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 3 ค าน า 

ค าน า 
 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ทดแทนการท างานด้วยระบบเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของภาครัฐที่มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
ตาม พรบ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้นของคนไทย การเตรียมตัว
รับมือกับเรื่องร้องทุกข์เนื่องมาจากการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น การท างานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) รวมไปถึงการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เป็นต้น ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงได้น า
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate) มาทดลองด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ร้อง
ทุกข์ฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) เพ่ือตอบสนองต่อบทบาทดังกล่าวและก้าวสู่การเป็น “ภาครัฐที่
น่าเชื่อถือ” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ส านักงาน กพร. 

 ผู้วิจัยฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ท างานร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านข้อมูลเชิงประชากรและข้อมูลเชิงสถิติของการพัฒนาต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ นอกจากนี้
ยังได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับนายอุฬาร จิ๋วเจริญ  
ผู้อ านวยการฯ และนักสืบสวนสอบสวนที่มีประสบการณ์จากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (กคส.) ในการสั่ง
การและปฏิบัติงานจริงต่อการใช้ต้นแบบระบบไกล่ดังกล่าว เพ่ือเป็นแบบอย่างในการท างานต่อส านัก กอง อ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยฯ หวังว่าการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรและผู้บริโภค และขอขอบคุณบุคลากรของ สคบ. 
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้ โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ในทุกโอกาสต่อ ๆ ไป 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีภารกิจหลักในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ให้ได้รับความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ จากสถิติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[1] พบว่าผู้ร้องทุกข์ฯ ด าเนินการร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 
18,554 เรื่อง จากจ านวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด 22,247 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของผู้ร้องทุกข์ฯ ดั้ งนั้น สคบ. จึงได้มีการผลักดัน 
การด าเนินงานการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  (OCPB d-Mediate)”  
เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ร้องทุกข์ฯ ที่เปลี่ยนไป ซึ่งได้รับการด าเนินการจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยดังกล่าว โดยมี 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาเป็นกองน าร่องในการทดลองใช้ระบบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 

ด้วยภารกิจดังที่กล่าวมา การศึกษาวิจัยถึงต้นทุนและความคุ้มทุนของต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
รวมทั้งการส ารวจความพร้อมต่อการใช้ระบบของผู้ปฏิบัติงาน (นักสืบสวนสอบสวน) ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ตามขั้นตอนกระบวนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ โดยมีกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา (กคส.) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(กคฆ/ศคพ.) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (กคฉ.) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(กคต.) ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สปจ.) และส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(ตปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ดังนั้น การวางแผนผลักดันและการพัฒนาบุคลากรนักสืบสวน
สอบสวนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความพร้อมในการใช้ระบบดังกล่าวในอนาคต  

ผู้วิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงประชากรและข้อมูลเชิงสถิติของการพัฒนาต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ จากความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
และในส่วนของข้อมูลการส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อนายอุฬาร จิ๋วเจริญ 
อดีตผู้อ านวยการและนักสืบสวนสอบสวนจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาที่ได้น าร่องด าเนินการระบบต้นแบบ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพ่ือการคาดการณ์ประสิทธิภาพ ความคุ้มทุน ความต้องการและความพร้อมของ 
นักสืบสวนสอบสวน และสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการใช้ระบบดังกล่าว ให้มุ่งไปสู่ “ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(OCPB Mediate) ในอนาคต” ซึ่งส่งผลให้กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 



 10 
รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เพ่ือประเมินต้นทุนและความคุ้มทุนจากต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate)  
สู่การพัฒนาเป็น “ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB Mediate)” ในอนาคต 
 2. เพ่ือประเมินความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ สู่การ
วางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาในอนาคต 
 3. เพื่อถ่ายทอดทัศนคติและสร้างแรงจูงใจที่ดี รวมถึงปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
นักสืบสวนสอบสวนที่น าร่องในการใช้ระบบฯ ดังกล่าว 
 

1.2 ระเบียบวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบส ารวจและสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยฯ ได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากร “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ OCPB d-Mediate” 

จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
สคบ. ประกอบด้วยเรื่องร้องทุกข์ที่เข้ามาทดสอบต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ จ านวน 39 ราย จากจ านวน
เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด 34,991 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563) และได้ส ารวจ
ความพร้อมต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ได้แสดงไว้ใน รูป ก (ภาคผนวก) 
โดยการส ารวจครั้งนี้ได้เริ่มส ารวจ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ให้ความ
สนใจเข้ามาตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 35 คน จากจ านวนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ทั้งสิ้น 132 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.5) 

ในส่วนสุดท้าย ผู้วิจัยฯ (ผู้สัมภาษณ์) ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ผ่านการสัมภาษณ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย[2] นายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการฯ และ
นักสืบสวนสอบสวนกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (กคส.) จ านวน 3 ท่าน (ผู้ถูกสัมภาษณ์) จากจ านวน 
นักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ที่ได้น าร่องด าเนินการทดสอบต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ทั้งสิ้น 10 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 30.0)  
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาต่อการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ (พระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522) 
 2. ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน หรือระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 3. น าข้อมูลประกอบของการวางแผน ก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ให้รองรับ
กับปริมาณผู้ร้องทุกข์ฯ ที่สูงขึ้น 
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1.4 นิยามศพัท์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 “ประชาชน” หรือ “คนไทย” หมายถึง บุคคลคนไทยทุกคน ที่มีสัญชาติไทย มีสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ภายใต้กฎหมายไทย  

“ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
โดนชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“ผู้ร้องทุกข์ผู้บริโภค” หรือ “ผู้ร้องทุกข์ฯ” หมายถึง ผู้บริโภคจากความหมายข้างต้น ที่เข้ามาร้องทุกข์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สคบ. หรือร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือ 
ผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย 

“เรื่องร้องทุกข”์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ 
“คู่พิพาท” หมายถึง ผู้ร้องทุกขฯ์ และผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีกรณีโต้แย้งกันตามเรื่องร้องทุกข ์
“เรื่องร้องเรียน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลร้องเรียนการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของ สคบ. 
“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” หรือ “ระบบร้องทุกข์” หมายถึง ระบบรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์ฯ 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สคบ. (Call-center 1166, Website ระบบร้องทุกข์ (ออนไลน์) Application OCPB 
Connect เป็นต้น) หรือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กสทช. ศูนย์ด ารงธรรม สปน. เป็นต้น) 

“ระบบร้องทุกข์ (ออนไลน์)” หมายถึง ระบบร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. 
ได้แก่ Website (https://complaint.ocpb.go.th/) และ Mobile Application OCPB Connect เท่านั้น 

“การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์” หมายถึง การแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ผ่าน
ระบบร้องทุกข์ ผู้ บริ โภค  ได้แก่  การให้ค าปรึกษา การเจรจาไกล่ เกลี่ ย ฯ การส่ งฟ้อง การสั่ งฟ้อง  
ผ่านกระบวนการจนเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับข้อยุติ 

“การเจรจาไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท” หรือ “การไกล่เกลี่ยฯ” หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยหรือ
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
ตามหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559  

“การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์” หรือ “การไกล่เกลี่ยออนไลน์” หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจากความหมายข้างต้น โดยใช้วิธีการและบันทึกข้อมูลการไกล่เกลี่ยในระบบออนไลน์ 

“ประชากร” หมายถึง กลุ่มที่มีลักษณะที่เราสนใจ หรือกลุ่มที่เราต้องการจะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เปรียบเหมือนเอกภพสัมพัทธ์ในเรื่องเซต ในรายงานนี้ใช้ค าว่าประชากรในความหมายเชิงสถิติเท่านั้น 

“กลุ่มตัวอย่าง” หมายถึง ส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากร (ตามความหมายข้างต้น) ที่เราสนใจ ในกรณีที่
กลุ่มประชากรที่จะศึกษานั้นเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เกินความสามารถหรือความจ าเป็นที่ต้องการ หรือเพ่ื อ
ประหยัดในด้านงบประมาณและเวลา สามารถศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนของกลุ่มประชากรได้ 
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บทที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์ที่ส าคัญ 
  

การวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและผลลัพธ์การด าเนินการ จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ 
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน พบว่าจากเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นก่อให้เกิดเรื่องที่ต้องเจรจา
ไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องมาจากปัจจัยลบ
จากภายนอก ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนที่สูงขึ้น การท าธุรกรรมทางออนไลน์ที่สูงขึ้น และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจัยลบจากภายใน ได้แก่ ก าลังพลและงบประมาณที่จ ากัด 
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ต้องเร่งผลักดันการท างานสู่ระบบดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น
ผ่าน “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate)” เพ่ือก้าวเข้าสู่ “ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB 
Mediate)” ซึ่งเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูล อ านวยความสะดวกให้ทั้งเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการด าเนินการใน
ระยะแรก คาดการณ์ความคุ้มทุนของโครงการในอนาคต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ผลลัพธ์การด าเนินการของ “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate)” เป็นวิธีการระงับ
เรื่องร้องทุกข์โดย สคบ. ซึ่งท าหน้าที่เป็นคนกลางในการช่วยเหลือและหาทางออก เพ่ือให้คู่พิพาทพอใจและ
เห็นชอบ น าไปสู่การตกลงยอมความกัน โดยการน าเอาเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (VDO Conference)  
มาประยุกต์ใช้ พร้อมด้วยระบบแบบฟอร์มออนไลน์ (หนังสือเชิญประชุมฯ) ระบบนัดวันและเวลาออนไลน์ 
ระบบติดตามและแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application เป็นต้น ซึ่งจ านวนผู้มาทดสอบต้นแบบระบบฯ จ านวน 
39 ราย จากจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ทั้งหมด 34,991 ราย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563) โดยคิดเป็น
ร้อยละ 0.11 (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 0.16 ตาราง ก ภาคผนวก)  
จากผลการด าเนินการต้นแบบสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเพศ (ชาย-หญิง) ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัย 
ด้านช่วงอายุ พบว่า กลุ่มช่วงอายุมากกว่า 56 ปี ยังใช้งานผ่านระบบฯ ต่ ากว่าสัดส่วนของผู้ร้องทุกข์ฯ ทั้งหมด 
และเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถยุติเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ซึ่งอาจเกิดจาก การเจรจาไกล่เกลี่ยอยู่ที่บ้านหรือที่ท างานช่วยลดกดดันจากการเผชิญหน้า การหลีกเลี่ยง
สภาวะรถติดช่วยลดความเครียดจากการเดินทาง ส่งผลให้คิดใคร่ครวญก่อนตัดสินใจได้ดียิ่งข้ึน 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มทุนของระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ จากต้นทุนในช่วงริเริ่มโครงการ
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ในช่วงริเริ่มโครงการเท่ากับ 947,800 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนด้าน
บุคลากรการเพ่ือทดสอบและออกแบบระบบ และด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) 
และโปรแกรมชุดค าสั่ง (Software) ซึ่งผู้วิจัยฯ ตั้งสมมุติฐานให้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือโน๊ตบุ๊คจ านวน 1 เครื่อง
ต่อจ านวนนักสืบสวนสอบสวน 1 คน เมื่อคิดจากจ านวนนักสืบสวนสอบสวนทั้งหมดใน สคบ. จ านวน 132 คน 
สามารถคาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เท่ากับ 
1,315,000 บาท (ร้อยละ 20 ของการผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัล) แต่ถ้าต้องการผลักดันให้กระบวนการสู่
ดิจิทัลในสัดส่วนที่สูงขึ้น เป็นร้อยละ 60 หรือร้อยละ 100 จะส่งผลให้งบประมาณที่ต้องใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 
3,945,000 บาท หรือ 6,575,000 บาท ตามล าดับ  

การคาดการณ์การลดค่าเดินทาง (คิดจากการเดินทางมาเจรจาไกล่เกลี่ยยังอาคารรัฐประศาสนภักดี 5 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อ 1 เที่ยว[3]) และการลดค่าเสีย
โอกาส (คิดจากการเสียโอกาสที่ต้องหยุดงานตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า[4]) หลังจากใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
พบว่า ร้อยละของการผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ยิ่งสูงขึ้นจะท าให้อัตราการลด
ค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้วิจัยฯ เห็นว่าถ้าในระยะแรก สคบ. สามารถผลักดันให้มี
การใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 20 (20% Digital Transformation) ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ของระบบฯ ดังกล่าวจะเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน
ประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี 

 
การวิเคราะห์ความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  การ

วิเคราะห์ดังกล่าว ด าเนินการภายใต้ปัจจัย 2 ด้าน คือข้อมูลทั่วไปของนักสืบสวนสอบสวน (เพศ อายุ ต าแหน่ง 
และหน่วยงานต้นสังกัด) และความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน (ทัศนคติ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
ค่าใช้จ่าย) โดยจ านวนนักสืบสวนสอบสวนผู้เข้ามาตอบแบบส ารวจจ านวน 35 ราย จากจ านวนนักสืบสวน
สอบสวนทั้งหมด 132 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.5 (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
± 0.000032) สรุปได้ว่า นักสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.3 มีทัศนคติแบบ Growth Mindset และพบ
ทัศนคติแบบ Fixed Mindset เพียงร้อยละ 25.7 โดยทัศนคติแบบ Fixed Mindset มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขาดความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ Software (ร้อยละ 100) ส่วนการขาดความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ Hardware มี
สาเหตุคิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดอืนของนักสืบสวนสอบสวน ไม่ส่งผล
ต่อทัศนคติการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ 
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เมื่อผู้วิจัยฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่านักสืบสวนสอบสวนของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
(กคส.) ได้แสดงสัดส่วนทัศนคติแบบ Growth Mindset สูงกว่า Fixed Mindset อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้
ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจเป็นอย่างดี (มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากร) อาจเป็นเพราะนักสืบสวน
สอบสวนของ กคส. ได้รับการผลักดันให้น าร่องในการใช้ระบบดังกล่าว จากข้อก าหนดการใช้บริการต้นแบบ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ความว่า “ในระยะเริ่มต้นเปิดให้บริการร้องทุกข์ในประเภท อสังหาริมทรัพย์กู้ไม่ผ่าน 
จองรถยนต์ใหม่ การซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับสินค้า ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา 
และสินค้าช ารุดบกพร่อง”[5] 

 

การวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึกต่อการใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ สืบเนื่องมาจาก 

ทัศนคติแบบ Growth Mindset และความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจเป็นอย่างดีจาก กคส. ผู้วิจัยฯ  
(ผู้สัมภาษณ์) จึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
แก่นายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการฯ และนักสืบสวนสอบสวนของกองดังกล่าว (ผู้ถูกสัมภาษณ์) จากการ
สัมภาษณ์ฯ สรุปได้ว่า จุดแข็งของการบริหารของ กคส. คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต การดูแล
เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การท างานเป็นทีม การดึงศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย การสร้าง
แรงจูงใจการท างาน และการการคาดการณ์ทักษะและการพัฒนาอื่น ๆ ที่จ าเป็นในอนาคต  

ส่วนการสัมภาษณ์ฯ นักสืบสวนสอบสวนของ กคส. ทั้ง 3 ท่าน มีภาพรวมการตอบค าถามในทิศทาง
เดียวกันและพบรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งผู้วิจัยฯ สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองให้
ทันต่อเทคโนโลยีและสามารถท างานเป็นทีมเป็นจุดแข็งของการประสบความส าเร็จในการใช้ระบบฯ แม้ว่า
ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะปฏิบัติงานที่บ้านและไม่สามารถเห็นปฏิสัมพันธ์และภาษากายของ
คู่ พิพาทจะเป็นจุดอ่อนของการใช้ ระบบฯ แต่ เมื่อค านึงถึงการสร้างโอกาสของระบบดังกล่าวแล้ว  
(เช่น ความสะดวก การลดค่าเดินทางและค่าเสียโอกาส รวมถึงความส าเร็จในการยุติเรื่องร้องทุกข์ให้เร็วขึ้น)  
ผู้วิจัยฯ เห็นว่าการขับเคลื่อนการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยอาศัยต้นแบบจาก กคส. ทั้งในมุมมองของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยน าเสนอในผ่านรูปแบบนิตยสาร เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจใน และเพ่ิมความ
น่าสนใจในการอ่านแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากส านัก กอง ต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้หรือข้อเสนอแนะจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ถูกสัมภาษณ ์
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การวเิคราะหท์ีม่าของปญัหา

และผลลพัธก์ารด าเนนิการ  
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บทที่ 3 ผลการส ารวจ 
 

3.1 การวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและผลลพัธก์ารด าเนินการ 
 

3.1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมศักยภาพในการ

เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่
และการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นอนุกรรมการฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ดังนั้น ระบบการเจรจา
ไกล่เกลี่ยออนไลน์จึงเป็นความหวังของการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว เพ่ือรองรับต่อจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่
เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่ก าลังพลและงบประมาณมีจ ากัด โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่เร่งผลักดันให้ สคบ. จ าเป็นต้องก้าวให้
เร็วขึ้นสู่ระบบดิจิทัล ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นของคนไทย การท าธุรกรรมทางออนไลน์ที่สูงขึ้น จ านวน
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 ร้อยละประชากรไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2552–2562 และการคาดการณ์ร้อยละประชากรไทย
ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2563–2564 

 รูปที่ 1 แสดงการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นของคนไทย[6-9] ในช่วงปี พ.ศ. 2558 คนไทยมีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 28.8 ล้านคนเป็น 60.1 ล้านคน (เพ่ิมข้ึน 2.01 เท่า) เนื่องจาก
การเข้ามาของระบบการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 4 (Fourth-generation Wireless: 4G)[10] ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยต่อวันของคนไทยในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาที และจากการคาดการณ์อาจเป็นไปได้ว่าการ
เข้าสู่ยุค 5G จะเป็นตัวเร่งในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันของคนไทยยิ่งขึ้นไป จากเหตุผลดังกล่าว อาจถือได้ว่า
คนไทยสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค์ 
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การท าธุรกรรมทางออนไลน์ที่สูงขึ้นของคนไทย สามารถยืนยันจากแนวโน้มกิจกรรมออนไลน์ที่เป็น
ฐานร้องทุกข์ใน สคบ. (รูปที่ 2 ภาพขวา) ที่ประกอบด้วยการซื้อสินค้าและบริการ การขายสินค้าและบริการ 
และการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่กิจกรรมทางออนไลน์ที่สูงสุดเป็นสามอันดับแรก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) การลืบค้นข้อมูล (Searching) 
และการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (e-Mail) มีแนวโน้มลดลง รูปที่ 2 (ภาพซ้าย) ในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่
การท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิตเป็นปีแรก [9] ซึ่งสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ได้แก่ บริษัท Shopee Lazada และ Amazon เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตในปี พ.ศ. 2561 ถึงร้อยละ 14.0[11] ดังนั้น การพัฒนาการไกล่เกลี่ยสู่ระบบออนไลน์จึงต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับการเติบโตของการท าธุรกรรมออนไลน์ 

 
รูปที่ 2 ร้อยละกิจกรรมของประชาชนทางออนไลน์ที่สูงสุดเป็นสามอันดับแรก (ภาพซ้าย) และกิจกรรมของ
ประชาชนที่เป็นฐานร้องทุกข์ใน สคบ. (ภาพขวา)  
 

