โครงรางการวิจัย เรื่อง

ศาลปกครองไทย : วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่
และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี
โดย

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

1. ความสําคัญและที่มาของหัวขอการวิจัย
เหตุผลสําคัญของทําวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งครอบคลุมขาราชการการเมือง
ขาราชการประจํา พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐทั้งที่เปนบุคคล กลุมบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ปฏิบัติราชการทั้งในสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นเปนกลไกสําคัญของ
รัฐที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวของกับประชาชน เชน การใหบริการ และการรักษาความสงบเรียบรอย
แตในบางกรณีการปฏิบัติราชการอาจสรางความเดือดรอนหรือความเสียหายใหแกประชาชนหรือแก
เจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง ทําใหประชาชนหรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวมีสิทธิฟองรองเจาหนาที่
ของรัฐ และเกิดเปนคดีทางปกครองที่พิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลปกครอง เดิมกอนประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ยังไมมีศาลปกครอง เมื่อ
มีคดีทางปกครองเกิดขึ้น ศาลยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข
ในสังกัดของคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
การวิ จัย นี้ มีวัตถุ ประสงค สําคั ญ เพื่ อวิ เคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการในเรื่อง
รูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองตางประเทศและของ
ไทยในลักษณะของการวิจัยเอกสาร ซึ่งรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงจากหนังสือและเอกสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากเครื อ ข า ยระหว า งประเทศ (international
network หรือ internet) และจากคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผูมีความรูและมีประสบการณดานการ
เมืองการปกครองการบริหาร ตลอดจนการพิจารณาคดีทางปกครอง และเนื่องจากการเรียกองคกร
ของรัฐ และเจ าหนาที่ของรั ฐที่ มีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองของประเทศที่นํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และไทย มีความแตกตางกัน เชน ฝรั่งเศสเรียก
ศาลปกครองสูงสุดวา สภาแหงรัฐ สวนอังกฤษเรียกองคกรที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
วา ศาลยุติธรรม เปนตน ดังนั้น เพื่อปองกันความสับสนและชวยใหเขาใจงาย จึงขอเรียกองคกรและ
เจาหนาที่ของรัฐดังกลาววา “ศาลปกครอง” และ “ตุลาการในศาลปกครอง” ตามลําดับ
จากเหตุผลขางตน การทําวิจัยที่นําเรื่องความเปนมา แนวคิด ขอเท็จจริง รวมตลอด
ถึงรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองของตาง
ประเทศมาพิจารณาศึกษาและวิเคราะห เ ปรียบเทียบกั บศาลปกครองไทย จึง นาจะเป น
ประโยชนตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนอยางมาก ดังนี้
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1) เปนแนวความคิดริเริ่ม เห็นไดจากความตั้งใจที่นําศาลปกครองของตางประเทศมา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับศาลปกครองไทยในเรื่องการบริหารการจัดการที่เนนโครงสราง อํานาจหนา
ที่ และการบริหารงานบุคคล อันถือไดวาเปนการผสมผสานความรูดานกฎหมายกับรัฐประศาสน
ศาสตรเขาดวยกัน แทนที่จะมองเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว การดําเนินการเชนนี้มีนัก
วิจัยนอยรายมากที่ทําเปนชิ้นเปนอันอยางเจาะจงและชัดเจน
2) เพิ่มองคความรูดานวิชาการใหมากขึ้นอยางชัดเจน เห็นไดจากการนําตํารา หนังสือ
หรือขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกับศาลปกครองของตางประเทศมาพิจารณาศึกษา จัดระบบ และ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับไทย พรอมอางอิงอยางเปนระบบและชัดเจน นอกจากนี้ ยังนําเสนอพรอม
เหตุผลและตัวอยางดวยวาระบบศาลควรจะจัดแบงเปน 3 ระบบ คือ ระบบศาลเดี่ยว ระบบศาลคู
