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บทคัดย่อ 
 
ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใส            

ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการ               
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม               
เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้              
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๑๗ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหาร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เชี่ ยวชาญทั้ งด้ านศาสนา นิติศาสตร์  และรัฐศาสตร์  วิ เคราะห์ข้อมูลเนื้ อหา                  
เชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามกับข้าราชการส านักงาน                    
ศาลรัฐธรรมนูญ และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๓๐ คน เป็นประชากรกลุ่มศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัยพบว่า   

๑. บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ          
๑) ด้านการวางแผนมีการประชุมกันเป็นประจ าและประชุมบ่อยครั้ง ๒) ด้านการจัดองค์การควรเน้นการ
ยึดกฎ ระเบียบ การตรวจสอบได้ และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งต้อง
ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโสในทางราชการ และ
ปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง ๔) ด้านการสั่งการต้องยึดระเบียบ กฎหมาย ปราศจากการชี้น า  
ข่มเหง หรือข่มขู่ ๕) ด้านการประสานงานต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีความสามัคคี  
ยึดหลักประชาธิปไตย ๖) ด้านการรายงานผลต้องตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ

 



(๒) 

ต่อเนื่อง ตระหนักถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และ ๗) ด้านการงบประมาณต้องยึดหลักความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส และสุจริต 

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ผลกระทบต่อ
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัดระเบียบ
องค์การ (POSDCoRB) ต้องมีการน ามาปรับใช้กับหลักอปริหานิยธรรม เพราะหากไม่มี การประยุกต์ใช้
ควบคู่กันแล้วอาจไม่สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่อาจไม่ตั้งมั่นอยู่บนหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๓. รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า หลักอปริหานิยธรรมและหลักธรรมอ่ืนๆ สามารถน ามาปรับใช้
เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเกิดความโปร่งใสได้ ดังนี้ ด้านการวางแผน  
ใช้รูปแบบ MANAGE Model กล่าวคือ มีการวางกลยุทธ์ มีแผนงาน โครงการ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ มีการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดองค์การ ใช้รูปแบบ HOME Model ที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความพร้อมเพรียง สามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งใช้รูปแบบ  CHAIR 
Model ให้มีการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ยึดถือระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก ด้านการสั่งการใช้รูปแบบ ORDER Model กล่าวคือ ทั้ง
ผู้รับค าสั่งและผู้สั่งต้องรู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัติการต่าง ๆ และต้องตั้งอยู่บนความชัดเจน แน่นอน  
ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ด้านการประสานงาน ใช้รูปแบบ LINE 
Model ต้องตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ด้านการรายงานผล  ใช้รูปแบบ OUT Model โดยต้องรายงานผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
สม่ าเสมอ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และต้องมีหลักประกันคุ้มครองป้องกันผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต และด้านการงบประมาณ ใช้รูปแบบ KEEP Model คือ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส  
สุจริต และตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๓) 

A Dissertation Title : An Application Model of Aparihaniyadhamma for Transparency 
of Constitutional Court Administration 

Researcher : Miss.Romprang  Suampracam 
Degree : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation Supervisory Committee 

   : Prof. Dr. Boonton Dockthaisong, B.A. (Political Science.), M.A. 
(Political Science Development), Ph.D. (Leadership/Human 
Behavior with Specialization in Urban Development) 

: Asst. Prof. Dr. Busakorn Watthanabut, B.A. (Philosophy and Religion),  
LL.B. (Law), B.A. (Public Administration), M.S. (Human Resource 
Development) D.P.A. (Public Administration) 

Date of Graduation : April 3, 2017 
 

Abstract 
 

This dissertation has 3 objectives; 1. To study generality of transparency of 
Constitutional Court Administration problems. 2. To study impact element of Constitutional 
Court Administration and Buddhism thought administration for Constitutional Court. 
3.To present and apply approached propose of Aparihaniyadhamma for transparency 
of the Constitutional Court Administration 

The research methodology is the mixed method research. For qualitative 
research, the data was collected from 17 informants, which were experts in religions, 
laws and political sciences, by taking in-depth interviews in order to analyze 
descriptive data. For quantitative research, the data was collected by questionnaire 
completion from the sample, which includes 130 government officers and 
employees at the Office of Constitutional Court. Descriptive statistic is the method 
used to analyze data, which are quantity, percentage, average and standard deviation. 
 
The research result found that: 

1. General Context of Transparency of Constitutional Court Administration are 
as follows; (1) Planning is a regular meeting and a frequent meeting. (2) Organization 
should focus on adherence to audit rules. And conflict of interest. (3) Staffing must be 
based on transparency, fairness Such as knowledge, ability, seniority, and without 
intervention intervene. (4) Directing must obey the law, without guilty, persecuted or 
intimidated. (5) Coordinating should focus on participation, unity and Democracy. (6) 



(๔) 

Reporting must be systematically monitored and be aware of the factual facts.  And 
(7) Budgeting must be based on value, transparency and good faith. 

2. Factors affecting the administration of the Office of the Constitutional 
Court found that the impact on the administration of the Office of the Constitutional 
Court according to the principles of organizational management (POSDCoRB) must be 
Approaches to Apply Aparihaniyadhamma. Because, if not applied together, may not 
be practical in practice. And it will affect the administration of the Office of the 
Constitutional Court that may not be based on the principle of transparency, fairness 
and verification. 

