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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก   เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และในการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภค  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากสูตรของ Taro 
– Yamane จ านวน 400 คน  โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาน ามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเชิงอนุมานทดสอบค่าสถิติ (t-test) (F-test)  และ One-
Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสามารถของผู้ให้บริการ  และจิตส านึกในการบริการประชาชน อยู่
ในระดับมาก  รองลงมาคือ  ด้ านคุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก  New Public 
Management: NPM  ด้านความช่วยเหลือ และการบริการด้านกฎหมาย และด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการบริการประชาชนเพ่ือส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมอยู่ในระดับมาก   และได้
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ   สถานภาพสมรส   อาชีพ   ระดับ
การศึกษา   รายได้  ประสบการณ์บริการ ทุนทรัพย์ที่ฟ้องคดี  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทางกฎหมาย   
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฟ้องคดี ของประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการให้บริการ  ผู้บริหารควรเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิคในการบริการประชาชน ให้มีจิตส านึก  และจริยธรรมใน
การบริการ  โดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง   และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค  ให้แก่
ประชาชนให้เข้าถึงและเข้าใจถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีผู้บริโภค   โดยใช้ยุติธรรมทางเลือกในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท โดยน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
มาพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เน้นความสะดวก  รวดเร็วในการบริการประชาชน  รวมทั้งปรับปรุง
ระบบทางการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์หรือ
แผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นแยกต่างหากจากการพิจารณาคดีทั่วไป  เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน  ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาในคดีผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง  จึงจะเป็นการอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม 
ค าส าคัญ: การให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the public opinions of people on 
the consumer case services at the Phitsanulok Office of Judiciary Region 6, to compare 
their opinions, and determine the solution for any problem and obstacles found in the 
operation and services. The subjects of this quantitative research were the 400 people, 
with 95% confidence levels calculated by the Taro-Yamane formula. The data were 
collected by using a questionnaire and analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, f-test and One-Way ANOVA.The research showed that their opinions 
on overall services were at a high level with the highest mean on aspect of the 
potential and the service mind of the officers, the quality of the services based on 
New Public Management Theory, the laws assistance and services, and development 
of the service management, respectively. Also, the comparison of their opinions 
indicated that there was a significant difference among the opinions of participants 
with different marriage status, occupation, education, salary, experience from the 
services, the value of lawsuit, customer protection, and facilities at the significant level 
of 0.05. In addition, the results suggested that, to solve the service problem, the 
administrator should improve the potential, knowledge and the service technique of 
the court officers by using the New Public Management principles in order to make 
them to enhance their service mind to give priorities to people, their will to guide 
people, their real understanding about the customer case procedure especially the 
alternative dispute resolutions.  Another solution was to establish the Customer Case 
Center within the court in order to make the case procedure faster and more efficient. 
Keywords: customer case services 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 นับแต่มนุษย์มีการพัฒนาตัวเองเพ่ือหลีกหนีจากสังคมบรรพกาลที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบ
ง่าย จนก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยะ มีความเป็นศิวิไลซ์มากขึ้น  ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
โดยเฉพาะการเมืองที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของมวลมนุษยชาติ ในการน าพาตนเองเข้าสู่รูปแบบ
ของการเมืองและการปกครองที่ดีที่สุดตามบริบทของสังคมและความต้องการของตนในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย การเมืองการปกครองในแต่ละรูปแบบดังกล่าวจะไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หากขาดซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้และเกิดความส าเหนียกในการมีอยู่ของ
สังคมที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้มิติของการบริหารเรื่องภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ต่อการบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาเป็นตัวขับเคลื่อนของการพัฒนารูปแบบหรือหลักการให้สอดประสานไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ที่จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนา
ประเทศต่อไป (วงศกร เจียมเผ่า, 2555) 
 เมื่อการด ารงอยู่ของมนุษย์จ าเป็นต้องขวนขวายหาปัจจัยสี่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ มีการพัฒนาความคิดของมนุษย์คิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพ่ือท าให้ตนเอง  มีความ
สะดวกสบาย ผาสุก ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งมีการค้นคว้า เพ่ือใช้เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค   
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เพ่ือสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการด ารงชีพของคนในปัจจุบันมีการแก่งแย่งช่วงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
ความอยู่ของคนในยุคนั้น ๆ  ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเมื่อหลาย
ร้อยปีก่อน  มีการแข่งขันทางการค้ากันสูง มนุษย์มีความสามารถในการผลิตสิ่งอ านวยความสะดวก
มากมาย เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือน ามาอุปโภค บริโภค มีการพัฒนาความรู้ท างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ท าให้มนุษย์ทุกคนที่อาศยอยู่ใน
โลกนี้มีฐานะเป็นผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการกันทุกคน แต่เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ในการฟ้องร้องด าเนินคดีและใช้สิทธิทางศาลก็ต้อง  เป็นไปตามหลัก
ความรับผิดของสัญญา ซึ่งก็คือความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ  
แต่สิ่งส าคัญที่สุดผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองด้วยวาจาโดยมีเจ้าพนักงานคดีของศาลเป็นผู้
แนะน าขั้นตอนในการยื่นฟ้อง และด าเนินคดีในศาล  โดยเน้นในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเพราะ
เป็นแนวทางที่ดีที่สุดท าให้คดีระงับได้อย่างรวดเร็ว มีการตกลงด้วยการประนีประนอมยอมความกัน
ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ไม่มีใครแพ้คดีหรือชนะคดี  
เพราะเป็นที่ตกลงพอใจทั้งสองฝ่าย  การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรค านึงเฉพาะตัว
บทกฎหมายซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานหลายหน่วยงานแยกต่างหาก
จากกันว่ามีการบัญญัติไว้หรือไม่หรือครอบคลุมเพียงใดเท่านั้น  แต่การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีความส าคัญยิ่งกว่า  ทั้งนี้ โดยประกอบกับการตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้ด าเนินการอย่างมีคุณธรรม รวมไปถึงช่องทางในการร้องเรียน
และมาตรการการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคว่ามีอยู่อย่างไร  มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
ด้วยเป็นประเด็นส าคัญ ควรค านึงว่าจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในทุกขั้นตอน
กระบวนการตั้งแต่การเลือกสรรสิ่งที่ต้องการในชีวิตประจ าวันจนถึงขั้นได้รับความเสียหายจนต้อง
ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว สะดวก  และ
เป็นธรรม  
 นับตั้งแต่กระทรวงยุติธรรมท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการของศาลยุติธรรม 100 ปี เศษ 
จึงได้เกิดแนวคิดที่จะแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้พ้นจาก ข้อระแวงสงสัยว่า 
ศาลยุติธรรมอาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและไม่มีอิสสระในการพิจารณาพิพากษาคดี จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 275 บัญญัติ ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการ
ของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสสระให้ เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลฎีกา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 
บัญญัติ ให้มีส านักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสสระมีฐานะเป็น นิติบุคคล จึง
ถือว่าแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2543 เป็นต้นมา  
ส านักงานศาลยุติธรรมมีโครงสร้างลักษณะงานแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือส่วนงานตุลาการ และส่วน
งานธุรการ ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2543 กระทรวง ยุติธรรมเป็นผู้ดูแลด าเนินงานด้านธุรการ โดยมี
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ส่วนงานตุลาการ ปัจจุบัน
ส านักงานศาลยุติธรรมท าหน้าที่แทนกระทรวงยุติธรรมในการดูแลงานธุรการ ของศาลยุติธรรม งาน
ส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการของศาลยุติธรรม ในส่วนงานตุลาการ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 271 ก าหนด ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง
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ปวงได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีประเภทอ่ืนที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม 
ในขณะที่ศาลอ่ืนนอกระบบศาลยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลตนเองเช่นเดียวกัน (ส านักงานศาล
ยุติธรรม, 2543) 

ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้น
แต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน  ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอ่ืน   
ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี 
ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอ่ืนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นก าหนดให้เป็นศาลชั้นต้น  
เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ศาลฎีกาซึ่ง
เป็นศาลยุติธรรมสูงสุด ที่มีอยู่เพียงศาลเดียว 

ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นองค์กรอิสระที่ ดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการด าเนินการอ่ืน ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาล ฎีกาการแต่งตั้ง
เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ศาลยุติธรรมได้ใช้อ านาจอธิปไตย  คือ อ านาจตุลาการ  ผ่านการปฏิบัติภารกิจในการอ านวยความ
ยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็ง  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่
ประเทศมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ศาลยุติธรรม
จึงจ าเป็นต้องท าแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2557 – 2560  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินการในอีก 4 ปี ข้างหน้า  โดยมุ่งเน้นการอ านวยความยุติ ธรรม  การคุ้มครอง
สุทธิเสรีภาพ  การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ  การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
กฎหมาย และการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้  ทั้งนี้  ส านักงานศาลยุติธรรม
ยังคงมีภาระส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
จริงจังเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ได้ในที่สุด  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป (ส านักงานศาลยุติธรรม:แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 – 2560) 
ดังนั้น  ศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง โดยเฉพาะคดีคุ้มครองผู้บริโภคมีปริมาณคดีมาก  ระบบราชการเดิมมีคน
ยุคเก่า และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการท างานและการให้บริการประชาชน  สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้ให้บริการ และประชาชนผู้รับริการมีความรู้ในเรื่องการด าเนินคดีผู้บริโภคน้อย  
ไม่สามารถรู้ถึงสิทธิหน้าที่และความช่วยเหลือในเรื่องการด าเนินคดีผู้บริโภค ให้ความรู้ระเบียบขั้นตอน
การด าเนินคดีผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิหน้าที่ด้านกฎหมาย รวมทั้งสิทธิตามที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้แก่ประชาชนและพลเมืองของประเทศที่ควรจะได้รับการคุ้มครองและรับรอง
ตามสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งต้องได้รับบริการจากผู้ให้บริการ  หรือศาลยุติธรรมได้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่ายทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย และเพ่ือเป็นการป้องกันและลด
การเกิดคดีผู้บริโภค เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.
2522 ซึ่งยังไม่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดเท่าที่ควร ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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ประชาชนให้ทราบบทบาท หน้าที่และสิทธิของผู้บริโภคในทุกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชนนั้น   

ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก  มี
ความคิดเห็นในด้านมาตรฐานการให้บริการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ (จุมพล 
หนิมพานิช, 2552) ในด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก New Public Management: 
NPM ด้านความสามารถของผู้ให้บริการ และจิตส านึกในการบริการประชาชน ด้านความช่วยเหลือ 
และการบริการด้านกฎหมาย   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ ให้บริการประชาชนเพ่ือ
ส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมอย่างยั่งยืน  เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการด าเนินงานของ
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาองค์การด้านบริการให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการในคดีบริโภคอย่างแท้จริง และยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม พร้อมกับได้รับการคุ้มครองสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยเน้นการอ านวยความยุติธรรมภายใต้
หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (วีระพล  
ตั้งสุวรรณ, 2558)    
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค ของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค ของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพ่ือทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และในการให้บริการด าเนินคดี
ผู้บริโภค 
 
ประโยชน์ที่คาดหวังจะได้รับ  

1. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค ของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และน าความต้องการของ
ประชาชนมาจัดท าโครงการพัฒนาการให้บริการให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

2. เพ่ือทราบถึงเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค 
ของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และน าผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข 

3. เพ่ือทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และในการให้บริการด าเนินคดี
ผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มีการ
พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานโดยน าหลัก New Public Management: NPM มา
ปรับใช้ทั้งระบบได้อย่างเหมาะสม 
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สมมติฐานการวิจัย   
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการสาธารณะในการด าเนินคดี

ผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก 
2. ได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินคดีผู้บริโภคในศาลยุติธรรมประจ าภาค 

6 มีคุณภาพการให้บริการสาธารณะของศาลได้มากข้ึน 
3. ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และในการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค

ว่ายังมีช่องทางใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุด   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้าออนไลน์ เป็นต้น เป็นการศึกษาในเขต
พ้ืนอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลทั้งชายและหญิงในเขตอ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 12,463 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro – Yamane 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, 45) ที่จ านวน 400 คน   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการ
ด าเนินคดีผู้บริโภค   
 ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 

1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนได้แก่  เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส  อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการมาศาล ทุนทรัพย์ในการ
ฟ้องคดี  ส าหรับปัจจัยทางด้านสังคมของประชาชนได้แก่ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทางกฎหมาย
ของประชาชน   และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฟ้องคดีของคู่ความ  

2) ตัวแปรตามมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก NPM 
(New Public Management)  ด้านความสามารถของผู้ ให้บริการและจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน ด้านการช่วยเหลือกฎหมาย และด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการบริการ
ประชาชน เพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของศาลยุติธรรม และความผาสุก
ของประชาชน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในส่วนของวิธีการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลกที่มี อรรถ
คดี และมาติดต่อราชการศาล จ านวน 12,463 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
พิษณุโลกที่มาใช้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จ านวน  400  คน โดยใช้สูตร
ของ Taro – Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2551, 45)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนของประชาชน
ต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของการให้บริ
การด าเนินคดีผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับความ
คิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็นน้อย ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
จ านวน 45 ข้อ   
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตาม

กระบวนการโดยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่น าแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  ลงพ้ืนที่ไปส ารวจในเขตอ าเภอเมือง
พิษณุโลก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และอธิบาย
ขั้นตอนในการกรอกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และรับกลับคืนมา โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์โดยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
วิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลด้านการให้บริการ

ของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามา
แจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคในส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติอนุมานในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับตัวแปรต้นที่มีการ
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป 
ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันใช้วิเคราะห์โดยใช้วิธีแอลเอสดีของฟิเชอร์(Fisher’s LSD test) 
 
