองข้อมูล งานวิจยั ดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่ ให้ระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆในหมาวิทยาลัยสามารถใช้งานรวบกันได้เพือ่ ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ทำ�ให้
ลดเวลาการดำ�เนินการ ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริการในการมาติดต่องาน (อนุชาวดี,2556)

ข้อเสนอแนะ
การนำ�ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการสำ�นวนคดีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ไปพัฒนาต่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการสำ�นวนคดีของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดต่อไป จะช่วยให้ลดขั้นตอนในการทำ�งานด้านสำ�นวนคดีอาญาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
และทำ�ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่รอผลคดีจากอัยการได้รวดเร็วขึ้นว่าคดีต้องไปถึงขั้นศาลหรือไม่
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