3. Application Model of Aparihaniyadhamma for Transparency of The office 
of Constitutional Court Administration.  It is found that Aparihaniyadhamma as well 
as other Buddhist principles can be applied to enhance the transparency of 
Constitutional Court Administration as follows; Planning use the MANAGE Model by 
having a strategic project plan, to provide the Government with accurate, fast, tidy 
and benefits to the government. Organization use the HOME Model for ethical 
solidarity, respect each other. Staffing use the CHAIR Model for screening candidates 
with knowledge. The ability to perform their duties to suit the position upheld 
regulations and adheres to the law essentially. Directing use the ORDER Model both 
commander and receiver must know their duties in various operational clarity non-
discrimination and free from any conflict of interest. Coordinating use the LINE Model 
for transparency, participation, and respect for each other. Reporting use the OUT 
Model for reporting results with correct information is consistent undistorted  and 
the need to protect the collateral reporting duties in good faith. Budgeting use the 
ORDER Model for taking into account the need for transparency, honesty and 
accountability. 
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ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,  
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ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้ให้ความกรุณา
ให้ค าแนะน าในการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อย่างใกล้ชิด  
ซึ่งข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอส านึกในพระคุณของบิดา คุณพ่อจ านงค์  สวมประค า ผู้มอบหนทางชีวิตอันมีค่า และ
มอบความรักอันยิ่งใหญ่ให้ลูกตลอดมา 

คณาจารย์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสที่สั่งสอนให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางอันเป็นพ้ืนฐาน  
ในการศึกษา พร้อมทั้งให้ความเมตตากับข้าพเจ้าโดยตลอด 

ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเป็นก าลังใจ เพ่ือให้ดุษฎีนิพนธ์นี้  
มีความสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๗ ท่าน ที่กรุณาให้โอกาสสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙ ท่าน ที่กรุณาเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน ที่กรุณาตรวจเครื่องมือ
ในการส ารวจความคิดเห็น ดังมีนามท้ายเล่มนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คุณสมฤทธิ์  ไชยวงค์ ผู้อยู่เคียงข้างในการให้ค าแนะน าและก าลังใจ 
ขอขอบคุณบุคคลทุกท่านที่รักข้าพเจ้าเสมอมา และข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามมา ณ ที่นี้ 
ขออานิสงส์แห่งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หากเป็นกุศลข้าพเจ้า

ขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย ขออุทิศ
ให้กับบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนข้าพเจ้า
ในทุกระดับชั้น และผู้มีพระคุณท้ังหลายทุกท่าน   

 
  

   ร่มปรางค์  สวมประค า 
 
   
 
 

 
 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๐) 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ๖ 
    
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๑๙ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ๒๗ 
 ๒.๔ แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๖ 
 ๒.๕ การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๔๗ 
 ๒.๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗๓ 
 ๒.๗ ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงสร้าง อัตราก าลัง และอ านาจหน้าที่ในการ

บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๗๘ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๔ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๐ 
    
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย                                                                     ๑๑๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๑ 
 ๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๑๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๖ 



(๗) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
บทที่ ๔  ผลการวิจัย                                                                            ๑๑๗ 
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๑๗ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๖๔ 
 ๔.๓ สรุปข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ๑๗๖ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๙ 
    
บทที่ ๕  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ                                                    ๑๙๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๓ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๕ 
บรรณานุกรม ๒๑๙ 
ภาคผนวก  ๒๒๕ 
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์เชิงลึกและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัย ๒๒๖ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลรวบรวมการวิจัย ๒๔๙ 
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒๕๒ 
ภาคผนวก ง ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ๒๙๑ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๑๑ 

 



สารบัญตาราง 
                                    
ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ ความหมายการบริหาร ๑๑ 
๒.๒ ทฤษฎีการบริหาร ๑๘ 
๒.๓ ความหมายธรรมาภิบาล ๒๓ 
๒.๔ ความหมายความโปร่งใส ๒๖ 
๒.๕ แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ๒๙ 
๒.๖ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ๓๖ 
๒.๗ จ านวนและระดับอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๕๕ 
๒.๘ แสดงจ านวนและระดับของอัตราก าลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่  ๑ ๕๙ 
๒.๙ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ระยะที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒ -๒๕๔๔) ๖๐ 
๒.๑๐ กรอบอัตราก าลังข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ ๖๖ 
๒.๑๑ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗) ๖๖ 
๒.๑๒ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) ๗๒ 
๒.๑๓ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) ๙๔ 
๒.๑๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๐๑ 
๒.๑๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร ๑๐๗ 
๔.๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๖๔ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยรวมและรายด้าน ๑๖๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน (Planning) ๑๖๗ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การ  (Organizing) ๑๖๘ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  (Staffing) ๑๖๙ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการสั่งการ (Directing) ๑๗๐ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงาน (Coordinating) ๑๗๑ 
 



(๙) 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางท่ี หน้า 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผล  (Reporting) ๑๗๒ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการบริหารงบประมาณ (Budgeting) ๑๗๓ 
 

 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ การจัดโครงสร้างองค์กรแบบวิชาชีพ ๔๖ 
๒.๒ การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๕๕ 
๒.๓ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ระยะที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔) ๕๘ 
๒.๔ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ระยะที่ ๑ พ.ศ.  ๒๕๔๒–๒๕๔๔ ๕๙ 
๒.๕ เส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๖๐ 
๒.๖ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ระยะที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗) ๖๔ 
๒.๗ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่สอง