จ านวนเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้น สามารถยืนยันจากสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคจาก
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค[12] (รูปที่ 3) ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกข์ในปี พ.ศ. 2556 (8,029 เรื่อง) ได้เพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวน 22,247 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2563 (คิดเป็น 2.77 เท่า) ในขณะที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ของ สคบ. เพ่ิมข้ึน
เพียง 1.52 เท่า (จากบุคลากรเจ้าหน้าที่ 380 คน ในปี พ.ศ. 2556[13] เป็น 576 คน ในปี พ.ศ. 2563[14]) และ
งบประมาณของ สคบ. เพ่ิมขึ้นเพียง 1.57 เท่า (จากต้นทุนผลผลิตรวม 162,163,642.87 บาท ในปี พ.ศ. 2554  
เป็น 218,992,181.28 บาท ในปี  พ.ศ. 2562 )[15] นอกจากนี้ จากการคาดการณ์  (Moving Average)  
จ านวนเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในอนาคตจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ระบบไกลเกลี่ยจึงมีความจ าเป็นต่อการ
ปรับสู่ระบบออนไลน์ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานให้สูงขึ้นใน
ขณะที่ทรัพยากรมีจ ากัด  
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รูปที่ 3 สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ. และการคาดการณ์จ านวน
เรื่องร้องทุกข์ในอนาคต 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งในการท างานผ่านระบบดิจิทัลของไทย 
จากหลักฐานวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายแรกนอกประเทศจีน [16] 
หลังจากนั้นการระบาดของโรคก็ได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ผ่านการแพร่เชื้อจากหลายกลุ่ม ซ่ึงการแพร่เชื้อกลุ่ม 
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนั้น เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์  
มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิน 100 คนต่อวัน ดังนั้น วันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [17] ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อให้เกิดการลดการอุปโภคน้ ามันเบนซินและดีเซล [18] 
อย่างมาก (ดังแสดงใน รูปท่ี 4) และท าให้ สคบ. ต้องมีมาตรการรับมือโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ต้องท างานที่บ้าน 
(Work From Home) ใช้วิธีรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคทางออนไลน์[19] เชิญประชุมไกลเกลี่ย
ให้น้อยที่สุดหรือยกเลิกการประชุมไกลเกลี่ยตามความเหมาะสม ดังนั้น การมุ่งสู่ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศไทย และการอุปโภคน้ ามันเบนซินและ
ดีเซลในช่วงเวลาการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน 

 กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการย่อยภายใต้ภารกิจแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ End to End Process  
ของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค[20] (รูปที่ 5) พบว่ากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยจะปรากฏอยู่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ชั้นเจ้าหน้าที่และชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ย จากการวิเคราะห์ Supply Chain เพ่ือใช้ในการหาโครงร่างปริมาณงาน 
Load Profile ระหว่างเรื่องเข้าและออกทั้งหมดของระบบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีเรื่องเข้าสู่ 
ชั้นเจ้าหน้าที่เพ่ือรอด าเนินการถึง 18,190 เรื่อง และเข้าสู่ชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 1,073 เรื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยฯ  
จะอ้างอิงตัวเลขดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นฐานในการค านวณวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุนของต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ ต่อไป 
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รูปที่ 5 ความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ End to End Process ของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

Online (15 023 ราย)
           (69.0%)

Network หน่วยงานเครือข่าย
2 417 ราย (11.0%)

ส่งเรื่องกลับผู้ร้อง (1 673 ราย)
                         (7.6%)

ผู้ร้องทุกข์
22,023 ราย
(100%)

ส่งต่อ  (18 190 ราย)
              (82.6%)
                

ชั นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย

ชั นคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

Offline (3 813 ราย)
(17.3%)

ส านักงานอัยการ, ศาลยุติธรรม,
กรมบังคับคดี

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                      
            Other (590 ราย)

          (2.7%)

ศูนย์รับเรื่อราวร้องทุกข์

และคัดกรองเร่ืองร้องทุกข์

                    
(1 129 ราย)
(5.1%)

  ผู้ร้องขอถอนเรื่อง (336 ราย) (1.5%)
  ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. (190 ราย) (0.9%)
  คู่กรณีตกลงกันได้ (190 ราย) (0.9%)
  อ่ืนๆ (315 ราย) (1.4%)

รับเข้า (18 190 ราย)
              (100%)
                
รับเข้า (2 090 ราย) (11.5%)
                

รับเข้า (3 472 ราย) (19.1%)
                

รับเข้า (8 980 ราย) (49.4%)
                

รับเข้า (2 058 ราย) (11.3%)
                

รับเข้า (1 351 ราย) (7.4%)
                ยุติชั้นเจ้าหน้าที่ (10 135 ราย) (55.7 )

อยู่ระหว่างการด าเนินการ (6982)(38.4%)
ส่งต่อ (1 073 ราย) (5.9%)

รับเข้า (1 073 ราย) (100%)

ยุติชั้นอนุฯ ไกล่เกลี่ยฯ (574 ราย) (53.5 )
อยู่ระหว่างการด าเนินการ (113 ราย)(10.5%)
ส่งต่อ (386 ราย) (36.0%)

รับเข้า (386 ราย) (100%)

ยุติชั้นคณะอนุฯ กลั่นกรอง (10 ราย) (2.6 )
อยู่ระหว่างการด าเนินการ (20 ราย) (5.2%)
ส่งออก (356 ราย) (92.2%)

คคบ. มีมตดิ าเนินคดี (143 ราย) (40.2 )
คคบ. มมีติให้ยุตเิรื่อง (155 ราย) (43.5 )
อยู่ระหว่างการด าเนินการ (58 ราย)(16.3%)

รับเข้า (356 ราย) (100%)

ด าเนินคดี 
(143 ราย) 
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3.1.2 นวัตกรรมต้นแบบระบบเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ 
รูปที่ 6 (ภาพซ้าย) แสดงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแบบ End to End Process 

ของกระบวนงานเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559[21] มีขั้นตอน
โดยสังเขป ดังนี้  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าหนังสือเชิญหรือหนังสือเรียก เพ่ือแจ้งไปยังผู้ร้องทุกข์ฯ และ 
ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) เพ่ือเดินทางมาเจรจาไกล่เกลี่ยยังอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กระท าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และมี
ระยะเวลารวมกันไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันท าการไกล่เกลี่ยครั้งแรก และถ้าหากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ 
และมีความประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยกันต่อ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุกรรมการ 
ไกล่เกลี่ยต่อไป  

จากขั้นตอนโดยสังเขปของการในเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการฯ รูปที่ 6 (ภาพขวา) 
นอกจากการแจ้งไปยังผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องท า
หนังสือแจ้งเพ่ือเชิญไปยังอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากสาขาวิชา ได้แก่ การแพทย์ 
นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น โดยวาระในการไกล่เกลี่ยชั้นคณะอนุกรรมการฯ 
กระท าได้ไม่เกินสองครั้ง และห้ามห่างกันเกิน 19 วัน แต่ถ้าหากคู่พิพาทยังไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องเสนอข้อพิพาทต่อไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(กลั่นกรองก่อนเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (มติด าเนินคดี มติให้ยุติเรื่อง) 
และส่งต่อไปยังส านักงานอัยการ ศาลยุติธรรม กรมบังคับคด ีตามล าดับ (ภาพรวม รปูท่ี 5) 

ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ มิใช้เป็นแค่เพียงการปรับปรุงจากการไกล่เกลี่ยแบบเผชิญหน้าไปเป็นการไกล่เกลี่ย
ผ่านการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) แต่ยังรวมไปถึง การแจ้งเรื่องและนัดวันในการไกล่เกลี่ย 
ผ่านทางระบบติดตาม ได้แก่ OCPB Connect (Mobile Application) SMS หรือ e-Mail ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ของกระบวนการการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะน า สคบ. สู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษในอนาคต 
พร้อมทั้งยังตอบสนองตาม พรบ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
นโยบายเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) และการเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
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นักวิจัยฯ จึงได้วิเคราะห์คาดการณ์การน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เข้ามาปรับใช้ 

ในการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของการด าเนินกิจกรรมไปจนถึงกระบวนการส่งมอบ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย จากสมมุติฐานที่ว่า “ไม่จ าเป็นต้อง
ลางานเพ่ือเดินทางมาไกล่เกลี่ยด้วยตนเองและทุกการเดินทางจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์” โดยใช้โมเดลการค านวณค่าเสียโอกาสจากค่าแรงขั้นต่ าในปี พ.ศ. 2560 – 2563 ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานแยกตามจังหวัดและตามปีที่จ้าง[4] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อ 1 เที่ยว[3] และระยะที่ใช้
ในการเดินทางจากจังหวัดต่าง ๆ มาไกล่เกลี่ยยังอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ[1] (โดยไม่ค านึงถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด) ซึ่งผู้วิจัยฯ จะกล่าว
ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มทุนของต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” ต่อไป 
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รูปที่ 6 ความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ End to End Process ของกระบวนงานเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ (ภาพซ้าย) และกระบวนงานเจรจาไกล่เกลี่ย
ชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ย (ภาพขวา) 
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ตามหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559 

(ข้อ 5 วรรคท้าย) ความว่า “การเจรจาไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทจะกระท าด้วยวิธีใด ณ วันเวลาใด 
และสถานที่ใด ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด โดยแจ้งให้คู่พิพาททราบ”[21] ดังนั้น การเปลี่ยนจากการไกล่เกลี่ย 
ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ไปเป็นการใช้ระบบประชุม
ทางไกล เพ่ือมุ่งสู่ยุคดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่ได้ติดขัดตามระเบียบฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือป้องกันความเหลื่อมล้ าด้านเทคโนโลยี สคบ. จึงเริ่มโครงการโดยผ่าน “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือให้ผู้บริโภคและพนักงานเจ้าหน้าที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 
(Digital Disruption) โดยประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์และ VDO Clip (รูปที่ 7) ได้แก่ 

1. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ (ข้อความอิเล็กทรอนิกส์[5])  
2. คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ร้องทุกขฯ์ (ข้อความอิเล็กทรอนิกส์[22]) (VDO Clip[23]) 
3. คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ (ข้อความอิเล็กทรอนิกส์[24]) (VDO Clip[25]) 
4. คู่มือการใช้งานด้วย มือถอืและแท็บเล็ต (VDO Clip[26]) 
5. วีดีโอน าเสนอต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (VDO Clip[27]) 
6. วีดีโอประชาสัมพันธ์ “มาไกล่เกลี่ยกันก่อน” (VDO Clip[28]) 
 

 
รูปที่ 7 ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate) ของ สคบ. 
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3.1.3 ผลลัพธ์การด าเนินการต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 
จากการวิเคราะห์ร้อยละสัดส่วนผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ใช้ระบบต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เปรียบเทียบกับ 

ร้อยละสัดส่วนผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ไม่ใช้ระบบต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ แยกตามเพศ (รูปที่ 8) จากการด าเนินการ
ครั้งแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ผ่านการน าร่องของกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญาและกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ตลอดช่วงการทดสอบระบบฯ มีเรื่องร้องทุกข์จ านวน 39 ราย 
ที่ได้เข้ามาทดสอบใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ จากจ านวนกรณีเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด 34,991 ราย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563) แม้ว่าจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้เข้ามาทดสอบระบบฯ จะคิดเป็นแค่เพียง
ร้อยละ 0.11 แต่เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ร้องทุกข์ฯ แยกตามเพศพบว่าสัดส่วนของผู้ใช้และไม่ใช้ระบบฯ  
มีค่าใกล้เคียงกัน จึงเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถน ามาใช้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางเพศ 
 

 

รูปที่ 8 ร้อยละสัดส่วนผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ใช้และไม่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แยกตามเพศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562–2563 
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รูปที่ 9 แสดงร้อยละสัดส่วนผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ใช้และไม่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แยกตามช่วงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มช่วงอายุที่มีการใช้ต้นแบบระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนของผู้ร้องทุกข์ฯ ทั้งหมด คือกลุ่มช่วงอายุ 36–45 ปี และ 46–55 ปี  
ซึ่งอยู่ในยุคที่มีการควบคุมอัตราการเกิด (Gen X) เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508–2522 (อายุ 38–52 ปี) ซึ่งมีลักษณะ
เด่นคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการมีแนวคิดสร้างความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัวแต่เป็น 
ที่น่าแปลกที่กลุ่มที่จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Gen Y) เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508–2522 (อายุ 20–37 ปี) 
กลับมีการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้ร้องทุกข์ฯ ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มช่วงอายุ
มากกว่า 56 ปี เป็นกลุ่มที่มีการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์น้อยที่สุด ซึ่งกลุ่มช่วงอายุดังกล่าวตรงกับยุคสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 (Gen B) ซึ่งมักถูกจัดเป็นพวก "อนุรักษนิยม"[29] 
 ดังนั้น ในระยะเริ่มต้น (1 ปี) สคบ. ควรเร่งผลักดันและประชาสัมพันธ์การใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์
แก่กลุ่มช่วงอายุมากกว่า 56 ปี ส่วนในระยะต่อมา (2–3 ปี) ควรเน้นที่กลุ่มช่วงอายุ 26–35 ปี เนื่องจากเป็น
กลุ่มที่มีผู้ ร้องทุกข์ฯ ที่ ใหญ่ที่สุดอยู่ ในช่วงวัยท างานตอนต้นและตอนกลางเป็น ช่วงการสร้างฐานะ  
สร้างครอบครัว และก าลังซื้อหลักของประเทศ 

 

รูปที่  9 ร้อยละสัดส่วนผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ ใช้และไม่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แยกตามช่วงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562–2563   
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รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการยุติเรื่องร้องทุกข์ระหว่างผู้ร้องทุกข์ที่ไม่ใช้ระบบฯ (ภาพซ้าย) 
และใช้ต้นแบบระบบฯ (ภาพขวา) ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (ผลจากการส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
จากร้อยละเรื่องยุติ (ร้อยละ 92.1) ของผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ พบว่ามีค่าสูงกว่าร้อยละเรื่อง
ยุติของผู้ร้องทุกข์ที่ไมใ่ช้ระบบฯ (ร้อยละ 74.5) และเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถยุติ
ได้ในชั้น “การเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่” ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ในขณะที่การยุติเรื่องร้องทุกข์ในการเจรจา
ไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ของผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ไม่ใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ คิดเป็นเพียงร้อยละ 7.2 ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจาก คู่พิพาทไม่ต้องเดินทางและหลีกเลี่ยงจากสภาวะรถติดก่อนการเจรจาไกล่เกลี่ย คู่พิพาทเจรจา
ไกล่เกลี่ยอยู่ที่บ้านหรือที่ท างานปราศจากความกดดันเมื่อมีการเผชิญหน้า ส่งผลให้คิดใคร่ครวญก่อนตัดสินใจ
ได้ดียิ่งขึ้น[5] 

ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนและใช้มาตรการเชิงรุกเพ่ือผลักดันให้ผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ  
(ผู้ถูกร้อง) ให้หันมาใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ออนไลน์ เพราะนอกเหนือจากการตอบสนองต่อนโยบาย 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) และการเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แล้ว ร้อยละยุติ
เรื่องร้องทุกข์ผ่านการเจรจาไกลเกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ยังสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 

รูปที่ 10 ร้อยละเรื่องยุติที่ไม่ใช้ระบบฯ (ภาพซ้าย) และใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (ภาพขวา) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562–2563 
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การวเิคราะหต์น้ทนุและ 

ความคุม้ทนุของ 

ระบบไกลเ่กลีย่ออนไลน ์
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3.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มทุนของระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน ์

ตารางท่ี 1 ต้นทุนในช่วงริเริ่มโครงการต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ต้นทุนด้านบุคลาการเพ่ือทดสอบและออกแบบระบบ     
 - หัวหน้าโครงการ Business Analysis 1 43,000 6 258,000 
 - นักวิเคราะห์ระบบ System Analysis 1 40,000 3 120,000 
 - นักเขียนโปรแกรม Developer/ Programmer 2 35,000 5 350,000 
 - นักออกแบบส่วนผู้ใช้งาน User Interface 1 23,000 2 46,000 
 - Software Tester ตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ 1 16,000 1 16,000 
 รวม    790,000 
2. ต้นทุนด้านองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์     
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1  1 22,000 - 22,000 
 - โน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน 3 16,000 - 48,000 
 - ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ OEM   4 3,800 - 15,200 
 - ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ในการจัดการส านักงาน 3 11,000 - 33,000 
 - กล้อง Webcam และ Headphones 4 1,900 - 7,600 
 - กล้องวีดีโออุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 1 32,000 - 32,000 
 รวม    157,800 
รวมค่าใช้จ่ายทั งหมดในช่วงริเริ่มโครงการ    947,800 
 

3.4.1 ต้นทุนระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
การประเมินต้นทุนของโครงการ “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประเมินความคุ้มทุน ตารางที่  1 แสดงต้นทุนในช่วงริเริ่มโครงการต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์
ประกอบด้วย 1.) ต้นทุนด้านบุคลาการเพ่ือทดสอบและออกแบบระบบฯ และ 2.) ต้นทุนด้านชุดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้
ฮาร์ดแวร์ท างาน (Software) รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงริเริ่มโครงการเท่ากับ 947,800 บาท ซึ่งเหมาะ
กับการใช้งานของนักสืบสวนสอบสวนจ านวน 3 คน โดยก าหนดให้โน๊คบุ๊คจ านวน 1 เครื่องต่อจ านวน 
นักสืบสวนสอบสวน 1 คน ดังนั้น การผลักดันกระบวนการในการน าเทคโนโลยีมาด าเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(Digital Technology) ในอนาคตของ สคบ. ต้องท าการเพ่ิมงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน 
นักสืบสวนสอบสวน โดยจ านวนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. มีจ านวน 132 คน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละการผลักดันให้กระบวนการ (Digital Transformation) ต่องบประมาณท่ีต้องใช้และค่า
เสื่อมราคา 
ร้อยละการผลักดันให้กระบวนการ 
(Digital Transformation)  

จ านวนนัก
สืบสวน
สอบสวน 
(คน) 

งบประมาณท่ีต้องใช้เพ่ือ
ผลักดันกระบวนการ  
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา* 
(บาทต่อปี) 

ร้อยละ 0 3 157,800 25,248 
ร้อยละ 20 25 1,315,000 235,648 
ร้อยละ 60 75 3,945,000 656,448 
ร้อยละ 100 132 6,575,000 1,077,248 
*ก าหนดให้ค่าเสื่อมราคาประกอบด้วยมูลค่าซากร้อยละ 20 และอายุการใช้งาน 5 ปี 

 
จากต้นทุนด้านองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 157,800 บาทต่อจ านวนนักสืบสวน

สอบสวน 3 คน ผู้วิจัยฯ จึงประมาณการถึงงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือผลักดันให้กระบวนการน าเทคโนโลยี 
มาด าเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์ต่อจ านวนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ทั้ง 132 คน โดยสมมุติให้ค่าเสื่อม
ราคาขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คือ มูลค่าซากร้อยละ 20 และมีอายุการใช้งาน 5 ปี ตารางที่ 2  
สรุปร้อยละการผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ต่องบประมาณที่ต้องใช้และค่าเสื่อม
ราคาที่เพ่ิมขึ้นต่อปี ถ้าต้องการด าเนินการด้วยระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้ครอบคลุมกับจ านวนนักสืบสวน
สอบสวนทั้งหมด ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมหรือ
ชุดค าสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน (Software) รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงริเริ่มโครงการเท่ากับ 6,575,000 บาท 
ซึ่งยังไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม สคบ. ต้องส ารวจความพร้อมต่อระบบ 
Hardware และ Software ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ก่อนว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะน าเสนอ
ต่อไปในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” ต่อไป 
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3.4.2 การคาดการณ์การลดค่าเดินทางหลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการอ านวยความสะดวกโดยไม่ต้องค านึงว่าคู่พิพาทมีวันว่างที่จะไกล่เกลี่ย
ตรงกันหรือไม่ สามารถด าเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา ตราบเท่าที่คู่พิพาทมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) ที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ สามารถตัดสินใจไตร่ตรองข้อเสนอได้อย่างถี่ถ้วนก่อน
การตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างกันแล้ว[30] ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ยังประหยัดค่าเดินทางให้
คู่พิพาท โดยเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทมีภูมิล าเนาอยู่ห่างกันและค่าเสียโอกาสที่ต้องหยุดงานเพ่ือเดินทางมา 
ไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทด้วยตนเอง คิดจากฐานค่าแรงขั้นต่ าในปี พ.ศ. 2560–2563 ตามประกาศกระทรวง
แรงงานแยกตามจังหวัดและตามปีที่จ้าง [4] ดังนั้น ผู้วิจัยฯ จึงเสนอผลลัพธ์เชิงประจักษ์ผ่านการคาดการณ์ 
การลดค่าเดินทางจากภายหลังจากการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 