และระบบหลายศาล แทนที่แตเดิมแบงเปน 2 ระบบแรกเทานั้น
3) เปนประโยชนตอวงวิชาการหรือสังคมสวนรวม และสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางกวางขวาง ศาลปกครองแมมิใชเรื่องใหม แตเปนที่สนใจของประชาชนอยางกวางขวางเพราะ
สงผลกระทบตอประชาชนและหนวยงานทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ กลาวคือ (1) ชวยเพิ่มพูน
ความรู แ ละความเข าใจเกี่ยวกั บศาลปกครองไทยและศาลปกครองต างประเทศอย างเปนระบบ
(2) เมื่อนําศาลปกครองตางประเทศและของไทยมาวิเคราะหเปรียบเทียบกันก็จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาศาลปกครองไทยในอนาคต (3) มีสวนชวยใหบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความ
มั่นใจเพิ่มขึ้นวา ศาลปกครองไทยสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เปนระบบ เปนสากล และเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน (4) ขณะเดียว
กันก็จะมีสวนชวยใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (5) ในสวนของประชาชนจะเกิดความมั่นใจวาสิทธิเสรีภาพของตนจะไดรับความคุมครอง
มากขึ้น (6) ยังอาจใชเปนแนวทางในการศึกษา คนควา หรือวิจัยทํานองเดียวกันนี้กับประเทศอื่น
ตอไป เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน หรือในกลุมประเทศอาเซียน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง
งานวิจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับศาลปกครองเรียงตามลําดับ มีดังนี้
2.1 ประยูร กาญจนดุล ไดใหความหมายของคดีปกครองวา เปนกรณีพิพาทที่เกิด
ขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติของฝายปกครองซึ่งมีองคการหรือเจาหนาที่ฝายปกครองเปนคูความอยูดวย
ความหมายนี้จะนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยเฉพาะในสวนที่วา คดีปกครองประกอบสาระสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ตองมี
การฟองรองเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติของฝายปกครอง และอีกประการหนึ่ง ตองมี
องคการหรือเจาหนาที่ฝายปกครองเปนคูความ
2.2 สําเนียง คงคาเพ็ชร ในป พ.ศ. 2498 ทําวิทยานิพนธทางรัฐศาสตร และได
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเป น มาและการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครองไทยในสมั ย สมบู ร ณาญา-
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สิทธิราชย การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยศาลของประเทศตาง ๆ ที่ยึดหลักแตกตางกัน คือ
ยึดหลักหลักกฎหมายโรมัน หรือยึดหลักกฎหมายแองโกล-แซกซอน
วิทยานิพนธนี้เปนประโยชนตอการพิจารณาศึกษาศาลปกครองของไทยและของ
สากลตอไป โดยเฉพาะในเรื่องความเปนมาของศาลปกครองไทย และรูปแบบของศาลปกครองตาม
หลักสากล
2.3 สุจินต ทังสุบุตร ในป พ.ศ. 2523 ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับตนสังกัดของศาล
ปกครองไทยวา ศาลปกครองไทยควรเปนองคกรอิสระ หรืออยางนอยก็มีความเปนอิสระไมนอยกวา
ศาลยุติธรรมที่มีอยู สวนศาลปกครองของฝรั่งเศสอยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการรางกฎหมาย
ซึ่งเปนสถาบันที่ใกลชิดกับรัฐบาลมาก เปรียบเสมือนคณะกรรมการกฤษฎีกาของไทย แตคณะ
กรรมการกฤษฎีกาของฝรั่งเศสไมเหมือนกับของไทย เพราะเปนสถาบันที่รัฐบาลยอมรับนับถือและ
ไมเคยยอมตนอยูใตรัฐบาลตลอดมา ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของฝรั่งเศสไม
เพียงแตเปนสถาบันอยางเดียว แตยังมีกิจการตาง ๆ ประสานกับรัฐบาลและรัฐสภาที่มีอิทธิพลมาก
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกฎหมาย ดวยเหตุนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาของฝรั่งเศสจึงเปนทั้งสถาบัน
และองคการที่มีอิทธิพลตอรัฐบาลและรัฐสภาจนเรียกไดวาเปนองคการอิสระอยางแทจริง
ความเห็นเหลานี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาศึกษาเรื่องรูปแบบ
และโครงสรางของศาลปกครองไทยและฝรั่งเศสได
2.4 อมร จันทรสมบูรณ ในป พ.ศ. 2528 ไดกลาวถึงสาระสําคัญของหลักการแบง
แยกอํานาจที่เกี่ยวของกับศาลปกครอง เชน (1) ตองแบงแยกอํานาจใหกับองคกรตาง ๆ กัน (2)