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ ๖๕ 
๒.๘ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๒) ๖๙ 
๒.๙ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่  ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) ๗๐ 
๒.๑๐ แผนภูมิโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๗๑ 
๒.๑๑ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) ๙๒ 
๒.๑๒ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของเลขาธิการส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ๙๒ 
๒.๑๓ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของรองเลขาธิการฯ ด้านการบริหาร ๙๓ 
๒.๑๔ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของรองเลขาธิการฯ ด้านคดี ๙๓ 
๒.๑๕ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม

เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑๑๐ 
๔.๑ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน MANAGE Model ๑๓๐ 

๔.๒ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การ HOME Model ๑๓๖ 

 

 



(๑๑) 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
 

แผนภาพที่ หน้า 
๔.๓ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง CHAIR 
Model ๑๔๓ 

๔.๔ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านการสั่งการ  ORDER  Model ๑๔๘ 

๔.๕ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงาน LINE  Model ๑๕๒ 

๔.๖ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผล OUT Model ๑๕๗ 

๔.๗ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการบริหารงบประมาณ KEEP Model ๑๖๒ 

๔.๘ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑๘๐ 

๔.๙ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ) ๑๘๒ 

๔.๑๐ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ) ๑๘๔ 

๕.๑ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑๙๘ 

 



๑ 

 
บทท่ี  ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ผลในการปฏิรูปการเมืองที่ต้องการ
ด ารงรักษาสถานะของรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาหลักของการปกครอง และการปฏิรูปการเมือง โดย
ควบคุมการบังคับใช้รัฐธรรมนูญให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Constitution Implementation) เป็นไป
ตามครรลองของหลักการปกครองโดยกฎหมายก ากับการใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
(Constitution Steering) เพ่ือให้รัฐธรรมนูญบรรลุสู่จุดหมายของการปฏิรูปการเมือง และวางบรรทัด
ฐานการใช้การตีความรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรก เมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ แล้ว ได้มีค าสั่ง 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให ้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ 
แม้ต่อมาจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ยังก าหนดให้ศาลยังคงอยู่ เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ บทบัญญัติของมาตรา ๔๕ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ก็ยังคงบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่าบทบัญญัติของกฎหมาย
ใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในส่วนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ยังบัญญัติให้เป็นองค์กรที่
ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีสภาพเป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย 

ในการพิจารณาถึงปัญหาการด าเนินงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากภารกิจ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะถูกยึดโยงกับภารกิจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี  
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองการปกครอง เช่น                  
การยุบพรรคการเมือง และการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่ส่งผล
ให้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้อีกต่อไป ในส่วนโครงสร้างองค์กรของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญถูกก าหนดให้เป็นองค์กรแนวราบ (Flat Organization) มีขนาดเล็ก มีสายบังคับ
บัญชาสั้น มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) เน้นการท างานเป็นกลุ่ม (Team) โดยมีคณะตุลาการ            
ศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ เป็นองค์อ านาจที่มีบทบาทในการบริหารงานบุคคลของส านักงาน                    
ศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากยังไม่มีส่วนราชการใดที่มีโครงสร้างและภารกิจเช่นนี้มาก่อน ท าให้ไม่มี

 



๒ 

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจ และกรอบภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นพ้ืนฐาน ส่งผลให้  
การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นระยะตลอดเวลาเกือบ ๑๙ ปี ส่งผลให้แต่ละส่วนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญยังคงประสบปัญหา
การบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาตามกระบวนการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” 
ซึ่งเน้นการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 
การสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล  (Reporting) และการ
บริหารงบประมาณ  (Budgeting) จะพบว่า การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญยังมิได้
สะท้อนให้เป็นไปตามหลักของทฤษฎีดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญประกาศใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งอันเป็นการวางแผนบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ในด้าน
ต่างๆ ตามคุณสมบัติและต าแหน่งของบุคคล มีการก าหนดคุณวุฒิ เงินเดือนขั้นต่ า อายุราชการในการ
จะข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น แตเ่มื่อมตี าแหน่งหนึ่งว่างลง ปรากฏว่า ข้าราชการรายใดที่ต้องการเลื่อนเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งสูงนั้น แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็จะใช้วิธีการเข้าพบองค์อ านาจ ซึ่งมักจะน ามาสู่มติ
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)  ที่ยกเว้นหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ๑ โดยการยกเว้นกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย เพ่ืออ้าง
ความเป็นธรรมเฉพาะราย จึงอาจเป็นเรื่องที่ขัดไปจากหลักนิติธรรมโดยรวม ปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือการเลื่อนระดับขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจนเป็นเหตุให้
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญบางรายต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ปัญหาการตั้งกรรมการสอบ
วินัยข้าราชการที่ไม่มีมูลความจริงจนข้าราชการต้องฟ้อง เป็นคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อ 
ศาลยุติธรรม การออกค าสั่งย้ายข้าราชการข้ามสายงานทั้งที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มีคุณวุฒิตามที่
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดไว้ เป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถท าผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้๒  จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอยู่เสมอ การก าหนดหรือคัดเลือกให้
ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ มักพบว่าเป็นการให้ข้าราชการรายเดิม หรือเฉพาะกลุ่มเดิมร่วม
เดินทางอยู่เสมอ หรือกรณีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้า  ออก
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
วงเงิน ๑๓ ล้านบาท ตรวจรับงานให้แล้วเสร็จหลังเวลาเลิกงาน จนมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา๓  

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ชี้วัดได้จากผลการวิเคราะห์ SWOT ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งได้จากการสอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า จุดอ่อน  (Weaknesses) ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ  
บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบและขาดความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทาง เป้าหมาย และวิธีการ

                                                        
 

๑มติคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  (อ.ศร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘.  
 ๒มติคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้
ปรับปรุงโครงสร้าง  และปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ. 

