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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาในครั ,งนี, มวีตัถุประสงค์เพื;อศึกษาปัจจยัที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจดัการ

พจิารณาคดผีูบ้รโิภครปูแบบออนไลน์ กรณีศกึษา ศาลยุตธิรรมในเขตภาคเหนือ ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

คอื ขา้ราชการศาลยุตธิรรม ตําแหน่งประเภทวชิาการ ตําแหน่งประเภททั ;วไป สงักดัศาลยุตธิรรมในเขต

ภาคเหนือหรือศาลจังหวัดและศาลแขวงในสงักัดภาค S ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ;วไปจากผู้ตอบ
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ปฏบิตัริาชการในกลุ่มงานชว่ยพจิารณาคด ีตาํแหน่งระดบัปฏบิตังิาน อายรุาชการ ]-^Y ปี พบวา่ ปัจจยั

ดา้นความเขา้ใจใชเ้ป็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยั

ด้านการเรยีนรู้อย่างต่อเนื;องโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านความเชี;ยวชาญในการพจิารณาคดี

ผู้บรโิภค รูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านความเขา้ใจใช้เป็น ปัจจยัด้านทกัษะ  

และปัจจยัด้านการเรยีนรู้อย่างต่อเนื;องส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจดัการพจิารณาคดผีู้บรโิภค

รปูแบบออนไลน์ กรณีศกึษา ศาลยตุธิรรมในเขตภาคเหนือ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี;ระดบั Y.YS 
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ABSTRACT 

 
 This study the objective of this research was to study the factors affecting the expertise 

in online consumer trial management, a case study of the court of justice in the northern region. 

The sample population is judicial service officers in academic positions and general type positions 

under the court of justice in the northern region or provincial courts and municipal courts in 

regions 5  

 The results of the analysis of personal data from 247 respondents, mostly female, aged 

between 30 to 39 years old, with bachelor's degrees, who perform official duties in the trial support 

section, general operational level, and service life between 6 to 10 years old. Found that the 

comprehension factor used as a whole was at a high level, the overall skill factor was moderate, 

the overall continuous learning factor was at a high level, and factors of expertise in online 

consumer case litigation management at a high level. The comprehension factor, skill factor, and 

continuous learning factors It is a factor that affects the expertise in online consumer case 

litigation management case study of the court of justice in the northern region,  statistically 

significant at the 0.05 level. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ 

ต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่อาจ

ดำเนินการได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมจึงจำเป็นต้องปรับระบบการทำงานในวิถีชีวิตใหม่

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญโดยการนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาปรับใช้กับกระบวนพิจารณาต่างๆ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าอันอาจส่งผล

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความปลอดภัยของสังคม (สำนักกฎหมายและวิชาการ 

ศาลยุติธรรม, ส่วนพัฒนากฎหมาย, 2564)  

 ศาลยุติธรรมเริ่มเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ นับแต่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 34/1 มาตรา 51 วรรคสอง และมาตรา 68 ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนด

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพ่ืออนุมัติบัญญัติหรือข้อกำหนดกลาง กำหนดหลักการ

รองรับให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การฟ้องคดี การยื่นและส่งคำ

คู่ความและเอกสาร การแจ้งคำสั่งของศาล การจัดทำสารบบความหรือสารบบคำพิพากษา การสืบพยาน

และการรับฟังพยานหลักฐาน การวินิจฉัยคดี การดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ สามารถดำเนินการ 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกระทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การ

พิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน ผู้มีอรรถคดีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว (สำนัก

กฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, 2564)  

 ประธานศาลฎีกาได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2563 เพื่อรองรับกระบวนพิจารณาของศาลให้สามารถทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จนเสร็จสิ้นไป

ทั้งคดี ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาฉบับนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา (สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, 2564) 

 โดยที่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 

ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภค 

ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหาย

ต้องใช้เวลานาน และสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้

เห็นของตนเอง อีกทั ้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที ่เสียเปรียบ 

