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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม      
2) ศึกษา ภาพลักษณของศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8                  
3) ศึกษาความแตกตาง ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค 8 4) ศึกษา ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อ ดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขต
อํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีใชบริการศาลยุติธรรมในเขต
อํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยเลือกตัวอยางวิธีแบบ
สัดสวนหรือโควตา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คา ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรมในภาพรวมพบวา อยูในระดับ
มาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความ
ปลอดภัย  ดานความประหยัดและคุมคา  ดานสมรรถนะการใชงาน และ ดานความสะดวกรวดเร็ว  ภาพลักษณของ           
ศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ในภาพรวม พบวาอยูในระดับ
มาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานองคกร           
ดานเทคโนโลยี และดาน บุคลากร  ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดี          
ผูพิพากษาภาค 8 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยรวมพบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีทัศนคติ
ตอภาพลักษณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ประสิทธิภาพ         
การใหบริการผานสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8       
ในระดับคอนขางสูง โดยสามารถพยากรณภาพลักษณไดรอยละ 71.2 และมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
0.845 โดยประสิทธิภาพการใหบริการดานสมรรถนะการใชงานมีความสัมพันธมากท่ีสุด 

คําสําคัญ : สื่อดิจิทัล ประสิทธิภาพการใหบริการ ภาพลักษณ ศาลยุติธรรม 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to study (1) the efficiency level of digital services of the 
Court of Justice, (2) the image of the court from point of view of users of services of the Court of 
Justice Under the Court of Justice of Region 8, (3) the difference between personal factors and the 
image of the Court of Justice Under the Court of Justice of Region 8, and (4) the relationship between 
the efficiency of digital services and the image of the Court of Justice Under the Court of Justice of 
Region 8. The sample of 400 people who had previously accessed the services of the Court of Justice 
Under the Court of Justice of Region 8 were selected based on quota sampling. A questionnaire was 
used to collect the data,  which was then analyzed using frequency,  percentage,  mean,  standard 
deviation, t- test, one- way ANOVA, and correlation coefficient and multiple regression.  

The results showed that the efficiency level of digital services of the Court of Justice was 
overall admirable and displayed a high level in all aspects sorted in descending order being: security, 
economy and value, capacity, and convenience. The image of the court rated by the Court of Justice 
Under the Court of Justice of Region 8 service recipients was overall impressive with this result also 
indicating a high level in all aspects sorted in descending order being: organization, technology, and 
staff. The comparison between the image of the Court of Justice Under the Court of Justice of Region 
8 and the personal factors revealed that there was a significant difference between perceptions on 
the image and education level, occupation, and monthly income at 0. 05. Just as importantly, the 
relationship between the efficiency of digital services and the image of the Court of Justice Under the 
Court of Justice of Region 8 was relatively high and exhibited a positive direction, along with                  
a statistical significance of 71.2% level and correlation coefficient (r) = 0.845, with capacity aspect 
showing the highest relationship with the image.  

Keyword : digital media, efficiency digital services, image, court of justice. 

ความเปนมาและความสําคัญ 
สื่อดิจิทัลนับเปนเทคโนโลยีทางการสื่อสารชนิดหนึ่ง ซ่ึงกําลังมีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทย ท่ัวโลก