๓คณะกรรมการ ปปช. รับเรื่องไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เลขรับที่ ๔๐๑๗๕ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  เรื่อง
ร้องเรียนเลขด าที่ ๕๔๔๙๐๗๓๒.  



๓ 

ปฏิบัติให้บรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                 
ยังขาดความชัดเจนในการสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม และจริยธรรม  
โครงสร้างของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พร้อมรองรับภารกิจงานใหม่  ขาดการบริหารจัดการ
ความรู้ และระบบการถ่ายทอดความรู้ การประเมินผลงานของบุคลากรยังขาดมาตรฐาน และความ
โปร่งใส บุคลากรมาจากหน่วยงานที่หลากหลายท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการท างานร่วมกัน  
ขาดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย ขาดการท างานเป็นทีม และขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน๔ 

ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะได้มีการน าทฤษฎีของ               
การบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ทั้งหมด ซึ่งปัญหาทั้งหลายนั้นหากมีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีต่าง ๆ  ของการบริหารเข้ากับ
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมเป็นหลัก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม๕  
แต่เป็นหลักธรรมที่มุ่งสู่ความเจริญฝ่ายเดียวส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง  ซึ่งประกอบด้วย 
หมั่นประชุมกันเป็นประจ า การพร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติ                 
ตามอ าเภอใจ เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่า ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง ค านึงถึง
เกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ และให้การอารักขา  คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม                
มาประยุกต์ใช้ ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่ชาววัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม  
ซึ่งหากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้น าหลักธรรมดังกล่าวมาปรับใช้ ปัญหาต่างๆ ก็อาจคลี่คลายและ
สามารถน าพาให้องค์กรมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการแผ่นดินดี
ยิ่งขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพ่ือน ารูปแบบในการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมมาท าให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน                
ศาลรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยราชการนี้ให้เป็นองค์กรที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้บรรลุภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ก าหนดไว้ต่อไป 

 
๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย  

๑.๒.๑ บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ             
เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร 
 

                                                        
 ๔รายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๔, หน้า  ๒๗-๒๙. 
 ๕ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๘/๘๖, อง.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘. 



๔ 

 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน               
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส                     
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
๑.๔  ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง  “รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส                 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย  ดังนี้ 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารราชการ  
และหลักอปริหานิยธรรม  ดังนี้ 

๑.  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการบริหารราชการ 
๒.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ  
๓.  แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ     
๔.  การจัด และแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๕.  หลักอปริหานิยธรรม 
๖.  ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent  Variables)  คือ   

๑. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่อยู่ในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
๒. หลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจ า ๒) การพร้อมเพรียงกัน

ประชุม ๓) ไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ๔) เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่า 
๕) ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง ๖) ค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ  
และ ๗) ให้การอารักขา คุ้มครอง  ปกป้องอันชอบธรรม  และ 

๓. กระบวนการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  ได้แก่ ๑) การวางแผน  
(Planning) ๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ๔) การสั่งการ 
(Directing) ๕) การประสานงาน (Coordinating) ๖) การรายงานผล (Reporting) และ ๗) การ
บริหารงบประมาณ (Budgeting)   

ตัวแปรตำม  (Dependent  Variables)  คือ   
รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือการบริหารราชการของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ 
 
 



๕ 

 
 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลัก  

๑.  ด้ำนประชำกร   
ขอบเขตด้านประชากร : ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกระดับ จ านวน  

๑๐๐ คน โดยมาจากกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
ส านักบริหารกลาง ส านักคดี ๑ - ๕ ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ และสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา และลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ 
จ านวน  ๓๐  คน  รวมจ านวน  ๑๓๐  คน   

๒.  ด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ระดับรอง

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก จนถึงผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน พระสงฆ์นักวิชาการ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ จ านวน  ๑๗  รูป/คน  

๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนสถำนที ่
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการวิจัยจากเฉพาะส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยนี้จะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงมีนาคม ๒๕๖๐  

รวมระยะเวลา ๑๖  เดือน 

 
๑.๕  นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบในการประยุกต์ใช้            
หลักอปริหานิยธรรมเพื่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ไว้ดังนี้ 

รูปแบบ หมายถึง วิธีการบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์กร  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง ด้านการสั่งการ  ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล  
และด้านการบริหารงบประมาณ โดยน าหลักอปริหานิยธรรมตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาก าหนด
เป็นแนวทางในการบริหารงานแต่ละด้าน 

กำรประยุกต์ใช้ หมายถึง การน าหลักอปริหานิยธรรมมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
บริหารราชการ 

หลักอปริหำนิยธรรม  หมายถึง หลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครองเพ่ือแสดงถึง                  
การมีส่วนร่วม และการบริหารอย่างโปร่งใส ๗ ประการ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจ า ๒) การ
พร้อมเพรียงกันประชุม ๓) ไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ๔) เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
หรือผู้อาวุโสกว่า ๕) ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง ๖) ค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพใน
สิ่งที่ควรเคารพ  และ ๗) ให้การอารักขา คุ้มครอง  ปกป้องอันชอบธรรม  