 การใช้ระบบออนไลน์สามารถลดเดินทางมาไกล่เกลี่ยด้วยตนเองของทั้งผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ 
(ผู้ถูกร้องทุกข์) ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยผู้วิจัยฯ  
ตั้งสมมุติฐานจากกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ เท่านั้น แต่ ถ้าระบบสามารถด าเนินการใน
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ก็ยิ่งจะลดค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการฯ ด้วยเช่นกัน รูปที่ 12 – รูปที่ 15 
แสดงการคาดการณ์การลดค่าเดินทางของผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ในรอบ 
10 ปี  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562–2572 การลดของค่าเดินทางจะแปรตามร้อยละการผลักดัน
กระบวนการสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)  

ถ้า สคบ. ไม่มีการผลักดันให้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถใช้ได้จริงต่อผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ 
(ผู้ ถู ก ร้ อ งทุ กข์ ) ร้ อยละการผลั กดั น กระบ วน การสู่ ดิ จิ ทั ล เป็ น  0  (0%  Digital Transformation)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2572 ค่าเดินทางสะสมสามารถลดลงเพียง 24,320 บาท แต่ถ้า สคบ. สามารถผลักดัน
กระบวนการสู่ดิจิทัลได้ถึงร้อยละ 20 (20% Digital Transformation) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2572  
ค่าเดินทางจะลดลง 2.8 ล้านบาท (ยังไม่ได้หักต้นทุนการด าเนินการ) และเมื่อร้อยละผลักดันให้ใช้ระบบ 
ยิ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 100 (60% และ 100% Digital Transformation) ค่าเดินทางสะสมก็จะ
ลดลงเป็น 8.4 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล าดับ  
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รูปที่ 11 การคาดการณ์ค่าเดินทางที่ลดลงที่
หลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  

(0% Digital Transformation) 

 
 

รูปที่ 12 การคาดการณ์ค่าเดินทางที่ลดลงที่หลังใช้ 
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(20% Digital Transformation) 
 

 
 

รูปที่ 13 การคาดการณ์ค่าเดินทางที่ลดลง
ที่หลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(60% Digital Transformation) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
รูปที่ 14 การคาดการณ์ค่าเดินทางที่ลดลงที่หลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (100% Digital Transformation) 
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3.4.3 การคาดการณ์การลดค่าเสียโอกาสหลังจากใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 นอกจากการลดค่าเดินทางมาเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยตนเองที่อาคารรัฐประศาสนภักดี 5 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ของของคู่พิพาทแล้ว การประมาณต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียรายได้ที่ต้อง
หยุดงานเพ่ือเดินทางมาไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยฯ คิดค่าเสียโอกาสที่ต้องหยุดงานจากฐานค่าแรงขั้นต่ า 
ในปี พ.ศ. 2560–2563 ตามประกาศกระทรวงแรงงานแยกตามจังหวัดและตามปีที่จ้าง[4] ส่วนจากปี  
พ.ศ. 2563–2572 ผู้วิจัยฯ ได้คาดการณ์ค่าแรงขั้นต่ าผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  (Moving Average) เพ่ือการ
คาดการณก์ารลดค่าเสียโอกาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2572 (รอบ 10 ปี) แสดงดัง รูปที ่16 – รูปที ่19   
 ถ้า สคบ. ไม่มีการผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัลเลย (0% Digital Transformation) การลดค่าเสีย
โอกาสที่ต้องหยุดงานของคู่พิพาทสามารถลดลงได้เพียง 135,319 บาท (ปี พ.ศ. 2572) แต่ถ้า สคบ. สามารถ
ผลักดันกระบวนการสู่ดิจิทัลได้ถึ งร้อยละ 20 (20% Digital Transformation) ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2572 สคบ. จะลดค่าเสียโอกาสสะสมที่ต้องหยุดงานของคู่พิพาทลง 15.7 ล้านบาท (ยังไม่ได้หักต้นทุน
การด าเนินการ) และถ้าสามารถผลักดันให้ใช้ระบบถึงร้อยละ 60 และร้อยละ 100 (60% และ 100% Digital 
Transformation) สคบ. สามารถลดค่าเสียโอกาสสะสมให้คู่พิพาทลง 47.1 ล้านบาทและ 78.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2572  

ดังนั้น ผู้วิจัยฯ เห็นว่า สคบ. อาจจะมีแผนระยะสั้น 1-2 ปี ในการแนะน าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว และระยะกลาง 3-5 ปี เพ่ือให้เกิดการใช้ระบบฯ อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ หรือตามประเภทของเรื่องร้องทุกข์ โดยก าหนดปัจจัยของความส าเร็จ 
(Small Win) เป็นร้อยละการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ก่อนที่จะน าไปสู่ ความส าเร็จขององค์กร (Big Win) 
คือการน าองค์กรสู่การบริการที่ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วสมบูรณ์ และเฉพาะเจาะจงกับ
กลุ่มเป้าหมาย บรรลุการเป็น “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) 
ส านักงาน กพร. 
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รูปที่ 15 การคาดการณ์ค่าเสียโอกาสสะสมที่
ลดลงหลังการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(0% Digital Transformation) 

 

 

 
รูปที่ 16 การคาดการณ์ค่าเสียโอกาสสะสมที่ลดลง 
หลังการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(20% Digital Transformation) 

 

 
  

รูปที่ 17 การคาดการณ์ค่าเสียโอกาสสะสมที่
ลดลงหลังการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(60% Digital Transformation) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 18 การคาดการณ์ค่าเสียโอกาสสะสมที่ลดลงหลังการใช้ระบบ  
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (100% Digital Transformation)  
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3.4.4 ระยะเวลาคืนทุนของระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (20  Digital Transformation) 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุนที่รายจ่ายหรืองบประมาณ

สะสมเท่ากับรายรับสุทธิจากโครงการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาคืนทุนเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน เป็นการประเมินคร่าว ๆ และรวดเร็ว[31] ซึ่งในกรณีนี้ ผู้วิจัยฯ ใช้การตอบแทน
ในรูปของผลรวมของ “การลดลงของค่าเดินทางของผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ที่ต้อง
เดินทางมาไกล่ เกลี่ย” และ “การลดลงของค่าเสียโอกาสที่ต้องหยุดงานเพ่ือเดินทางมาไกล่ เกลี่ย ”  
โดยก าหนดให้การผลักดันกระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ร้อยละ 20 (20% Digital Transformation)  
ซึ่งต้องท าการเพ่ิมทุน 1.3 ล้านบาท และผลักดันให้มีเรื่องร้องทุกข์ 1,800 เรื่องต่อปี (ผู้ไกล่เกลี่ย 3,600 รายต่อปี) 
ดังนั้น การตัดสินใจในการลงทุน เพ่ิมทุนหรือยุติโครงการขึ้นอยู่กับระยะเวลาคืนทุน ซึ่งระยะเวลาคืนทุน 
มีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี โดยระยะเวลาคืนทุนของการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (20% Digital Transformation) เท่ากับ 
1 ปี 9 เดือน (เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2562–2563) (แสดงดังรูปที่ 19) ซึ่งค านวณจากจุดตัดระหว่างสมการ 
การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณสะสมและสมการการเพ่ิมขึ้นของค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสที่ลดลง (แสดงวิธี
ค านวณใน รูปที่ ข ภาคผนวก)  

ดังนั้น ผู้วิจัยฯ เห็นว่าในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินงานด้านการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ สคบ. 
ควรตั้งเป้าหมายการผลักดันกระบวนการ (Digital Transformation) ไว้ร้อยละ 20 โดยต้องพัฒนาจ านวน 
นักสืบสวนสอบสวนที่สามารถใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้อย่างช านาญอย่างน้อย 25 คน และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์โดยใช้ระบบฯ อย่างน้อย 1,800 เรื่อง 

 
รูปที่ 19 ระยะเวลาคืนทุนของการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (20% Digital Transformation)  
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การวเิคราะหค์วามพรอ้ม

ของนกัสบืสวนสอบสวน

ตอ่การใชร้ะบบไกล ่

เกลีย่ออนไลน ์
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3.3 การวิเคราะห์ความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน สคบ.  
ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากแบบส ารวจความพร้อมต่อการใช้ระบบ 
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ผ่านระบบ Google From โดยการส ารวจดังกล่าวมิได้บังคับ
ให้นักสืบสวนสอบสวนทุกคนต้องตอบแบบส ารวจฯ ดังนั้น สถิติที่ได้จึงถือเป็นสถิติของกลุ่มตัวอย่างของ 
นักสืบสวนสอบสวนที่สมัครใจตอบแบบส ารวจเท่านั้น โดยแบบส ารวจความพร้อมต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ได้แสดงไว้ใน รูป ก (ภาคผนวก) การส ารวจดังกล่าวได้ด าเนินการ
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวน สคบ. ให้ความสนใจเข้ามาตอบแบบส ารวจ 
จ านวนทั้งสิ้น 35 คน จากจ านวนนักสืบสวนสอบสวนทั้งหมด 132 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.5) จากทฤษฎีและ
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 0.000032 แสดงไว้ดัง ตาราง ก (ภาคผนวก) 
 แบบส ารวจความพร้อมดังกล่าว ผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการส ารวจออกเป็น 2 ตอน 
คือ 1.) ข้อมูลทั่วไปของนักสืบสวนสอบสวน (เพศ อายุ ต าแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด ) ต่อการให้ 
ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจฯ 2.) ข้อมูลความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปรับทัศนคติ (Mindset: แนวคิดของปัจเจกบุคคลที่ผ่านการประมวลผลและแปรความจากประสบการณ์ 
ความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ ปัจจัยต่างๆ ฯลฯ [32]) ด้านซอฟต์แวร์ (Software: โปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware: ชิ้นส่วน เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น) และด้านค่าใช้จ่าย (การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตในการท างานที่บ้าน Work From Home) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของ 
นักสืบสวนสอบสวนให้มุ่งสู่การใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ  
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3.5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ต าแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด)  
 จากจ านวนนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ทั้งหมด จ านวน 132 คน (ไม่นับนักสืบสวนสอบสวน 
ในส่วนบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขานุการกรม และนักสืบสวนสอบสวนประเภทจ้างเหมาบริการ
ประจ าเขตและจังหวัดของ สปจ. เนื่องจากไม่มีการใช้ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์) ซึ่งประกอบด้วย 
นักสืบสวนสอบสวน เพศชายจ านวน 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.2) และนักสืบสวนสอบสวนเพศหญิงจ านวน 
79 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.7) แสดงสัดส่วนประชากรแยกตามเพศชาย: หญิง = 40.2: 59.8 เมื่อผู้วิจัยฯ 
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจากแบบส ารวจฯ (นักสืบสวนสอบสวนเพศหญิงให้ความส าคัญกับการตอบแบบ
ส ารวจจ านวน 22 คนและเพศชายจ านวน 13 คน สัดส่วนข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศชาย: หญิง = 37.1: 62.9) 
จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลประชากรพบว่า เพศของนักสืบสวนสอบสวนไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ 
ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจดังกล่าว (รูปที่ 21) 
 
 

 
รูปที่ 20 ร้อยละสัดส่วนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. แยกตามเพศ 

 
 
 
  



 41 บทที่ 3 ผลการส ารวจ 

ร้อยละสัดส่วนประชากรนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. แยกออกเป็น 4 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 
น้อยกว่า 25 ปี (คิดเป็นร้อยละ 3.0) ช่วงอายุระหว่าง 26–35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 43.4) ช่วงอายุระหว่าง  
36–45 ปี (คิดเป็นร้อยละ 37.4) และช่วงอายุระหว่าง 46–60 ปี (คิดเป็นร้อยละ 16.2) จากรูปที่ 22 แสดงให้
เห็นว่า สคบ. เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ช่วงอย่างชัดเจน คือช่วง Gen X (กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 
38–53 ปี) และ Gen Y (กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 21–37 ปี) ซึ่งคนในยุค Gen Y จะเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเทคโนโลยีพกพา และมีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงาน 
ด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์ท าสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน [29] 
ในขณะที่คนในยุค Gen X เกิดในช่วงที่โลกก าลังเริ่มต้นพัฒนา มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่าง  
คนยุคนี้จะถูกสอนจากกลุ่มคนรุ่น Gen B ให้รู้ถึงการประหยัด การอดทน [33] จากการแบ่งยุคของคนตามช่วง
ดังกล่าว ผู้วิจัยฯ จึงมีสมมุติฐานว่านักสืบสวนสอบสวนที่มีช่วงอายุ 26–35 ปี น่าจะได้เปรียบต่อการใช้ระบบ
ต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์มากกว่านักสืบสวนสอบสวนที่มีช่วงอายุ 36–45 ปี และจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ร้อยละสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รูปที่ 22) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยฯ 
สามารถสรุปได้ว่าช่วงอายุของนักสืบสวนสอบสวนไม่ส่งผลต่อความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจดังกล่าว 

 
รูปที่ 21 ร้อยละสัดส่วนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. แยกตามช่วงอายุ 
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ร้อยละสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักสืบสวนสอบสวนแยกตามประเภท จากข้อมูล
ประชากรนักสืบสวนสอบสวน สคบ. พบว่าร้อยละ 39.4 เป็นนักสืบสวนสอบสวนประเภทข้าราชการ ขณะที่
ประเภทพนักงานราชและลูกจ้างเหมาบริการมีสัดส่วนรองลงมาคือ ร้อยละ 34.1 และ 26.5 ตามล าดับ  
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (รูปที่ 23) พบว่าร้อยละสัดส่วนของนักสืบสวนสอบสวนประเภท
ข้าราชการและพนักงานราชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแปรความได้ว่านักสืบสวนสอบสวนประเภท
ข้าราชการและพนักงานราชไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม นักสืบสวนสอบสวนในประเภทลูกจ้างเหมาบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส ารวจไม่ดีเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากบุคลากรในประเภทลูกจ้างเหมาบริการมีความผูกพันต่อองค์ต่ ากว่า
ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งสอดคล้องกับการขอความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างานของ สคบ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[34] ซึ่งบุคลากรในประเภทลูกจ้างเหมาบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส ารวจจ านวน 24 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 248 คน หรือคิดเป็น เพียงร้อยละ 9.67 ดังนั้น ผู้วิจัยฯ 
เห็นว่า สคบ. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและผูกพันของบุคลากรในประเภทลูกจ้างเหมาบริการ 
(Employee Engagement) ผ่านการใส่ใจดูแล สร้างความสุขความภาคภูมิใจในการท างาน เพ่ือก่อให้เกิด
ความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 

 

 
รูปที่ 22 ร้อยละสัดส่วนนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. แยกตามประเภท 
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รูปที่ 23 แสดงร้อยละสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักสืบสวนสอบสวน แยกตามส านัก กอง 
จากข้อมูลประชากรนักสืบสวนสอบสวน สคบ. (จ านวนทั้งสิ้น 132 คน) ประกอบด้วยนักสืบสวนสอบสวนจาก
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (กคส.) จ านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.8) กองคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านโฆษณา (กคฆ.) จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.2) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (กคฉ.) จ านวน 30 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 22.7) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านขายตรงและตลาดแบบตรง (กคต.) จ านวน 11 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 8.3) และส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สปจ.) จ านวน 24 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 18.2) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละสัดส่วนของนักสืบสวนสอบสวน กคส. 
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจจ านวนมาก (มีนักสืบสวนสอบสวนให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส ารวจมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากร) อาจเป็นเพราะนักสืบสวนสอบสวนของ กคส. ได้รับการผลักดัน 
ในการน าร่องระบบดังกล่าว จากข้อก าหนดการใช้บริการต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ความว่า “ในระยะ
เริ่มต้นเปิดให้บริการร้องทุกข์ในประเภท อสังหาริมทรัพย์กู้ไม่ผ่าน จองรถยนต์ใหม่ การซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับสินค้า 
ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา และสินค้าช ารุดบกพร่อง”[5] ในขณะที่ของ
นักสืบสวนสอบสวน กคต. กคฆ. กคฉ. และ สปจ. ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจจ านวนน้อย
ตามล าดับ (ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจน้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร) ดังนั้น เพ่ือให้แบบ
ส ารวจให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยฯ อาจต้องปรับจากการสุ่มตัวอย่างจากนักสืบสวนสอบสวนที่สมัครใจเป็น 
จากการสุ่มตัวอย่างจากนักสืบสวนสอบสวนประจ าส านัก กอง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของร้อยละ
ประชากร 

 
รูปที่ 23 สัดส่วนจ านวนนักสบืสวนสอบสวนของ สคบ. แยกตามส านัก กอง 
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3.5.2 ผลการส ารวจความพร้อมด้านการปรับทัศนคติ  (Mindset) ด้านซอฟต์แวร์ (Software)  
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และด้านค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน 

จากแบบส ารวจความพร้อมฯ ดังแสดงดัง รูป ก (ภาคผนวก) ส่วนที่ 3.2 ความว่า “ท่านคิดว่าท่านมี
ความพร้อมในการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB d-Mediate) ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด” 
จากค าถามดังกล่าวสามารถสื่อได้ถึงการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า 
(Growth Mindset) หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิม ๆ เกรงกลัวความผิดพลาด ไม่กล้าเสี่ยงแม้มีปัจจัยหลาย ๆ 
อย่างสนับสนุน (Fixed Mindset)[35]  

ผลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่านักสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.3) ของ สคบ. มีทัศนคติ
แบบ Growth Mindset และพบทัศนคติแบบ Fixed Mindset เพียงร้อยละ 25.7 (ดังแสดงในรูปที่ 24)  
โดยสาเหตุส าคัญของนักสืบสวนสอบสวนต่อการมีทัศนคติแบบ Fixed Mindset คือขาดความพร้อม 
ด้านซอฟต์แวร์ Software (ร้อยละ 100) ซึ่งสื่อถึงความพร้อมในการใช้โปรแกรม VDO Conference ได้แก่ 
โปรแกรม Zoom และ Cisco-Webex ส่วนการขาดความพร้อมด้าน Hardware ที่สื่อถึงความพร้อมของ
อุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ (PC), โน๊คบุ๊ค, Smart Phone, Tablet นั้นคิดเป็นร้อยละ 77.8 สุดท้ายนี้ 
ค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของนักสืบสวนสอบสวนที่มีทัศนคติแบบ Growth Mindset 
(668 บาท) และ ทัศนคติแบบ Fixed Mindset (660 บาท) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จึงสรุปได้ว่า
ค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการอินเตอร์ไม่ส่งผลต่อทัศนคติของนักสืบสวนสอบสวน ดังนั้น ผู้วิจัยฯ เห็นว่า สคบ.  
ควรเตรียมความพร้อมด้าน Software ให้แก่นักสืบสวนสอบสวนเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมทัศนคติเชิงบวกต่อ
การใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ในอนาคต  
 

 
รูปที่ 24 ความพร้อมด้านการปรับทัศนคติ (Mindset) ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
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 นอกจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและแนวคิดแบบ Growth Mindset หรือ Fixed 
Mindset ภายใต้ปัจจัยความพร้อมด้าน Software Hardware และค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของ 
นักสืบสวนสอบสวนแล้ว ผู้วิจัยฯ ยังค้นหาความสัมพันธ์ดังกล่าวภายใต้ปัจจัยจากข้อมูลทั่วไป (เพศ ช่วงอายุ 
ประเภท และหน่วยงานต้นสังกัด) เพ่ือเชื่อมโยงด้านการปรับทัศนคติ โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะถูกแยก
ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แสดงทัศนคติและแนวคิดแบบ Growth Mindset (รูปที่ 25  
ฝั่ งสี ฟ้า) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ แสดงทัศนคติและแนวคิดแบบ Fixed Mindset จะถูกแยกเป็นฝั่ งสีส้ม  
เมื่อเปรียบเทียบร้อยละสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่าง (ทั้งฝั่ง Growth Mindset และ Fixed Mindset) กับข้อมูล
ทั่วไปของประชากร ทั้ง เพศ ช่วงอายุ ประเภท และหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ า ปัจจัย
จากข้อมูลทั่วไปข้อใดจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของนักสืบสวนสอบสวน 

