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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง, นี, มีวตั ถุ ประสงค์เพื;อศึกษาปั จจัยที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจัดการ
พิจารณาคดีผบู้ ริโภครูปแบบออนไลน์ กรณีศกึ ษา ศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
คือ ข้าราชการศาลยุตธิ รรม ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ตําแหน่ งประเภททัวไป
; สังกัดศาลยุตธิ รรมในเขต
ภาคเหนื อ หรือ ศาลจัง หวัด และศาลแขวงในสัง กัด ภาค S ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัว; ไปจากผู้ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน TUV คน ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ XY-X[ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบตั ริ าชการในกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ตําแหน่งระดับปฏิบตั งิ าน อายุราชการ ]-^Y ปี พบว่า ปั จจัย
ด้านความเข้าใจใช้เป็ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านทักษะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัย
ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื;องโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านความเชี;ยวชาญในการพิจารณาคดี
ผู้บริโภค รูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านความเข้าใจใช้เป็ น ปั จจัยด้านทักษะ
และปั จจัยด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื;องส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภค
รูปแบบออนไลน์ กรณีศกึ ษา ศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร;ี ะดับ Y.YS
คําสําคัญ : ความเชีย; วชาญ การจัดการพิจารณาคดี คดีผบู้ ริโภค
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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.
Keywords: Expertise, Litigation management, Consumer case

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่อาจ
ดำเนินการได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมจึงจำเป็นต้องปรับระบบการทำงานในวิถีชีวิตใหม่
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญโดยการนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
มาปรับใช้กับกระบวนพิจารณาต่างๆ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าอันอาจส่งผล
กระทบต่ อสิ ทธิ เ สรี ภาพของประชาชนและความปลอดภั ยของสั งคม (สำนั กกฎหมายและวิ ชาการ
ศาลยุติธรรม, ส่วนพัฒนากฎหมาย, 2564)
ศาลยุติธรรมเริ่มเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ นับแต่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 34/1 มาตรา 51 วรรคสอง และมาตรา 68 ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่ออนุมัติบัญญัติหรือข้อกำหนดกลาง กำหนดหลักการ
รองรับให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การฟ้องคดี การยื่นและส่งคำ
คู่ความและเอกสาร การแจ้งคำสั่งของศาล การจัดทำสารบบความหรือสารบบคำพิพากษา การสืบพยาน
และการรับฟังพยานหลักฐาน การวินิจฉัยคดี การดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ สามารถดำเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกระทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน ผู้มีอรรถคดีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว (สำนัก
กฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, 2564)
ประธานศาลฎีกาได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 เพื่อรองรับกระบวนพิจารณาของศาลให้สามารถทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จนเสร็จสิ้นไป
ทั้งคดี ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาฉบับนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา (สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, 2564)
โดยที่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต้องใช้เวลานาน และสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้
เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที ่ เ สี ยเปรี ยบ
จนบางครั้งนำไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให้มี
ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย

ได้ รั บการแก้ ไขเยี ยวยาด้ วยความรวดเร็ ว ประหยั ดและมี ประสิ ทธิ ภาพ อั นเป็ นการคุ ้ มครองสิ ทธิ
ของผู้บริโภค ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการให้ดยี ิ่งขึ้น (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2563, หน้า 3)
การใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยประกอบ
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกปัญหา และมีการเลือกใช้อย่างเหมาะกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่มี
หรืออาจขยายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของแต่ละศาลหรือประเภทคดี และมีการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะคู่ขนานกับการพิจารณาตามระบบเดิมซึ่งจะ
ช่วยให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป (สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2564, หน้า 42)
การพิจารณาคดีผู้บริโภค มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับการพิจารณาคดีด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบออนไลน์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หรือบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถ ในการสนับสนุนการพิจารณาคดีของผู้พิพากษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องพิจารณาคดี และการพิจารณาคดีผู้บริโภคพร้อมกันหลายคดีในวันเวลา
เดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้เกิดความล่าช้าในการในการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดี
ผู้บริโภค รูปแบบออนไลน์ กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์
ความรู้และการจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์
หรือการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หรือเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
อย่างเชี่ยวชาญ และช่วยสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาในรูปแบบออนไลน์ได้อย่าง
รวดเร็วต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์
กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ
สมมติ ฐานการวิ จยั
ปั จจัยด้านความเข้าใจใช้เป็ น ทักษะ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื;อง ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญ
ในการจัดการพิจารณาคดีผบู้ ริโภครูปแบบออนไลน์ กรณีศกึ ษา ศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งประเภทวิชาการ
และตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือหรือ ศาลจังหวัดและศาลแขวงในสังกัด
ภาค 5
ขอบเขตด้านเนื,อหา ตัวแปรอิสระ คือ ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy) ทักษะ (Skill) การเรียนรู้
อย่ างต่ อเนื ่ อง (Continuous Learning) ตั วแปรตาม คื อ ความเชี ่ ยวชาญในการจั ดการพิจารณาคดี
ผู้บริโภครูปแบบออนไลน์
ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565
กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ความเข้าใจใช้เป็น
Literacy
ความเชี(ยวชาญในการจัดการ
พิจารณาคดีผ้บู ริโภค
รูปแบบออนไลน์
ทักษะ
Skill

กรณีศึกษา :
ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Continuous Learning

แนวคิ ด
คดีผู้บริโภค เป็ นคดีแพ่งที;มกี ารพิจารณาคดีท;มี ขี อ้ พิพาทในการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
สินเชื;อ ระหว่าง ผูบ้ ริโภคกับผูป้ ระกอบการ หรือผูป้ ระกอบธุรกิจ ในการเรียกร้องสิทธิความเสียหายที;
เกิดขึน, คดีผูบ้ ริโภคทีเ; ข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรม ได้แก่ การกู้ยมื เงิน บัตรเครดิต
บัตรสินเชื;อ การเช่าซื,อสินค้า คดีเกี;ยวกับผู้ซ,อื ไม่ชําระค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการตามที;