ควำมโปร่งใส หมายถึง กระบวนการท างานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบได ้

 



๖ 

กำรบริหำรรำชกำร หมายถึง การบริหารราชการในแต่ละส่วนงานของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” ๑) การวางแผน (Planning)                
๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ๔) การสั่งการ (Directing)  
๕) การประสานงาน (Coordinating) ๖) การรายงานผล (Reporting) และ ๗) การบริหาร
งบประมาณ (Budgeting)  เท่านั้น 

ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 
๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้รู้และเข้าใจบริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 

๑.๖.๒ ท าให้รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 
๑.๖.๓ ได้รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๑.๖.๔ ผลการวิจัยเรื่องดังกล่าวนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการน าเสนอรูปแบบใน

การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญต่อไป 
 
 
 



๗ 

 
 บทท่ี ๒ 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัย  เรื่อง  “รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ”  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีต่าง  ๆ  ซึ่งประกอบด้วย  แนวคิด  ทฤษฎีการสร้างองค์กร  
หลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  หลักพุทธธรรมโดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  พุทธธรรมในการบริหาร  และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย  ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการบริหาร   
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 ๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ  
 ๒.๔  แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ     

๒.๕  การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๒.๖  หลักอปริหานิยธรรม 

๒.๗  ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นพ้ืนฐานใน
การจัดรูปแบบขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็ก มี
สายบังคับบัญชาสั้น และเป็นรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ที่ไม่มีหน่วยงานขณะนั้นเป็นต้นแบบในการศึกษา
ถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
จึงต้องใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหาร ทั้งของต่างประเทศและประเทศมาผสมผสานกัน โดย
รายละเอียดในส่วนแรก คือ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท๑ คือ แนวคิด แบบเก่า (Old 
Concept) และแนวคิดแบบใหม่  (Modern Concept) 

                                                        
 ๑นพรัตน์  ช่วงเวฬุวรรณ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖), 
หน้า ๒๘. 

 



๘ 

การบริหารโดยใช้แนวคิดแบบเก่า จะเป็นการบริหารที่ยึดถือการบังคับบัญชาหรือความคิด
ของหัวหน้างานเป็นหลัก ปราศจากเหตุผล ใช้หลักความรุนแรง เคร่งครัดผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นใด ๆ การตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง  ไม่มีการกระจายอ านาจ ผู้บังคับบัญชาสมัยเก่า
มักจะคิดว่าการจูงใจให้บุคคลท างานขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ คือ เงินเพียงอย่างเดียว  จึงไม่ได้
ให้ความสนใจในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

ส่วนการบริหารโดยใช้แนวคิดแบบใหม่ จะถือว่าบุคคลมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม  
มีความเต็มใจจะท างานร่วมกัน เปิดโอกาสให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการควบคุม
ตนเอง  ทัศนะของหัวหน้าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีการน าทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจมาใช้ประโยชน์ คือ มีสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เงินไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญ แต่เพียงอย่างเดียว   

๒.๑.๒ ความหมายการบริหาร 
บริหาร เป็นค าที่มาจากค า ๒ ค า คือ “บริ” แปลว่า โดยรอบ และ “หาร” แปลว่า แบ่ง 

รวมความแล้วแปลได้ว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้าง ช่วยกันท าให้ส าเร็จ เป็นค าที่ตรงกับภาษาบาลีว่า 
“ปริหร” ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการปกครองว่าเป็นการน าสังคม หรือหมู่คณะให้ ด าเนินไปโดย
สมบูรณ์ น าหมู่คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน ปริหร อาจจะหมายความว่า การแบ่งงาน การกระจาย
อ านาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะ ในพระไตรปิฎกใช้ ค าว่า ปริหร  
กับกลุ่มสังคม เช่น “อห   ภิกฺขุสงฺฆ   ปริหริสฺสามิ” แปลไดว้่า เราจักปกครองภิกษุสงฆ์๒  

ในภาษาอังกฤษ บริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน (Administatrae) 
หมายถึ ง ช่วยเหลือ (Assist)  หรืออ านวยการ (Direct)  และตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Administration” ซึ่งหมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ นอกจากนั้น ค าว่า บริหารยังมีความ
ใกล้เคียงกับค าว่า (Minister) ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐอีกประการด้วย๓ 
อย่างไรก็ตามในบางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของ
หน่วยงาน และ/หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน   

นอกจากนั้น บริหารอาจให้ความหมายได้อีกว่า หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน๔  ที่ผู้บริหาร
ต้องกระท าอะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึง
ผลลัพธ์ของการกระท าของพวกเขาได้๕ โดยใช้กระบวนการ เช่น ๑) การบริหารคน (Man) ๒) การ
บริหารเงิน (Money) ๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) ๔) การบริหารงานทั่วไป (Management) 
๕) การบริการให้บริการประชาชน (Market) ๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) ๗) การบริหาร
                                                        
 ๒ที.ม.  ๑๐/๙๓/๘๖.  
 ๓กมล  เรือนทอง, “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีต ารวจภูธรลาดยาว”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า  ๙. 
 ๔สุธ ีสุทธิสมบูรณ์,  หลักการบริหารเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖),              
หน้า ๑๒. 
 ๕สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๙ 

