โครงการวิจัย เรื่อง

การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและ
การรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
โดย

รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคณะ
1. ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมในการปฏิรูป
การเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

2. สาขาวิชาที่เสนอขอทุน
สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชา รัฐประศาสนศาสตร คณะกรรมการสภา
วิจัยแหงชาติ

3. ความสําคัญและจําเปนของโครงการวิจัย
นับแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 16 ฉบับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หรือที่เรียกกันวา รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เปนฉบับแรกที่บัญญัติใหมี
โครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพ (integrity) ที่จะชวยทําใหไทยเปนประเทศประชาธิปไตยที่
สมบูรณมากที่สุด ซึ่งหมายถึง การมีองคกรและเจาหนาที่ของรัฐในระดับตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยาง
สอดคลองสมดุล ครบถวน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และชัดเจนมากที่สุดเพื่อจะทําใหเกิดรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพ (1) สามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน, (2) สามารถจัดบริการใหประชาชน
ตามที่ประชาชนอนุญาตใหอํานาจรัฐจัดทําไดตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism), พรอม
ทั้ง (3) ชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศอีกดวย
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ตัวอยางโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพที่สําคัญคือ (1) การมีศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
อํานาจหนาที่มากที่สุดอยางไมเคยมีปรากฏมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับใด คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรม
นูญถือเปนเด็ดขาดหรือเปนที่สุด และมีผลผูกพันองคกรของรัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลา
การ, (2) การมีองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน ศาลปกครอง, ศาลยุติธรรมซึ่งรวมทั้งศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง, คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, และคณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดิน, สภาผูแทนราษฎร, และวุฒิสภา, องคกรดังกลาวนี้แมรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีบทบาทและ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน แตก็ลวนมีอํานาจหนาที่รวมกันที่สําคัญยิ่ง คือ การมีสวนชวย
ปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐและหนวยงานของรัฐ, รวมทั้งปฏิรูปการเมืองของประเทศใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณขึ้น (3)
การมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก เพื่อวางกลไกหรือแนวทางสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและองคกรอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายตางทั้งหลายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ, และ (4) การมีองคการประชาชนและกลไกที่
ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศไดโดยตรง เชน การเสนอกฎหมายการ
ขอถอดถอนบุคลากรระดับสูงของรัฐ การเขารวมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ และการแสดง
ประชามติ การมีสิทธิที่จะรองทุกขตอองคกรของรัฐ และการกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนสาธารณะ เหลานี้เปนตน
แมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไดบัญญัติหรือกําหนดใหมีโครงสรางและกลไกที่เปนระบบ
สมบูรณ และครบวงจรซึ่งชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองของประเทศและชวยใหรัฐธรรมนูญมีบูรณ
ภาพดังกลาวแลว ในทางทฤษฎี โครงสรางและกลไกดังกลาวนี้ยอมมีแนวโนมที่จะรักษาหรือทําให
รัฐธรรมนูญมีบูรณภาพดวย (โปรดดูภาพที่ 1 ในภาคผนวก ประกอบ) แตในทางปฏิบัติองคกร
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อิสระของรัฐดานตุลาการที่สําคัญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม กลับมีหลายกรณีที่ปรากฏวา
1) ศาลรัฐธรรมนูญ ไดปฏิบัติหนาที่หรือแสดงบทบาทไปในทิศทางที่มิไดสงเสริม
การปฏิรูปการเมืองของประเทศและมิไดรักษาบูรณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ กลาว
คือ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่เปนไปในทิศทางที่ประชาชนเห็นวาเปนการแกไขรัฐธรรมนูญซึ่ง
สงผลใหนักการเมืองขาดความเกรงกลัว เชน (1) กรณีวินิจฉัยมิใหรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงงาย
กวาเจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํากวา, หรือ (2) วินิจฉัยใหองคกรตามรัฐธรรมนูญตองปฏิบัติงานยาก
ขึ้น สงผลใหรัฐตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นและเกิดชองวางในการบริหารราชการแผนดิน ดังเชน
กรณี ที่ วิ นิจฉั ย ให คณะกรรมการการเลือกตั้ งตองจั ดการเลื อกตั้งใหแล วเสร็จโดยเร็วและตองได