สรุปผลการวิจัย   

1. ความคิดเห็นของประชาชนประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงาน
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า  คุณภาพการให้บริการ
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สาธารณะตามหลัก New Public Management: NPM โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (�̅�= 4.05, S.D. = 0.685) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  คุณภาพการให้บริการ
สาธารณะแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.19, S.D. = 0.870) รองลงมาคือ  การไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.16, S.D.= 0.890)  ความสามารถของผู้
ให้บริการ และจิตส านึกในการบริการประชาชน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.09, 
S.D.= 0.729) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรม  โดย
มีการบริการอย่างเสมอภาคแก่ประชาชนทุกระดับ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.13, S.D.= 0.859) รองลงมา  มี
จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งบริการประชาชนไปสู่เป้าหมายความต้องการอย่าง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.12, S.D.= 0.884) ความช่วยเหลือ และการบริการด้านกฎหมายโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก       มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.99, S.D. = 0.800) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ  มีการประชาสัมพันธ์แนะน าการเตรียมตัวและเอกสารหลักฐานในการด าเนินคดีผู้บริโภคให้
ทราบก่อนมาศาล มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.15, S.D.= 1.718)  รองลงมา เมื่อมีคดีมาสู่ศาลคู่กรณีมีความ
ประสงค์เจรจาตกลงไกล่เกลี่ยยอมความกันได้ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.07, S.D.= 0.918) การพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนเพ่ือส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมอย่างยั่งยืน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.99, S.D. = 0.752) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ  คดีคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.09, 
S.D.= 0.884) รองลงมา บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความพร้อมมีความรู้
และทักษะในการให้บริการสะดวกที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าการไกล่เกลี่ยคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง 
มีค่าเฉลี่ย  (�̅�= 4.08, S.D.= 0.862)      

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

เพศ พบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินคดีผู้บริโภค
ไม่แตกต่างกัน  

ส่วนอายุที่แตกต่างกันของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคในภาพรวม 
คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก NPM และความช่วยเหลือ และการบริการด้านกฎหมาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายคู่ประชาชนที่มีอายุ 18-30 ปี, 31-41ปี, 
41-50 ปี, 51-60 ปี กับอายุ 60ปี ขึ้นไป แตกต่างกัน  รวมทั้งสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา  
รายได้ต่อเดือนของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 

ส่วนประสบการณ์ในการรับบริการของศาลของประชาชนในภาพรวมไม่แตกต่างกันใน
ภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  แต่ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี การคุ้มครองสิทธิ  สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการฟ้องคดีของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

3. เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการให้บริการด าเนินคดี
ผู้บริโภค  เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการของศาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น ผู้บริหารควรเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิคในการบริการประชาชน ให้แก่บุคลากรในศาลมีจิตส านึก 
และจริยธรรมในการบริการ โดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับคดี
ผู้บริโภค  ให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงและเข้าใจถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยใช้ยุติธรรม

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



459 
 

ทางเลือกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) มาพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน 
รวมทั้งปรับปรุงระบบทางการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยการ
จัดตั้งศูนย์หรือแผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นแยกต่างหากจากการพิจารณาคดีทั่วไป เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาในคดีผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง จึงจะเป็น
การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 

 
อภิปรายการวิจัย   

1. ความคิดเห็นของประชาชนประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงาน
ศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะตามหลัก New Public Management: NPM อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
สนองตอบความต้องการทางสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่จะได้  รับบริการจาก
รัฐได้เช่นกัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจัดให้มีบริการสาธารณะในด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ และมีแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็น
แนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของ
นักวิชาการท้ังสองท่านความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่
ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ในท านองเดียวกับนักวิชาการได้กล่าวไว้การบริการ
สาธารณะ  (Millet, 1954, p.11) กล่าวว่าเป้าหมายส าคัญของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ประชาชน ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลข ถ้าจ านวนการ
ให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการ สร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ  
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานของอริสศา ธนภาวัฒน์ (2556) เรื่องคุณภาพการให้บริการของศาล
แรงงานกลาง มีผลการวิจัยคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร ความถูกต้อง ความ
รวดเร็ว และกระบวนการท างาน รวมทั้งด้านสถานที่ของการให้บริการอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

ด้านความสามารถของผู้ให้บริการ และจิตส านึกในการบริการประชาชน อยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถมากเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนเองเท่านั้น  แต่ในส่วนการบริการในด้านการด าเนินคดีผู้บริโภค  ยังต้องมีการสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้ผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น  ส่วนจิตส านึกในการบริการประชาชนนั้น ส่วนใหญ่
บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการบริการประชาชนมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ต้องปลูกจิตส านึกในการ
ให้บริการอยู่  เนื่องจากยังเข้าใจคาดเคลื่อนว่าการบริการเป็นงานเฉพาะแผนก เฉพาะคนไม่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง จึงต้องปลูกจิตส านึกการมีคุณธรรม จริยธรรม น าหลักของพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาจิตใจของผู้ให้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของพรกมล ชูนุกูลพงษ์ (2554)  
การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวตัถุ ๔ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ในระดับกลาง แต่องค์การขาดบุคลากรที่จิตส านึกในการ
ให้บริการ ขาดการติดต่อประสานงานที่ดี ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพขาดความรู้
ความสามารถท าให้ส่งผลต่อการให้บริการไม่มีประสิทธิภาพตามสมควร  