กําหนด การเช่าซื,อรถยนต์จากผูป้ ระกอบการสินเชื;อ การซื,อขารถจักรยานยนต์ เครื;องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือ; งใช้ไฟฟ้ า การไม่ชาํ ระค่าบริการบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชือ; เงินกู้ ตามสัญญาเช่าซือ,
หรือสัญญาซื,อขาย จึงนํ ามาสู่การพิจารณาคดี เพื;อให้ผูซ้ ,อื หรือผูร้ บั บริการ ชําระค่าสินค้าหรือธุรกรรม

ที;เ กิด ขึ,น ซึ;ง สอดคล้อ งกับ สํา นัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (TS]X) ได้ใ ห้ค วามหมาย
คดีผบู้ ริโภคไว้วา่ คดีแพ่งประเภทหนึ;งทีม; ขี อ้ พิพาทระหว่างผูบ้ ริโภคกับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยทีข; อ้ พิพาท
นัน, เกีย; วพันกับสิทธิหรือหน้าทีต; ามกฎหมายอันเนื;องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการหรือเกีย; วกับ
ความรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที;เ กิด ขึ,น จากสิน ค้า ที;ไ ม่ ป ลอดภัย โดยที;ค ดีผู้บ ริโ ภคมีว ัต ถุ ป ระสงค์
เพือ; คุม้ ครองทัง, ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบธุรกิจและประสงค์ให้ผเู้ สียหาย ได้รบั การแก้ไขเยียวยาด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุง่ ยากซับซ้อน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื;องจากได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการฟ้ องคดี รวมถึง การได้รบั ยกเว้นค่าขึน, ศาล
กระบวนการหรือขัน, ตอนในการพิจารณาคดีผู้บริโภคในวันนัดพิจารณาคดี จะกําหนดวัน
นัดพิจารณาคดีโดยเร็ว มีรปู แบบกระบวนการ X ขัน, ตอน ดังนี, ^. การไกล่เกลีย; T. การให้การจําเลย
X. การสืบพยาน
^. การไกล่เกลีย; เป็ นขัน, ตอนแรกในวันนัดพิจารณาคดีของคู่ความ โดยเป้ าหมายในการเจรจา
ไกล่ เ กลี;ย ประนี ป ระนอมยอมความ เพื;อ ระงับ ข้อ พิพ าทด้ว ยความพึง พอใจของคู่ค วามทัง, สองฝ่ าย
(Win Win Together) การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ความ และการลดจํานวนคดีในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการไกล่เกลี;ย ผู้มอี ํานาจในการเจรจา
ไกล่เกลีย; ประนีประนอมยอมความ ได้แก่ ผูพ้ พิ ากษา เจ้าพนักงานคดี บุคคลทีศ; าลกําหนด หรือบุคคล
ที;คู่ความตกลงกันให้เป็ นผูไ้ กล่เกลี;ยโดยคู่ความทําความตกลงหรือเงื;อนไขในการชําระค่าสินค้าหรือ
บริการ ด้วยสัญญาประนี ประนอมยอมความ เพื;อให้ศาลมีคําพิพากษาตามยอม ซึ;งมีผลบังคับตาม
กฎหมาย หากคู่ความตกลงกันไม่ได้จะดําเนินการในขัน, ตอนต่อไป คือการให้การต่อสูค้ ดี กรณีจําเลย
ประสงค์ต่อสูค้ ดี หรือการสืบพยาน กรณีจาํ เลยไม่ประสงค์ต่อสูค้ ดี
T. การให้การ กรณีจาํ เลยในคดีผบู้ ริโภค ประสงค์ยน;ื คําให้การต่อสูค้ ดี เกีย; วกับการขาดอายุความ
ในการฟ้ องคดีผบู้ ริโภคของโจทก์ เช่น การฟ้ องให้จาํ เลยชําระหนี,จากบัตรเครดิต มีอายุความ T ปี นับแต่
วันทีม; กี าํ หนดชําระหนี,ครัง, สุดท้าย หรือนับแต่วนั ทีจ; าํ เลยชําระหนี,วนั สุดท้าย จําเลยสามารถยืน; คําให้การ
โดยขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานคดี ในการจัดทําคําให้การต่อสูค้ ดี เพื;อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดี หรือการสืบพยานในส่วนที;เกี;ยวข้อง กรณีจําเลยไม่ประสงค์ย;นื คําให้การต่อสูค้ ดี ถือว่า
จําเลยขาดนัดยืน; คําให้การ ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีไปฝ่ ายเดียว
X. การสืบพยาน หลังจากกระบวนการขัน, ตอนทีจ; ําเลยยื;นคําให้การต่อสูค้ ดี เช่น การต่อสูค้ ดี
เรื;องอายุความในการฟ้ องคดีของโจทก์ โดยนํ าคําฟ้ องประกอบคําให้การแล้วกําหนดประเด็นข้อพิพาท
และหน้ า ที;นํ า สืบ พยาน หลัง จากนัน, จึง กํา หนดวัน นัด สืบ พยาน เมื;อ สืบ พยานแล้ว เสร็จ จะพิจ ารณา
พิพากษาคดีดว้ ยคําพิพากษาหรือคําสังต่
; อไป
ความเชี;ยวชาญ เป็ นส่วนหนึ;งที;เกิดมาจากกระบวนการปฏิบตั ิงาน การสังสมทั
;
กษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้วยความชํานาญ จึงก่อให้เกิดเป็ นความเชีย; วชาญในการปฏิบตั งิ านหรือ