จนบางครั้งนำไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให้มี

ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย



ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ ้มครองสิทธิ 

ของผู้บริโภค ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 

ของสินค้าและบริการให้ดีย่ิงข้ึน (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2563, หน้า 3) 

 การใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยประกอบ

ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกปัญหา และมีการเลือกใช้อย่างเหมาะกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่มี

หรืออาจขยายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของแต่ละศาลหรือประเภทคดี และมีการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะคู่ขนานกับการพิจารณาตามระบบเดิมซึ่งจะ

ช่วยให้การปรับเปล่ียนเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป (สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2564, หน้า 42) 

 การพิจารณาคดีผู้บริโภค มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับการพิจารณาคดีด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ต้องอาศัย

เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หรือบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย ที่มีทักษะความรู้

ความสามารถ ในการสนับสนุนการพิจารณาคดีของผู้พิพากษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องพิจารณาคดี และการพิจารณาคดีผู้บริโภคพร้อมกันหลายคดีในวันเวลา

เดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้เกิดความล่าช้าในการในการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดี

ผู้บริโภค รูปแบบออนไลน์ กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์

ความรู้และการจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์  

หรือการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หรือเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

อย่างเชี่ยวชาญ และช่วยสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาในรูปแบบออนไลน์ได้อย่าง

รวดเร็วต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ 

กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 ปัจจยัด้านความเขา้ใจใช้เป็น ทกัษะ และการเรยีนรู้อย่างต่อเนื;อง ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญ 

ในการจดัการพจิารณาคดผีูบ้รโิภครปูแบบออนไลน์ กรณีศกึษา ศาลยตุธิรรมในเขตภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตดา้นพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

และตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือหรือ ศาลจังหวัดและศาลแขวงในสังกัด

ภาค 5  

 ขอบเขตดา้นเนื,อหา ตัวแปรอิสระ คือ ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) ทักษะ (Skill) การเรียนรู้
อย่างต่อเนื ่อง (Continuous Learning) ตัวแปรตาม คือ ความเชี ่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดี
ผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด  

 คดผีู้บรโิภค เป็นคดแีพ่งที;มกีารพจิารณาคดทีี;มขีอ้พพิาทในการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอื

สนิเชื;อ ระหว่าง ผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบการ หรอืผูป้ระกอบธุรกจิ ในการเรยีกรอ้งสทิธคิวามเสยีหายที; 

เกดิขึ,น คดผีูบ้รโิภคที;เขา้สู่กระบวนการพจิารณาคดขีองศาลยุตธิรรม ไดแ้ก่ การกู้ยมืเงนิ บตัรเครดติ 

บตัรสนิเชื;อ การเช่าซื,อสนิค้า คดเีกี;ยวกบัผู้ซื,อไม่ชําระค่าสนิค้าหรอืบรกิารจากผู้ประกอบการตามที;

กําหนด การเช่าซื,อรถยนต์จากผูป้ระกอบการสนิเชื;อ การซื,อขารถจกัรยานยนต์ เครื;องคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์เครื;องใชไ้ฟฟ้า การไมช่าํระคา่บรกิารบตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด สนิเชื;อเงนิกู ้ตามสญัญาเชา่ซื,อ

หรอืสญัญาซื,อขาย จงึนํามาสู่การพจิารณาคด ีเพื;อใหผู้ซ้ื,อหรอืผูร้บับรกิาร ชําระค่าสนิคา้หรอืธุรกรรม 

 

ความเข้าใจใช้เป็น 
Literacy 

 
 
 
 

ความเชี(ยวชาญในการจดัการ
พิจารณาคดีผู้บริโภค  

รปูแบบออนไลน์ 

 

กรณีศึกษา :  
ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ 

 