สามารถติตอสื่อสารกันไดโดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานท่ี ทําใหสามารถคนควาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง  ๆ
ไดอยางกวางขวาง รวดเร็วและไมจํากัดปริมาณ (วิภาดา พิทยาวิรุฬห และณักษ กุลิสร, 2557) องคกรภาครัฐถือเปน
หนวยงานหลักของประเทศในการใหบริการแกประชาชนท้ังการสื่อสาร การใหบริการ สําหรับการทํางานในองคกรภาครัฐ
ในยุคดิจิทัล จําตองมีความรวดเร็ว วองไว และตอบโจทยประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร , 
2562) การพัฒนาการทํางานหรือบริการตางๆ ดวยเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยยกระดับการทํางานและบริการของ
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทยประชาชนไดดีขึ้น อีกท้ังยังสามารถชวยลดตนทุนระยะยาวใหกับองคกร
ประสิทธิภาพการบริการคือเปาหมายของการบริการเพ่ือ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยยึดหลักวาตอง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรงใส และเปนธรรมตรงกับความตองการของผูรับบริการใหมากท่ีสุด อันนํามาซ่ึงความ
ประทับใจหรือความพึงพอใจแกผูรับบริการ และสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  (ไสว ชัยบุญเรือง , 2555) ศาลยุติธรรมใน
เขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 เปนศาลชั้นตนท่ีมีการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ ในเขตพ้ืนท่ี 7 
จังหวัดภาคใตตอนบน ไดแกจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต โดยปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมมีการนําสื่อดิจิทัลตาง ๆ มาใหบริการแกประชาชนและ
ผูใชบริการเปนจํานวนมาก ศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ผูนําสื่อดิจิทัลมาใหบริการกับ
ประชาชนโดยตรงยอมเปนผูไดรับเสียงสะทอนจากผูใชบริการ ประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล ประโยชนท่ีเกิดขึ้น และ
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ภาพลักษณในสายตาของผูใชบริการ งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นมาเพ่ือศึกษาความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการผาน
สื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษามา
ปรับปรุง วางแผน พัฒนา รูปแบบการดําเนินการและบริการตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชนผูใชบริการ 
และกําหนดกลยุทธท่ีสรางภาพลักษณท่ีดีและถูกตองใหกับองคกรศาลยุติธรรมตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม 
2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา

ภาค 8 
3. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงาน

อธิบดีผูพิพากษาภาค 8 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมใน

เขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 

สมมติฐานของการวิจัย 
ประสิทธิภาพของการบริการผานสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธกับภาพลักษณของศาลยุติธรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับ

ภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการศาล

ยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 จํานวน 26 ศาล ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรในการคํานวณจํานวนตัวอยางของ  W.G. Cochran ซ่ึง
กําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับ คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและเพ่ือความเหมาะสมในการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน สุมตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปน ( Non probability Simpling) โดยเลือกตัวอยางวิธีแบบสัดสวนหรือโควตา (Ouota 
Sampling) กระจายไปยังจุดท่ีมีการใชบริการท้ังสิ้นจํานวน 7 จังหวัด รวม 26 ศาล ตามสัดสวนจํานวนศาลในแตละ
จังหวัด รวมผูใชบริการท้ังสิ้น 400 คน 