ข้อมูลข่าวสาร (Message) ๘)  การบริหารเวลา (Minute) และ ๙) การบริหารการวัดผล 
(Measurement) ในลักษณะเช่นนี้เป็นการน าปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ ต่อการบริหารที่เรียกว่า 9M แต่ละ
ตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย ทั้งยังมีการน าปัจจัยอ่ืน มาใช้เป็นแนวทางในการให้
ความหมายได้อีก เช่น 3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารทั่วไป (Management) และ ๕ ป. ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์   

ในส่วนของนักวิชาการ พบว่า มีหลายท่านที่ให้ค าจ ากัดความไว้  ดังนี้ 
การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอ่ืน๖ การใช้ศิลป์ 

ศาสตร์ และวิชาชีพ๗ ของนักบริหาร๘ ในการประสานความพยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย ๒ คน)  
และทรัพยากรต่างๆ เ พ่ือท าให้ เกิดผลตามต้ องการ๙ หรือร่วมกันด าเนินการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์๑๐ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า๑๑ ซึ่งจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ จากการวิเคราะห์ศึกษา
โดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง๑๒ โดยมีกระบวนการ ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ 
(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ การควบคุมงาน 
(Controlling)  หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)๑๓  

๑)  กรณีที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึง ทักษะและความรู้ที่แต่ละคนได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
จุดหมายจุดใดจุดหนึ่ง โดยทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นอาจเกิดจากการฝึกฝน หรือการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความช านาญ หรือได้รับการพัฒนาทักษะทางการบริหารมาเป็นอย่างดี  ซึ่งคน
เหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศ 
เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๑๔   

                                                        
๖Campbell F Roald, Introduction to Education Administration, (Boston: Allyn and 

Bacon, 1997), p.6. 
๗Massie & Douglas อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าท่ี ประเด็น

และบทวิเคราะห,์ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๖), หน้า ๒-๓. 
๘พระเมธีธรรมาภรณ ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๒-๓. 
๙อนันต์  เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
๑๐Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New York: McMillian, 1947), p.3.  
๑๑Ernest C. Certo, Modern Management: Diversity, Quality, Ethics and Global 

Environment, ed., (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1994), p.4. 
๑๒Frederick W. Taylor, อ้างในสมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๗,  ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
๑๓Henry  Fayol อ้างในวิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หนา้ ๓๙. 
๑๔Peter F. Drucker, อ้างในสมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๖. 



๑๐ 

๒)  กรณีท่ีเป็นศาสตร์ (Science) หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ  
ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น 

๓)  กรณีเป็นวิชาชีพ (Profession) เกิดขึ้นจากทั้งความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดย
มีเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพ ดังนี้  (๑) วิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการมีองค์ความรู้ในวิชาชีพนั้นๆ  
อย่างเป็นระบบ โดยบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ จะต้องได้รับการพัฒนาในเชิงสติปัญญาอยู่ เสมอ  
(๒)  วิชาชีพต้องการความมีทัศนคติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บุคคลในวิชาชีพนั้นๆ  จะต้องมีการ
สืบค้นหาความคิดใหม่ (New ideas) อยู่เสมอ (๓) วิชาชีพเน้นการให้บริการต่อผู้อ่ืน ซึ่งวิชาชีพหนึ่งๆ  
จึงต้องการหลักการเชิงจริยธรรมว่า  เงินไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะใช้วัดผลส าเร็จในวิชาชีพที่ส าคัญ  
(๔)  วิชาชีพมีมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยสมาคมทางวิชาชีพนั้นจะเป็นผู้ก าหนด การเข้าเป็นสมาชิกก็
ต้องได้รับการยอมรับ มีการฝึกฝนอบรมและการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมต่อวิชาชีพนั้นๆ 

นอกจากนั้น การบริหารยังหมายถึงการน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการ
วางแผน (Planning) การอ านวยการ (Directing) และความร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ๑๕ และหมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น (Motivative) ความ
เพียรของผู้อ่ืนเพ่ือสู่เป้าหมายขององค์กร  และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร  
(Communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)๑๖  รวมทั้งเป็น
กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า๑๗ 

การบริหารจัดการให้ได้ผลประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ๑๘  คือ 
๑.  จับจุด หมายถึง การพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม การเริ่มต้นที่ดีต้องเริ่มที่ผู้น าสังคมไทย

ต้องการผู้น าที่เข้มแข็ง การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ศรัทธาและปัญญา ผู้น า คือ ผู้สร้างศรัทธาและใช้ปัญญา
ในการแก้ปัญหา 

๒. จ่อไฟ หมายถึง การจุดประกายให้เกิดศรัทธากับมวลสมาชิก หรือจุดประกายอุดมการณ์
ให้เกิดขึ้นในหัวใจสมาชิก เมื่อเกิดศรัทธาการพัฒนาจะเริ่มต้น เมื่อยังไม่เกิดศรัทธาการพัฒนาก็จะยัง
ไม่เริ่มต้น ผู้น าหรือเจ้าอาวาสจะต้องจุดประกายที่ตนเองก่อนแล้วจุดประกายให้พระเณรในวัด และ
ประชาชนรอบๆ วัด  

๓.  ใส่เชื้อ หมายถึง การจัดประสบการณ์ การพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับกลุ่ม เช่น กิจกรรม
การบวชเรียน การศึกษาปฏิบัติธรรม การส่งเสริมสหกรณ์ การท าวัตรสวดมนต์  เป็นต้น 

๔.  เกื้อกูล หมายถึง การสนับสนุนร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เช่น การร่วมมือกันในลักษณะ 
“บวร”  มีทั้งองค์กรภาครัฐ – เอกชนสนับสนุนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง 
                                                        

๑๕Dale Yoder, Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood Cliffs: 
new Jersey Prentice-Hall. Lnc., 1956), p.7. 