ทักษะ 
Skill 

 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Continuous Learning 



ที;เกิดขึ,น ซึ;งสอดคล้องกบั สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (TS]X) ได้ให้ความหมาย  

คดผีูบ้รโิภคไวว้า่ คดแีพง่ประเภทหนึ;งที;มขีอ้พพิาทระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธุรกจิ โดยที;ขอ้พพิาท

นั ,นเกี;ยวพนักบัสทิธหิรอืหน้าที;ตามกฎหมายอนัเนื;องมาจากการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารหรอืเกี;ยวกบั

ความรับผิดต่อความเสียหายที;เกิดขึ,นจากสินค้าที;ไม่ปลอดภัย โดยที;คดีผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์  

เพื;อคุม้ครองทั ,งผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบธุรกจิและประสงคใ์หผู้เ้สยีหาย ไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาดว้ยความ

สะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย เนื;องจากไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

ในการฟ้องคด ีรวมถงึ การไดร้บัยกเวน้คา่ขึ,นศาล  

  กระบวนการหรอืขั ,นตอนในการพจิารณาคดีผู้บรโิภคในวนันัดพจิารณาคดี จะกําหนดวนั 

นดัพจิารณาคดโีดยเรว็ มรีปูแบบกระบวนการ X ขั ,นตอน ดงันี, ^. การไกลเ่กลี;ย T. การใหก้ารจาํเลย  

X. การสบืพยาน 

 ^. การไกล่เกลี;ย เป็นขั ,นตอนแรกในวนันัดพจิารณาคดขีองคู่ความ โดยเป้าหมายในการเจรจา

ไกล่เกลี;ยประนีประนอมยอมความ เพื;อระงบัข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจของคู่ความทั ,งสองฝ่าย 

(Win Win Together) การรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างคู่ความ และการลดจํานวนคดใีนการพจิารณา

พพิากษาคดขีองศาล โดยไม่มคี่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมในการไกล่เกลี;ย ผู้มอีํานาจในการเจรจา 

ไกล่เกลี;ยประนีประนอมยอมความ ไดแ้ก่ ผูพ้พิากษา เจา้พนักงานคด ีบุคคลที;ศาลกําหนด หรอืบุคคล 

ที;คู่ความตกลงกนัให้เป็นผูไ้กล่เกลี;ยโดยคู่ความทําความตกลงหรอืเงื;อนไขในการชําระค่าสนิค้าหรอื

บรกิาร ด้วยสญัญาประนีประนอมยอมความ เพื;อให้ศาลมคีําพพิากษาตามยอม ซึ;งมผีลบงัคบัตาม

กฎหมาย หากคู่ความตกลงกนัไม่ไดจ้ะดําเนินการในขั ,นตอนต่อไป คอืการใหก้ารต่อสูค้ด ีกรณีจําเลย

ประสงคต่์อสูค้ด ีหรอืการสบืพยาน กรณีจาํเลยไมป่ระสงคต่์อสูค้ด ี 

 T. การใหก้าร กรณีจาํเลยในคดผีูบ้รโิภค ประสงคย์ื;นคาํใหก้ารต่อสูค้ด ีเกี;ยวกบัการขาดอายุความ

ในการฟ้องคดผีูบ้รโิภคของโจทก ์เชน่ การฟ้องใหจ้าํเลยชาํระหนี,จากบตัรเครดติ มอีายคุวาม T ปี นบัแต่

วนัที;มกีาํหนดชาํระหนี,ครั ,งสดุทา้ย หรอืนบัแต่วนัที;จาํเลยชาํระหนี,วนัสดุทา้ย จาํเลยสามารถยื;นคาํใหก้าร 

โดยขอความช่วยเหลอืจากเจา้พนักงานคด ีในการจดัทําคําใหก้ารต่อสูค้ด ีเพื;อประกอบการพจิารณา

พพิากษาคด ีหรอืการสบืพยานในส่วนที;เกี;ยวขอ้ง กรณีจําเลยไม่ประสงค์ยื;นคําใหก้ารต่อสูค้ด ีถอืว่า