ในการแบงแยกอํานาจถาองคกรใดองคกรหนึ่งมีอํานาจมากกวาปกติ ถือไดวาหลักการแบงแยก
อํานาจถูกละเมิด (3) หลักการแบงแยกอํานาจไมจําเปนเสมอไปที่จะตองใหองคกรที่ใชอํานาจทั้ง 3
สวนมีความเทาเทียมกัน แตอํานาจที่เหนือกวานั้นมิใชอยูเหนือกวาในลักษณะที่เด็ดขาด (4) หลัก
การแบงแยกอํานาจจึงตองมีการตรวจสอบและถวงดุลกันและกันดวย เปนตน
สาระสําคัญดังกลาวไดนํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวคิดที่
เกี่ยวของกับศาลปกครองไทย
2.5 ปยะ ศรัทธาพุทธ ในป พ.ศ. 2536 ทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบที่เหมาะสม
ของศาลปกครองในประเทศไทย” สรุปไดวา ศาลปกครองในประเทศไทยควรแยกออกจากศาลยุติ
ธรรม โดยตั้งเปนศาลปกครองขึ้นมาตางหาก แตใหสังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรมแบบประเทศเยอร
มนี และประเทศไทยสมควรที่จะมีศาลปกครอง เพราะจะชวยใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและ
บรรเทาความเดือดรอนมากขึ้น อีกทั้งยังชวยแบงเบาภาระจากศาลยุติธรรมไดมาก ศาลปกครอง
สามารถพิจารณาคดีไดเหมาะสม เปนธรรม รวดเร็วและสะดวกแกคูกรณีไดดีกวาศาลยุติธรรม นอก
จากนี้ ศาลปกครองที่จะตั้งขึ้นมานั้น ควรมีการกระจายออกไปตามจังหวัดตาง ๆ เหมือนศาล
ยุติธรรม ไมควรมีเฉพาะในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ ๆ เทานั้น และเมื่อตั้งศาลปกครองขึ้น
มาแล ว เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และข า ราชการในระดั บ ต า ง ๆ จะใช ดุ ลพิ นิ จ ในการทํางานด ว ยความ
ระมัดระวังรอบคอบขึ้น
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ผลการวิจัยดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอการพิจารณาศึกษาเรื่องประโยชน รูปแบบ
และโครงสรางของศาลปกครองตอไป
2.6 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในป พ.ศ. 2533 ไดเสนอความเห็นที่สนับสนุนแนวคิด
เกี่ยวกับศาลปกครองของฝรั่งเศส และการพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ซึ่งสังกัดคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ใหมีลักษณะเปนศาลปกครอง แทนการจัดตั้งศาลปกครองในกระทรวงยุติธรรม
ความเห็นเหลานี้อาจนําไปใชประโยชนในการพิจารณาศึกษาความเปนมา รูปแบบ
โครงสราง และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองไทยได
2.7 สรรเสริญ ไกรจิตติ ในป พ.ศ. 2537 ไดเขียนบทความเรื่อง “ระบบศาล
ปกครองเปรียบเทียบ : ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย” มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบ
ศาลคูและระบบศาลเดี่ยว เชน เมื่อกลาวถึงระบบกฎหมายใชกันอยูทั่วไปมานานแลวมีอยู 2 ระบบ
คือ ระบบคอมมอน ลอวกับระบบ ซีวิล ลอว ประเทศที่ใชระบบคอมมอน ลอว เปนหลัก เชน
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเครือจักรภพหรือที่เคยเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ สวนประเทศ
ที่ใชระบบซีวิล ลอว โดยมากเปนประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด
และเยอรมนี เปนตน ประเทศเหลานี้มักจะแยกศาลปกครองออกจากศาลยุติธรรมเปนระบบ
ศาลคู แตก็ไมคูเสมอไป
บทความดังกลาวนําไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาศึกษาเรื่องรูปแบบและโครง
สรางของศาลปกครองตางประเทศ
2.8 คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา ในป พ.ศ. 2537 ได
ทํารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง องคกรวินิจฉัยคดีปกครอง มีสาระสําคัญ เชน ในป พ.ศ. 2537
ไทยมีองคกรที่รับวินิจฉัยคดีศาลปกครองอยู 2 องคกร คือ คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข และศาล
ยุติธรรม นอกจากนี้ยังกลาวถึงขอดีและขอเสียของการจัดตั้งองคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยกระทรวง
ยุติธรรมรับผิดชอบงานธุรการ (ระบบศาลเดี่ยว) รวมทั้งขอดีและขอเสียของการจัดตั้งองคกรวินิจฉัย
คดีปกครองโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบงานธุรการ (ระบบศาลคู)
สาระสําคัญดังกาวสามารถนํามาใชประโยชนในการพิจารณาศึกษาความเปนมาของ
ศาลปกครองไทย