๑๖Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science Research 
Associates lnc.,1995), p.3 

๑๗Enest Dale, Management: Theory and Ptactictice, (New York: Mc Graw-Hill,1993), p.4. 
๑๘อาคม ป้องขันธ์, ดูรายละเอียดใน วัดพัฒนา ๕๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๑ 

๕.  หนุนเนื่อง หมายถึง การเติบโตของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น อุดมการณ์
เหนียวแน่นขึ้น มีกิจกรรมเผยแพร่มากข้ึน 

๖.  ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกอย่างต้องเป็นอุดมการณ์อยู่ในใจของทุกคน คนใน
ชุมชนมีการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นล าดับ 

สรุป การบริหารมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม ซึ่งจะต้องอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความสุขและความสงบเรียบร้อย โดยใช้ศิลป์ ศาสตร์ ในการร่วมกันด าเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ส าหรับทุกฝ่าย 

 
ตารางท่ี  ๒.๑  ความหมายการบริหาร 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
Henry  Fayol, (2545, p.39). การบริหาร  หมายรวมถึง  การวางแผน  (Planning)           

การจัดการองค์การ (Organizing)  การบั งคับการ  
(Commanding)  การประสานงาน (Coordinating)            
และการควบคุมงาน  (Controlling)   

Massie & Douglas, (2546, pp.2-3). การบริหาร  หมายถึง  ศิลป์  ศาสตร์  และวิชาชีพ 
Herbert A. Simon, (1947, p.3). การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่  ๒  คน       

ขึ้นไปร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
Frederick W. Taylor, (2523, p.27). งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์  

จากการวิเคราะห์ศึกษาอย่างรอบคอบ  เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

Peter F. Drucker, (2523, p.6). การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน  เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจ าหน่าย  และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 

E.N. Chapman , (1995, p.3). 
 

การขับเคลื่อนภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อื่นคือ 
๑. การเป็นผู้น า (Leadership) 
๒. การแนะแนว (Guiding) 
๓. การกระตุ้น (Motivative) 
๔. การให้ก าลังใจ (Inspiring) 
๕. การสื่อสาร (Communicating) 
๖. การวางแผน (Planning) 
๗. การจัดการ (Management) 

Enest Dale, (1993, p.4). 
 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๑  ความหมายการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dale Yoder, (1956, p.3). การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มี การ

วางแผน (Planning) การอ านวยการ (Directing) และ
ความร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

Campbell F Roald, (1997, p.6). ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 
อนันต์  เกตุวงศ์, (๒๕๒๓, หน้า ๒๗). การประสานความพยายามของมนุษย์ และทรัพยากร             

ต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผลตามต้องการ 
พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๒-๓). 

การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จ               
โดยอาศัยคนอ่ืน  ซึ่งนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผน                
จัดองค์กร อ านวยการ  และควบคุมทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   

สมยศ นาวีการ, (๒๕๔๔, หน้า ๑๘). การบริหารเป็นศาสตร์ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าต้อง
กระท าอะไร  และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์
ของการกระท าของพวกเขาได้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์, (๒๕๓๖, หน้า ๑๒). 
 

การบริหาร  หมายถึง  การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยคน (Man)  เงิน 
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน  
(Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

อาคม ป้องขันธ์, (๒๕๕๑, หน้า ๑๐-๑๑) 
 

การบริหารจัดการต้องประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ      
คือ ๑. จับจุด ๒. จ่อไฟ ๓. ใส่เชื้อ ๔. เกื้อกูล ๕. หนุนเนื่อง 
๖. ยั่งยืน 

 
๒.๑.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นแนวทางส าคัญที่ในการน าไปสู่การบริหารจัดการภายใน

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงาน  มีดังนี้ 
๒.๑.๓.๑  ทฤษฎีการจัดการทางการบริหารของฟาโยล เฮนรี่ (Fayol Henri) 
ในหนั งสื อ  Industrial and General Administration ของ  Fayol Henri๑๙                   

ได้กล่าวถึงผลของความส าเร็จในระบบการจัดการจากคณะผู้บริหารระดับต้นไว้ว่า  การจัดการเป็น
ทฤษฎี ที่สามารถสอนและเรียนรู้ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ทั้งนี้ ทฤษฎีดังกล่าวยังแยกไว้  
๓ ส่วน กล่าวคือ 
                                                        
 ๑๙Fayol, Henri, Industrial and General Administration, (New York: Mc-Grew Hill, 1930). 
pp.17-18. 