จากรูปที่ 25 แสดงให้เห็นว่าร้อยละสัดส่วนแนวคิดแบบ Growth Mindset หรือ Fixed Mindset 
ภายใต้ปัจจัยความแตกต่างระหว่าง เพศ (ชาย–หญิง) ช่วงอายุ (<25 ปี: 26–35 ปี: 36–45 ปี: 46–60 ปี) และ
ประเภท (ข้าราชการ: พนักงานราชการ: ลูกจ้างเหมาราชการ) ไม่ส่ง ให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างร้อยละสัดส่วนจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เว้นแต่ ปัจจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดของนักสืบสวน
สอบสวน โดยนักสืบสวนสอบสวนของ กคส. และ กคฉ. ได้แสดงสัดส่วนทัศนคติแบบ Growth Mindset  
ที่สูงกว่า Fixed Mindset อย่างชัดเจน และเนื่องด้วย นักสืบสวนสอบสวนของ กคส. ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบส ารวจจ านวนมาก (รูปที่ 23) ดังนั้น ผู้วิจัยฯ จึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แก่ผู้อ านวยการฯ และนักสืบสวนสอบสวนของ กคส. เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อ 3.4 “การวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึกต่อการใช้
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” 
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รูปที่ 25 การเปรียบเทียบร้อยละสัดส่วนความแตกต่างระหว่างปัจจัยจากข้อมูลทั่วไปต่อทัศนคติแบบ Growth และ Fixed Mindset
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ผลจากการส ารวจฯ (รูปที่ 26) แสดงให้เห็นว่านักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ถึงร้อยละ 65.7 ไม่มี
ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดทัศนคติแบบ Fixed Mindset (ร้อยละ 100) 
ในนักสืบสวนสอบสวน โดยตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์คือซอฟต์แวร์ประชุมทางไกล 
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) ได้แก่ Zoom, Cisco-Webex และ Microsoft Team เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีซอฟต์แวร์เฉพาะส าหรับนักสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะ คือ OCPB Complaint (complaint.ocpb.go.th/)  
และ OCPB Portal (portal.ocpb.go.th/Portal) ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางอาญา (crds.ocpb.go.th/) 
รวมทั้งซอฟตแ์วร์ประกอบและอ านวยความสะดวกในการท างาน ได้แก่ Google Drive, Microsoft Office เป็นต้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยฯ เห็นว่าการเตรียมพร้อมด้านซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยส าคัญต่อทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจต้องปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
ทัศนคติเชิงบวก และความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ บุคลากรนักสืบสวนสอบสวนผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรมี Digital Mindset และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
รวมถึงกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การส่งเสริมค่านิยมดิจิทัล 
ในองค์กร และการส ารวจความพร้อมด้านดิจิทัลในปีถัด ๆ ไป เพ่ือประเมินการด าเนินการทั้งภารกิจหลักและ
ภารกจิสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานดิจิทัลให้คุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

รูปที่ 26 ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (Software) ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ 
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ผลจากการส ารวจแสดงให้ เห็นว่านักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. (รูปที่  27 ) มีความพร้อม 
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นร้อยละ 34.3 ส่วนร้อยละ 28.6 ไม่แน่ใจฮาร์ดแวร์ของตนสามารถรองรับ 
ระบบการไกลเกลี่ยหรือไม่ และร้อยละ 37.1 ไม่มีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งความไม่พร้อมและความไม่แน่ใจ 
ด้านฮาร์ดแวร์ของนักสืบสวนสอบสวนไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเกิดทัศนคติแบบ Fixed Mindset 
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่เกิดทัศนคติแบบ Fixed Mindset ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ มีทั้งความพร้อม  
ความไม่แน่ใจและไม่มีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยฯ เห็นว่าจากตัวเลขดังกล่าวนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องท าการส ารวจหรือทดสอบคอมพิวเตอร์  รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ของ 
นักสืบสวนสอบสวนที่ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 28.6) ให้แน่ใจในประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานจริง และตั้งงบประมาณ 
เพ่ือจัดซือ้และจัดหา (ร้อยละ 37.1) ฮาร์ดแวร์ให้สอดคล้องกับการท างานด้านดิจิทัลในอนาคตอันใกล้   
 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ท าให้ สคบ. ต้องมีค าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work From Home) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวนไม่สามารถด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
แบบเผชิญหน้า (Face to Face) ระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ได้ เพ่ือลดการ
แพร่กระจายของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์)  
นักสืบสวนสอบสวนอาจจะต้องเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์โดยปฏิบัติงานที่บ้าน ท าให้นักสืบสวนสอบสวนต้อง
แบกรับเสียค่าใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ผู้วิจัยฯ จึงท าการส ารวจด้านค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการใช้
อินเทอร์เน็ต พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของนักสืบสวนสอบสวนเป็น 666.1 บาทต่อเดือน  
ซึ่งข้อมูลนี้อาจน ามาใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม รวมไปถึงจ่ายค่าชดเชย อันสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานที่บ้านของนักสืบสวนสอบสวนในอนาคต 
 

 

รูปที่ 27 ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. 
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การวเิคราะหก์ารสมัภาษณ์

เชงิลกึตอ่การใช ้

ระบบไกลเ่กลีย่ออนไลน ์  
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 3.4 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึกต่อการใช้ต้นแบบ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 สืบเนื่องมาจากนักสืบสวนสอบสวนของ กคส. ได้แสดงสัดส่วนทัศนคติแบบ Growth Mindset ที่สูง
กว่า Fixed Mindset อย่างชัดเจน และได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจฯ เป็นอย่างดี ผู้วิจัยฯ  
(ผู้สัมภาษณ์) จึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
แก่นายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและนักสืบสวนสอบสวนของกอง
ดังกล่าว (ผู้ถูกสัมภาษณ์) เพ่ือแสวงหาความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคลากร (Tacit Knowledge) และน ามาถ่ายทอด 
ให้เกิดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ผ่านน าเสนอในรูปแบบนิตยสาร เพ่ือเป็นการสร้าง 
แรงกระตุ้น แรงจูงใจใน และเพ่ิมความน่าสนใจการอ่านแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากส านัก กอง ต่าง ๆ ที่มีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้หรือต้องการข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ตรงของทั้งนายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการฯ 
และนักสืบสวนสอบสวน ผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่สามารถด าเนินงานด้านการใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
จนประสบความส าเร็จ 

โครงสร้างของค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เรื่องทั่วไปของ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยค าถามในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สร้างความสนิทสนม ลดความกังวล และดึงข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ที่ไม่เป็นทางการจากผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยชุดค าถามที่ใช้คือ ชื่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ ระดับการศึกษา สถานที่พักอาศัย 
ภูมิล าเนา หน้าที่ประจ าวัน การท างานงานขณะปัจจุบัน ค าคมหรือคติประจ าตัว เป็นต้น เมื่อผู้สัมภาษณ์และ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์มีเชื่อใจกันในระดับหนึ่ง ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความประหม่าลดลง ผู้สัมภาษณ์ก็จะน าเข้าสู่ค าถามใน
ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ต้นแบบระบบเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นชุดค าถามที่เป็นข้อมูลที่เป็นทางการ 
ให้น าไปสู่การพัฒนาของหน่วยงานต่อไป โดยชุดค าถามที่ใช้คือ ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบปกติ (Face to 
Face) การปรับตัวเพ่ือมุ่งสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ปัญหาที่พบจากต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
การแก้ปัญหาที่พบมีขั้นตอนหรือการด าเนินการอย่างไร เทคนิคที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อยากแนะน าให้นักสืบสวน
สอบสวนท่านอ่ืน เป็นต้น ในชุดค าถามสุดท้าย (ส่วนที่ 3) คือเรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อยากท าในอนาคต ซึ่งเป็น
การดึงข้อมูลที่ไม่เป็นทางการจากผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือลดความจริงจังและความกดดันภายใต้ค าถามจากส่วนที่ 2 
โดยชุดค าถามที่ใช้คือ อยากพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้เป็นอย่างไรในอนาคต อยากพัฒนาระบบอ่ืนๆ 
อีกหรือไม่ รวมทั้งฝากค าขอบคุณไปยังส่วนเทคโนโลยีสาระสนเทศ ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาระบบดังกล่าว 
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จากการสัมภาษณ์นายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการฯ โดยผู้วิจัยฯ ยังคงลักษณะของชุดค าถามเดิมไว้ 
แต่จะเน้นเรื่องนโยบาย แผนการปฏิบัติงานและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลัก เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ในมุมมองของผู้บริหารผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวารสารการสัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูก
แสดงไว้หน้า 55 และบทสัมภาษณ์โดยละเอียดได้แสดงไว้ยัง ตาราง ง (ภาคผนวก) จากการวิเคราะห์ภายหลัง
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยฯ มีความเห็นว่า จุดแข็งของการเป็นผู้บริหารที่มุ่งไปยังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคือ 
การยอมรับว่าเมื่อในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันและอนาคตก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา 
ซึ่งตรงกับข้อคิดและคติในการท างานของนายอุฬาร จิ๋วเจริญ อดีตผู้อ านวยการฯ ความว่า “ในยุคของ Digital 
Disruption มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลทั้งหมด ใครที่ไม่ใช้ดิจิทัลจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” การดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวและมีการท างานเป็นทีม การดึงศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงวัย รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจการท างานผ่านทัศนคติเชิงบวก ก่อให้เกิดโอกาสด้านการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา น าไปสู่การก้าวเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวก การประหยัดแก่ท้ังองค์กรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นการมองให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ End 
to End Process รวมไปถึงการคาดการณ์ต่อทักษะและการพัฒนาระบบอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในอนาคต 

ส่วนการสัมภาษณ์นักสืบสวนสอบสวนทั้ง 3 ท่าน พบว่า ภาพรวมในการตอบค าถามมีลักษณะไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่นักสืบสวนสอบสวนแต่ละท่านก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน โดยนิตยสารการ
สัมภาษณ์นักสืบสวนสอบสวนจะถูกแสดงไว้ยังหน้า 56 – 58 และบทสัมภาษณ์โดยละเอียดได้แสดงไว้ยัง 
ตาราง จ ฉ และ ช (ภาคผนวก) จากการวิเคราะห์ภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยฯ มีความเห็นว่าจุดแข็ง 
(Strengths) ของนักสืบสวนสอบสวนของ กคส. สามารถปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี และ
สามารถท างานเป็นทีม พบจุดอ่อน (Weaknesses) ในเรื่องความเสถียรของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะ
ปฏิบัติงานที่บ้าน และในการใช้ระบบฯ นักสืบสวนสอบสวนไม่เห็นปฏิสัมพันธ์และภาษากายของคู่พิพาท  
ส่วนโอกาส (Opportunities) ของระบบดังกล่าวคือสร้างความสะดวก ลดการเดินทาง และลดค่าเสียโอกาส 
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาระบบอ่ืน ๆ ในอนาคต ได้แก่ ระบบ e-Form ใช้ลายเซ็นอัตโนมัติ e-Signature สามารถ
รับรหัส OTP และอุปสรรค (Threats) จากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ เกิดการ
ว่างงาน การผิดสัญญาระหว่างกัน เช่น ไม่สามารถจ่ายค่าผ่อนบ้าน รถยนต์ หรือการวางดาวน์คอนโดแล้วกู้ไม่ผ่าน  
ซึ่งเรื่องคอนโดเป็นเรื่องที่ถูกร้องเข้ามาใน กคส. มากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
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ความรู้สึกในการท างานร่วมกับคนหลายช่วงอายุ?
      ในส่วนตัวคิดว่า สคบ. โชคดีที่ มีบุคลากรที่ เป็นคน
รุ่นใหม่มากกว่าคน รุ่น เก่า ซ่ึงปัจจุบัน มีการท างาน
เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ท าให้ไม่ใช่เร่ืองยาก
ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ต่างจากคน
รุ่นเก่าที่ปรับตัวช้า เช่น ผมเข้ารับราชการคร้ังแรกใน
ปี 2533 สมัยจุฬาเวิร์ด (ซียู ไรเตอร์ ((CU WRITER)) 
จ.บุ รี รัมย์  ทั้ งจังหวัดมีคอมพิวเตอร์เพียง  1 เคร่ือง 
เคร่ืองใหญ่มากและจ าเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์ จนระยะ
ต่อมา PC มีการพัฒนาขึ้น  ในขณะเดียวกันคน รุ่นเก่า
จ าเป็นต้องปรับตัว ศึกษา เรียนรู้ ให้ปฏิบัติได้ระ ดับหนึ่ ง 
ซ่ึงการท างานกับคนหลายวัย สคบ. ไม่เคยมีปัญหาเห็น
ไ ด้ชัดว่ามีการปรับจูน เข้าหากันระหว่างคนเก่าที่ มี
ประสบการณ์ท างาน ส่วนคนรุ่นใหม่น าระบบ IT มาปรับ
ใช้ร่วมกับคนรุ่นเก่าออกมาเป็นผลงานที่ มีประ สิทธิภาพ
การประยุกต์การท างานผ่านเทค โนโลยีภายในกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาในปัจจุบัน?
     ตอนนี้ กคส. มีการใช้เทคโนโลยีในการท างาน คือ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการรับ – ส่งงาน ผ่าน
ระบบสแกนเอกสาร e – File พอระยะหลังระบบระงับ
ข้อพิพาททางออนไลน์ควรจ าเป็น ต้อง มี ดังนั้น  เม่ือมี
โอกาสขอให้  กคส.  น าร่อง ซ่ึงตร ง กับ สผพ.  (ส่ว น
เทคโนโลยีฯ) ได้มีโครงการจัดท าระบบไกล่เกล่ียออนไลน์ 
ทั้งในช้ันเจ้าหน้าที่และ ช้ันอนุกรรมการฯ โดยมีการ
เร่ิมต้นใช้งานมาประมาณ 2 ปีที่แล้ว 
แนวทางในการด าเนินการช่วงการระบาดโควิด 19 
    หลังจาก Covid-19 ระบาด ไม่ส ามารถท างา น
แบบเดิมได้ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ เข้า New Normal 
ซ่ึง สคบ. ได้มีระบบไกล่เกล่ียออนไลน์เตรียมไว้ จึงท าให้
การปฏิบัติงานด้านการไกล่เกล่ียไม่มีสะดุด โดยก่อนที่ โค
วิดยังไม่ระบาดมาก สคบ. ได้มีการซ้อมให้เจ้าหน้าที่ได้ฝ ก
เรียนรู้และปฏิบัติใช้ ขณะเดียวกัน ฝ่าย IT มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บ ริหารที่ เห็น
ความส าคัญของระบบเจรจาไกล่เกล่ียออนไลน์และ
ส าหรับของ กคส. มีปัญหาบ้างเล็กน้อยในระยะเร่ิมต้น
จนปัจจุบันก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย

แนวทางของการพัฒนากองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญาให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล? 
      ยุคของ Digital disruption มีการเป ล่ียนแปล ง
เป็นดิจิทุลทั้งหมด ใครที่ไม่ใช้ดิจิทัลจะถูกทิ้ง ไ ว้ข้างหลัง 
ซ่ึงประเทศที่เจริญแล้วจะใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก ในการ
ค้าขาย อุตสาหกรรม ฯล ฯ เช่น ผมเคยไปดูงาน ที่ 
Alibaba ประเทศจีน มีโอกาสถามผู้บริหารวิธีการรับ
คนท างานจ าเป็นต้องมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ 
สมรรถภาพทางร่างกาย และความสามารถด้าน IT เพ่ือ
การท างานจะได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน 
รวมถึง  Alibaba นั้น ไ ม่มีวิสัยทัศน์ตายตัวเพราะโลก
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการปรับตลอดให้ทัน
โลก และสามารถสร้างมูลค่าได้สูงยิ่ งขึ้น  ซ่ึง เห็นได้ว่า
องค์กรใดที่น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการภายในให้ เกิด
ปร ะสิ ทธิภา พก็ ส ามาร ถเ ป็น อง ค์ กร ช้ัน น า  โ ด ย
ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาก 
วิธีในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหันมาใช้ระบบไกล่
เกล่ียออนไลน์ 
      จ าเป็นต้องมีการสร้างแรงจูง ใจการท างาน Self-
Motivation ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการท างานในแต่ละ วัน
ให้สนุก ซ่ึงเห็นได้ว่าไม่ใช่เร่ืองยากของคนรุ่นใหม่ในการ
ใช้เทคโนโลยี เปรียบเสมือนเล่นเกม คิดวิธีเอาชนะยัง ไง ก็
เหมือนการทดลองเล่นระบบเจรจาไกล่เกล่ียออนไลน์ 
เจ้าหน้าที่ทันใดท าดีก็มีการให้รางวัล จากทั้ งหมดก็เป็น
เร่ืองการสร้างแรงจูงใจแบบง่ายในทั้งคนรุ่นเก่าและใหม่ 
อย่างเช่น เม่ือก่อนมีการยกเลิกใช้พิมพ์ดีดไฟฟ้าให้
เป ล่ีย นมาใ ช้คอม พิวเต อร์ ซ่ึ งคนที่ ท าหน้ าที่นี้ คื อ 
“เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด” และพอมีคอมพิวเตอร์เข้ามาได้มี
การเปล่ียนเป็น “เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล” ซ่ึงคน รุ่นเก่า
ตอนนั้นยังไม่ยอมรับในการเปล่ียนแปลงท าให้ มีการ
ลาออกไปบางส่วน ขณะคนใหม่ที่เข้ามาบรรจุเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลแทนก็สามารถปฏิบัติงานได้ และตอนนี้บาง
ท่านก็อยู่ต าแหน่งผู้อ านวยแล้วจะเห็นได้ว่าคนที่สามารถ
ปรับตัวทันต่อเทคโนโลยีก็จะได้ประโยชน์ต่ออนาคต
วิธีการ จูงใจให้ผู้ ร้อง   หัน มาใช้ร ะบบไก ล่เกล่ี ย
ออนไลน์ให้มากย่ิงขึ น 
      ในส่วนตัวคิดว่าในอนาคตควรก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เพราะขณะนี้การเจรจาไกล่เกล่ีย
ออนไลน์ยังเป็นแค่ทางเลือก ได้แก่ ข้อพิพาทจากกรณี
การซ้ือสินค้าออนไลน์ ผู้ร้องทุกข์ ก็ควรใช้ระบบเจรจา
ไกล่เกล่ียแบบออนไลน์ หรืออาจใช้ระบบ AI เข้ามาช่วย
ก าหนดมูลค่าของข้อพิพาท ถ้าความเสียหายมูลค่าสูง ก็
จะใช้ใช้การไกล่เกล่ียแบบปกติ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่สามารถ
แล้วก็อาจจะใช้ระบบเจรจาไกล่เกล่ียทางออนไลน์ 
เป็นต้น
เป าหมายหรือความส าเร็จที่ท่านต้องการจากการใช้
ระบบไกล่เกล่ียออนไลน์?
     สามารถการแก้ไขปัญหาเร่ือง ร้องทุกข์ให้ ไ ด้ข้อยุ ติ
ตามที่ก าหนด อ านวยความสะดวก สบาย และประหยัด 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์กรและผู้บริโภค และการใช้
ระบบเทคโนโลยียังช่วยเพ่ิมความเร็วในการปฏิบั ติงาน
มากข้ึน

ปัญหาและอุปสรรค์ที่เจอถ้าไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล?
    นอกเหนื อจากก ารปรับ ตัวเข้า สู่ ระบบดิ จิทัลแล้ ว 
คนรุ่นใหม่ยังต้องมีการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ได้แก่ ความรู้ด้าน
ภาษา  ภาษ าอังก ฤษ ภ าษาจี น  ฯล ฯ เพ ราะถ้ าไ ม่ มี
การปรับตัวก็จะไม่สามารถด ารงชีวิตในปัจจุบันได้

ในอนาคตระบบใดบ้างจะก้าวสู่ระบบออนไลน?์     
                         e-form                
                             e-signature         
                                                  
                             