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ในหมวด 8 ศาล มีบัญญัติเกี่ยวกับองคกรศาลจํานวน 4 องคกร ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม และศาลทหาร แตที่สําคัญและมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับประชาชนอยางมากและตอเนื่อง คือ 3
องคกรแรก
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สมาชิกรัฐสภาครบจํานวน, หรือ (3) ในบางกรณีคําวินิจฉัยออกมาในทิศทางที่ไมสงเสริมการปก
ครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน (participation democracy) และการ
กระจายอํานาจ เชน ไมยอมรับวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ, หรือ (4)
วินิจฉัยไปในทิศทางที่ไมใหความสําคัญกับระบบพรรคการเมือง เชน ในกรณีของสมาชิกพรรคการ
เมืองไมปฏิบัติตามมติของพรรค
2) ศาลปกครอง ศาลปกครองไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 แตศาลปก
ครองก็ยังไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มรูปแบบ ไดเกิดปญหาหลายประการ เปนตนวา ปญหา
ดานบุคลากร และปญหาดานการจัดตั้งศาลปกครองซึ่งมี 2 ชั้นศาล ไดแก ศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นตน ประกอบกับในสภาพปจจุบัน ปญหาหรือขอพิพาททางปกครองไดเกิดขึ้นมาก
มายและมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจากคดีทางปกครองเปนคดีระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือระหวางเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดวยกันเอง
ประชาชนกําลังเฝารอใชบริการและตองการใชอํานาจของศาลปกครองเปนที่พึ่ง ความลาชาในการ
ดําเนินงานทั้งที่เวลาผานมาไมนอยกวา 15 เดือนแลว ทําใหเกิดภาวะทํานองที่วา ความลาชาทําให
เกิดความอยุติธรรม และประชาชนเปนผูเสียผลประโยชน เชนนี้ เปนเรื่องที่ควรประเมินผลเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงตอไป
3) ศาลยุติธรรม ในที่นี้รวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองดวย ศาลยุติธรรมมีวิวัฒนาการที่ประชาชนใชัเปนที่พึ่งดานความยุติธรรมสืบตอกันมา
ช า นาน รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ประชาชนได เ ห็ น ความสํ าคั ญ ของศาลยุ ติ ธ รรมจึ ง ได บั ญ ญั ติ ใ ห ศ าล
ยุติธรรมเปนองคกรอิสระของรัฐทํานองเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง อยางไรก็ตาม มี
บางเรื่องที่มีปญหาและสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศ
และการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ เชน (1) การเปลี่ยนฐานะจากองคกรฝายตุลาการที่แมมี
ความเปนอิสระแตอยูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม มาเปนองคกรอิสระที่แยกออกมาจากกระทรวง
ดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาดานการดําเนินงาน ดานบุคลากร และดานงบประมาณ (2) เกิดการโต
แยงและมีปญหามากในประเด็นที่วา เมื่อคูความที่ฟองรองเปนคดีในศาลยุติธรรมโตแยงวาบท
บัญญัติของกฎหมายที่นํามาใชบังคับคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมตองรอการพิจารณา
คดีไวชั่วคราวแลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยทุก
เรื่องหรือไม ขอโตแยงมุงในประเด็นที่ตองการใหศาลยุติธรรมสงทุกเรื่องที่คูความโตแยงและยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน ขอโตแยงดังกลาวนี้ยังไมอาจหาขอยุติไดงาย (3) มีบท
บัญญัติบางสวนที่อยูในระหวางดําเนินการ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลยุติธรรมยังไมอาจปกปอง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศไดอยางสมบูรณตามบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษา
ครบองคคณะ และการหามผูพิพากษาซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีทําคําพิพากษา ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได
บัญญัติใหเวลาไวภายใน 5 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพ
ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการสรางสังคมประชาธิปไตย แตในบางกรณีศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนองคกรสําคัญดานตุลาการ
ของประเทศที่ชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญไดกอใหเกิด
ปญหาหรือขอโตแยงขึ้น ทําใหมีความจําเปนตองศึกษาทบทวน (review) และประเมินผลบท
บาทของทั้ง 3 องคกรดังกลาวพรอมกันไปอยางเปนระบบ จึงนํามาสูการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
ใหทราบขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติตอองค
กรดังกลาว โดยจะกอใหเกิดประโยชนสําคัญ เชน (1) ชวยเพิ่มพูนความรู หรือสรางองคความรูใหม
(2) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานขององคกร (3) ชวยสรางการยอม
รับและศรัทธาของประชาชนตอองคกร (4) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมือง และ (5) ชวยชี้ขอ
บกพรองของรัฐธรรมนูญเพื่อเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบาท
ของทั้ง 3 องคกรในอนาคตอันใกลนี้
ทั้งนี้ จะสงผลใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมไมเพียงมีสวนสําคัญในการ
ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองเทานั้น แตยังจะเปนสถาบันหลักของชาติที่ชวยรักษาบูรณภาพของ
รัฐธรรมนูญ พรอมทั้งสามารถแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวมไดอยางแท
จริงในที่สุดอีกดวย

4. วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อ
4.1 พิจารณาศึกษาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม ซึ่งรวมทั้ง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามที่บัญญัติไวหรือตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
4.2 พิจารณาศึกษาและประเมินผลงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติ
ธรรมวาสอดคลองกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในการปฏิรูปการ
เมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญเพียงใด
4.3 เสนอแนะการพัฒนาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมทั้ง
ดานวัตถุและจิตใจใหสามารถชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญให
สมบูรณที่สุด
4.4 เสนอแนะแนวทางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
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5. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยขางตน

ที่สําคัญมี
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ประการ
5.1 ถาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตามบท
บัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว จะทําใหการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษา
บูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2 ถาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองและ
ประสานงานกัน ยอมจะชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศและชวยรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
5.3 ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญจําเปนตองมี
กลไกเพิ่มขึ้น
5.4 ลําพังโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพเพียงอยางเดียวไมอาจชวยปฏิรูปการเมืองของ
ประเทศและรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญได หากละเลยเรื่องจริยธรรมของบุคลากร

6. ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย
เปนการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามควบคูกันในลักษณะที่เนนการประเมินผลบท
บาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมพรอมกันไปในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ โดยรวบรวมขอมูล
และขอเท็จจริงมาประเมินผล วิเคราะห พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอจากนั้นจึง
เขียนเปนรายงานผลการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและพิสูจนสมมติฐานที่ไดกําหนดไวขางตน
นี้ สําหรับขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย มีดังตอไปนี้
6.1 แนวคิดทั่วไป ครอบคลุมเรื่อง
6.1.1 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
6.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณ
ภาพของรัฐธรรมนูญ อันไดแก
1) ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลัก ใหความสําคัญกับศาลรัฐธรรมนูญ
เปนพิเศษ โดยสัดสวนหรือปริมาณการเขียนจะมีมากกวาสวนอื่นหรือองคกรตามรัฐธรรม
นูญอื่น เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนที่สุดและมีผลผูกพันฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลา
การ และองคกรอื่นของรัฐ การศึกษาวิจัยจะครอบคลุมบทบาทในการพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งบทบาทของการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การควบคุมตรวจสอบการ
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ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ การปฏิรูปการเมืองการปกครองและการ
บริหารประเทศตลอดจนการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญดวย
2) องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เนนศาลปกครอง และศาลยุติธรรม
ซึ่งรวมทั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนหลัก โดยปริมาณการ
เขียนทั้งสององคกรนี้จะมีสัดสวนใกลเคียงกัน
ทั้งนี้ ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้จะใหความสําคัญกับการพิจารณา
ศึกษาทั้ง 3 องคการพรอมกันไป โดยแบงปริมาณการเขียนหรือสัดสวนการวิจัยที่จัดแบงให
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม จะเทากับ 40 : 30 : 30
สําหรับเหตุผลและความจําเปนที่ไดจํากัดการพิจารณาศึกษาเฉพาะ 3
องคกรและพิจารณาศึกษาพรอมกันไปนั้น สวนหนึ่งไดนําเสนอไวแลวในหัวขอความสําคัญและ
จําเปนของโครงการวิจัยขางตน อีกสวนหนึ่งคือ ทั้ง 3 องคกรตางมีลักษณะรวม คือ (1) รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหทั้ง 3 องคกรมีฐานะเปนศาล คือ เปนองคกรดานตุลาการที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยหรือพิจารณาพิพากษาปญหา ขอพิพาท หรือคดีทั้งหลาย (2) ตางมีฐานะเปนองคกรอิสระ
ของรั ฐ และ (3) แต ล ะองค ก รมี อํานาจหน า ที่ ห รื อ มี บ ทบาทที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ รู ป การเมื อ งของ
ประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
สวนองคกรอื่น เปนตนวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แมวาจะมีสวนชวยปฏิรูป
การเมืองของประเทศและทําใหรัฐธรรมนูญมีบูรณภาพเชนเดียวกัน แตจะไมนํามาศึกษาวิจัยดวย
เพราะจะทําใหการศึกษาวิจัยกวางขวางเกินไป และที่สําคัญคือ ไมมีฐานะเปนศาล
6.2 การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมใน
การปฏิรูปการเมืองและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ ครอบคลุม
6.2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินผล ดวยการระบุบทบาทของทั้ง 3 องคกร
ตามที่ บัญญั ติ ไว ในรัฐธรรมนูญหรื อตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งในกฎหมายและใน
เอกสารอื่น โดยนํา “กระบวนการประเมินผล” ที่ประกอบดวยเปน 4 ขั้นตอนไปใชเปนเกณฑ
สําหรับกําหนดเกณฑของแตละองคกร ดังนี้ (โปรดดูภาพที่ 2 ประกอบ)
ขั้นตอนที่หนึ่ง แนวคิด หรือปจจัยนําเขา (input)
1) ความเปนมา หรือ พัฒนาการ
2) เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
3) โครงสราง
4) อํานาจหนาที่
5) การบริหารงานบุคคล
6) งบประมาณ
7) วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
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8) บทบาทรวม เชน การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ การ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ และการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ
9) แนวคิดของตางประเทศที่เปนสากล
ขั้นตอนที่สอง กระบวนการ (process)
1) กระบวนวิธีพิจารณา
2) การบริหารจัดการภายใน
3) การประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารภายในองคกร
4) กระบวนการแกไขปญหาอุปสรรค
5) กระบวนการตรวจสอบภายในและภายนอก
6) ความโปรงใส และการตรวจสอบได
7) การประสานงาน รั บ หรื อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารหรื อ
เทคโนโลยีกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
8) การติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับตางประเทศ
9) การประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
10) การวางแผนและโครงการในอนาคต
ขั้นตอนที่สาม ปจจัยนําออก (output)
1) ผลงานที่ปรากฏออกมา แบงเปน ขอดีขอบกพรอง
2) ความสอดคลองและความสมดุลของปริมาณงานกับบุคลากร
3) ความสอดคลองกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใน
สวนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
4) ปจจัยที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่สี่ ผลกระทบ (impact)
1) การยอมรับของประชาชนและหนวยงาน
2) การพัฒนาหรือแนวโนมใน 5 ปขางหนา
หมายเหตุ ในการประเมินผล อาจประเมินไดทั้งกอน ในขณะปฏิบัติงาน และหลัง
ปฏิบัติงานแลว ดังนั้น แมบางองคกร เชน ศาลปกครอง เพิ่มเริ่มจัดตั้ง ยังไมมีผลงานหรือผลงาน
ยังไมชัดเจน แตก็สามารถประเมินผลในสวนอื่นไดตามความเหมาะสม
6.2.2 การนําบทบาทหรือผลงานตามที่ปรากฏจริงของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรม มาเทียบเคียงกับเกณฑในขอ 6.2.1 บทบาทหรือผลงานไดจากการ
รวบรวมเอกสาร และการทําวิจัยสนาม
6.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมใน
การปฏิรูปการเมืองและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ แบงเปน การวิจัยในแตละองคกร
แบงเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
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6.3.1 ปจจัยภายใน ครอบคลุม
1) เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
2) โครงสราง อํานาจหนาที่ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
3) กระบวนการปฏิบัติงาน
4) ปรัชญาหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
5) จริยธรรม
6) คุ ณ ลั ก ษณะและเกียรติคุณของผูที่จ ะเขามาดํารงตําแหนงในศาลรั ฐ
ธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญในอุดมคติที่จะสามารถสรางประโยชนตอ
ประเทศและประชาชนโดยสวนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว
6.3.2 ปจจัยภายนอก ครอบคลุม
1) องคกรของรัฐฝายตาง ๆ
2) องคการเอกชนดานเศรษฐกิจ เชน สมาคมนักธุรกิจ
3) องคการเอกชนที่ไมสังกัดภาครัฐ (non-governmental organization)
เชน สมาคม หรือมูลนิธิ
4) องคการทางการเมือง เชน พรรคการเมือง
5) องคการสื่อมวลชน
6) ประชาชน
6.4 สัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยนําขอ 6.2 – 6.3 มาใชเปนแนวทางหลักในการสัมภาษณ
6.5 ประมวล วิเคราะห และเสนอแนะ โดยใชขอมูลมาจากการวิจัยเอกสารและการวิจัย
สนาม ขอ 6.1 - 6.4 พิสูจนสมมติฐานของการวิจัยขางตน พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ความสอดคลอง สมดุล และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการปฏิบัติงานของแตละองคกรดวย
(โปรดดูภาพที่ 3 ประกอบ)

7. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย
ที่สําคัญเรียงตามป พ.ศ. ที่จัดพิมพ มีดังนี้
7.1 กองกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาวิเคราะหอํานาจของวุฒิสภาในการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2541, 94 หนา และภาคผนวก.
7.2 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, วิเคราะหเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธ
ศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสําคัญ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2542), 178
หนา.
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7.3 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ โครง
สราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2542), 579 หนา.
7.4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “ศาลปกครองไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสราง
อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี” พัฒนบริ
หารศาสตร 39, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2542) : 47-70.
7.5 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “วิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” รัฐสภาสาร 47, 11
(พฤศจิกายน 2542) : 9-100.
7.6 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “วิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” รัฐสภาสาร 48, 2
(กุมภาพันธ 2543) : 1-84.
7.7 อมร รักษาสัตย และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : พิทักษหรือ
ทําลายรัฐธรรมนูญ จากการวินิจฉัยสภาพของการเปนรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร : การันต
การพิมพ, 2543), 231 หนา.
7.8 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “วิธีพิจารณาวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและ
ของไทย” ศาลรัฐธรรมนูญ 2, 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543) : 37-68.
7.9 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, วิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติธรรม, 2544), 120 หนา.

8. ระเบียบวิธีวิจัย
แบงเปน การวิจัยเอกสาร การวิจัยสนาม และการจัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
8.1 การวิจัยเอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
คําวินิจฉัย คําสั่ง หรือความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ บทความ ตลอด
จนคําวิเคราะหวิจารณหรือความคิดเห็นของหนวยงานหรือบุคคล เชน นักวิชาการ นักการเมือง
และสื่อมวลชน ขอมูลบางสวนคนหาและรวบรวมจากเครือขายระหวางประเทศ (internet) หองสมุด
ของมหาวิทยาลัย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม
8.2 การวิจัยสนาม เปนการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ (expert opinions) หรือสันทัดในดานการเมืองการปกครองและการบริหาร
ประเทศที่มีตอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของ
ประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทั้งนี้ ขอคําถามจะครอบคลุมวัตถุ
ประสงค ขอบเขตของการวิจัย และพิสูจนสมมติฐานขางตน
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ตัวอยางบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือสันทัดดังกลาว เชน นักรัฐศาสตร นักรัฐประศาสน
ศาสตร นักกฎหมายมหาชน อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) อดีตสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูปฏิบัติงานในองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. จังหวัด
ตลอดจนแกนนําขององคการเอกชน และสื่อมวลชน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั่วประเทศประมาณ
100 คน และเนื่องจากขอคําถามตองครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม จึงทําใหมีปริมาณมากพอสมควร จึงจําเปนตองประมวลและวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอร
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณคือ แบบสอบถาม โดยหัวหนาโครงการและนักวิจัยจะเดิน
ทางไปสัมภาษณ ณ สํานักงานหรือที่ทํางานของกลุมตัวอยาง หรือบางสวนอาจจัดสงทางไปรษณีย
หรือในบางกรณีถากลุมตัวอยางสะดวกที่จะตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ท ก็จะดําเนินการดัง
กลาวใหตามความเหมาะสม
8.3 การจัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความครบถวนของประเด็นที่วิจัยวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม
เพียงใด ตลอดทั้งผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงาน
หรือสมาคม เชน สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เปนตน

9. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย
การวิจัยตลอดโครงการใชเวลา 12 เดือน และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสวน
สําคัญอยางนอย 3 สวน ไดแก (1) การวิจัยในสวนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (2) ศาลปก
ครอง และ (3) ศาลยุติธรรม ดังนั้น จึงจําเปนตองใชเวลาประมาณ 9 เดือนสําหรับ 3 สวนดัง
กลาว ที่เหลือเปนการวิจัยในสวนอื่น ๆ เชน การปรึกษาหารือ การจัดทํารายงานความกาวหนา
การวิเคราะหขอ มูล การจัดเสวนา และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ดังนี้
9.1 การวิจัยในสวนของศาลรัฐธรรมนูญ
ใชเวลาประมาณ 2 เดือน
9.2 การวิจัยในสวนของศาลปกครอง
ใชเวลาประมาณ 3½ เดือน
9.3 การวิจัยในสวนของศาลยุติธรรม
ใชเวลาประมาณ 3½ เดือน
9.4 สวนที่เหลือเปนการวิจัยในสวนอื่น ๆ ดังกลาวขางตน
ทั้งนี้เวลาที่ใชอาจคาบเกี่ยวกันได โปรดดูตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานวิจัย ประกอบ
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ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการ 12 เดือน
แผนการ
ดําเนินงานวิจัย
1. ปรึกษาหารือ และ
วางแผนปฏิบัติงาน
2. ศึกษาคนควา และรวบ
รวมเอกสารทั้ง 3 องคกร
3. จัดทําและสงรายงาน
ความกาวหนา
4. เตรียมการสัมภาษณ
และเก็บขอมูลสนาม
5. แจงนับ ประมวล และ
วิเคราะหขอมูล
6. จัดทําและสงรายงาน
การวิจัยเบื้องตน
7. จัดเสวนาเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น
8. จัดทําและสงรายงานผล
การวิจัยฉบับสมบูรณ

1

2

3

ระยะเวลา 12 เดือน
4 5 6 7 8

9

10

11 12

1
9
1
4
1
1
½
1

การเผยแพรผลงานวิจัย
หลังจากสงรายงานฉบับสมบูรณ ภายใน 1 เดือนจะเผยแพรผลงานวิจัยฉบับสรุป หรือใน
ลักษณะของบทความที่ลงพิมพในวารสารของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรม รัฐสภา หองสมุด และสื่อมวลชน หรืออาจนํารายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณมาทําเปนบทความยอยหลาย ๆ ตอน แลวเผยแพรในวารสารอยางตอเนื่อง
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10. งบประมาณ
การวิจัยทั้งโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 960,000 บาท (เกาแสนหกหมื่นบาทถวน) แบง
เปนคาใชจายหมวดตาง ๆ แตถัวจายได ดังนี้
10.1 คาตอบแทนหัวหนาโครงการ 1 คน นักวิจัย 1 คน และผูชวย 2 คน
1) หัวหนาโครงการ
เดือนละ 20,000 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 240,000 บาท
2) นักวิจัย 1 คน
เดือนละ 15,000 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 180,000 บาท
3) ผูชว ย 2 คน
เดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน/คน
เปนเงิน 240,000 บาท
10.2 คาวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม
เปนเงิน 150,000 บาท
10.3 คาจัดการเสวนา
เปนเงิน 50,000 บาท
10.4 คาแจงนับ ประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
คาจัดพิมพ และคาใชจายธุรการ
เปนเงิน 100,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 960,000 บาท
คาใชจายทั้งสิ้นใหถัวจายไดทุกรายการ