ด้านความช่วยเหลือ และการบริการด้านกฎหมาย  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ศาลได้จัดบุคลากรไว้ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านกฎหมายประจ าศาลไว้นั้นยังไม่เพียงพอต่อความ
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ต้องการของประชาชน  การที่จะได้รับค าปรึกษาต้องมีคดีมายังศาล หรือเดินทางมาศาลจึงจะได้รับ
บริการ แต่หากว่าศาลได้ขยายเครือข่ายออกไปยังถิ่นธุรกันดาร เป็นศูนย์ปรึกษาแนะกฎหมาย และ
ช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ต่างๆ ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก 
สามารถปรึกษากฎหมาย หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิหน้าที่ หรือมีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนที่จะมี
คดีมาสู่ศาล ซึ่งเป็นการป้องกันการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจั ย
ของพรรณี ศรีจ านง (2553) เรื่อง คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านปรึกษากฎหมายของ
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และในท านอง
เดียวกับผลงานวิจัยของวิรัตน์ ท้วมใจดี (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทคดีผู้บริโภค:กรณีศึกษาศาลแขวงพิษณุโลก ที่เน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่
จะช่วยลดปริมาณคดีที่ข้ึนสู่ศาลได้ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพของคู่ความ และ
ท าให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยกันทั้งสองฝ่าย   

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชน เพ่ือส่งเสริมการอ านวย
ความยุติธรรมอย่างยั่งยืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรของศาลที่มีอยู่ไปพร้อมกัน อันดับแรกสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการพัฒนาคน  บุคลการที่ต้อง
ปฏิบัติงานในทุกแผนกงานทุกด้านให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และการช่วยเหลือเอ้ืออ านวยต่อ
ผู้อื่น ปลูกจิตส านึกให้มีความรักภักดีแก่องค์กร ส่งเสริมความรู้การน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงานใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่องค์กรได้โดยให้รางวัลเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจสร้างผลงาน และมีการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการให้บริการให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  สอดคล้องกับงานวิจัยของสไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ (2554) เรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็นการศึกษา
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการเน้นการอบรมที่ต้องการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรม การส่งไปศึกษาต่อ การพัฒนาการสอนงาน การ
หมุนเวียนงาน ท าให้บุคลากรมีขีดความสามารถอย่างแท้จริงก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับ
ผลงานของสมบัติ พฤฒิพงศภัค (2556) ศึกษาเรื่อง การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access 
to Justice) ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมและศาลเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างแท้จริงมิติด้านความเป็นธรรมในการค้นหาความจริง  มิติด้านการเป็นกระบวนการ
พิจารณาที่ใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสมและมิติด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการเข้าถึงความยุติธรรม  

2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคลต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาล
ยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลกนั้น ผลการวิจัย พบว่า  ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส 
พบว่า มีผลต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอ
เมืองพิษณุโลก เนื่องจากผู้รับบริการที่มี สถานภาพโสด และสถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้ายหรือ
หย่าร้าง มีภาวะทางจิตใจและร่างกายแตกต่างกันผู้ที่มีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้างย่อมต้องการความ
การเอาใจใส่ดูแลมากว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด และสมรส จึงต้องบริการอย่างรับฟัง ใจเย็นสอบถาม
รายละเอียดมากต้องใช้เวลาให้ค าแนะน า ปรึกษา การตัดสินใจในเรื่องการรับบริการช้ากว่าผู้รับบริการ
ที่มีสถานภาพโสด หรือสมรส  เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการศาล ดังนั้นเมื่อ
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สถานภาพครอบครัวคือการเข้าสู่ชีวิตสมรสการแตกแยกของชีวิตสมรส อันเนื่องมาจากการตาย การ
แยกกันอยู่ การหย่าร้าง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสุภร เสรีรัตน์, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคุณลักษณะ
ทางประชากรที่ส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคัญที่สุดในการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากรคือประเภทของการสมรส  องค์กร
สหประชาชาติได้รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส  คือโสด สมรส หม้ายและไม่
สมรสใหม่ หย่าร้างและไม่สมรสใหม่ สมรสแต่แยกกันอยู่ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  สถานภาพ
สมรสมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล  คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากว่าคนที่แต่งงานแล้ว 
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันหรือคนที่อยู่
ในความรับผิดชอบมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว  