ความเชีย; วชาญในการพิจารณาคดีผูบ้ ริโภครูปแบบออนไลน์ ต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถทางด้าน
กฎหมายวิชาการ เทคนิควิธกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูป้ ฏิบตั งิ านหลายปั จจัยเพือ; ก่อให้เกิดความ

เชี;ยวชาญในการปฏิบตั งิ านหรือเกิดความเชี;ยวชาญในอาชีพ โดยมีความสอดคล้องกับแนวความคิด
บุษยมาศ แสงเงิน (TSS[) การสังสมความเชี
;
ย; วชาญในงานอาชีพ (Expertise) อาจเรียกในชื;ออื;น ได้แก่
การตระหนั ก ด้ า นกฎหมาย (Legal Awareness) ความรู้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Knowledge)
ภาพลักษณ์ของผูช้ ่วยเหลือทีเ; ชีย; วชาญ (Expert -Helper Image) ทักษะการวินิจฉัย (Diagnostic Skill)
และการยึดมันต่
; อการเรียนรู้ (Commitment to Learning) อีกชื;อหนึ;งทีม; กั ได้ยนิ กันบ่อย คือ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning)
ความเชี;ยวชาญหรือความเชี;ยวชาญในงานอาชีพเป็ นส่วนประกอบหนึ;งในสมรรถนะในการทํางาน
พีระ พนาสุภน (TSS]) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ (Competency) ด้านความเข้าใจใช้เป็ น
(Literacy) ทักษะ (Skill) ความเชีย; วชาญ (Expertise) และอธิบายความหมายไว้วา่
^. ความเข้าใจใช้เป็ น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้” ความรูอ้ ย่าง
เดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความความรู้ และนํ าความรูน้ ัน,
ไปประยุกต์ใช้ หรือ ลงมือปฏิบตั ไิ ด้ เช่น ICT literacy คือ เข้าใจและสามารถใช้ ICT ได้ health literacy
คือ มีความเข้าใจเรื;องสุขภาพและสามารถดําเนินชีวติ ให้เป็ นคนมีสุขภาพดีได้ literacy ทางด้านภาษา
คือ อ่านเข้าใจ สามารถเขียนสือ; สารและพูดสือ; สารรูเ้ รือ; ง
T. ทักษะ (Skill) คือ “ความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้ในระดับทีท; าํ ได้อย่างคล่องแคล่วหรือชํานาญ
อันเกิดจากการทําหรือปฏิบตั บิ ่อยๆ” ทักษะจะต้องมาจากพืน, ฐานสําคัญคือ ความเข้าใจใช้เป็ น ปั จจุบนั
การประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning outcomes) มักจะกําหนดตัวบ่งชี,สําคัญคือ ความเข้าใจ
ใช้เป็ นและทักษะ (literacy and skill) เช่น ความเข้าใจใช้เป็ นในด้าน ICT ความเข้าใจใช้เป็ นในด้าน
ภาษา, ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการสือ; สาร ทักษะการทํางานร่วมกัน
X. ความเชี;ยวชาญ (expertise) คือ “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ;งที;ปฏิบตั ไิ ด้ในระดับดี
มาก โดดเด่น หรือเชีย; วชาญ” ผูเ้ ชีย; วชาญ (Expert) คือ ผูท้ ม;ี คี วามสามารถโดดเด่นในสาขาใดสาขาหนึ;ง
หรือ มีทกั ษะในระดับสูงทางด้านสาขาใดสาขาหนึ;ง เช่น ผูเ้ ชีย; วชาญด้านการสอนผูเ้ ชีย; วชาญ ด้านการ
ออกแบบ
U. สมรรถนะ (competency) คือ “ทักษะทีจ; ําเป็ นต่อการทํางานตามอาชีพหรือตําแหน่ งหน้าที”;
เช่น สมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู สมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพบริหาร ซึง; เป็ นผลมาจากการ
ทีค; นคนนัน, มีความเข้าใจใช้เป็ นและทักษะในด้านต่างๆ ทีจ; ําเป็ นต่อการทํางานตามสาขาวิชาชีพหรือ
ตําแหน่งงานนัน, และแสดงพฤติกรรมนัน, ออกมาให้เป็ นทีป; ระจักษ์
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึกษาเรื;อง ปั จจัยที;ส่งผลต่อความเชี;ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบ
ออนไลน์ กรณีศกึ ษา ศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ Quantitative research
โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม
เป็ นเครือ; งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ เป็ น การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น
Non-Probability Sample แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจัย (Purposive Sampling) การเลือกแบบเจาะจงหรือการ
เลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย การเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหลักเหตุผลและ
วิจารณญาณของผู้วิจัย โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
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 น้อยที่สุด
ส่ วนที ่ 3 ความเชี ่ ยวชาญในการจั ดการพิ จารณาคดี ผ ู ้ บริ โภครู ปแบบออนไลน์ กรณี ศ ึ กษา
ศาลยุติธรรมในภาคเหนือ เป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคะแนนเป็น
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์ เป็นแบบสอบถามคำถาม
ปลายเปิด (Open End Question)
ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบ
ออนไลน์ กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในเขตภาคเหนือ เลือกใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ Google
Form โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม Scan QR Code ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 247 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูต้ อบแบบสอบถามตามลําดับ ดังนี,
ส่วนที; ^ ข้อมูลทัวไปของผู
;
ต้ อบแบบสอบถาม ทดสอบโดยค่าความถี; และร้อยละ
ส่ ว นที; T การวิเ คราะห์ ต ัว แปรอิส ระ ได้ แ ก่ ความเข้า ใจใช้ เ ป็ น (Literacy) ทัก ษะ (Skill)
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) ทีส; ง่ ผลต่อความเชีย; วชาญ และปั จจัยความเชีย; วชาญ
ในการการจัดการพิจารณาคดีผูบ้ ริโภครูปแบบออนไลน์ ทดสอบโดยหาค่าเฉลีย; (Mean หรือ 𝑋") และ
ส่วนเบีย; งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ว นที; X วิเ คราะห์ข้อ มูล เพื;อ ทดสอบสมมติฐ านความเชี;ย วชาญในการจัด การพิจ ารณาคดี
ผูบ้ ริโภครูปแบบออนไลน์ โดยเปรียบเทียบด้วย Multiple Regression กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร; ะดับ Y.YS
ส่วนที; U การสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.70 และผูต้ อบ
แบบสอบถามที;เป็ นเพศชาย จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.30 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง, หมด 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 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จํานวน ^¢T คน คิดเป็ นร้อยละ V].^Y ลําดับถัดมาสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.หรืออนุ ปริญญา
จํานวน ST คน คิดเป็ นร้อยละ T^.^Y โดยผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน S คน คิดเป็ น
ร้อยละ T และลําดับสุดท้ายระดับ ปวช. จํานวน T คน คิดเป็ นร้อยละ Y.¢Y ปฏิบัติงานในกลุ่มงานช่วย
พิจารณาคดี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ลำดับที่ 2 ปฏิบัติราชการในกลุ่มงานบริหารจัดการคดี
หรือกลุ่มงานคดี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และลำดับที่ 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 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy)
ทั ก ษะ (Skill) และการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (Continuous Learning) ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเชี ่ ย วชาญ
ในการจัดการพิจารณาคดีผู้บริโภครูปแบบออนไลน์
(N=247)
ปัจจัยที(ส่งผลต่อความเชี(ยวชาญ
ค่าเฉลี(ย S.D. ความหมาย
1. ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy)
3.54
0.675 มาก
2. ทักษะ (Skill)
3.23
0.671 ปานกลาง
3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
3.52
0.607 มาก
รวม
3.43
0.590 มาก
จากตารางแสดงค่าเฉลี่ย (𝑋") และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อความ
เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีผู้บริโภค รูปแบบออนไลน์ การวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋" = 3.43, S.D.= 0.590)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้าใจ
ใช้ เป็ น (𝑋"=3.54, S.D.= 0.675) และปั จจั ยด้ านการเรี ยนรู ้ อย่ างต่ อเนื ่ อง (𝑋" =3.52, S.D.= 0.607)
โดยปัจจัยด้านทักษะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋"=3.23, S.D.= 0.671)