จาํเลยขาดนดัยื;นคาํใหก้าร ศาลจะพจิารณาพพิากษาคดไีปฝ่ายเดยีว 

 X. การสบืพยาน หลงัจากกระบวนการขั ,นตอนที;จําเลยยื;นคําใหก้ารต่อสูค้ด ีเช่น การต่อสูค้ดี

เรื;องอายุความในการฟ้องคดขีองโจทก์ โดยนําคาํฟ้องประกอบคาํใหก้ารแลว้กําหนดประเดน็ขอ้พพิาท

และหน้าที;นําสืบพยาน หลงัจากนั ,นจึงกําหนดวนันัดสืบพยาน เมื;อสืบพยานแล้วเสร็จจะพิจารณา

พพิากษาคดดีว้ยคาํพพิากษาหรอืคาํสั ;งต่อไป 

 ความเชี;ยวชาญ เป็นส่วนหนึ;งที;เกิดมาจากกระบวนการปฏิบตัิงาน การสั ;งสมทกัษะความรู้

ความสามารถในการปฏบิตังิานดว้ยความชาํนาญ จงึก่อใหเ้กดิเป็นความเชี;ยวชาญในการปฏบิตังิานหรอื

ความเชี;ยวชาญในการพจิารณาคดผีูบ้รโิภครูปแบบออนไลน์ ต้องอาศยัความรูค้วามสามารถทางดา้น

กฎหมายวชิาการ เทคนิควธิกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูป้ฏบิตังิานหลายปัจจยัเพื;อก่อใหเ้กดิความ



เชี;ยวชาญในการปฏบิตังิานหรอืเกดิความเชี;ยวชาญในอาชพี โดยมคีวามสอดคล้องกบัแนวความคดิ 

บุษยมาศ แสงเงนิ (TSS[) การสั ;งสมความเชี;ยวชาญในงานอาชพี (Expertise) อาจเรยีกในชื;ออื;น ไดแ้ก่ 

การตระหนักด้านกฎหมาย (Legal Awareness) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) 

ภาพลกัษณ์ของผูช้่วยเหลอืที;เชี;ยวชาญ (Expert -Helper Image) ทกัษะการวนิิจฉัย (Diagnostic Skill) 

และการยดึมั ;นต่อการเรยีนรู ้(Commitment to Learning) อกีชื;อหนึ;งที;มกัไดย้นิกนับ่อย คอื การเรยีนรู้

อยา่งต่อเนื;อง (Continuous Learning)  

 ความเชี;ยวชาญหรอืความเชี;ยวชาญในงานอาชพีเป็นส่วนประกอบหนึ;งในสมรรถนะในการทํางาน 

พรีะ พนาสุภน (TSS]) อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะ (Competency) ดา้นความเขา้ใจใชเ้ป็น 

(Literacy) ทกัษะ (Skill) ความเชี;ยวชาญ (Expertise) และอธบิายความหมายไวว้า่ 

 ^. ความเขา้ใจใชเ้ป็น (literacy) คอื “ความสามารถในระดบัเขา้ใจและปฏบิตัไิด”้ ความรูอ้ย่าง

เดยีวไม่เพยีงพอ ต้องมคีวามสามารถในการแปลความ ตคีวาม ขยายความความรู้ และนําความรูน้ั ,น 

ไปประยุกตใ์ช ้หรอื ลงมอืปฏบิตัไิด ้เช่น ICT literacy คอื เขา้ใจและสามารถใช ้ICT ได ้health literacy  

คอื มคีวามเขา้ใจเรื;องสุขภาพและสามารถดําเนินชวีติใหเ้ป็นคนมสีุขภาพดไีด ้ literacy ทางดา้นภาษา 