อยากให้ท่านเล่าประวัติส่วนตัว การป ิบัติงาน
จนถึงปัจจุบัน?
       ผมส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการกระทรวง
มหาดไทย เร่ิมต้ังแต่ปี 2533 มีการย้ายไปหลาย
จังหวัดและส่วนกลาง ซ่ึงต าแหน่ง สุดท้าย คือ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว 
ส่วนการข่าว ส านักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง และปี  2556 ได้โอนย้ายมา 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ .) 
ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (ชพ. ) กอง คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา (กคฆ . ) หลังจากที่ เป็นนัก
สืบสวนสอบสวนมาสักพัก ได้รับมอบหมายไป
ปฏิบั ติห น้าที่ เ ป็น  ผ อ.  ส่ วนคว ามร่วมมือกั บ
ต่าง ปร ะเท ศ (สผพ . ) ใน งาน ดัง กล่า วไ ด้รั บ
มอบหมายจาก ลคบ. ให้เข้าร่วมเป็นคณะ ผู้แทน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค ณ ะ ท า ง า น ที่  3  ข อ ง
คณะ กร รมาธิก าร กฎ หมา ยแ ละ การ ค้า ขอ ง
สหประชาชาติ (UN) เ ก่ียวกับเร่ืองการระงั บ
ข้อ พิ พ า ท ท า ง อ อ น ไ ลน์  ซ่ึ ง ร่ ว มป ร ะ ชุ มที่
ส านักงานใหญ่ UN ณ New York, USA จากการ
ประชุมเห็นได้ว่า ในอนาคตการระงับข้อพิพาทหรือ
ข้อขัดแย้ งของ ผู้ป ระกอบธุ รกิจด้วย กัน หรื อ
ผู้ประกอบธุรกิจกับ ผู้บริโภค ระบบข้อพิพาท
ออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็น เทรน
ใหม่ ขอ งโ ลก ใน อน าคต ซ่ึง สรุ ปไ ด้ว่ า “เร า
จ าเป็นต้องมีการใช้ระบบเจรจาไกล่เกล่ียออนไลน์
เป็นหลักในการด าเนินการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์” ซ่ึงในแต่ละประเทศมีการออกแบบ และ
พัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเจรจาไกล่
เกล่ียออนไลน์ ซ่ึงประเทศไทยจึง ไ ด้น าหลักการ
ดังกล่าวมาปรับใช้
     ในระยะต่อมาได้รับการแต่งต้ังเป็น  ผอ.  กคส. 
ต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึง  16 สิงหาคม 
2564 ปัจจุบันได้รับการแต่งต้ัง ให้ด ารงต าแหน่ง
ผอ. กองกฎหมายและคดี และได้รับมอบหมายให้
ไปรักษาการแทนในต าแหน่ง ผอ. ส านักประสาน
และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สปจ. ) 
ซ่ึงทั้งหมดเป็นประหยัดพอสังเขปในการรับราชการ
ครับ

หลักในการท างาน?
      ในแต่ละแห่งมีคติในการท างานที่แตกต่าง กัน 
เช่น กคส.  ดูแลผู้บริโภคเก่ียวกับความเป็นธรรม
ด้านสัญญา ซ่ึงมีภารกิจหลักอยู่ 3 เร่ือง คือ 
1. การควบคุม การบังคับใช้กฎหมายให้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การเยียวยา ชดเชยความเสียหายให้ กับ ผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหายจากการได้รับการเอารัดเอาเปรียบ
3.  ก ารสร้ างค วามต ระ รู้ ให้ กับ ผู้บริ โภคใ นกา ร
ท าสัญญา เผยแพร่ให้รู้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และ สคบ. อย่างมีประสิทธิภาพ
     และการจะเป็นนักเจรจาไกล่เกล่ียที่ดีนั้นจะ ต้อง มี
หลักในการท างานอยู่ 4 ประการ
1. ใจต้องเป็นธรรม รักการให้บริการ
2.  ใ ฝ่ห าความ รู้อยู่ เสมอ ไม่ว่ าจะ เป็น งานหรื อ
เร่ืองต่าง ๆ
3. ท างานเป็นทีม ทั้งภายในกอง/ระหว่างกองต่าง ๆ
4. ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
วิธีการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา?
     การดูแลบุคลากรจ านวนมากนั้น ต้องคิดว่าทุกคน
เป็นคนในครอบครัว เพราะในแต่ละ วันเราอยู่ ในที่
ท างานมากกว่าอยู่บ้าน ฉะนั้นก็ท าให้ เป รียบเสมือน
บ้านหลังหนึ่ง เป็นคนในครอบครัว การดูแลคนใน
ครอบครัวให้มีความสุข คือ ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม และมีประชาธิปไตยเท่าเทียมกัน เสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้โดย
• การท างานจ าเป็นต้องมีพ่ีใหญ่คอยดูแลน้องๆ คือ 

ผอ. ฝ่าย/ส่วน คอยให้ค าแนะน าตามล าดับ ช้ัน
และถ่ายทอดค าส่ัง จากพ่ีใหญ่ไปสู่น้องๆ

• การรายงานน้องๆ สามารถรายงานได้โดยตรง 
หากเป็นเร่ืองด่วนสามารถท าได้ แต่ต้องรายงาน
ให้กับ ผอ.  ส่วน/ฝ่าย ตามล าดับ ในส่วนการ
รายงานปกติไม่เร่งด่วนก็ต้องเป็นไปตามล าดับ

• การส่ังการจะไม่ได้มีการส่ังให้ผู้ปฏิบัติโดยตรงเว้น
แต่มีปัญหาหรือข้อสงสัยที่จะมีการซักถามเองหรือ
ในกรณีที่มีมอบหมายก็จะผ่านไปตามล าดับ ช้ัน
ของสายการบังคับบัญชา
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 57 บทที่ 4 ความคิดเห็นของผู้จัดท า 

บทที่ 4 ความคิดเห็นของผู้จัดท า 
 

 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของ
ภาครัฐเป็นอย่างมาก ได้แก่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเกิดขึ้นของบล๊อคเชน 
(Block Chain) และการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เป็นต้น 
ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการปฏิรูปประเทศเพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
แนวทางพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากความมุ่งหวังสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หน่วยงานต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกภาคส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
รากฐานไปจนถึงกระบวนการส่งมอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย (Digital 
Transformation) ทั้งนี้ สคบ. ได้มีการด าเนินการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุนการท างานภายใน
องค์กรเพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภค ได้แก่ ระบบจดทะเบียนขายตรง
และตลาดแบบตรงออนไลน์ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ และระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ เป็นต้น 

ดังนั้น    .                                ศ                       ผ่าน (1) การบูรณาการ
การท างานด้านดิจิทัลให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนในระดับอ่ืน ๆ (2)    
           ฒ                                                                ู                  ู  
Data Analytics                       Big Data             (3) การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนา
บุคลากรขององค์กรให้ เข้ าใจและเสริมทักษะ (Re-skill & Up-skill) ให้ สามารถปรับตั วเข้ ากับ Digital 
Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การบูรณาการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การวางแผนงานและโครงการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้วิจัยฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐของไทยให้ก้าวสู่  “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ”  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ส านักงาน กพร. ซึ่งความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการคิด วิเคราะห์ คาดการณ์และการตัดสินใจ อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ภายใต้ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) สุดท้ายนี้  ผู้วิจัยฯ ขอกราบขอบคุณ 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และ
ส านัก กอง ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการส่งแบบส ารวจความพร้อมฯ และหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะน าไปสู่
การผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไดไ้ม่มากก็น้อย  
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าชี้แจง: แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (OCPB  
d-Mediate) เป็นแบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต ได้แก่ ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ (Hardware) ด้านโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน (Software) และด้านการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค าถาม 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของนักสืบสวนสอบสวน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่ออนไลน์) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพร้อมก่อนการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 

 
รูป ก แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 

  



 60 
รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 
 

 

 
รูป ก (ต่อ) แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 



 61 ภาคผนวก 

 
 

 
รูป ก (ต่อ) แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
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รปู ก (ต่อ) แบบส ารวจความพร้อมของนักสืบสวนสอบสวนต่อการใช้งานระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
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ก าหนดให้ 
- การเปลี่ยนแปลงของงบด าเนินการสะสม (ล้านบาท) ของระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ แทนด้วยสมการที่ (1) 
      y = 0.3074x + 1.5012    (1) 
- การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่ลดลง (ล้านบาท) เมื่อใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้ร้อยละ 20 (20% Digital 
Transformation) โดยคิดจากค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสตามค่าแรงขั้นต่ า แทนด้วยสมการที่ (2) 

y = 2.056x – 2.197    (2) 
- จุดคุ้มทุน (Payback Period): สมการที่ (1) = สมการที่ (2) 

0.3074x + 1.5012 = 2.056x – 2.197 
2.197 + 1.5012  = 2.056x – 0.3074x 
3.209   = 1.682x 
x   = 3.206 
    1.682 
x   = 1.91 

 จุดคุ้มทุน (Payback Period) ของโครงการระบบร้องทุกข์ (ออนไลน์) เท่ากับ 1.91 ปี หรือ 1 ปี 11 เดือน 
 
รูป ข วิธีการค านวณจุดคุ้มทุน (Payback Period) ระหว่างงบประมาณสะสม (ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายสะสม
ของผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ที่ลดลง (ล้านบาท) ในกรณีใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(ฐานค่าใช้จ่ายคิดจากค่าเดินทางและค่าเสียโอกาส)  

  

y = 0.3074x + 1.5012
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ตาราง ก ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และความคลาดเคลื่อนต่างๆ 
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สมการค านวณการก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 
 กรณกีลุ่มตัวอย่างผู้ร้องทุกข์ฯ การใช้ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562–2563 
n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง (ผู้ร้องทุกข์ฯ การใช้ต้นแบบระบบไกล่

เกลี่ยออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563)  
N : คือ ขนาดของประชากร (จ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ทั้งหมดในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562–2563) 
e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์) 

39 =  
34,991 

1 + 34,991 𝑒
 

e     =    0.16% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 กรณกีลุ่มตัวอย่างนักสืบสวนสอบสวนตอบแบบส ารวจความพร้อมต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง (ผู้จ านวนนักสืบสวนสอบสวนที่ตอบ

แบบส ารวจ)  
N : คือ ขนาดของประชากร (จ านวนประชากรของนักสืบสวนสอบสวน สคบ.) 
e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์) 
 

35 =  
132

1 + 132 𝑒2
 

e     =    0.000032% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ตาราง ข สมดุลเรื่องเข้าตั้งแต่การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฯ ไปสิ้นสุดยังกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กระบวนการหลัก กระบวนการย่อย จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ผู้ร้องทุกข์ฯ ร้องทุกข์ต่อ สคบ. 22,023 100 
1.ช่องทางการร้อง
ทุกข์ 

1.1 ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทาง Online 

(1) Website: complaint.ocpb.go.th 15,122 68.7 
(2) Mobile application:  
OCPB Connect 

81 0.4 

รวม 15,203 69.0 
1.2 ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทาง Offline 

(1) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2,149 9.8 
(2) ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 725 3.3 
(3) ระบบภูมิภาค 939 4.3 

รวม 3,813 17.3 
1.3 เชื่อมโยงผ่าน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(1) ศูนย์บริการประชาชน ( 1111 ) 141 0.6 
(2) สพธอ. (Web Service ) 2,210 10.0 
(3) หนังสือจากหน่วยงาน 66 0.3 

รวม 2,417 11.0 
1.4 ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทาง อ่ืนๆ 

(1) 7-11 22 0.1 
(2) Call Center 1166 7 0.0 
(3) จดหมาย 557 2.5 
(4) อ่ืนๆ  4 0.02 

รวม 590 2.7 
  



 67 ภาคผนวก 

ตาราง ข (ต่อ) สมดุลเรื่องเข้าตั้งแต่การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฯ ไปสิ้นสุดยังกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระบวนการหลัก กระบวนการย่อย จ านวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

2. ศูนย์รับเรื่องราวร้อง 
ทุกข์และคัดกรองฯ 

2.1 จ านวนเรื่องร้องทุกข์รับเข้า 22,023 100 

2.2 จ านวนเรื่อง
ร้องทุกข์ส่งออก
หน่วยงานภายใน 

(1) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 5,019 22.8 
(2) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

3,961 18.0 

(3) ส านักประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

3,472 15.8 

(4) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 2,090 9.5 
(5) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

2,058 9.3 

(6) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 1,351 6.1 
(4) ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ   
(ส านักแผนฯ ) 

223 1.0 

(8) อ่ืนๆ  16 0.1 
รวม 18,190 82.6 
2.3 จ านวนเรื่อง
ร้องทุกข์ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

(1) ส่งเรื่องกลับผู้ร้องทุกข์ฯ 1,673 7.6 
(2) ส่งเรื่องต่อหน่วยงานภายนอก 1,129 5.1 
(3) ผู้ร้องทุกข์ฯ ขอถอนเรื่อง 336 1.5 
(4) ผู้ร้องทุกข์ฯ เรียนไม่ใช่ผู้บริโภค
ตาม พ.ร.บ. 

190 0.9 

(5) คู่พิพาทตกลงกันได้ ก่อนมีหนังสือ
เรียก/เชิญเจรจา 

190 0.9 

(6) อ่ืนๆ  315 1.4 
รวม 3,833 17.4 

  



 68 
รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตาราง ข (ต่อ) สมดุลเรื่องเข้าตั้งแต่การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฯ ไปสิ้นสุดยังกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระบวนการหลัก จ านวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

3. ส านัก กองหลักของ  
สคบ. 

3.1 จ านวนเรื่องเข้า ส านัก กอง หลักชอง สคบ. ทั้งหมด 18,190 100 
3.2 จ านวนเรื่องยุติเรื่องชั้นเจ้าหน้าที่ 10,135 55.7 
3.3 จ านวนเรื่องอยู่ระหว่างการด าเนินการชั้นเจ้าหน้าที่ 6,982 38.4 
3.4 จ านวนเรื่องส่งต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 1,073 5.9 

4. คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ย 

4.1 จ านวนเรื่องเข้าอนุกรรมการไกล่เกลี่ยทั้งหมด 1,073 100 
4.2 จ านวนเรื่องท่ียุติชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 574 53.5 
4.3 จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการชั้นอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ย 

113 10.5 

4.4 จ านวนเรื่องท่ีส่งต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 386 36.0 
5. อนุกรรมการ
กลั่นกรอง 

5.1 จ านวนเรื่องเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองทั้งหมด 386 100 
5.2 จ านวนเรื่องท่ียุติชั้นอนุกรรมการกลั่นกรอง 10 2.6 
5.3 จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานชั้นอนุกรรมการ
กลั่นกรอง 

20 5.2 

5.4 จ านวนเรื่องท่ีส่งต่อ คคบ. 356 92.2 
6. คคบ. 6.1 จ านวนเรื่องเข้า คคบ. ทั้งหมด 356 100 

6.2 จ านวนเรื่องท่ี คคบ. มีมติด าเนินคดี 143 40.2 
6.3 จ านวนเรื่องท่ี คคบ. มีมติให้ยุติเรื่อง 155 43.5 
6.4 จ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการชั้น คคบ. 58 16.3 

 

 

  



 69 ภาคผนวก 

ตาราง ค สาเหตุการยุติเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 
สาเหตุการยุติเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
ส่งเรื่องต่อหน่วยงานภายนอก 6,224 18.59 
ส่งเรื่องกลับผู้ร้องทุกข์ฯ 4,485 13.39 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติด าเนินคดี 4,401 13.14 
ได้รับช าระเงินครบถ้วนแล้ว/ได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว/ได้รับการแก้ไขแล้ว 3,489 10.42 
คู่พิพาทตกลงกันได้ ก่อนมีหนังสือเรียก/เชิญเจรจา 2,845 8.50 
เจรจาไกล่เกลี่ย โดยเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง 2,403 7.18 
ผู้ร้องทุกข์ฯ ขอถอนเรื่อง 2,035 6.08 
ผู้ร้องทุกข์ฯ ไม่มาพบ ไม่ส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 1,491 4.45 
เจรจาไกล่เกลี่ยโดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 1,169 3.49 
ผู้ร้องทุกข์ฯ รับทราบและพอใจค าชี้แจงแล้ว 984 2.94 
ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด าเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว 665 1.99 
ผู้ร้องทุกข์ฯ ไม่ใช่ผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. 501 1.50 
คู่พิพาทตกลงกันได้ 432 1.29 
ร้องไม่มีมูล ร้องซ้ า ติดต่อผู้ร้องทุกข์ฯ ไม่ได้ 377 1.13 
คู่พิพาทตกลงกันได้ หลังมีหนังสือเรียก/เชิญเจรจา 370 1.11 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่อง 308 0.92 
เสนอผู้บริหาร ยุติเรื่องแล้ว 306 0.91 
เรื่องร้องเรียนไม่มีความชัดเจน 275 0.82 
ตอบผู้ร้องทุกข์ฯ ให้ทราบข้อกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
คณะกรรมการ 

212 0.63 

เจรจาไกล่เกลี่ยโดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยจังหวัด 208 0.62 
ส่งต่อหน่วยงานภายใน (กองกฎหมายและคดี) 103 0.31 
เรื่องมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลมีค าสั่งพิพากษาหรือค าสั่ง
เด็ดขาดแล้ว 

66 0.20 

เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติยุติเรื่อง 40 0.12 
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ฟ้องด าเนินคดี 33 0.10 
ตอบผู้ร้องทุกข์ฯ ให้ทราบข้อกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ 28 0.08 
นโยบายผู้บริหารให้ยุติเรื่องปี 51–55 (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ) 13 0.04 
อายุความในการด าเนินคดีสิ้นสุดแล้ว 9 0.03 
ผู้ร้องทุกข์ฯ ยุติที่หน่วยงานต้นทาง 3 0.01 
อ่ืนๆ 7 0.03 
รวม 33,484 100 
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รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตาราง ง การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ต่อ
อนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 

ผูใ้ห้ส มภ ษณ์ อุฬาร จิ๋วเจริญ 

ต าแหน่ง ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
วันที่สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2564 
ผู้สัมภาษณ์ วายุจินดาพล, พรรณราย สุขก าเหนิด, ภัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ 
ผู้สัมภาษณ ์ ประวัติของท่าน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ในส่วนตัวเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

และได้สอบเข้ารับราชการเข้ากระทรวงมหาดไทย รับราชการประมาณ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 มีการย้ายไปหลายจังหวัดและมาเข้าส่วนกลาง ซึ่งต าแหน่งสุดท้ายที่อยู่ใน
กระทรวงมหาดไทย คือ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว  
ส่วนการข่าว ส านักกิจการความมั่นคงภายใน พอในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการโอนย้ายมา 
สคบ. เข้ารับต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ช านาญการพิเศษ สังกัดกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา หลังจากที่เป็นนักสืบสวนสอบสวน ชพ. สักพักหนึ่งและได้รับมอบหมายไป
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ส่วนความร่วมกับต่างประเทศ ส านักแผนและการพัฒนาคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในงานดังกล่าวได้รับมอบหมายจาก ลคบ. ให้เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนประเทศไทย
ในคณะท างานที่ 3 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายและการค้าของสหประชาชาติ เกี่ยวกับ
เรื่องการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ซึ่งร่วมประชุมที่ประชุมที่ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่เข้าประชุมจะเห็นได้
ว่าในอนาคตการระงับข้อพิพาทข้อขัดแย้งของผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันหรือผู้ประกอบธุรกิจ
กับผู้บริโภค ระบบข้อพิพาทออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็นเทรนใหม่ของโลก
ในอนาคต ซึ่งสรุปได้ว่าผลจากการประชุมของคณะท างานที่ 3 ว่า เราจ าเป็นต้องมีการใช้
ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นหลักในการด าเนินการระงับข้อพิพาททางออนไลน์  
ซึ่งในแต่ละประเทศมีการออกแบบ/พัฒนากฎหมาย ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเจรจาไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ ซึ่งทางประเทศไทยได้น าหลักประโยชน์ดังกล่าวมาปรับใช้ ในระยะต่อมาได้รับ
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ ผอ. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ตั้งแต่เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน รวมถึงได้รับมอบหมายให้ไปรักษาการแทนในต าแหน่ง 
ผอ. ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ซึ่งทั้งหมดหมดเป็นประวัติ  
พอสังเขปในการรับราชการทั้งหมด 
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ตาราง ง (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ต่ออนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ วิธีดูแลเอาใจใส่บุคลากรภายในกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและส านักประสานและ