ขอบเขตดานตัวแปร  ตัวแปรตน คือ  1. ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของการใชบริการ  2. ประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัล 
ประกอบดวย ความสะดวกรวดเร็ว ความประหยัดและคุมคา ความปลอดภัย  และความเทาเทียมกัน ตัวแปรตาม คือ
ภาพลักษณของศาลยุติธรรมสําหรับผูใชบริการในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ดานองคกร ดานบุคลากร 
และดานเทคโนโลยี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดแนวทางในการกําหนดขอบเขตของขอคําถามอยางชัดเจนในแต
ละตัวแปรและนําขอมูลดังกลาว โดยอางอิงขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางแบบสอบถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในครั้งนี้ เม่ือไดแบบสอบถามฉบับรางนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกตองของเนื้อหาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นขอความอนุเคราะห
ผูเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยของผูวิจัยจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือวัดความ
เท่ียงตรงของเนื้อหา  สํานวนภาษา และความสอดคลองกันกับจุดประสงค ( IOC) โดยจะตองมีคา 0.67 ขึ้นไป นํา
แบบสอบถามปรับปรุงแลวไปทดลองใช( Try Out) จํานวน 40 ชุด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพท้ังดานความถูกตอง  (Validity)  
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และดานความเชื่อม่ัน  (Reliability) โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ( Chornbach) มีคาความ
เชื่อม่ันดานประสิทธิภาพในการใหบริการผานสื่อดิจิทัล 0.972 และความเชื่อม่ันดานภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขต
อํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 เทากับ 0.983 ซ่ึงคา Cronbach’s Alpha ไมควรตํ่ากวา 0.7 และย่ิงใกล 1 ย่ิงดี 
(จักรพงษ  แผนทอง, 2562) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูลผานระบบออนไลน  โดยการ
สงแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส (Google form) 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  (Questionnaires) โดยมีการแบงแบบสอบถามเปน 4 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ประเภทของการใชบริการ ลักษณะคําถามปลายปด (Close ended question) แบบหลายตัวเลือก (Multiple choices) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรมในดานความสะดวกรวดเร็ว 
ความประหยัด ความปลอดภัย และสมรรถนะการใชงาน ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ ( Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณของ
ศาลยุติธรรมดานองคกร ดานบุคลากร และดานเทคโนโลยี มีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณคา ( Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามวิธีของลิเคิรท ( Likert) ตอนท่ี 4 ประกอบดวยคําถามท่ี
เกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคาดหวังท่ีกลุมตัวอยางตองการจากศาลยุติธรรม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด ผูวิจัยไดดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานอยูปจจุบันดวยวาจา ซ่ึงใน
การแจกแบบสอบถามผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคและขออนุญาตจากผูท่ีมาใชบริการทุกครั้ง  และเก็บรวบรวมขอมูล
ผานระบบออนไลน  โดยการสงแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส (Google form) ไปยังบุคลากรในเครือขายสังกัด         
ศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ในการดําเนินการสงตอไปยังผูใชบริการพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ 
ท้ังสิ้น 7 จังหวัด รวม 26 ศาล จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะนําขอมูลท่ีไดไป
บันทึกเพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใชสถิติขั้นพ้ืนฐาน  (Descriptive Statistics Analysis) และสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของการศึกษา อันประกอบดวย  
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

ประเภทของการใชบริการ เปนขอมูล Norminal Scale และ  Ordinal Scale วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics Analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. ประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม เปนขอมูลแบบอัตรภาค ( Interval Scale) 
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics Analysis) ดวยการหาคาเฉลี่ย ( Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

3. ภาพลักษณของศาลยุติธรรม เปนขอมูลแบบอัตรภาค ( Interval Scale) วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation : SD) 

4. การเปรียบเทียบความแตกตาง ของปจจัยสวนบุคคลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรม ซ่ึงตัวแปรอิสระเปน
ขอมูล Norminal Scale และ  Ordinal Scale ตัวแปรตามเปนขอมูลแบบอัตรภาค ( Interval Scale) ผูวิจัยจึงใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยหาคา T-test, F-test 
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5. ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรม ซ่ึงตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามใชมาตรวัดแบบอัตรภาค ( Interval Scale) ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) โดยวิธี Enter 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหของขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 

ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท ใช
บริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม มากท่ีสุดคือ การติดตอสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย เชน ไลน เฟซบุก จังหวัดท่ีใช
บริการสวนใหญเปนจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช 
 2. การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม ในภาพรวมพบวา อยูในระดับ
มาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความ
ปลอดภัย ดานความประหยัด  และคุมคา ดานสมรรถนะการใชงาน และ ดานความสะดวก รวดเร็ว  สามารถจําแนกเปน
รายดานไดดังตอไปนี้ 
 2.1 ดานความสะดวก รวดเร็ว พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเก็บขอมูล การบริการท่ี
เปนระบบออนไลนสามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา ผูใชบริการไมตองเดินทางไปศาลดวยตนเอง  มีระบบตรวจสอบขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ มีเอกสาร/ขอความ แสดงขั้นตอนการขอรับบริการอยางชัดเจน และการติดตอ/สื่อสารกับหนวยงานทําได
หลากหลายชองทาง  
 2.2 ดานความประหยัดและคุมคา พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก บริการผานสื่อดิจิทัลทําให ผูใชบริการประหยัดคาใชจายใน
การเดินทาง  บริการผานสื่อดิจิทัลทําให ผูใชบริการ เสียคาใชจายในการดําเนินการนอยลง  บริการผานสื่อดิจิทัลสามารถ
ตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี  บริการผานสื่อดิจิทัลมีกําหนดเวลาชัดเจนทําให ผูใชบริการไมตองเสียเวลาในการ
รอคอย และบริการผานสื่อดิจิทัลทําใหผูใชบริการสามารถบริหารจัดการและวางแผนขั้นตอนการทํางานได 
 2.3 ดานความปลอดภัย พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูใชบริการ มีความม่ันใจในระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน
บุคคลของศาลยุติธรรม  ผูใชบริการรูสึกปลอดภัยกับบริการรับ/จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสของศาลยุติธรรม  มีการ
จัดเก็บขอมูลผูใชงานและสามารถตรวจสอบได  และผูใชบริการม่ันใจวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (กําไล EM ) จะ
ไมเปนอันตรายตอรางกายผูใชงาน 
 2.4 ดานสมรรถนะการใชงาน ทัศนคติของกลุมตัวอยาง พบวาอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เปนการบริการท่ีเหมาะสมกับยุคและสมัย  การใหบริการขอมูล
ทําไดถูกตอง  การคนหาขอมูลตามเงื่อนไขตางๆ ทําไดถูกตอง  สามารถตอบสนองการใชงานในภาพรวมไดดี  สามารถ
รองรับการใชงานท่ีมีผูใชงานหลายคน  สามารถตรวจสอบสถานะและขั้นตอนการขอรับบริการได  สามารถเขาถึงและ
ติดตามขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง และมีขอความแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน 

3. การวิเคราะหระดับภาพลักษณของศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผู
พิพากษาภาค 8 ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานดานองคกร ดานเทคโนโลยี และดาน บุคลากร สามารถจําแนกเปนรายดานได
ดังตอไปนี้ 

3.1 ดานองคกร พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ         อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เปนองคกรท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ  เปนองคกรท่ีเปนอิสระ เปน
องคกรท่ีมีบทบาทในการอํานวยความยุติธรรม  เปนองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือ  เปนองคกรท่ีมีความโปรงใส  เปนองคกรท่ีมี
การพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
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3.2 ดานบุคลากร พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย นาเชื่อถือ ไวใจได  เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี  
เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ  เจาหนาท่ีมีทัศนคติท่ีดีและใหบริการดวยความเต็มใจ  ผูบริหารมี
วิสัยทัศนกวางไกล  เจาหนาท่ีมีกิริยามารยาทในการใหบริการท่ีสุภาพเจาหนาท่ีใหบริการรวดเร็วและถูกตอง  เจาหนาท่ีมี
ความกระตือรือรน ดูแล  เอาใจใสใหความชวยเหลือผูใชบริการ  ผูบริหารมีความโดดเดนและมีชื่อเสียง  เจาหนาท่ีมีความ
ย้ิมแยมแจมใส เจาหนาท่ีมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ และผูบริหารเปนท่ีรูจักของผูใชบริการ 

3.3 ดานเทคโนโลยี พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุก
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มีระบบการชําระเงินท่ีสะดวก ทันสมัย  และปลอดภัย  องคกรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการบริการตางๆ ตามความตองการของผูใชบริการอยางตอเนื่อง เครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการใหบริการมีความ
ทันสมัย มีระบบการคนหาขอมูลท่ีรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหลากหลายชองทางเชน 
เว็บไซต อีเมล เฟสบุค ไลน อินสตารแกรม ทวิตเตอร 

4. ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล โดยรวมพบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีทัศนะคติตอภาพลักษณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูใชบริการ และจังหวัดท่ีใชบริการ ไมแตกตาง
กัน  

5. ผลการหาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมใน
เขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8  พบวาประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัล ไดแก ความสะดวกรวดเร็ว  
ความประหยัดและคุมคา ความปลอดภัย  สมรรถนะการใชงาน   มีความสัมพันธกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขต
อํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ ของประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาล

ยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
1. การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม ในภาพรวมพบวา อยูในระดับ

มาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความ
ปลอดภัย ดานความประหยัดและคุมคา  ดานสมรรถนะการใชงาน และ ดานความสะดวกรวดเร็ว  ท้ังนี้เนื่องจากปจจุบัน 
หนวยงานตางๆ มีการนําเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลมาใหบริการเปนจํานวนมาก การติดตอราชการกับศาลยุติธรรมเปนสิ่งท่ี
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูใชบริการ สิ่งท่ีผูใชบริการพึงคํานึงถึงเปนลําดับตนๆ คือความปลอดภัยในการใชงานหรือ
ใชบริการ แสดงใหเห็นวาผูใชบริการสวนใหญมีความเชื่อม่ันตอความปลอดภัยการใชบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม 
และเห็นวาการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรมเปนประโยชยและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ พัชราวรรณ  บุญแส น (2554) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใชงานระบบอินทราเน็ตกรณีศึกษา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติผลการวิจัยพบวาดานท่ีมีประสิทธิภาพมาก ไดแก ดานความสะดวกตอการใชงาน 
รองลงมาดานความปลอดภัยและดานความถูกตองแมนยํามีคาเฉลี่ยเทากัน และดานสมรรถนะ และสอดคลองกับ 
ศรวิษฐา ฉิมชาญเวช และฐิติมา โหลํายอง (2561)  ไดศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรกรณีศึกษา
อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความสะดวกและดานความรวดเร็วมีคาเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

2. การวิเคราะหระดับภาพลักษณของศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผู
พิพากษาภาค 8 ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานดานองคกร ดานเทคโนโลยี และดานบุคลากร สืบเนื่องมาจากศาลยุติธรรมมีการ
สรางบรรทัดฐานและความนาเชื่อถือมาอยางยาวนาน มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี การใหบริการ และมีการอบรมให
ความรูแกบุคลากรในองคกรอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ นันทพร  อารมณชื่น (2558) เรื่องประสิทธิภาพการ
ใหบริการและภาพลักษณองคกรท่ีมีผลตอการใชบริการสถานบริการเอกชนของพนักงานบริษัท MOCAP ในการใชสิทธิ

การคน้ควา้อิสระ 6

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 31/03/2021
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ประกันสังคม พบวาตัวแปรภาพลักษณดานพนักงาน ดานองคกร อยูในระดับมากและมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
สถานพยาบาลเอกชนของผูประกันตนอยางมีนัยสําคัญ  และสอดคลองกับ สิริอร  ติกวัฒนานนท (2559) ศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณองคกรและคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองระนองตามการรับรูของผูใชบริการ อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง พบวา ผูใชบริการมีการรับรูตอภาพลักษณองคกรดานพนักงานอยูในระดับมากเชนกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล โดยรวมพบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีทัศนะคติตอภาพลักษณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูใชบริการ และจังหวัดท่ีใชบริการ ไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิรันตา  ศรีบุญทิพย และจักกฤษณ  พลราชม (2562) ศึกษาภาพลักษณกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข : มุมมองประชาชนไทย ประจําป 2561 พบวาอาชีพหลักของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการ
รับรูภาพลักษณของกรมควบคุมโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับ เอกสิทธ  อุปการแกว 
(2553) ศึกษาภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ตามทัศนะของผูใชบริการ 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกับภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเพศ อายุ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสอดคลองกับ สิริอร  ติกวัฒนานนท 
(2559) ศึกษาเรื่องภาพลักษณองคกรและคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองระนองตามการรับรูของผูใชบริการ 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบวา ระดับการศึกษา อาชีพ มีความคิดเห็นตอภาพลักษณองคกรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการศึกษาสรุปไดวา ผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8   มีทัศนคติตอ
ภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 แตกตางกัน  

4. ผลการหาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาลยุติธรรมใน
เขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ในภาพรวม ( r = 0.845) พบวาประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัล 
ไดแก ความสะดวกรวดเร็ว ความประหยัดและคุมคา ความปลอดภัย สมรรถนะการใชงาน  มีความสัมพันธกับภาพลักษณ
ของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลเปนปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณ
องคกรดานองคกร ดานบุคลากร และดานเทคโนโลยี ท้ังนี้เนื่องจากศาลยุติธรรมเปนหนวยงานท่ีใหบริการประชาชน การ
ใหบริการจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง หากใหบริการท่ีดีก็จะเกิดความประทับใจสงผลตอภาพลักษณท่ีดีขององคกร สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ สิริอร  ติกวัฒนานนท (2559) ศึกษาเรื่องภาพลักษณองคกรและคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
เมืองระนองตามการรับรูของผูใชบริการ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการ
กับภาพลักษณองคกรในภาพรวม (r = 0.72) คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับภาพลักษณองคกรตามการรับรูของ
ผูใชบริการ ในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากการศึกษาสรุปไดวา ประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธกับภาพลักษณของศาล
ยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณของศาล

ยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8 ผูวิจัยนํามาเปนขอเสนอแนะในแตละประเด็นเพ่ือเปนแนวทางให
ผูบริหารศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดี ผูพิพากษาภาค 8 นํามาปรับปรุงเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการท่ี
สงผลตอภาพลักษณของศาลยุติธรรม ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการใหบริการผานสื่อดิจิทัลของศาลยุติธรรม ผูใชบริการใหความสําคัญกับ
ดานความปลอดภัยมากท่ีสุด ดังนั้นควรสรางความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยในการใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ของศาลยุติธรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการใหมากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาภาพลักษณของศาลยุติธรรมจากผูใชบริการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผู
พิพากษาภาค 8 ดานองคกร ดานเทคโนโลยี และดาน บุคลากร อยูในระดับดีทุกดาน เม่ือดูจากคาเฉลี่ยภาพลักษณดาน
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องคกรมาเปนอันดับ 1 หากจะมุงเนนปรับปรุงดานภาพลักษณควรจะเนนดานกระบวนการมากกวาดานบุคลากร เพราะ
ภาพลักษณของศาลยุติธรรมอยูท่ีองคกรมากกวาบุคลากร 

3. ภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8  ดานองคกร จุดเดนท่ีพบคือ 
เปนองคกรท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ หากจะปรับปรุงภาพลักษณควรนําเสนอถึงความเปนองคกรอิสระในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 

4. ภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8  ดานบุคลากรจุดเดนท่ีพบคือ 
เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย  นาเชื่อถือไวใจได  สวนเรื่อง บุคลิกภาพและการมีความรู เปนเรื่องรองลงมา แสดงวาสิงท่ีทําให
ภาพลักษณดีท้ังระดับองคกรและบุคคลคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความเปนอิสระในกระบวนการทํางาน ดังนั้นหาก
เนนเรื่องจรรยาบรรณขององคกรจะชวยสงเสริมภาพลักษณของศาลยุติธรรมใหดีย่ิงขึ้น  

5. ภาพลักษณของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8  ดานเทคโนโลยี จุดเดนท่ีพบคือ   
มีระบบการชําระเงินท่ีสะดวกทันสมัยและปลอดภัย ดังนั้นระบบท่ีควรนําเทคโนโลยีมาใชมากท่ีสุดคือระบบรับและจายเงิน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะชวยสรางความสะดวกแลว ยังชวยลดการทุจริตทางดานการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับ
ความซ่ือสัตยและความไวใจไดของภาพลักษณดานบุคลากร 
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