คอื อ่านเขา้ใจ สามารถเขยีนสื;อสารและพดูสื;อสารรูเ้รื;อง  

 T. ทกัษะ (Skill) คอื “ความสามารถในการปฏบิตัไิดใ้นระดบัที;ทาํไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่หรอืชาํนาญ 

อนัเกดิจากการทําหรอืปฏบิตับ่ิอยๆ” ทกัษะจะตอ้งมาจากพื,นฐานสาํคญัคอื ความเขา้ใจใชเ้ป็น ปัจจุบนั

การประเมนิผลลพัธ์ของการเรยีนรู ้(Learning outcomes) มกัจะกําหนดตวับ่งชี,สําคญัคอื ความเขา้ใจ 

ใช้เป็นและทกัษะ (literacy and skill) เช่น ความเขา้ใจใช้เป็นในด้าน ICT ความเขา้ใจใช้เป็นในด้าน

ภาษา, ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทกัษะการสื;อสาร ทกัษะการทาํงานรว่มกนั  

 X. ความเชี;ยวชาญ (expertise) คอื “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ;งที;ปฏบิตัไิด้ในระดบัดี

มาก โดดเดน่ หรอืเชี;ยวชาญ” ผูเ้ชี;ยวชาญ (Expert) คอื ผูท้ี;มคีวามสามารถโดดเดน่ในสาขาใดสาขาหนึ;ง 

หรอื มทีกัษะในระดบัสงูทางดา้นสาขาใดสาขาหนึ;ง เช่น ผูเ้ชี;ยวชาญดา้นการสอนผูเ้ชี;ยวชาญ ดา้นการ

ออกแบบ  

 U. สมรรถนะ (competency) คอื “ทกัษะที;จําเป็นต่อการทํางานตามอาชพีหรอืตําแหน่งหน้าที;” 

เช่น สมรรถนะของผูป้ระกอบวชิาชพีคร ูสมรรถนะของผูป้ระกอบวชิาชพีบรหิาร ซึ;งเป็นผลมาจากการ 

ที;คนคนนั ,นมคีวามเขา้ใจใชเ้ป็นและทกัษะในดา้นต่างๆ ที;จําเป็นต่อการทํางานตามสาขาวชิาชพีหรอื

ตาํแหน่งงานนั ,น และแสดงพฤตกิรรมนั ,นออกมาใหเ้ป็นที;ประจกัษ์ 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การศกึษาเรื;อง ปัจจยัที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจดัการพจิารณาคดผีู้บรโิภครูปแบบ

ออนไลน์ กรณีศกึษา ศาลยุตธิรรมในเขตภาคเหนือ เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ Quantitative research 

โดยดําเนินการรวบรวมขอ้มูลด้วยรูปแบบการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 

เป็นเครื;องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 



 การสุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั ้งนี ้ เป็นการสุ ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น  

Non-Probability Sample แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจัย (Purposive Sampling) การเลือกแบบเจาะจงหรือการ

เลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย การเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหลักเหตุผลและ

วิจารณญาณของผู้วิจัย โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 ส่วนดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามคำถามปลายปิด (Closed End 
Question) ในรูปแบบรายการตรวจสอบ (Check List) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบ
เดียว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาในการรับราชการ  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) ด้านทักษะ (Skill) ด้านการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง (Continuous Learning) ในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ เป็นแบบสอบถาม

โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด  

 ส่วนที ่ 3 ความเชี ่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู ้บริโภครูปแบบออนไลน์ กรณีศึกษา  

ศาลยุติธรรมในภาคเหนือ เป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคะแนนเป็น 

5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ เป็นแบบสอบถามคำถาม

ปลายเปิด (Open End Question) 

  
ผลการวิจยั 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบ

ออนไลน์ กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ เลือกใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ Google 

Form โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม Scan QR Code ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 247 คน 

 วเิคราะหข์อ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามตามลาํดบั ดงันี,    