อภิ ปรายผล
การวิเ คราะห์ปั จ จัย ที;ส่ ง ผลต่ อ ความเชี;ย วชาญในการจัด การพิจ ารณาคดีผู้บ ริโ ภครูป แบบ
ออนไลน์ กรณี ศึก ษาศาลยุ ติธ รรมในเขตภาคเหนื อ จากผลการวิจ ยั พบว่ า ปั จ จัย ที;ส่ง ผลต่ อ ความ
เชีย; วชาญในการจัดการพิจารณาคดีผูบ้ ริโภครูปแบบออนไลน์ ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ตัวแปรอิสระ ปั จจัยด้านความเข้าใจใช้เป็ น (Literacy) ปั จจัยด้านทักษะ (Skill) และปั จจัยด้านการ
เรีย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื; อ ง (Continuous Learning) ส่ ง ผลต่ อ ความเชี;ย วชาญในการจัด การพิจ ารณาคดี
ผูบ้ ริโภครูปแบบออนไลน์ กรณีศกึ ษาศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ
ปั จ จัย ด้า นความเข้า ใจใช้เ ป็ น (Literacy) สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของพีร ะ พนาสุ ภ น (TSS])
ความเข้า ใจใช้เ ป็ น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับ เข้า ใจและปฏิบ ัติไ ด้” ความรู้อ ย่ า งเดีย ว
ไม่ เ พีย งพอ ต้อ งมีค วามสามารถในการแปลความ ตีค วาม ขยายความความรู้ และนํ า ความรู้นั น,
ไปประยุกต์ใช้ หรือลงมือปฏิบตั ไิ ด้
ปั จจัยด้านทักษะ (Skill) สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (TS]S)
ให้รายละเอียดสมรรถนะในด้านการสังสมความเชี
;
;ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความเชี;ยวชาญ
ในงานอาชีพเกิดขึน, มาจากการปฏิบตั งิ านด้านใดด้านหนึ;งเป็ นประจําอย่างต่อเนื;อง ด้วยความรูแ้ จ้งเห็น
จริงในสาขาวิชาชีพ ความเชีย; วชาญเกิดจากทักษะเกิดขึน, มาจากประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง,
สมรรถนะในการทํ า งาน และสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของพีร ะ พนาสุ ภ น (TSS]) ทัก ษะ (Skill) คือ
“ความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้ในระดับที;ทําได้อย่างคล่องแคล่วหรือชํานาญ อันเกิดจากการทําหรือ
ปฏิบตั บิ ่อยๆ” ทักษะจะต้องมาจากพืน, ฐานสําคัญคือ ความเข้าใจใช้เป็ น ปั จจุบนั การประเมินผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ (Learning outcomes) มักจะกําหนดตัวบ่งชีส, าํ คัญคือ ความเข้าใจใช้เป็ นและทักษะ (literacy
and skill)
ปั จจัยด้านการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื;อง (Continuous Learning) สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์
ภู่วทิ ยพันธ์ (TS]Y) หัวใจของการพัฒนาตนเองในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จอยู่ทก;ี ระบวนการสร้าง
และพัฒ นาองค์ ค วามรู้ข องตนเอง โดยมีก ารเรีย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื; อ ง (Continuous Learning) ดัง นั น,
จึงสามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยด้านความเข้าใจใช้เป็ น ปั จจัยด้านทักษะ และปั จจัยด้านการเรียนรู้อย่าง
ต่ อเนื; อง เป็ น ปั จ จัย ที;ส่ง ผลต่ อ ความเชี;ย วชาญในการจัด การพิจ ารณาคดีผู้บริโ ภครูปแบบออนไลน์
กรณีศกึ ษา ศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือ
ข้อเสนอแนะ
^. การวิจยั ครัง, นี, เป็ นกรณีศกึ ษาวิจยั เฉพาะข้าราชการศาลยุตธิ รรม ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
และตําแหน่งประเภททัวไป
; สังกัดศาลยุตธิ รรมในเขตภาคเหนือหรือ ศาลจังหวัดและศาลแขวงสังกัดภาค
S ดังนัน, เพื;อให้สามารถทราบผลในภาพรวมทัง, องค์กร ควรทําการศึกษาวิจยั ข้าราชการศาลยุตธิ รรม
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ และตําแหน่ งประเภททัวไป
; ทีป; ฏิบตั ริ าชการสังกัดศาลยุตธิ รรมระดับประเทศ
ประกอบด้วยศาลจังหวัดสังกัดภาค ^ ถึงภาค [ เพือ; เปรียบเทียบผลการวิจยั ในระดับประเทศต่อไป

T. ผู้วิจ ยั สามารถศึกษาตัว แปรอิสระเพิม; เติมที;มีความสอดคล้อ งสัมพัน ธ์กนั และพยากรณ์
ความเชีย; วชาญในการจัดการพิจารณาคดีผบู้ ริโภครูปแบบออนไลน์ หรือด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป
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