ปัจจัยทางด้านอาชีพ  พบว่า มีผลต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาล
ยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก ส่วนใหญ่ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีเป็นผู้รับบริการศาลมาก 
เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และครอบครัว  จึง
เกิดมีภาระหนี้สินมากเป็นบ่อเกิดให้ต้องถูกด าเนินคดีผู้บริโภค  ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา พบว่า มี
ผลต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมือง
พิษณุโลก  เนื่องจากระดับการศึกษาปริญญาตรี  ได้เรียนในระดับที่สูง มีค่าใช้จ่ายมาก และส่วนใหญ่มี
ภาวการณ์ว่างงานมาก  จึงมีโอกาสถูกฟ้องด าเนินคดีผู้บริโภค และมารับบริการของศาลได้มากเช่นกัน 
และมีความคิดเห็นไปในแนวทางเสนอแนะและการพัฒนาระบบการให้บริการของศาลได้ดีกว่าระดับ
อ่ืนๆ  ประชาชนยังขาดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเท่าที่ควร ประชาชนที่
มีระดับการศึกษาที่สูง  จึงมีโอกาสในการได้รับการเยียวยาดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างทั่วถึง  
และเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น  รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดการ
บริการ มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง
บุคคลที่มีโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงท าให้มีรายได้ต่ า ในขณะเดียวกันการรับบริการ รูปแบบ
การด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมาก เพราะมี
รายได้สูง และมีโอกาสเลือกรับการบริการได้ตรงตามที่ต้องการตอบสนองความต้องการของตนได้
มากกว่าผู้รายได้น้อย  และมีการศึกษาต่ าย่อมส่งผลกระทบต่อการแสวงหาอาชีพที่ดีได้น้อย 

ปัจจัยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  พบว่า มีผลต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก เนื่องจากผู้รับบริการศาลทุกคน ทุก
ระดับชั้น ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทุกเรื่อง  โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
นโยบายของวีรพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560 เรื่องการ
อ านวยการยุติธรรมแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการมาติดต่อราชการศาลในทุก
ขั้นตอนกระบวนการของศาล โดยอ านวยความยุติธรรมยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพรรณี ศรีจ านง (2553) เรื่อง คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านปรึกษากฎหมาย
ของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฟ้องคดีของคู่ความ  พบว่า มีผลต่อการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก  เนื่องจาก
ประชาชนผู้รับบริการของศาลต้องได้รับความอ านวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ไปพร้อมๆ กันทุกด้าน ศาลจึงมีการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
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ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  สอดคล้องกับผลงานของ
อริสศา ธนภาวัฒน์ (2556) เรื่องคุณภาพการให้บริการของศาลแรงงานกลาง และในท านองเดียวกับ
ผลงานของวิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์ (2555) แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 

3. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภคของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลกนั้น ผลการวิจัย พบว่า  

1) ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก New Public Management: NPM  
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการท างาน หรือการให้บริการประชาชน  คือทุกคนต้องได้รับความเป็น
ธรรมมากที่สุด แต่ทว่าหลักกฎหมายเจตนารมณ์คุ้มครองผู้บริโภค  แต่ผู้ได้รับประโยชน์จากกฎหมาย
ฉบับนี้ เป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้บริโภค ศาลจึงต้องหาแนวทางแก้ไขระบบงานหรือการให้บริการ
ให้ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญ ศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบราชการแบบเดิมมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่หากว่ายังมีบุคลากรชนรุ่นเก่าและไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อความทันสมัยในด้าน
ต่างๆ เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนงาน แนวทางแก้ไขต้องสร้างจิตส านึกใหม่ โดยจัด
โครงการบรรยายให้เห็นถึงข้อดีของการบริหาร ตามหลัก New Public Management: NPM  และ
ต้องมีการจัดตั้งศูนย์หรือแผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คู่ความ การ
ประชาสัมพันธ์ร่วมถึงขั้นตอนการพิจารณาคดี  ให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการด าเนินคดีของศาล 
สอบถามความต้องการของคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้ระบบยุติธรรมทาง เลือกแทนการ
พิจารณาคดี ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้ล าดับความต้องการที่เป็นพ้ืนฐานที่ต้องการให้สังคมรับรองและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน 

2) ด้านความสามารถของผู้ให้บริการ และจิตส านึกในการบริการประชาชน  เจ้าหน้าที่
หรือผู้ให้บริการยังขาดความรู้ ทักษะ ทัศนคติในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการในเรื่องการด าเนินคดี
ผู้บริโภค  จึงให้บริการได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร  แนวทางแก้ไขจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ผู้บริหารได้รับการอบรมอย่างจริงจังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิคในการบริการประชาชน 
และเสริมสร้างบุคลากรในศาลให้มีจิตส านึกในการบริการโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