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด มากกว่า 250 คน 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ การดูแลบุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาในจ านวนคนที่มาก ต้องคิดว่าบุคคลใน

ครอบครัว เพราะในแต่ละวันเราอยู่ที่ท างานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ฉะนั้นก็ท าให้เปรียบเสมือน
บ้านหลังหนึ่งและคนในครอบครัวของเรา การที่ดูแลคนในครอบครัวให้มีคว ามสุข 
ประกอบด้วย ความเสมอภาค ยุติธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยเท่าเทียมกันเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้  

- การท างานจ าเป็นต้องมี พ่ีใหญ่คอยดูแลน้องๆ คือ ผอ . ฝ่าย/ส่วน คอยให้
ค าแนะน าเป็นไประดับชั้นและถ่ายทอดค าสั่งจะเกิดตั้งแต่พ่ีใหญ่ไปสู่น้องๆ จ้างเหมา 

- เรื่องของการรายงานน้องๆ สามารถรายงานได้โดยตรงหากเป็นเรื่องด่วนสามารถ
ท าได้ แต่ต้องรายงานให้กับ ผอ. ส่วน/ฝ่าย ตามระดับ ในส่วนการรายงานปกติไม่เร่งด่วนก็
ต้องเป็นไปตามระดับชั้น 

- ในการสั่งการจะไม่ได้มีการสั่งให้ผู้ปฏิบัติโดยตรง เว้นแต่มีปัญหาหรือข้อสงสัยที่จะ
มีการซักถามเอง หรือในกรณีท่ีมีมอบหมายก็จะผ่านไปตามระดับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ผู้สัมภาษณ ์ ความรู้สึกกับการท างานร่วมกับคนหลายช่วงวัย? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 

ในส่วนตัวคิดว่า สคบ. โชคดีที่มีบุคลากรที่ เป็นคนรุ่นใหม่มากกว่าคนรุ่นเก่า  
ซึ่งปัจจุบันมีการท างานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากที่
จะใช้ในการปฏิบัติงาน ต่างจากคนรุ่นเก่าที่ปรับตัวช้า เช่น ในตัวท่านเองเข้ารับราชการ
ครั้ งแรก พ .ศ. 2533 สมัยจุฬาเวิร์ด  (ซียู ไรเตอร์  (CU Writer)) ไว้จัด เก็บข้อมูล 
WordPress เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดมีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียว ซึ่ง
สมัยก่อนเป็นเครื่องที่ใหญ่มากจ าเป็นต้องอยู่ห้องแอร์ จนระยะต่อมา PC มีการพัฒนามาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันคนรุ่นเก่าจ าเป็นต้องปรับตัว ศึกษา เรียนรู้ให้ปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง
การท างานกับคนหลายวัย สคบ. ไม่เคยมีปัญหา มีการปรับตัวเข้าหากันระหว่างคนเก่าที่มี
ประสบการณ์ท างาน ส่วนคนรุ่นใหม่น าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกับคนรุ่นเก่าออกมา
เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง ง (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ต่ออนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายในกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญามีอะไรบ้างต่อการ

ท างานประจ าวัน? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

ตอนนี้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญามีการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพราะกองต้องมีการด าเนินการลง–รับเรื่อง
ผ่านระบบ ใช้การสแกนเอกสาร Electronic file ในระยะต่อมาเมื่อมีระบบไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางออนไลน์เกิดขึ้น กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจึงเป็นคนน าร่องซึ่ง ซึ่งมี
การร่วมงานกับ สผพ. หรือส่วนเทคโนโลยีฯ จึงท าให้ กคส. เป็นตัวแทนเข้าไปเรียนรู้
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ทั้งในชั้นเจ้าหน้าและชั้นอนุกรรมการ โดยมีการเริ่มต้นใช้เมื่อ 
2–3 ปีที่แล้ว 

ผู้สัมภาษณ ์ หลักในการท างานของท่าน? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

ในแต่ละแห่งมีคติในการท างานที่ต่างกัน เช่น กคส . เป็นกองที่ดูแลผู้บริโภค
เกี่ยวกับความเป็นธรรมด้านสัญญา ซึ่งมีภารกิจใหญ่อยู่ 3 เรื่อง คือ 

1. เรื่องการควบคุม การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. เรื่องเยียวยา ชดเชย ความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่ได้รับการได้รับการเอารัด

เอาเปรียบ 
3. เรื่องการสร้างตระรู้ให้กับผู้บริโภคของการเข้าท าสัญญา การเผยแพร่ให้

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรู้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานและของ สคบ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากทั้งหมดเป็นหน้าที่หลักของ กคส และเป็นสิ่งที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะท าหน้าที่
เจราจาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบและผู้บริโภค การจะเป็นนักเจรจาไกล่
เกลี่ยที่ดีนั้นจะต้องมีหลักในการท างานอยู่ 4 ประการ 

ประการที่ 1 เรื่องการใจเป็นธรรม รักการให้บริการ 
ประการที่ 2 เรื่องการใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเรื่องต่างๆ 
ประการที่ 3 เรื่องการท างานเป็นทีม บางครั้งจ าเป็นต้องอาศัยเพ่ือนร่วมงานไม่ว่า

ในกองหรือกองอ่ืนๆ 
ประการที่ 4 เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
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ตาราง ง (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ต่ออนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ แนวทางของการพัฒนากองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ในยุคของ Digital disruption มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลทั้งหมด ใครที่ไม่ใช้ดิจิทัล

จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในประเทศที่เจริญแล้วจะใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลักในเรื่องการค้า/
ขาย อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น เคยไปดูงานที่บริษัทอารีบาบา ประเทศจีน และได้มีโอกาส
ถามผู้บริหารถึงวิธีการรับคนท างานนั้นจ าเป็นต้องมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ 
สมรรถภาพร่างกาย เพ่ือการท างานของเขามีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึง
วิสัยทัศน์องค์กรของอารีบาบาไม่เคยมีเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้
ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดให้ทันโลกและสามารถสร้างมูลค่าได้สูงยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า
องค์กรใดที่น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการภายในให้เกิดประสิทธิภาพก็สามารถเป็น
องค์กรชั้นน า โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาก เปรียบกับประเทศสิงคโปร์ที่เน้นเรื่อง
เทคโนโลยี การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ซึ่งท าให้ประเทศที่มีความเจริญมาก 

ผู้สัมภาษณ ์ กลยุทธ์หรือแนวทางส าคัญท่ีใช้ในการด าเนินการช่วงการ เกิดโควิดระบาด? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

แม้ว่าหลังจากการโรคโควิดระบาดจบลง เราก็ไม่สามารถกลับไปท างานรูป
แบบเดิมได้ เราจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Nomal ซึ่ง สคบ. ได้มีระบบ 
ไกล่เกลี่ยออนไลน์เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า ก่อนที่โควิดยังไม่ระบาดมาก สคบ. ได้มีการ
ซ้อมให้เจ้าหน้าที่ได้ฝ กเรียนรู้และปฏิบัติใช้ระบบดังกล่าว ในขณะเดียวกันศูนย์เทคโนฯ 
ได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เห็นความส าคัญของ
ระบบเจราจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ ส่งผลให้กอง กคส. ไมม่ีปัญหาเรื่องการไกล่เกลี่ยเลย 

ผู้สัมภาษณ ์ ท่านมีวิธีอย่างไรในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหันมาใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ จ าเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจการท างาน Self-motivation ให้กับเจ้าหน้าที่ โดย

การท างานในแต่ละวันต้องท าให้ให้สนุก ซ่ึงคนรุ่นใหม่กับการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยาก 
เปรียบการท างานให้เหมือนกับการเล่นเกม คิดวิธีเอาชนะยังไง ทดลองเล่นระบบเจรจา
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ยังไง เจ้าหน้าที่ท่านใดท าดีก็มีรางวัลให้ จากทั้งหมดก็เป็นเรื่องการ
สร้างแรงจูงใจแบบง่ายๆ ให้เกิดกับคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ อย่างเมื่อก่อนมีการยกเลิกใช้
พิมพ์ดีดไฟฟ้าให้ เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งคนที่ท าหน้าที่ เจ้าห น้าที่ พิมพ์ดีด  
จะเปลี่ยนเป็นชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ซึ่งคนรุ่นเก่าตอนนั้นยังไม่ยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงท าให้มีการลาออกไป ขณะที่คนใหม่ที่เข้ามาบรรจุเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลก็สามารถปฏิบัติงานได้ และตอนนี้ คนเหล่านั้นก็อยู่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ไปแล้ว เห็นได้ว่าคนที่สามารถปรับตัวทันต่อเทคโนโลยีก็จะได้รับประโยชน์ในอนาคต 
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ตาราง ง (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ต่ออนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ ท่านมีวิธีอย่างไรในการจูงใจให้ผู้ร้องทุกข์ฯ มาใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ในส่วนตัวคิดว่าในอนาคตควรต้องมีการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 

เพราะตอนนี้ทาง สคบ. มีทางเลือกทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบปกติ และทั้งแบบ
ออนไลน์ แต่เมื่อมีสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด เราจึงแนะน าให้ใช้ระบบออนไลน์
ในการไกล่เกลี่ยจะดีกว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ร้องทุกข์ฯ ผู้ประกอบธุรกิจและ
เจ้าหน้าที่ 

ตัวอย่างกรณีการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ร้องทุกข์ฯ ส่วนใหญ่ก็สามารถร้องทุกข์ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ ดังนั้นขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทเบื้องต้นควรจะเป็นระบบ
ออนไลน์หรืออาจใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการท างาน จากข้อคิดเห็นดังกล่าวอาจมีการ
ก าหนดมูลค่าถ้ากรณีมีความเสียหายไม่มากเกิน ถ้ามูลค่าความเสียหายสูงก็ให้ใช้การ
ไกล่เกลี่ยแบบปกติ หรือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเบื้องต้นผ่านระบบเจรจาไกล่เกลี่ยทาง
ออนไลน์ก็ได้ 

ผู้สัมภาษณ ์ การบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก อย่างไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ตอนนี้ กคส. มีการบูรณาการการท างานกับศูนย์เทคโนฯ และ สปจ. เมื่อก่อน สปจ. ไม่

ค่อยได้ใช้ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์เลย แต่ปัจจุบัน สปจ. มีการน าระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในชั้นคณะอนุกรรมการการไกล่เกลี่ย นอกจากนี้การ
ประชุมต่างๆ ในชั้นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 กอง (กคส. และ สปจ.) 
แสดงเห็นว่ามีการด าเนินงานในการใช้ระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมี
สถานการณ์ของโรคระบาดเกิดข้ึนก็ไม่มีปัญหาและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 

ผู้สัมภาษณ ์ เป้าหมายหรือความส าเร็จที่ท่านต้องการ ที่ประชาชนหรือ กคส. จะได้รับจากการใช้
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ เป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติตามที่ก าหนด ความสะดวก 
สบาย และประหยัด ให้ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรและผู้บริโภค โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการท างานก็กระบวนงานต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ตาราง ง (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ต่ออนาคตการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ ปัญหาและอุปสรรค์ที่ประเทศเราจะเจอภายในอนาคต ถ้าเราไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล? 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 

การปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้วจ าเป็นต้องปรับเพ่ือเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ เพราะทั้ง 2 อย่างจ าเป็นต้องฝ กฝน เรียนรู้ไปควบคู่กัน 
โดยปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้เรื่องภาษาไม่น้อยกว่า 3 ภาษา ดังนั้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ถ้าไม่มีการปรับตัวก็ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผู้สัมภาษณ ์ ในงานที่ท่านบริหารอยู่ตอนนี้ ท่านมีระบบใดบ้างที่อยากให้เป็นระบบออนไลน์? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ขั้นตอนการเสนอแฟ้ม การส่งหนังสือให้ลงนาม การเซ็นใบอนุญาตการลากิจ/ลาป่วย

เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ในอนาคตไม่จ าเป็นต้องมีอีกแล้วเพ่ือเป็นการลดทรัพยากรที่ ไม่จ าเป็น 
ถ้าเป็นไปได้อาจใช้ลายอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถท า
ได ้
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ตาราง จ การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณพัฒชะรีย์ วังนิคม ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผูใ้ห้ส มภ ษณ์ พัฒชะรีย์ วังนิคม 

ต าแหน่ง ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
วันที่สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2564 
ผู้สัมภาษณ์ ภัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ 
 
ผู้สัมภาษณ ์ หน้าที่ปัจจุบันของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ต้องท าอะไรบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ หน้าที่หลักในปัจจุบันของ สคบ. ของฝ่ายรับราวร้องทุกข์ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก

เป็นการด าเนินการของการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คือรับเรื่องร้องทุกข์และส่งไปยังกอง
ต่างๆ อันนี้จะเป็นหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องฯ ส่วนที่ 2 จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นัก
สืบสวนสอบสวนประจ ากองแล้ว โดยมีหน้าที่ต้องด าเนินการต่อตามขั้นตอนการเจรจา 
ไกล่เกลี่ย การเจรจาไกล่เกลี่ยจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นเจ้าหน้าที่  โดยเรื่องร้องทุกข์ที่
ได้รับมาถ้าไม่สามารถการเจรจาให้ยุติได้ จะส่งไปยังชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งจะมี
การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และถ้ายังไม่สามารถยุติได้อีก นักสืบสอบสวนก็ต้องน า
เรื่องเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่น เรื่องราวร้องทุกข์  เพ่ื อน ามติ เสนอต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือพิจารณาฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาล ในกรณีที่
มีการฟ้องต่อศาลเรื่องร้องทุกข์ก็จะถูกส่งไม้ต่อไปยัง นักกฎหมายของ สคบ. ต่อไป แต่ถ้า
กรณีการยุติเรื่องนักสืบสวนสอบสวนก็จะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ฯ สรุป
ง่ายๆ เจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวนดูแลทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 
1.เรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ 
2.เจรจาไกล่เกลี่ยชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 
3.น าเรื่องเสนอเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. น าเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
ส่วนหน้าที่หลักอีกอย่างของ สคบ. คือการควบคุมและดูแลก ากับสินค้าและบริการ ภายใต้
การก ากับดูแลของฝ่ายควบคุมฯ คือ จะท าหน้าที่เริ่มจากการศึกษาบริบท สภาพแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาเพ่ืออกประกาศฯ พอพบกับปัญหาทางฝ่ายควบคุมจะด าเนินการออกประกาศ
แล้วก็จะด าเนินการลงตรวจตามค าประกาศที่ออกมาเพ่ือมีผลบังคับใช้ 
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ตาราง จ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณพัฒชะรีย์ วังนิคม ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลีย่ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ แล้วหน้าที่หลักของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ต้องท างานเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่

แตกต่างจากกองอ่ืนบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ สคบ. แบ่งออกเป็นกองต่างๆ ภายใต้ความแตกต่างของหน้าที่ ประเภทของเรื่อง ซึ่งต้อง

อาศัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กคฉ. จะดูแลสินค้าบริการ แต่ของ กคส. 
จะเน้นอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นหลัก กคต. จะดูแลเรื่องการจดทะเบียนขายตรงฯ 
กคฆ. จะดูแลเกี่ยวกับโฆษณา แต่ในทุกกองจะท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และควบคุมฯ 
เหมือนกัน   

ผู้สัมภาษณ ์ งานในตอนนี้กระทบอย่างไรบ้าง หลังจากเกิดโรคโควิด-19 ระบาดเทียบกับตอนก่อน
หน้า และงานหนักมากขึ้นไหม? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 

ก่อนหน้าการระบาดโรคฯ วิธีปกติของนักสืบสวนสอบสวนจะท าหนังสือเชิญเพ่ือให้ 
ผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจมาเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ ที่ห้องเจรจา 
ไกล่เกลี่ยของ สคบ. แต่พอมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นักสืบสวนสอบสวน
จะออกหนังสือเชิญแบบปกติไม่ได้เพราะเราต้องป้องกันการเดินทางและการเป็นแหล่ง
แพร่ระบาดของโรค จึงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้วิธี Video Conference แทน 
เพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ส่วนการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น
คณะอนุกรรมการ ก็ปรับมาใช้วิธี Video Conference แทนด้วยเหมือนกัน แต่ว่าชั้น
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยไม่ได้มีการประชุมทุกวัน แต่จะมีการประชุมตามวาระ ซึ่งใน
ท าให้การแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์มีความล่าช้า ส่วนเรื่องร้องทุกข์ที่เข้าในกองสัญญาก็
เพ่ิมขึ้น เพราะว่าสถานการณ์โควิดส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า เกิดปัญหา
การว่างงาน ท าให้เกิดการผิดสัญญาระหว่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ไม่สามารถจ่ายค่าผ่อน
บ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ หรือกรณีการวางดาวน์คอนโดห้องชุดแล้วกู้จากสถาบันทางเงินไม่
ผ่าน ผู้ร้องทุกข์ฯ จึงต้องการรับเงินคืน ซึ่งกรณีห้องชุดเป็นเรื่องที่ถูกร้องฯ เข้ามาใน 
สคบ. มากท่ีสุด  

ผู้สัมภาษณ ์ แล้วตอนนี้ทางกองมีการด าเนินการด้าน WFH อย่างไร? มีอุปกรณ์ในการ Support 
ของการท างานหรือไม่? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

ทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้มีการก าหนดให้  WFH ร้อยละ 90 ส่วนอีก 
ร้อยละ 10 ให้มาท างานที่ส านักงานฯ จะมีการหมุนเวียนสลับกัน โดยส่วนตัวจะใช้สมา
ทโฟนเป็นหลักในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพราะเข้าถึงได้ง่าย สะดวกเร็วรวด 
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ตาราง จ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณพัฒชะรีย์ วังนิคม ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 
 
 
 

พยายามดูและฝ กปฏิบัติตลอด โดยส่วนตัวจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
มากเท่าไร แต่เมื่อหน่วยงานมีการพัฒนาน าระบบ Video Conference เข้ามา เรา
จ าเป็นต้องศึกษาและฝ กใช้ระบบดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ เมื่อ สคบ. มี
ระบบใหม่เข้ามาส่วนเทคโนฯ ก็จะมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และฝ กภาคปฏิบัติ
จากการคอร์สที่ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเสมอ 

ผู้สัมภาษณ ์ คติประจ าตัวหรือแนวทางในการท างานในการท างาน? ที่ท าให้เรากล้าลองใช้ระบบนี้
เป็นคนแรกๆ ของ สคบ.  