2.9 อาคม จวนสาง ในป พ.ศ. 2538 ไดทําภาคนิพนธเรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทียบศาลปกครองในตางประเทศกับรูปแบบศาลปกครองสําหรับประเทศไทย” เปนการวิจัย
เอกสารเพื่อนําขอมูลเปรียบเทียบหารูปแแบบของศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักเกณฑ
จากศาลปกครองในตางประเทศเปนหลัก การศึกษาวิจัยมุงไปที่รูปแบบ โครงสราง บทบาทหนาที่
ของศาลปกครองในตางประเทศที่เปนประเทศเสรีนิยม อันไดแก ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี และญี่ปุน วามีขอแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไร พรอมกันนั้น ไดศึกษาวิวัฒนาการ
และแนวคิดที่จะใหมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
ผลการศึกษาวิจัยดังกลาวไดนําไปใชประกอบการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสราง
อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองไทย
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2.10 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในเดือนสิงหาคม 2541 กอนการประกาศใชพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดเสนอบทความตอชมรม
รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย ตอมาเปลี่ยนเปนสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เพื่อรวมกันพิจา
ณาและนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป โดย
นําแนวคิดกฎหมายปกครองของเยอรมนีและฝรั่งเศสมาใชในการพิจารณาศึกษาและเปรียบเทียบกับ
รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. … จํานวน 4 ราง คือ ราง
ของรัฐบาล รางของพรรคประชาธิปตย รางของพรรคความหวังใหม และรางของพรรคชาติพัฒนา
ในขณะนั้นทั้ง 4 รางยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาโดยผานการพิจารณาของสภาผูแทน
ราษฎรวาระหนึ่งไปแลว
สาระสําคัญของบทความนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาศึกษาครั้งนี้
โดยเฉพาะในเรื่องความเปนมาของศาลปกครองไทย
รวมตลอดไปถึงการบริหารการจัดการที่
เกี่ยวของกับโครงสราง และอํานาจหนาที่ของศาลปกครองไทย ทั้งนี้ไดนําศาลปกครองของตาง
ประเทศคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมนี มาวิเคราะหเทียบเคียงดวยตามความจําเปน
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีจํานวน 5 ขอดังจะกลาวตอไปนั้น สวน
สําคัญสวนหนึ่งเปนผลมาจากความสนใจของผูวิจัยซึ่งสอดคลองกับสถานการณของสังคม
ไทย การพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบศาลปกครองไทยและตางประเทศครั้งนี้ เนนดานการบริหาร
การจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล
โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงเหตุผลของการกําหนดวัตถุประสงคแตละ
ขอไวดวย ดังนี้
3.1 พิจารณาศึกษาขอมูลและขอเท็จจริง (fact) ของศาลปกครองไทยและตาง
ประเทศ
สําหรับเหตุผลที่นําขอนี้มาเปนวัตถุประสงคขอแรกเพราะในการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ใดจําเปนตองทราบและเขาใจสภาพทั่วไปของเรื่องนั้นเปนพื้นฐานเบื้องตน
3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารที่เกี่ยวของกับศาลปกครองไทยและตางประเทศ
เหตุผลที่พิจารณาศึกษาขอนี้เพราะระบบการเมืองการปกครองและการบริหารของ
แตละประเทศไดมีสวนสําคัญตอการกําหนดหรือการจัดตั้งศาลปกครองของแตละประเทศ กอปรกับ
การพิจารณาศึกษาภาพรวมของระบบดังกลาวจะชวยใหเขาใจศาลปกครองของแตละประเทศไดชัด
เจนและเขาใจในเชิงระบบที่มีความสัมพันธกับระบบอื่นมากขึ้น
3.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความเปนมา และแนวคิดที่เกี่ยวของกับศาลปกครอง
ไทยและตางประเทศ
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วัตถุประสงคขอนี้เปนการพิจารณาศึกษาเชิงประวัติศาสตร (historical approach)
เพื่อใหทราบถึงความเปนมาและแนวคิดที่เกี่ยวของกอนที่จะวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพในปจจุบัน
และอนาคตตอไป อันจะมีสวนชวยใหเขาใจศาลปกครองของแตละประเทศไดลึกซึ้งมากขึ้น
3.4 วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงาน
บุคคลของศาลปกครองไทยและตางประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน
หลังจากพิจารณาศึกษาสภาพในอดีตของศาลปกครองแลว ขั้นตอนตอเนื่องกันไป
คือการพิจารณาศึกษาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน อันจะชวยใหเห็นขอดีและขอบกพรองดวย
3.5 เสนอแนวทางพัฒนารูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่และการบริหาร
งานบุคคลของศาลปกครองไทยที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวน
รวมในอนาคต
เหตุผลที่กําหนดวัตถุประสงคไวเชนนี้เพราะการพิจารณาศึกษาศาลปกครองไทย
และตางประเทศไมอาจสมบูรณไดถามิไดนําผลการพิจารณาศึกษาสภาพในอดีตและปจจุบันไปเปน
แนวทางสําหรับประยุกตใชหรือเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการบริหารการจัดการของศาลปกครอง
ไทยในอนาคตตอไป
4. ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) ซึ่งไดมาจากหนังสือ ตํารา รายงานผล
การวิจัย และเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมตลอดไปถึงขอมูลที่ไดจาก
เครือขายระหวางประเทศ หรือ อินเตอรเน็ท (international network หรือ internet) และจาก
คําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผูมีความรูและมีประสบการณดานการเมืองการปกครองการบริหาร
ตลอดจนการพิจารณาคดีทางปกครอง จากนั้น จึงนําขอมูลทั้งหมดมาพิจารณาศึกษาในเชิงประวัติ
ศาตร (historical approach)1 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความเปนมาของศาลปกครองหรือองคกร
วินิจฉัยคดีทางปกครอง พรอมทั้งใหความสําคัญกับการพิจารณาศึกษาในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ
(analytical and comparative study) โดยนําศาลปกครองของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ดานการบริหารการจัดการในเรื่องรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหาร
งานบุคคล มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับศาลปกครองไทย ทั้งนี้ เปนการนําเสนอในรูปการวิเคราะห
แบบพรรณนา (descriptive analysis)2 พรอมกับมีภาพและตารางประกอบตามความจําเปน

1

การพิจารณาศึกษามีหลายแนว ที่สําคัญเชน เชิงประวัติศาสตร เชิงนโยบาย (policy approach)
แนวพฤติกรรม (behavioral approach) และแนวระบบ (systems approach)
2
การวิเคราะหมีหลายแบบ (patterns of analysis) ที่สําคัญคือ การวิเคราะหแบบพรรณนา แบบ
ทํานายหรือคาดคะเน (predictive analysis) แบบสรางแนวบรรทัดฐาน (normative analysis) และ แบบแนะ
นํา (prescriptive analysis)
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5. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยขางตน โดยครอบคลุมเนื้อหา
สาระตอไปนี้
5.1 เพื่อพิจารณาศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงของศาลปกครองไทยและตางประเทศ
5.2 วิ เ คราะหเปรียบเทียบภาพรวมทางการเมืองการปกครองและการบริ หารที่
เกี่ยวของกับศาลปกครองของไทยและตางประเทศ
5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบของศาลปกครองของไทยและตางประเทศ
5.3.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับศาลปกครอง
5.3.2 ความเปนมาของศาลปกครอง
5.3.3 ระบบศาลและรูปแบบศาลปกครอง
5.3.4 หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานธุรการ
5.4 วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางของศาลปกครองของไทยและตางประเทศ
5.4.1 โครงสรางระบบศาล
5.4.2 โครงสรางศาลปกครอง
5.5 วิเคราะหเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของศาลปกครองของไทยและตางประเทศ
5.6 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของศาลปกครอง
5.6.1 คุณสมบัติและการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง
5.6.2 หลักประกันของตุลาการในศาลปกครอง
5.7 เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของศาลปกครองไทยโดยเฉพาะ
ในเรื่องรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล
กลาวโดยยอ ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบศาลปกครองไทย
และตางประเทศจากขอมูลและขอเท็จจริงในอดีต ภาพรวมและภาพยอยของศาลปกครองในปจจุบัน
เพื่อจะไดนํามาเปนประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของศาล
ปกครองไทยในอนาคต ทั้งนี้ไดแบงการพิจารณาศึกษาออกเปน 8 บท บทแรก คือบทนํา กลาว
ถึงกระบวนการศึกษาครั้งนี้ บทที่ 2 เปนภาคทฤษฎีซึ่งเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับศาล
ปกครอง บทที่ 3-5 เปนการพิจารณาศึกษาศาลปกครองของตางประเทศ บทที่ 6 ศาลปกครองของ
ไทย บทที่ 7 วิเคราะหเปรียบเทียบ และบทที่ 8 สรุปและเสนอแนะ รวมทั้งมีภาคผนวกและ
บรรณานุกรมทายสุด
6. ระยะเวลาทําการวิจัย
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2541 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2542 รวมระยะเวลา 1 ป
7. สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล
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ผูวิจัยไดใชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เปนที่ทําการวิจัยหรือเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะรวบรวมขอมูลที่
เปนหนังสือจากหองสมุด และใชอินเตอรเน็ท รวมทั้งใชบริการของหองสมุดในการยืมหนังสือระหวาง
หองสมุดหรือจากหนวยราชการอื่น
เหตุผลที่เลือกที่ทําการวิจัยดังกลาวเพราะเปนสถานที่ทํางานของผูวิจัย มีเครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณครบถวน
8. งบประมาณที่ใชในการวิจัย ระบุสถาบันที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยดวย
การวิจัยครั้งนี้ใชคาใชจาย 35,000 บาท โดยผูวิจัยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด แบงเปน
- คาซื้อหนังสือ ถายเอกสาร และวัสดุอุปกรณ
10,000 บาท
- คาจัดพิมพและทําเปนรูปเลม
20,000 บาท
- เบ็ดเตล็ด
5,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด
35,000 บาท
9. ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
ประโยชนที่จะไดรับจากผลงานวิจัยนี้ แบงการนําเสนอเปน 2 สวน คือ ประโยชนในทาง
วิชาการ และประโยชนในทางปฏิบัติที่หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ผูสนใจ ตลอดจนประชาชน
จะไดรับ
9.1 ประโยชนในทางวิชาการ
9.1.1 ชวยใหไดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา ขอเท็จจริง
แนวคิด รูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองไทยและ
ศาลปกครองตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
9.1.2 ชวยใหไดความรูและความเขาใจศาลปกครองไทยและศาลปกครอง
ตางประเทศในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ
9.1.3 ช ว ยให ไ ด แ นวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด การของศาล
ปกครองไทย
9.1.4 จะเปนแนวทางในการศึกษา คนควา และวิจัยทํานองเดียวกันนี้กับ
ประเทศอื่นตอไป เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
9.2 ประโยชนในทางปฏิบัติ
9.2.1 บุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน รัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี กระทรวงทบวงกรม องคกรของรัฐที่เปนอิสระ องคการเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อ
มวลชน นักธุรกิจ ประชาชน ขาราชการประจํา รวมทั้งนักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่น
จะไดรับประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจนําขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะไปใช
ประโยชน เชน นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการ ตลอดจนกฎหมายที่
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เกี่ยวของกับศาลปกครองไทย โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่
และการบริหารงานบุคคล
9.2.2 จะชวยใหบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นวา
ศาล ปกครองไทยสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนระบบ เปน
สากล และมีโอกาสเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนสวนรวมไดมากนอยเพียงใด
9.2.3 ในสวนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจ และเกิดความมั่นใจวาสิทธิเสรีภาพของตนจะไดรับความคุมครอง
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