 สว่นที; ^ ขอ้มลูทั ;วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ทดสอบโดยคา่ความถี; และรอ้ยละ  

 ส่วนที; T การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) ทักษะ (Skill)  

การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) ที;สง่ผลต่อความเชี;ยวชาญ และปัจจยัความเชี;ยวชาญ

ในการการจดัการพจิารณาคดผีูบ้รโิภครูปแบบออนไลน์ ทดสอบโดยหาค่าเฉลี;ย (Mean หรอื 𝑋") และ

สว่นเบี;ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนที; X วิเคราะห์ข้อมูลเพื;อทดสอบสมมติฐานความเชี;ยวชาญในการจดัการพิจารณาคดี

ผูบ้รโิภครูปแบบออนไลน์ โดยเปรยีบเทยีบดว้ย Multiple Regression กําหนดระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

ที;ระดบั Y.YS 

 สว่นที; U การสรปุผลการทดสอบสมมตุฐิาน 

 



 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.70 และผูต้อบ

แบบสอบถามที;เป็นเพศชาย จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 26.30 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั ,งหมด TU7 คน อายุ 30-39 ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ลำดับถัดมาอายุ 40-49 ปี จำนวน 

95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 โดยลำดับสุดท้าย

อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี

จํานวน ^¢T คน คดิเป็นร้อยละ V].^Y ลําดบัถดัมาสําเรจ็การศึกษาในระดบั ปวส.หรอือนุปรญิญา 

จํานวน ST คน คดิเป็นร้อยละ T^.^Y โดยผู้สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท จํานวน S คน คดิเป็น 

รอ้ยละ T และลําดบัสุดทา้ยระดบั ปวช. จํานวน T คน คดิเป็นรอ้ยละ Y.¢Y ปฏิบัติงานในกลุ่มงานช่วย

พิจารณาคดี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ลำดับท่ี 2 ปฏิบัติราชการในกลุ่มงานบริหารจัดการคดี

หรือกลุ ่มงานคดี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และลำดับที ่ 3 ปฏิบัติราชการในกลุ่มงาน 

ช่วยอำนวยการ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ปฏิบัติงานตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน จำนวน 99 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.10 ลำดับที่ 2 ระดับชำนาญงาน จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และลำดับที่ 3 

ระดับปฏิบัติการ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการ 

6-10 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 ลำดับถัดมาอายุราชการ 1-5 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.40 และอายุราชการ 16-20 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 โดยลำดับสุดท้ายอยู่ในช่วงอายุ

ราชการ 21 ปีข้ึนไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2  

  

 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) 

ทักษะ (Skill) และการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง (Continuous Learning) ที ่ส ่งผลต่อความเชี ่ยวชาญ 

ในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ 

(N=247) 

ปัจจยัที(ส่งผลต่อความเชี(ยวชาญ ค่าเฉลี(ย S.D. ความหมาย 

1. ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy)  

2. ทักษะ (Skill) 

3. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Continuous Learning) 

3.54 

3.23 

3.52 

0.675 

0.671 

0.607 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.43 0.590 มาก 

 

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ย (𝑋") และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อความ

เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีผู้บริโภค รูปแบบออนไลน์ การวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋" = 3.43, S.D.= 0.590)  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้าใจ

ใช้เป็น (𝑋"=3.54, S.D.= 0.675) และปัจจัยด้านการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง (𝑋" =3.52, S.D.= 0.607)  

โดยปัจจัยด้านทักษะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋"=3.23, S.D.= 0.671) 



อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ปัจจัยที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบ

ออนไลน์ กรณีศึกษาศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที;ส่งผลต่อความ

เชี;ยวชาญในการจดัการพจิารณาคดผีูบ้รโิภครูปแบบออนไลน์ ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมตฐิาน 

พบวา่ ตวัแปรอสิระ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจใชเ้ป็น (Literacy) ปัจจยัดา้นทกัษะ (Skill) และปัจจยัดา้นการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดี

ผูบ้รโิภครปูแบบออนไลน์ กรณีศกึษาศาลยตุธิรรมในเขตภาคเหนือ  

 ปัจจัยด้านความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) สอดคล้องกับแนวคิดของพีระ พนาสุภน (TSS])  

ความเข้าใจใช้เป็น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้” ความรู้อย่างเดียว 

ไม่เพียงพอ ต้องมีความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความความรู้ และนําความรู้นั ,น 

ไปประยกุตใ์ช ้หรอืลงมอืปฏบิตัไิด ้ 

 ปัจจยัด้านทกัษะ (Skill) สอดคล้องกบัสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (TS]S)  

ให้รายละเอยีดสมรรถนะในด้านการสั ;งสมความเชี;ยวชาญในงานอาชพี (Expertise) ความเชี;ยวชาญ 

ในงานอาชพีเกดิขึ,นมาจากการปฏบิตังิานดา้นใดดา้นหนึ;งเป็นประจาํอย่างต่อเนื;อง ดว้ยความรูแ้จง้เหน็

จรงิในสาขาวชิาชพี ความเชี;ยวชาญเกดิจากทกัษะเกดิขึ,นมาจากประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน รวมทั ,ง

สมรรถนะในการทํางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของพีระ พนาสุภน (TSS]) ทักษะ (Skill) คือ 

“ความสามารถในการปฏบิตัไิด้ในระดบัที;ทําได้อย่างคล่องแคล่วหรอืชํานาญ อนัเกดิจากการทําหรอื

ปฏบิตับ่ิอยๆ” ทกัษะจะตอ้งมาจากพื,นฐานสาํคญัคอื ความเขา้ใจใชเ้ป็น ปัจจุบนัการประเมนิผลลพัธข์อง

การเรยีนรู ้(Learning outcomes) มกัจะกําหนดตวับ่งชี,สาํคญัคอื ความเขา้ใจใชเ้ป็นและทกัษะ (literacy 

and skill)  

 ปัจจยัดา้นการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อาภรณ์ 

ภู่วทิยพนัธ ์(TS]Y) หวัใจของการพฒันาตนเองในการทํางานใหป้ระสบผลสาํเรจ็อยู่ที;กระบวนการสรา้ง

และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง โดยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) ดังนั ,น  

จงึสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านความเขา้ใจใช้เป็น ปัจจยัด้านทกัษะ และปัจจยัด้านการเรยีนรู้อย่าง

ต่อเนื;อง เป็นปัจจยัที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจดัการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ 

กรณีศกึษา ศาลยตุธิรรมในเขตภาคเหนือ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ^. การวจิยัครั ,งนี, เป็นกรณีศกึษาวจิยัเฉพาะขา้ราชการศาลยุตธิรรม ตําแหน่งประเภทวชิาการ 

และตาํแหน่งประเภททั ;วไป สงักดัศาลยตุธิรรมในเขตภาคเหนือหรอื ศาลจงัหวดัและศาลแขวงสงักดัภาค 

S ดงันั ,น เพื;อใหส้ามารถทราบผลในภาพรวมทั ,งองค์กร ควรทําการศกึษาวจิยัขา้ราชการศาลยุตธิรรม 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ และตําแหน่งประเภททั ;วไป ที;ปฏบิตัริาชการสงักดัศาลยุตธิรรมระดบัประเทศ 

ประกอบดว้ยศาลจงัหวดัสงักดัภาค ^ ถงึภาค [ เพื;อเปรยีบเทยีบผลการวจิยัในระดบัประเทศต่อไป 



 T.  ผู้วิจยัสามารถศึกษาตวัแปรอิสระเพิ;มเติมที;มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัและพยากรณ์ 

ความเชี;ยวชาญในการจดัการพจิารณาคดผีูบ้รโิภครปูแบบออนไลน์ หรอืดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ต่อไป 
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