ผู้ให้สัมภาษณ ์ - 

ผู้สัมภาษณ ์ การที่เราไม่ได้เรียนจบในสายที่เกี่ยวสายเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ มันท าให้เราเจอ
อุปสรรคในการท างานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

จากที่จบนิติศาสตร์ มหาลัยรามค าแหง มันไม่ได้มีวิชาเรียนเกี่ยวเทคโนโลยีจึงท าให้เรา
ต้องศึกษาเพ่ิมเติม และพยายามทดลอง ฝ กฝนในการใช้ระบบต่างๆ รวมไปถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลทุกอย่างเพ่ือให้ทันกับยุคปัจจุบัน 

ผู้สัมภาษณ ์ เมื่อมีการปรับการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นระบบออนไลน์ ขั้นตอนการใช้งานปรับเปลี่ยนไป
เยอะไหม? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

ในระบบเดิม ถ้าการไกล่เกลี่ยปกติแบบพบปะเจอหน้ากัน เจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวน
จะจัดท าหนังสือเชิญทั้งผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจมาเข้าร่วมไกล่เกลี่ยที่ สคบ. 
ท าให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นและทราบบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายน าเข้ามาไกล่เกลี่ยทุกคน แต่เมื่อใช้
ระบบ Video Conference เมื่อเรามองกันผ่านหน้าจอ ถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซ่อนคน
ข้างๆ ไว้ เราก็ไม่เห็น เพราะมุมกล้องท าให้เราเห็นแค่บุคคลเดียว ซึ่งมันข้อเสียของการ
ไกล่เกลี่ยผ่านระบบ Video Conference 

ผู้สัมภาษณ ์ ความรู้สึกแรกคุณคิดยังไงที่ สคบ. น าระบบเจรจาไกล่เกลี่ยเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้งาน
เพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องทุกขฯ์ และผู้ประกอบธุรกิจ? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ตอนแรกที่ได้รู้ว่าต้องใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เจ้าหน้าที่เทคนิคจากส่วนเทคโนฯ ก็ได้
มีการจัดการฝ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวนเข้าไปฟังค าแนะน าและฝ กใช้
ระบบก่อนล่วงหน้า ซึ่งช่วงนั้นเราก็พยามฝ กและเอาปรับมาใช้ในชั้นคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยฯ 
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ตาราง จ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณพัฒชะรีย์ วังนิคม ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ ช่วงแรกๆ ของการเข้าใช้งานระบบไกล่เกลี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหน? แล้วแก้สถานการณ์

ตรงหน้าอย่างไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะใช้แบบปกติหรือใช้แบบออนไลน์ จริงๆ แล้วการไกล่เกลี่ยจะ

ส าเร็จหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ แต่ขึ้นกับเนื้อความของปัญหา ความชัดเจนของ
สัญญา ถ้าเรื่องใดตกลงกันง่ายไม่ว่าใช้ระบบใดก็ตกลงกันได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่คู่พิพาทไม่
ยินยอมกัน ใช้อารมณ์ระหว่างกันจนก่อนให้เกิดความรุนแรง เราก็ไม่สามารถยุติได้  
จึงต้องส่งเรื่องให้กับศาล  

ผู้สัมภาษณ ์ เทคนิคการเตรียมตัวในการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อสะดุดใน
ระหว่างไกล่เกลี่ย? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ขอยกตัวอย่างในชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ก็แล้วกันน่ะ ในการเตรียมการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ตัวนั้น ช่วงแรกที่เราต้องเตรียมความก่อนเข้าประชุม ฝ่ายเลขานุการต้อง
เข้าไปเตรียมระบบเชิญผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาในระบบ Video 
Conference ก่อนเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง เพ่ือจะไม่ให้ข้อติดขัดระหว่างการ
ประชุมและเป็นการทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปในตัวด้วย ซึ่งบางกรณีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตช้าบ้าง แล้วเน็ตหลุดไปบาง โดยเราก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าโดย
การโทรคุยผ่านสัญญาณมือถือแทน 

ผู้สัมภาษณ ์ ถ้าเป็นเรื่องรุนแรงเราควรจะ Face-to-Face หรือ Online 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ปกติในการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ เราจะใช้วิธีการดึงมาคุยกับเจ้าหน้าที่ทีละฝ่าย จะ

ไม่ให้คู่พิพาททั้ง 2 ฝ่ายมาเจอกันก่อน โดยนักสืบสวนสอบสวนจะท าหน้าที่ผ่านตัวกลาง 
จะใช้วิธีคุยกับผู้ร้องทุกข์ฯ ก่อนแล้วก็คุยกับบริษัทอีกทีหนึ่ง เพ่ือดูท่าทีของทั้ง 2 ฝ่าย 
ว่ามีความรุนแรงแค่ไหน (ชั้นอนุกรรมการฯ ก็ท าแบบนี้เหมือนกัน) และง่ายต่อการ
สอบถามข้อเท็จจริงด้วย ไม่รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งฟังอยู่ ถ้าตกลงกันได้แล้วหรือมีการบันทึก
เรียบร้อยแล้วขึ้นจอ ค่อยให้คู่พิพาทมาเจอกัน จริงๆ แล้วการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์
เราก็ประยุกตม์าจาก Offline นั้นแหละ 
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ตาราง จ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณพัฒชะรีย์ วังนิคม ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ Online กับ Offline การประเมินสถานการณ์/ภาษากาย แตกต่างกันมั้ย? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ถ้าในระดับการไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ คิดว่าประเมินยาก เพราะผู้ร้องทุกข์ฯ บางคน

แสดงตัวอยู่คนเดียว แต่จะมีที่ปรึกษาที่นั่งอยู่ข้างๆ อีก ซึ่งเรามองไม่เห็นบนหน้าจอ  
แต่ในระดับการไกล่เกลี่ยชั้นอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่พนักงานอัยการหรือ
ข้าราชการระดับสูง จะมีศักยภาพและประเมินสถานการณ์ได้ทันที่ เช่นเมื่อท่านเห็นข้อ
พิรุธ ท่านก็จะบอกว่า “รบกวนให้คนข้างๆ ช่วยแนะน าตัวต่อคณะอนุกรรมการหน่อย”  

ผู้สัมภาษณ ์ ท าอย่างไรหรือมีเทคนิคอะไร? ที่ท าให้ผู้ร้องทุกขฯ์ มาใช้ระบบไกล่เกลี่ย ให้มากยิ่งขึ้น 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ เวลาโทรไปหาผู้ร้องทุกข์ฯ ส่วนใหญ่เค้าก็ไม่ได้อยากใช้ระบบออนไลน์เพราะกลัวว่าจะ

ท าไม่เป็น ล าบาก แต่ว่าเราก็อยากใช้ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดตามนโยบาย เพราะ
ความจ าเป็นที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ฯ หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธการใช้ เราไม่สามารถบังคับได้ 

ผู้สัมภาษณ ์ นอกจากระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้ว มีไอเดียอ่ืน ๆ ในงานที่ท าอยู่ตอนนี้ที่อยากให้
พัฒนาให้เป็นระบบดิจิทัล 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ กคส. เองก็ได้มีการน า QR Code มาใช้เพ่ือลดการปริ้นกระดาษ เป็นผลมาจากการที่
เราต้องมีการประชุมทางออนไลน์ ในการจัดส่งเอกสารเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
จะใช้สแกน QR Code เข้ามาและท าให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดกระดาษ รวมถึง
ตอนนี้การใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์จะมีจุดที่ต้องกรอก e-Form แล้วต้องมีการเซ็น
บันทึก เวลาพิมพ์ข้อตกลงเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอให้ผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจ
เซ็นแบบใช้ปากกาซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยาก จึงมีความคิดเห็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็นให้เค้ากด
ยืนยัน ในข้อความ หรือใช้รหัส OTP ยืนยันตัวตนแทนการลงลายมือ ซึ่งทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ยอมรับขั้นตอนดังกล่าว 

ผู้สัมภาษณ ์ อยากให้บอกความรู้สึกหลังใช้งานระบบต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-mediate) และมี
อะไรจะฝากไปถึงส่วนเทคโนบ้าง? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ขอบคุณทางฝ่ายเทคโนฯ ที่ได้พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ขึ้นมา และท าให้เราได้
เรียนรู้กับระบบใหม่ๆ ซึ่งระบบได้ช่วยความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์
ตอนนี้ได้เป็นอย่างดี 
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ตาราง ฉ การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณวสันต์ สมาธิ ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผูใ้ห้ส มภ ษณ์ วสันต์ สมาธิ 

ต าแหน่ง ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
วันที่สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2564 
ผู้สัมภาษณ์ พรรณราย สุขก าเหนิด 
 
ผู้สัมภาษณ ์ หน้าที่ปัจจุบันของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ต้องท าอะไรบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ นักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. มีหน้าที่ด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค

และแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ ซึ่งมีการเรียนเชิญทั้งผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจ
มาเจรจาไกลเกลี่ยร่วมกัน แต่บางกรณีเรื่องที่ ไม่สามารถยุติได้ก็จะน าส่งเรียนให้
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป จนสุดท้ายก็ถ้าไม่สามารถยุติได้ก็จะส่งฟ้องศาล แต่เราก็ไม่
อยากให้ถึงขั้นตอนขั้นต้องฟ้องน่ะ เพราะการใช้สิทธิทางศาลมันท าเสียเวลา และเงิน  
มีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อนและเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น สคบ. จึงด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
เปรียบเสมือนส านักงานเขตท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องมีข้ันตอนยุ่งยาก 

นอกจากหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์แล้ว หน้าที่หลักของนักสืบสวนสอบสวนอีก
ด้านก็คือลงตรวจพ้ืนที่และสถานประกอบการ ตามค าสั่งประกาศที่คณะกรรมการมีมติ
ออกมา เพ่ือควบคุมสินค้า บริการ สัญญาต่างๆ ไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างของสังคม 

ผู้สัมภาษณ์ หน้าที่หลักของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ต้องท างานเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่
แตกต่างจากกองอ่ืนบ้าง? และตอนนี้กองสัญญามีเรื่องร้องทุกข์แนวไหนมากท่ีสุด? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ เจ้าหน้าของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา มีหน้าที่ต้องดูเรื่องการท าธุระกรรม
สัญญาเป็นหลัก ซ่ึงลักษณะของสัญญาจะแบ่งออกเป็น สัญญาห้องชุดซื้อขาย  สัญญา
จัดซื้อจัดขาย สัญญาการท าธุรกรรมบัตรเครดิต รวมทั้ง สัญญาเช่าซื้อ การเช่า-ซ้ือ-ขาย
รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งภารกิจหลักของกองสัญญาที่ต้องดูนั้นประกอบด้วยงานด้านการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ จะมีกรณีคือ การท าสัญญาที่ไม่สามารถรับโอนได้ การซ่อมแซมบ้าน
หรือห้องชุดที่ช ารุดแล้วผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการแก้ไขหรือก่อสร้างไม่ส าเร็จ และงาน
ด้านการควบคุมเก่ียวกับสัญญา ได้แก่ ควบคุมเรื่องที่พักอาศัย เป็นต้น 
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ตาราง ฉ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณวสันต์ สมาธิ ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ งานในตอนนี้กระทบอย่างไรบ้าง หลังจากเกิดโควิดระบาดเทียบกับตอนก่อนหน้า? งาน

หนักมากขึ้นไหม? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 

ก่อนจะเกิดโควิดระบาดส่งผลให้การท างานมีผลกระทบอย่างมาก ในช่วงสภาวะ
ปกติจะมีผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจ Wilk-in เข้ามาที่ สคบ. เพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ย
หรือส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ รวมถึงให้ถ้อยค า ด้วยตนเอง ที่ สคบ. หลังจากเกิดการ
ระบาดของโควิด-19 การท างานมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจบางท่านไม่สามารถเดินทางมา สคบ. ได้ ดังนั้น ดังนั้น จึงมีการปรับใช้ระบบ
ออนไลน์หรือการใช้โทรศัพท์เพ่ือพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ  

ส่วนจ านวนเรื่องเข้ามีปริมาณมากขึ้น เนื่องจาก สคบ. เปิดช่องทางรับเรื่องร้อง
ทุกข์ทางออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่รับความเดือดร้อนให้เข้ามาใช้บริการ
ของ สคบ. ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้อง Walk in เข้ามา ยิ่งไปกว่านั้น และสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการท าสัญญาผิดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลกระทบมาจาก
เศรษฐกิจ เมื่อประชาชนไม่เงินจ่ายจากการตกงานจึงท าให้ผิดสัญญา บ้าน รถยนต์ หรือ
กรณีการวางดาวน์คอนโด ห้องชุดแล้วกู้จากสถาบันทางเงินไม่ผ่านผู้ร้องทุกข์ฯ ต้องการ
รับเงินคืนท าให้เกิดการผิดสัญญา 

ผู้สัมภาษณ ์ แล้วตอนนี้ทางกองมีการด าเนินการด้าน WFH อย่างไร? มีอุปกรณ์ในการ support 
ของการท างานหรือไม่? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

ทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้มีการก าหนดให้ WFH ร้อยละ 90 ส่วนอีก
ร้อยละ10 ให้มาท างานที่ส านักงานฯ จะมีการหมุนเวียนสลับกัน ส่วนอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการท างานที่บ้าน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดปัญหาด้าน hardware เพราะใช้สมาท์
โฟนซึ่งมันก็รองรับ Video Conference อยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเพราะ
เจ้าหน้าที่บางคนที่บ้านไม่มี WIFI จึงต้องแชร์ฮอตสปอตจากโทรศัพท์ไปยังโน๊ตบุ๊คท าให้
สัญญาไม่เสถียร 

ผู้สัมภาษณ ์ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

โดยความคิดส่วนตัวคิดว่าเราต้องพยายามติดตามความเปลี่ยนแปลงของบริบท ซึ่ง
บทบาทหน้าที่ที่ท าอยู่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ดังนั้นข่าวสาร
บ้านเมือง เทคโนโลยี หรือเรื่องอ่ืนๆต้องมั่นฝ กฝนและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
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ตาราง ฉ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณวสันต์ สมาธิ ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ คติประจ าตัวหรือแนวทางในการท างานในการท างาน? เพ่ือให้เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ นัก

สืบสวนสอบสวน ของ สคบ. จะได้ยึดเอาไปเป็นแนวทางในการท างานบ้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ - 

ผู้สัมภาษณ ์ ท าไมถึงคิดว่าระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์จึงจ าเป็นต้องท า? เมื่อมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับ
การเจรจาไกล่เกลี่ยจากระบบปรกติเป็นระบบออนไลน์? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
 

เมื่อส่วนราชการได้ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็น 
4.0 โดย สคบ. ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด าเนินการในด้าน  
e-Service หรือกระบวนงานต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอน ซึ่งท่าน 
ผอ. ได้รับนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าให้ กคส. มาน า
ร่องการใช้ระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์  

ส่วนขั้นตอนการใช้งาน ตอนแรกก็มีความกังวลเพราะเรื่องใหม่ และค าถามกับ
ตัวเองว่าเราจะท าได้ไหม จะเกิดมีปัญหาตามมาไหม ซึ่งเราก็ผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ย
แบบ face-to-Face มา 5-6 ปีแล้ว เมื่อมีการปรับระบบให้เป็นออนไลน์ เราเองก็ต้อง
ฝ กใช้ระบบหลายๆ ครั้ง เพ่ือให้กองสัญญาประสบความส าเร็จในการริเริ่มใช้ระบบ 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุด  

ผู้สัมภาษณ ์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นอุปสรรคต่อการท างานไหม? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ขอแยกอธิบายระบบไกล่เกลี่ยแบบปรกต ิ(Offline) กับออนไลน์ดีกว่า เพราะเราสามารถ

ท าได้และแสดงความส าเร็จส่วนหนึ่งของกองด้วย 
1. ระบบไกล่เกลี่ยแบบปรกติ 

เราได้เห็นปฏิสัมพันธ์ของคู่พิพาท สังเกตภาษากาย สื่อถึงความจริงใจ วางแผน
แนวทางการไกล่เกลี่ย และจากประสบการณ์บางทีเรานั่งคุยกับผู้ประกอบธุรกิจ เรา
สามารถจบเคสได้เลยก็มีโดยไม่ต้องให้ประกอบธุรกิจมานั่งเจรจากับทางผู้ร้องทุกข์ฯ 

การจัดท าเอกสาร บางคนเค้าก็ยังเชื่อถือการใช้กระดาษ ได้เห็นลายเซ็นของจริง 
มันน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารออนไลน์จะเกิดความเสียหายแก่บริษัทได้  
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ตาราง ฉ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณวสันต์ สมาธิ ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้ ให้ สั ม ภ าษ ณ์ 
(ต่อ) 

บางบริษัทนิยมใช้ระบบไกล่เกลี่ยแบบปรกติ เพราะเค้ากังวลว่าการไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ กลัวการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลอ่ืน เพราะเค้าคิดว่าการเจรจาไกล่เกลี่ย
เป็นเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมารับรอง มันไม่ใช่เรื่องแค่คน 2 คนมาคุยกัน ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้  
2. ระบบไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ 

ระบบออนไลน์สามารถอ านวยความสะดวกให้คู่พิพาท โดยคู่พิพาท ไม่ต้อง
เดินทางมา สคบ. อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาในระบบของเราได้ ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้อง
เสียค่ารถ รวมไปถึงไม่ต้องลางานด้วย 

มันยังเป็นระบบใหม่ ที่เราเพ่ิงเริ่มใช้ เทียบกับระบบเก่าเราใช้มานานแล้วจนมี
ประสบการณ์ มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปหน่อย ส่วนความน่าเชื่อถือของระบบเนี่ย เราก็
ไม่รู้ว่าทางผู้ประกอบธุรกิจ/ผู้ร้องทุกข์ฯ ว่าเค้าศรัทธามากน้อยแค่ไหน มีขอบเขต
ข้อจ ากัดในการบันทึกข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย อันนี้เราอาจจะต้องเรื่อง พรบ.
อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้ ซึ่งตอนนี้เรายังใช้ระเบียบว่าด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่ง
รับรองแค่การเกลี่ยไกล่แบบมาต่อหน้า ถ้าเราจะเอาระบบออนไลน์มาใช้เต็มรูปแบบ 
เราก็ต้องปรับปรุงระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับระบบใหม่ด้วย 

ผู้สัมภาษณ ์ ตอนนี้มีผู้ร้องทุกข์ฯ เพ่ิมขึ้นทุกๆ วัน ถ้าเราใช้ระบบแบบออนไลน์นี้จริงจัง มันจะ
แก้ปัญหาไดใ้ช้ไหม? 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ถ้าเราใช้ระบบแบบออนไลน์นี้จริงจัง มันจะช่วยลดขั้นตอน เช่น จากปกติ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการออกหนังสือเชิญเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้
ร้องทุกข์ฯ เพ่ือเดินทางมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่ สคบ. จะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ท าให้
ผู้ร้องทุกข์ฯ ต้องเสียเวลารอในการให้ช่วยเหลือ แต่ถ้าปรับเป็นระบบออนไลน์น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ขอแค่มี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ก็นัด
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ สามารถนัดผ่านทางระบบได้เลย และในบางเคสที่ไม่มีความยุ่งยาก
มาก ซับซ้อน เราก็จะใช้โทรศัพท์ในการเจรจาไกล่เกลี่ยก็ได้ เพ่ือให้เรื่องจบไวขึ้น  
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ตาราง ฉ (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณวสันต์ สมาธิ ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ ท าอย่างไรหรือมีเทคนิคอะไรที่ท าให้ผู้ร้องทุกข์ฯ มาใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ให้มาก

ยิ่งขึ้น? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ โควิดนี่เป็นตัวเร่งชั้นดีเลยน่ะ สถานการณ์แบบนี้ เรายิ่งต้องเน้นการใช้ระบบออนไลน์

เป็นหลัก บางครั้งถ้าไม่เข้าระบบออนไลน์ การด าเนินการก็อาจจะต้องต้องเลื่อนไปก่อน
เลย เพราะการนัดทั้งผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจมาเจรจาไกล่เกลี่ยแบบปรกติใน
สถานการณ์แบบนี้อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ 

ผู้สัมภาษณ ์ อยากพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้เป็นอย่างไรในอนาคต 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากไปกับบางคนที่เค้าไม่ชินระบบ  

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือคณะอนุกรรมการก็ตาม ซึ่งผู้มาใช้บริการที่จาก กทม .  
ยังสามารถเข้าระบบเองได้แต่ส่วนในต่างจังหวัดหรือผู้ร้องทุกข์ฯ ที่ Low-tech ก็จะเป็น
ปัญหาในเรื่องการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และบางกรณีทางเจ้าหน้าที่หรือทาง สคบ.  
ยังจ าเป็นต้องปรับให้เป็นระบบอนาล็อคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยีของ
ประชาชนที่เข้าไม่ถึง รวมถึงการที่ สคบ. ใช้แพลตฟอร์มของ Cisco Webex ซึ่งไม่ใช่
แพลตฟอร์มของเราเอง แต่ถ้าอนาคต สคบ. มีงบประมาณเพียงพอก็สามารถท า
แพลตฟอร์มเป็นของตัวเองได้ ไม่ว่าจะระบบไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะหรือในเรื่องของการ
ประชุมต่างๆ ที่ใช้ระบบออนไลน์ เอาตัว Software ตัวอ่ืนเป็นตัวอย่างแล้วปรับให้เข้า
กระบวนงานของหน่วยงานคิดว่าก็สามารถยกระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สัมภาษณ ์ นอกจากระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้ว มีไอเดียอ่ืน ๆ ในงานที่ท าอยู่ตอนนี้ที่อยากให้เป็น
ระบบออนไลน์ 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ - 
ผู้สัมภาษณ ์ อยากให้บอกความรู้สึกหลังใช้งานระบบต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-mediate) และมี