3) ด้านความช่วยเหลือ และการบริการด้านกฎหมาย  เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการมี
ภาระหน้าที่หลายด้านไม่สามารถให้ความช่วยเหลือและให้บริการด้านกฎหมายได้อย่างเต็มที่ แนว
ทางแก้ไขก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงกับต าแหน่งให้ค าปรึกษา และตอบปัญหาได้ถูกต้องตรง
ประเด็น มีการประชาสัมพันธ์โดยการออกไปให้ค าปรึกษาถึงท้องที่ห่างไกล   และควรจัดให้เจ้า
พนักงานคดีให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจ าเลยในขั้นตอนการ
พิจารณาคดีของศาล และพยายามให้สอบถามได้มีการตกลงเจรจาข้อพิพาทโดยใช้การไกล่เกลี่ยเป็น
หลัก  ส่วนการคุ้มครองสิทธิในตัวกฎหมายน้อยมากไม่สมเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงต้องหาแนวทาง
ช่วยเหลือผู้บริโภคในส่วนอ่ืน เช่น เรื่องการส่งหมายของคดี ผู้บริโภคถ้าโจทก์เป็นผู้บริโภค คือ
ประชาชน ไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งหมายเรียกคู่ความอีกฝ่าย หรือฟรี
ค่าธรรมเนียมการส่งหมาย ยังประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง 

4) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชน เพ่ือส่งเสริมการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างยั่งยืน  การให้ความรู้ องค์ความรู้ประชาชน หรือสื่อการให้บริการด้านไอที
บริการประเด็นไหนบ้างมีปัญหาปฏิบัติได้ไม่ได้  ต้องปรับแก้ไขให้มีลักษณะที่เป็นธรรมและประชาชน
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ได้รับการคุ้มครองสิทธิตั้งแต่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  ก่อนมีคดีถึงศาล หรือจัดตั้งศูนย์ปรึกษาแนะกฎหมาย 
และช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนที่จะ
มีคดีมาสู่ศาล ซึ่งเป็นการป้องกันการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้อีกทางหนึ่ง และควรมีการจัดตั้งศูนย์หรือ
แผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นแยกต่างหากจากการพิจารณาคดีทั่วไป  เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน  ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาในคดีผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง  จึงจะเป็นการอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม  และควรจัดอบรมบุคลากรภายใน
ศาล  ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกับศาลให้มีจิตอาสา เสริมสร้างความรู้และเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงและเข้าใจ ขั้นตอนการพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยใช้ยุติธรรมทางเลือกในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management: NPM) ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมในการบริการประชาชน  
รวมทั้งท าการปรับปรุงระบบทางการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย และควรจัดให้มีรางวัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม อีกท้ังจะต้องส่งเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ วิชาชีพ ศีลธรรม จริยธรรม
ข้าราชการศาลยุติธรรมหรือ การครองตน ครองคน หรือครองงานให้เหมาะสม และจัดให้มีการ
โครงการพาบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับ
บุคลากรบุคลากรและระบบการให้บริการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล  สืบต่อไป (ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ, มกราคม 15, 2558) 
 เมื่อได้เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด าเนินคดีผู้บริโภค ของ
ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และน าผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขคือ บุคลากรชนรุ่นเก่าและไม่ค่อยยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อความทันสมัยในด้านต่างๆ ยังคงยึดหลักการปฏิบัติงานในแบบเดิมอยู่ในหลายส่วน  
ให้มีการจัดตั้งศูนย์หรือแผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คู่ความ การ
ประชาสัมพันธ์ร่วมถึงขั้นตอนการพิจารณาคดี เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการจัดตั้งขึ้น จึงเป็นสาเหตุ
ให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง และสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการบริการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้บริการแต่บุคลากรหรือผู้ให้บริการยัง
ขาดความรู้ ทักษะ ทัศนคติในเรื่องที่เก่ียวกับการให้บริการในเรื่องการด าเนินคดีผู้บริโภค  จึงให้บริการ
ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร  และบุคลากรหรือผู้ให้บริการมีภาระหน้าที่หลายด้านไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและให้บริการด้านกฎหมายได้อย่างเต็มที่  ส่วนการคุ้มครองสิทธิในตัวกฎหมายน้อยมาก 
ไม่สมเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงต้องหาแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคในส่วนอ่ืนให้มากกว่าคือด้าน
แนะน าปรึกษากระบวนการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของศาลให้ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  คือสร้าง
องค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประชาชน หรือสื่อการ
ให้บริการด้านไอทีบริการประเด็นไหนบ้างมีปัญหาปฏิบัติได้ไม่ได้  ต้องปรับแก้ไขให้มีลักษณะที่เป็น
ธรรมและประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิตั้งแต่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนมีคดีถึงศาล หรืออาจมีการ
จัดตั้งศูนย์ปรึกษาแนะกฎหมาย และช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ต่างๆ มีการ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนที่จะมีคดีมาสู่ศาล 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และในการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มี
การพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานโดยน าหลัก New Public Management: NPM 
มาปรับใช้ทั้งระบบได้อย่างเหมาะสม 
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แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจึงต้องสร้างจิตส านึกใหม่ในการให้บริการ โดยจัด
โครงการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงข้อดี มีประโยชน์ของการบริหารตามหลัก New 
Public Management: NPM และต้องมีการจัดตั้งศูนย์หรือแผนกคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่คู่ความ การประชาสัมพันธ์ร่วมถึงขั้นตอนการพิจารณาคดี  ให้ประชาชนเข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินคดีของศาล สอบถามความต้องการของคู่ความในการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้ระบบ
ยุติธรรมทางเลือกแทนการพิจารณาคดี  ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้ล าดับความต้องการที่เป็นพ้ืนฐานที่
ต้องการให้สังคมรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน  มีการสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประชาชน หรือสื่อการให้บริการด้านไอทีบริการประเด็น
ไหนบ้างมีปัญหาปฏิบัติได้ไม่ได้  ต้องปรับแก้ไขให้มีลักษณะที่เป็นธรรมและประชาชนได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตั้งแต่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนมีคดีถึงศาล หรืออาจมีการจัดตั้งศูนย์ปรึกษาแนะกฎหมาย 
และช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนที่จะ
มีคดีมาสู่ศาล 