11. คณะผูดําเนินการวิจัย
11.1
11.2
11.3
11.4

ที่ปรึกษาพิเศษของโครงการ 1 คน
หัวหนาโครงการวิจัย 1 คน
นักวิจัย 1 คน
ผูชวยวิจัยและบรรณาธิกร

:
:
:
:

……………………………………
รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
……………………………………
……………………………………
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12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
จะทําใหทราบขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติตอหนวยงานและบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมาย ตลอด
จนประชาชน โดยจะกอใหเกิดประโยชนสําคัญ เชน (1) ชวยเพิ่มพูนความรู หรือสรางองคความรู
ใหม (2) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานของทั้ง 3 องคกร (3) ชวย
สรางการยอมรับและศรัทธาของประชาชนตอองคกร (4) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปก
ครองและการบริหารของประเทศ และ (5) ชวยชี้ขอบกพรองของรัฐธรรมนูญเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต นอกจากนี้แลว ยังจะเกิดประโยชนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยขางตนอีก กลาวคือ
13.1 ชวยใหทราบและเขาใจบทบาท ผลงานที่ผานมา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม เพื่อปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรณ
ภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
13.2 ชวยใหทราบแนวทางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับ 3 องคกรเพื่อให
สามารถปฏิรูปการเมืองของประเทศและทําใหรัฐธรรมนูญมีบูรณภาพเพิ่มขึ้น
20 มกราคม 2544

*
*****
*********
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ภาคผนวก
ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความมีบูรณภาพ (integrity) ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
กับโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพและชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมือง
ความมีบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน
ป พ.ศ. 2542

บัญญัติ
หรือ
กําหนด

รักษา
ศาล
ศาล
ศาล
องคกร
รัฐธรรม ปกครอง ยุติธรรม ตาม
นูญ
รัฐธรรม
นูญ

ปฏิบัติงานอยางสอดคลอง

สมดุล

องคกร
ของรัฐ
ฝายนิติ
บัญญัติ

ครบถวน

องคกร
ของรัฐ
ฝาย
บริหาร

องคกร
ของรัฐ
ฝาย
ตุลาการ

องคการ
ประชาชน,
กลไกที่ให
ประชาชนเขา
มามีสวนรวม,
กฎหมาย

และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

โครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพ และ
ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมือง
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ภาพที่ 2 แนวคิดการกําหนดเกณฑการประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติ
ธรรมในการปฏิรูปการเมืองและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ ตามกระบวนการประเมินผล

ขั้นตอนที่หนึ่ง ปจจัยนําเขา (input)
1) พัฒนาการ
2) วัตถุประสงค
ของการจัดตั้ง
3) โครงสราง
4) อํานาจหนาที่
5) การบริหารงานบุคคล

6) งบประมาณ
7) วัสดุอุปกรณ
8) บทบาทรวม
9) แนวคิดของ
ตางประเทศ
ที่เปนสากล

ขั้นตอนที่สอง กระบวนการ (process)
1) กระบวนวิธีพิจารณา
6) ความโปรงใส
2) การบริหารจัดการภายใน 7) การประสานงาน
3) การประสานงาน
ภายนอก
ภายในองคกร
8) การติดตอกับ
4) กระบวนการ
ตางประเทศ
แกไขปญหา
9) การประชาสัมพันธ
5) กระบวนการ
เผยแพรขาวสาร
ตรวจสอบภายใน
10) การวางแผนและ
และภายนอก
โครงการในอนาคต