อะไรจะฝากไปถึงส่วนเทคโนฯ บ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ขอบคุณส่วนเทคโนฯ ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มารองรับการด าเนินการและการพัฒนา

องค์กรของ สคบ. และขอขอบคุณที่ ผอ.วรรณา ให้การสนับสนุนอย่างดี เพราะบางที
เราเองก็มองไม่เห็นปัญหา ในอนาคตก็อยากให้ส่วนเทคโนฯ พัฒนาต่อไปในนวัตกรรม
ใหม่ๆ ถ้าท าได้ผมเชื่อว่า ในอนาคตเรามีงบประมาณเพียงพอหรือได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐเพิ่มข้ึน สคบ. ถ้าเราเป็นองค์กรต้นแบบ อนาคตก็ไม่แน่ว่าหน่วยงานอื่นก็เอา
หน่วยงานของเราไปเป็นแบบอย่างก็ได้ 
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ตาราง ช การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณเอ้ือเฟ้ือ ดาวเรือง ต่อการใช้ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผูใ้ห้ส มภ ษณ์ เอื อเฟื้อ ดาวเรือง 

ต าแหน่ง ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
วันที่สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2564 
ผู้สัมภาษณ์ วายุ จินดาพล 
 
ผู้สัมภาษณ ์ อยากจะถามว่าในปัจจุบันนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. ท าอะไรบ้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ เบื้องต้นเลย เมื่อเรารับเรื่องมา นักสืบสวนสอบสวนต้องสืบหาข้อเท็จจริง หา

พยานหลักฐานเท่าที่เราจะหาได้ ทั้งจากฝั่งบริษัท ฝั่งผู้ร้องทุกข์ฯ เพ่ือมาดูเบื้องต้น  
แต่เราก็ไม่มีสิทธิวินิจฉัยว่าใครผิดใครถูก เพียงแค่แสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง  
เงื่อนแง่ต่างๆ ก่อนการนัดคู่ พิพาทมาเจรจาไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท และถ้าเจรจาฯ  
ไม่สามารถยอมความกันได้ ข้อมูลและหลักฐานข้างต้น สู่ขั้นตอนต่อไปว่าเราจะสามารถ
ฟ้องแทนผู้บริโภคได้หรือไม่ 

ผู้สัมภาษณ ์ แล้วหน้าที่หลักของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ต้องท างานเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่
แตกต่างจากกองอ่ืนอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้านสัญญา ก็ ตรงตามชื่อเลย เราก็ควบคุมด้านสัญญา  
ตามคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา ซึ่งกองจะประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 
1.) ฝ่ายควบคุมด้านสัญญา มีหน้าที่ออกประกาศเพ่ือควบคุมตามคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา และ 2.) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญา ซึ่งจะมีการแยกย่อยตามชนิดของ
สัญญา เช่น สัญญาเกี่ยวกับรถยนต์ แต่อาจจะมีบางส่วนเป็นเรื่องร้องทุกข์ด้านฉลาก 
และเรื่องหลักๆ ที่มีผู้ร้องทุกข์ฯ จ านวนมากในตอนนี้ คือ สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด เช่น 
บ้าน คอนโดฯ โดยส่วนใหญ่ผู้ร้องทุกข์ฯ ขอเงินคืนเมื่อถูกเบี้ยวสัญญา  

ผู้สัมภาษณ ์ งานในตอนนี้กระทบอย่างไรบ้าง หลังจากเกิดโควิดระบาดเทียบกับตอนก่อนหน้า งาน
หนักมากขึ้นไหม  

ผู้ให้สัมภาษณ ์ งานเยอะขึ้น ระยะการท างานเราน้อยลงด้วย อยู่ที่บ้านเอางานไปท าได้  แต่มันมี
ข้อจ ากัดบางส่วน มันไม่มีอุปกรณ์ และผู้ร้องทุกข์ฯ กลับมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เป็นเพราะ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท าได้ง่าย ผ่านระบบร้องทุกข์ออนไลน์  

ผู้สัมภาษณ ์ แล้วตอนนี้ทางกองมีการด าเนินการด้าน WFH อย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ของเราจะแบ่งเป็นฝ่ายและเป็นทีม ฝ่ายก็จะมี 2 ฝ่าย คือฝ่ายควบคุมด้านสัญญาและ

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแยกย่อยออกเป็นทีม ทังหมด 4 ทีม ภายใน 1 ทีมจะ
ประกอบด้วย 3 คน โดยหัวหน้าทีมจะต้องจัดสรรคนมาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1–2 คน
ต่อวัน เพ่ือลดความหนาแน่นจากการท างาน  
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ตาราง ช (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณเอ้ือเฟ้ือ ดาวเรือง ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ ์ พ่ีมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง ซึ่งตอนที่ทุกกระบวนงานก็น าเอา

เทคโนโลยีมาปรับใช้ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ ส่วนตัวไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ แต่เมื่อกองมีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้

กระบวนงาน เราก็ต้องพยายามตาม ตามให้มากที่สุด ท าซ้ าๆ จนกว่าจะได้ อะไรที่ใหม่
มักก็ยากอยู่แล้ว แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องใช้และต้องท ามันให้เป็น  

ผู้สัมภาษณ ์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นระบบที่กองสัญญา ได้ใช้เป็นกองน าร่อง และถูกใช้เป็นกอง
แรกๆ พ่ีมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ เอาจริงๆ ก็ไม่รู้มาก่อนหรอกว่าเราเป็นกองแรกหรือเปล่า แต่ถ้าต้องใช้ระบบให้เป็นมันก็
ต้องท าให้ได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกของผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจ 

ผู้สัมภาษณ ์ พ่ีมีคติประจ าตัวในการท างานอย่างไรบ้าง    
ผู้ให้สัมภาษณ ์ พ่ีมีคติส่วนตัวในการใช้ชีวิต ไม่ได้ใช้เฉพาะในการท างานอย่างเดียว คือ “ความพยายาม

อยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั้น” เพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่ง เราก็ต้อง
พยายามหาความรู้ มันอาจจะเก็บไม่ได้ทั้งหมดในรอบเดียว ก็พยายามท ามันหลายๆ 
รอบค่อยๆ เก็บสะสมจนกว่าจะส าเร็จ 

ผู้สัมภาษณ ์ เมื่อมีระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เข้ามา ขั้นตอนการใช้ท างานต้องปรับเปลี่ยนไปจากระบบ
ไกล่เกลี่ยแบบเดิมเยอะไหม 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ถ้าในส่วนของการพูดคุยระหว่างกันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมาก ก็คุยกันเหมือนเดิม แนวทาง
เดิมยังไงแนวทางใหม่ก็ยังเป็นแบบนั้น แต่ที่เปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องของเอกสารมากกว่า 

ผู้สัมภาษณ ์ ยังจ าความรู้สึกแรกที่น าระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์มาใช้เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้
ร้องทุกข์ฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ เกิดข้อผิดพลาดอะไรไหม  

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ตอนแรกๆ ในการการใช้ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ คือเราก็มีวิธีคือ เราจะมี 
Buddy คอยช่วยกัน 2 คน ถ้าเกิดปัญหาก็จะคอยปรึกษากัน แต่ถ้าเกิดปัญหาที่เรากับ 
Buddy เราแก้ปัญหาไม่ได้ Buddy ของเราก็จะวิ่งไปตาม IT ให้เค้ามาดูระบบให ้
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ตาราง ช (ต่อ) การสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึก (In-depth Interview) คุณเอ้ือเฟ้ือ ดาวเรือง ต่อการใช้ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. 
ผู้สัมภาษณ์ เทคนิคการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ดังกล่าวหรือการเตรียมตัวอย่างไร (ผู้ร้องทุกข์ฯ 

และผู้ประกอบธุรกิจ) เพ่ือไม่ให้เกิดข้อสะดุดในระหว่างไกล่เกลี่ย เผื่อจะให้ เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ 
น้อง ๆ น าไปปรับใช้ 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ก่อนอ่ืนเราก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าระบบมันท าอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่ไม่
ว่ายังไงเรื่องติดขัด ขัดข้องก็เป็นเรื่องธรรมดา ดันนั้นเราก็จะเข้ามาเตรียมตัวก่อน 
ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเชิญประชุมนัดไว้ตอน 13.30 นาฬิกา เราก็มาเปิดระบบก่อน
ครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 13.00 และก็โทรประสานล่วงหน้า เพ่ือยืนยัน เพราะถ้าเกิดปัญหา
จริงๆ เราจะได้แก้มันได้ทันทั่ว ตาม IT มาช่วยดู ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ  

ผู้สัมภาษณ ์ ตอนนี้มีผู้ร้องทุกข์ฯ เพ่ิมขึ้นทุกๆ วัน ถ้าเราใช้ระบบนี้จริงจังจะแก้ปัญหาให้การเจรจา
ไกล่เกลี่ยให้เวลาสั้นลงจริงหรือไม่ 

ผู้ถูกสัมภาษณ ์ ถ้ามันท าได้ทุก Case มันก็มีประโยชน์ ตอนนี้เราใช้ระบบในชั้นอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
เป็นหลัก ถ้าเราสามารถใช้ในชั้นเจ้าหน้าที่มันจะลดขั้นตอนการท างานอย่างมาก 

ผู้สัมภาษณ ์  ท าอย่างไรหรือมีเทคนิคอะไรที่ เชิญชวนให้ผู้ร้องทุกข์ฯ มาใช้ระบบไกล่เกลี่ย ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้ถูกสัมภาษณ ์ เอาจริงๆ นะ ถ้าเรื่องไม่ยุ่งยากเป็นเรื่องของตัวเงิน และดูแล้วตกลงกันง่าย เราก็
สามารถท าได้ทันที อาจจะเริ่มด้วยการคุยสอบถามก่อน ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้
มาก ผู้ร้องทุกข์ฯ กับผู้ประกอบธุรกิจยิ่งชอบ เพราะไม่ต้องเดินทางมา มันเสี่ยงกับโรค 

ผู้สัมภาษณ ์ อยากให้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์พัฒนาไปเป็นอย่างไรในอนาคต 
ผู้ถูกสัมภาษณ ์ เราอาจจะพ่ึงเริ่มอยู่ด้วยในการใช้ระบบ แต่อยากให้ลดขั้นตอนเช่นระบบ e-Signature 

และเพ่ิมความเสถียรของระบบ 
ผู้สัมภาษณ ์ นอกจากระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้ว มีไอเดียอ่ืน ๆ ในงานที่ท าอยู่ตอนนี้ที่อยากให้เป็น

ระบบออนไลน์ 
ผู้ถูกสัมภาษณ ์ -  

ผู้สัมภาษณ ์ อยากบอกความรู้สึกหลังใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และมีอะไรจะฝากไปถึงส่วน
เทคโนฯ บ้าง 

ผู้ถูกสัมภาษณ ์ แม้ว่าขั้นตอน ช่วงแรกๆ มันอาจจะดูงงๆ อันนี้ส าหรับพี่น่ะ แต่พอมันเริ่มลง Lock แล้ว
มันก็โอเค ขอบคุณที่ช่วย transfer ข้อมูลเพื่อให้ระบบมันลงตัวพร้อมใช้งาน  

 
 



 89 เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิง 
1. วายุ จินดาพล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, รายงานวิจัย

ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 Effect of 
customer behavior in the digital age on OCPB complains 2020 (Reported) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195831.pdf สืบค้นเมื่อ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2564. 

2. น้ าทิพย์ จรรยาธรรม, เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยทางการศึกษา 
(https://library.ipst.ac.th/bitstream/handle/ipst/4960/202_45-49_น้ าทิพย์%20จรรยาธรรม.
pdf?sequence=1&isAllowed=y). สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2564. 

3. ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากการส ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการการเดินทาง ด้วยแบบสอบถาม ในโครงการศึกษาส ารวจความต้องการการ
เดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือการวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ. (http://mistran.otp.go.th/mis/Interview_14TravelExpenses.aspx) 
สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564. 

4. กระทรวงแรงงาน Minitry of Labour, อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (https://www.mol.go.th/อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ า/). สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563. 

5. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ข้อก าหนดการใช้บริการระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
dmediate.ocpb.go.th (dmediate.ocpb.go.th/manual/ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์.pdf). สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. 

6. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA, ผลส ารวจพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของคนไทยในปี 2559 
(https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-internet-
2016/). สืบค้นเมื่อ 8 กุมพาพันธ์  2560. 

7. ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), รายงานผลการ
ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 Thailand Internet User Profile 2017. 
กันยายน 2560. 

8. Narongyod Mahittivanicha, พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย 2561 (อัพเดท 25/02/2562) 
(https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/). สืบค้น
เมื่อ 3 มีนาคม 2562. 

9. Narongyod Mahittivanicha, พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย 2562 (อัพเดท 30/03/2563) 
(https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/). สืบค้น
เมื่อ 5 เมษายน 2563. 

10. เทคโนโลยียุค 4G ( Forth Generation ) 
(http://www.bangkokgis.com/bangkokgis_2008//system_file/-t1421895026.pdf). สืบค้น
เมื่อ 8 มกราคม 2556. 

11. https://www.marketingoops.com/news/thai-e-commerce-has-grown-consistently-
shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/. 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195831.pdf
https://library.ipst.ac.th/bitstream/handle/ipst/4960/202_45-49_
http://mistran.otp.go.th/mis/Interview_14TravelExpenses.aspx
https://www.mol.go.th/
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-internet-2016/
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-internet-2016/
https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/
https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/
http://www.bangkokgis.com/bangkokgis_2008/system_file/-t1421895026.pdf
https://www.marketingoops.com/news/thai-e-commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/
https://www.marketingoops.com/news/thai-e-commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/


 90 
รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

12. สคบ.รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-
B8E617344BAB). 

13. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รอบท่ี 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567). 

14. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, แผนอัตราก าลังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(พ.ศ. 2564 - 2566) ส านักนายกรัฐมนตรี กรกฎาคม 2563. 

15. รายงานผลการด าเนินงานของ สคบ. รายงานต้นทุนผลผลิต 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=6). 

16. Total Coronavirus Cases in Thailand 
(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/). 

17. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/004/T_0001.PDF). 

18. สถานการณ์การใช้น้ ามันและไฟฟ้า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 
(http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/20815_c7cf18ff
3bd4451097a23650359a6341). 

19. มาตรการรับมือโควิด-19 ของ สคบ. 
(http://knowledge.ocpb.go.th/download/article/article_20200409133453.pdf) สืบค้นเมื่อ 
12 ตุลาคม 2564. 

20. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กระบวนการหลัก ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 2560 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00
000378.PDF). สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2564. 

21. ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือ
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559 
(https://www.ocpb.go.th/download/pdf/201259.pdf.PDF). 

22. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือการใช้งานต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส าหรับ ผู้ร้องทุกข์)
(http://dmediate.ocpb.go.th/manual/User_Manual_D-Mediate_User_Customer.pdf). 
สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. 

23. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, VDO Clip คู่มือการใช้งานต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส าหรับ ผู้ร้องทุกข์)
(dmediate.ocpb.go.th/manual/vdo/วีดีโอคู่มือการใช้งาน(ผู้ร้องทุกข์).mp4) สืบค้นเมื่อ 19 กุม
พาพันธ์ 2564. 

24. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือการใช้งานต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส าหรับ ผู้ประกอบการณ์/ผู้ถูกร้องทุกข์) 
(http://dmediate.ocpb.go.th/manual/User_Manual_D-Mediate_User_Company.pdf). 
สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. 

https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-B8E617344BAB
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-B8E617344BAB
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=6
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/004/T_0001.PDF
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/20815_c7cf18ff3bd4451097a23650359a6341
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/20815_c7cf18ff3bd4451097a23650359a6341
http://knowledge.ocpb.go.th/download/article/article_20200409133453.pdf
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000378.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000378.PDF
https://www.ocpb.go.th/download/pdf/201259.pdf.PDF
http://dmediate.ocpb.go.th/manual/User_Manual_D-Mediate_User_Customer.pdf
http://dmediate.ocpb.go.th/manual/User_Manual_D-Mediate_User_Company.pdf


 91 เอกสารอ้างอิง 

25. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, VDO Clip คู่มือการใช้งานต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส าหรับ ผู้ถูกร้องทุกข์) 
(dmediate.ocpb.go.th/manual/vdo/วีดีโอคู่มือการใช้งาน(ผู้ประกอบการ).mp4). สืบค้นเมื่อ 19 
กุมภาพันธ์ 2564. 

26. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือการใช้งานต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ส าหรับ 
Mobile และ Teblet. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. 

27. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, วีดีโอน าเสนอต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/manual/vdo/วีดีโอน าเสนอต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์.mp4). 
สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2564. 

28. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, มาไกล่เกลี่ยกันก่อน 
(https://www.youtube.com/watch?v=4qJgA6EIca8). สืบค้นเมื่อ19 กุมภาพันธ์ 2564. 

29. Posttoday_online, เข้าใจความต่างคน 4 เจเนอเรชั่น ทลายช่องว่างเพ่ือการท างานที่แฮปปี้ 
(https://www.posttoday.com/life/healthy/587633). สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. 

30. นายฐิติ สุเสารัจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ศาล
อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ, การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation). 
(https://appealsc.coj.go.th/cms/s76/u411/Mediation/บทความ/6_การไกล่เกลี่ย
ออนไลน์_Online_M.pdf) สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564. 

31. Sukhothai Thammathirat open University, เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ » ระยะเวลาคืนทุน (https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/04-
01.html) สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564. 

32. Alcohol TRUE ID, Mindset คืออะไร? (https://intrend.trueid.net/bangkok/mindset-คือ
อะไร-trueidintrend_208604). สืบค้นเมื่อ 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2564. 

33. MoneyHUB, เรามีทั้งหมดกี่ Gen และ แต่ละ Gen คือยุคไหน ? 
(https://moneyhub.in.th/article/generation-people/). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564. 

34. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สรุปผลโครงการส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน ในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201126112719.pdf) สืบค้นเมื่อ 28 
เมษายน 2564. 

35. DIY INSPIRE NOW Team, Growth mindset แปลว่าอะไร ? เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น (https://www.diyinspirenow.com/bm-growth-mindset-
%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2/). 
สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4qJgA6EIca8
https://www.posttoday.com/life/healthy/587633
https://appealsc.coj.go.th/cms/s76/u411/Mediation/
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/04-01.html
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/04-01.html
https://intrend.trueid.net/bangkok/mindset-
https://moneyhub.in.th/article/generation-people/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201126112719.pdf
https://www.diyinspirenow.com/bm-growth-mindset-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2/
https://www.diyinspirenow.com/bm-growth-mindset-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2/


 92 
รายงานการวิจัยมุง่สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ทีมงานจัดท า 
การวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย 
วายุ จินดาพล ธนา เนื่องจ านงค์ 

พัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ 
พรรณราย สุขก าเนิด 
วรรษมน จันทร์ส าอางค์ 

  

ผู้สนับสนนุข้อมูล  
ชูพงษ์ สุวรรณพาณิช 
ณัชชา สงวนสิงห์ 

 

 ที่ปรึกษา 
 จรัสศรี ผดุงผล  

อุฬาร จิ๋วเจริญ 
วรรณา ส าราญใจ 
ธชะนัน วงศ์ปัน 

 

  



 93 ทีมงานจัดท า 

 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ  10210 
โทร 0-2143-0434-36 โทรสาร 0-2143-9776 
www.ocpb.go.th  