ดังนั้น  ส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ในอ าเภอเมืองพิษณุโลกน่าจะน าผลงานวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และระบบการให้บริการประชาชนในทุกด้านในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นหากน าแผนยุทธศาสตร์ศาล
ยุติธรรมมาปฏิบัติ  ประสมประสานกับการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐใหม่มีการใช้กลยุทธ์การ
ให้บริการที่ประทับใจมาใช้ให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริง  โดยค านึงถึงหน้าที่ของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาล
ยุติธรรมต้องยึดมั่นในจริยธรรม เพ่ือท าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น มีหน้าที่ประพฤติตนให้เกิดแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ผลงานและความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และเพ่ือประโยชน์ในการส่ งเสริม
จริยธรรมผู้บังคับบัญชามีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ติดตาม สอดส่อง 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยสม่ าเสมอ รวมทั้งประกาศยกย่องข้าราชการที่ดีและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด และจะต้องดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมอีกด้วย ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อทุกคนมีจริยธรรมอยู่ในใจแล้วจะท าการสิ่งใดย่อมคิดถึงผู้อ่ืนมา
กว่าตนเสมอ  อย่างเช่นค าสอนของขงจื้อเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว  ขงจื้อเคยกล่าวไว้ว่า คนเหนือคน
แตกต่างกับคนต่ าต้อย ดังนี้ คนเหนือคนคิดถึงแต่เรื่องที่ถูกต้องชอบธรรม. คนต่ าต้อยคิดถึงแต่เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตน   คนเหนือคนเรียกร้องกับตนเอง คนต่ าต้อยเรียกร้องกับผู้อ่ืน  คนเหนือคน
ยอมรับชะตากรรมของตนเองอย่างสงบ คนต่ าต้อยนั้นร้องทุกข์ไม่รู้จบ เมื่อข้าราชการศาลทุกคน 
บุคลากรทุกระดับมีจิตวิญญาณเป็นคนเหนือคน การอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนย่อมเกิดขึ้น
ได้ไม่ยาก  และเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรน าเสนอผลการวิจัยที่ได้ให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

ระบบงานศาลยุติธรรม และบริหารจัดการด้านบุคลากรในหน่วยงานให้มีกระบวนการท างานได้อย่าง
เป็นมืออาชีพ มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือและให้บริการอย่างจริงใจไม่หวังผลตอบแทน มีการจัดตั้งศูนย์
หรือเครือข่ายในการบริการด้านกฎหมายในระดับชุมชน หมู่บ้าน และไม่เพียงบุคลากรในศาลเท่านั้น 
หน่วยงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมก็เช่นกัน และยังเป็นการสร้างองค์ความรู้
แห่งการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการ 

2. ควรเผยแพร่ผลการวิจัยที่ได้ให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรมให้ได้รับทราบเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานจัดการบริการของบุคลากรต่อไป 

3. ผลการวิจัยนี้น ามาเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากร เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการให้บริการ
ประชาชนในแผนกงานคดีคุ้มครองผู้บริโภค และแผนกงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในศาล และภายนอก
ศาล โดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลัก New Public Management: NPM ที่
เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีความเสมอภาค และเป็นธรรม ในการบริการ
ประชาชนเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการให้บริการแบบเดิม น ามา

ประยุกต์โดยการบริหารจัดการระบบการให้บริการโดยการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) เปรียบเทียบความแตกต่าง 

2. ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการปฏิบัติงานโดยน าหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management: NPM) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลควบคู่ไปกับหลักการบริหารงานเชิง
พุทธศาสตร์ 

3. ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคของส านักงานศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 เพ่ือทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับต่อการให้บริการของศาลในการที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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