ขั้นตอนที่สาม ปจจัยนําออก (output)
1) ผลงานที่ปรากฏออกมา
3) ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
2) ความสมดุลของปริมาณงานกับคน 4) ปจจัยที่ควรไดรับการแกไข

ขั้นตอนที่สี่ ผลกระทบ (impact)
1) การยอมรับของประชาชนและหนวยงาน
2) การพัฒนาหรือแนวโนมใน 5 ปขางหนา
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ภาพที่ 3 ภาพรวมโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ
ศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม
ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พิ จ ารณาศึ ก ษา
บทบาทของศาลรั ฐ
ธรรมนู ญ ศาลปก
ครอง และศาลยุ ติ
ธรรมตามที่ บั ญ ญั ติ
ไว ห รื อ ตามเจตนา
รมณ ข องรั ฐ ธรรม
นูญฉบับประชาชน

2 . พิ จ า ร ณ า ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประเมินผลงานที่ผานมาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรมวาสอดคลอง
กั บ บทบั ญ ญั ติ ห รื อ เจตนา
รมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในการ
ปฏิ รู ป การเมื อ งและรั ก ษา
บูรณภาพเพียงใด

3. เสนอแนะการพัฒนาบท
บาทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลปกครอง และศาลยุติ
ธรรมทั้งดานวัตถุและจิตใจ
ใหสามารถปฏิรูปการเมือง
ของประเทศและรักษาบูรณ
ภาพของรั ฐ ธรรมนู ญ ให
สมบูรณที่สุด

4. เสนอแนะแนวทางแกไข
เ พิ่ ม เ ติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ
ธ ร ร ม นู ญ ศ า ล ป ก ค ร อ ง
และศาลยุ ติ ธ รรมในการ
ปฏิรูปการเมืองของประเทศ
และรักษาบูรณภาพของรัฐ
ธรรมนูญ

สมมติฐานของการวิจัย
1. ถาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตามบทบัญญัติและเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแลว จะทําใหการปฏิรูปการเมืองและบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสมบูรณยิ่งขึ้น
2. ถาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองและประสานงานกัน ยอมจะชวย
ปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
3. ในการปฏิรูปการเมืองและรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญจําเปนตองมีกลไกเพิ่มขึ้น
4. ลําพังโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพเพียงอยางเดียวไมอาจชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษาบูรภาพ
ของรัฐธรรมได หากละเลยเรื่องจริยธรรมของบุคลากร

ขอบเขตของการวิจัย
1. แนว 2. การประเมินผลบทบาทของศาล
คิด รัฐธรรมนูญศาลปกครอง และศาล
ทั่วไป ยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองและ
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ

5. ประมวล
3. ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของศาลรัฐ 4.
ธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติ สัมภาษณ วิเคราะห เสนอ
ธรรมในการปฏิรูปการเมืองและการ กลุมตัว แนะและพิสูจน
สมมติฐาน
อยาง
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
ทําใหเกิดประโยชนทางวิชาการและทางปฏิบัติตอศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และประชาชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. เพิ่มพูนความรูหรือสราง
องคความรูใหม, เพิ่มประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ทั้ง 3 องคกร, ชวยสรางการ
ยอมรับและศรัทธา

2. ชวยใหเขาใจบทบาท ผลงานที่ผานมา
และแนวทางการพัฒนาบทบาทของศาลรัฐ
ธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม
เพื่อปฏิรูปการเมืองของประเทศและรักษา
บูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
สงผลให

3. ชวยใหทราบแนวทางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับ 3
องค ก รเพื่ อ ช ว ยปฏิ รู ป การเมื อ งและ
รั ก ษาบู ร ณภาพของรั ฐ ธรรมนู ญ ได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมเปนสถาบันของชาติที่ชวยปฏิรูปการเมืองของประเทศ
พรอมกับชวยแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวมไดอยางแทจริงในที่สุด
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ประวัติของหัวหนาโครงการ
1. ชื่อ
2. รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานที่อยูที่ติดตอได
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