๑๓ 

ส่วนที่หนึ่ง หน้าที่การจัดการ (Management Function)   
แบ่งได้เป็น ๕ กระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา 

การประสานงาน  และการควบคุม  ซึ่งสาระส าคัญของกระบวนการต่าง ๆ  มีดังนี้ 
๑)  การวางแผน  (Planning)  เป็นแบบฝึกหัดในการตรวจสอบอนาคตและเขียน

แผนปฏิบัติขึ้น  เขายังระบุว่าความสามัคคี  ความต่อเนื่อง  ความยืดหยุ่น  และความเที่ยงตรงเป็น
ลักษณะกว้าง ๆ  ของแผนปฏิบัติการที่ดี 

๒)  การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การสร้างโครงสร้างคู่ (มนุษย์และ
วัสดุอุปกรณ์) เพ่ือท าให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ยังระบุว่าผู้จัดระเบียบองค์การหรือผู้จัดการมี
หน้าที่ทางการจัดการที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ประกันว่าแผนได้เตรียมโดยได้รับการวินิจฉัยเป็นอย่าง
ดีแล้ว และน าออกมาปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด (๒) เห็นว่าการจัดระเบียบคนและวัสดุอุปกรณ์
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ทรัพยากร และข้อก าหนดองค์การ (๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าตึกที่มี
ความสามารถและกระตือรือร้น (๔) ท ากิจกรรมให้เข้ากันได้ดีและประสานการท างาน  (๕ )  
ก าหนดการตัดสินใจที่ชัดเจนถี่ถ้วน (๖) เตรียมการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแต่ละแผนกต้อง
ท าโดยคนที่มีความสามารถและกระตือรือร้น พนักงานแต่ละคนต้องอยู่ในที่ที่เขาสามารถให้บริการได้
สูงสุด (๗) ก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน (๘) ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบ (๙) ให้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับบริการที่ให้ (๑๐) ใช้บทลงโทษเพ่ือป้องกันความผิดพลาด  
(๑๑) ยึดระเบียบวินัย (๑๒) ประกันว่าผลประโยชน์ของเอกบุคคลสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไป  
(๑๓) ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเอกภาพของการบังคับบัญชา (๑๔) ดูแลทั้งวัสดุอุปกรณ์และความ
เป็นระเบียบของคน (๑๕) ควบคุมทุกอย่างได ้(๑๖) ต่อต้านการใช้กฎที่มากเกินไป ระเบียบที่เคร่งครัด  
และการควบคุมด้วยเอกสาร 

๓) ออกค าสั่ง (Commanding) หมายถึง การธ ารงไว้ซึ่งกิจกรรมในหมู่บุคลากร
ขององค์กร โดยวิธีการที่ผู้จัดการจะออกค าสั่งควรมีลักษณะดังนี้ (๑) มีความรู้ในตัวบุคลากรของเขา
อย่างละเอียดสมบูรณ์ (๒) พัฒนาความสามารถ (๓)  เป็นตัวอย่างที่ดี (๔) ตรวจสอบองค์การเป็น
ระยะๆ โดยการใช้แผนภูมิองค์การ (๕)  มีการประชุมร่วมกัน 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ประกอบด้วย การท างานร่วมกัน การท าให้
กิจกรรมและการท างานเข้ากันด้วยดี   

๕)  การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย การตรวจสอบดูว่าทุกสิ่งเกิดขึ้น
สอดคล้องกับแผนที่น ามาใช้ออกค าสั่ง และหลักการที่ตั้งข้ึนหรือไม่ 

ส่วนที่สอง  คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูง 
คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงจะต้องพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกาย 

จิตใจ ปฏิภาณไหวพริบ มีการศึกษาพัฒนาความรู้ เทคนิคในการท างาน และประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่า 
“ความสามารถทางด้านการจัดการ”   

ส่วนที่สาม หลักการจัดการ (Management Principle) มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ คือ  
๑)  หลักอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  (Authority & Responsibility)  
๒)  หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  (Unity of Command)  
๓)  หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  (Unity of Direction)  



๑๔ 

๔)  หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงานบังคับบัญชา  (Scalar Chain)  
๕)  หลักของการแบ่งงานกันท า  (Division of Work or Specialization)  
๖)  หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย  (Discipline)  
๗)  หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 

(Subordination of individual to General Interest)  
๘)  หลักการของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน  (Remuneration) 
๙)  หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง  (Centralization)  
๑๐)  หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย  (Order)  
๑๑)  หลักของความเสมอภาค  (Equity)  
๑๒)  หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน  (Stability of Tenure) 
๑๓)  หลักของความคิดริเริ่ม  (Initiative)  
๑๔)  หลักของความสามัคคี  (Esprit de corps) คือ  

๒.๑.๓.๒ ทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ แมกซ ์เว็บเบอร์ (Max Weber) 
ทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ Max  Weber๒๐ เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง  

ปี ค.ศ. ๑๘๖๔-๑๙๒๐ โดย  Weber  ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและกิจกรรมขององค์การ 
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่ โดยเรียกรูปแบบองค์การในอุดมคติว่า ระบบราชการ  
(Bureaucracy)  เขามีความเชื่อในรูปแบบองค์การนี้ว่า เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่จะท าให้องค์การต่างๆ 
มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ซึ่งหลักการของระบบราชการในทัศนะของเขาประกอบด้วย  
การแบ่งงานกันท า (Division of Work) หลักการก าหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (A clearly 
defined hierarchy) หลักการของกฎและระเบียบทางราชการ (Rules and regulations) และ
หลักการความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ (Impersonal relationships) 

หลักการของทฤษฎีนี้มีส่วนคล้ายกับทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องของ
ความเป็นอุดมคติ (Ideology) ความมีเหตุผล (Rationality) ความสามารถในการพยากรณ์ (Predictability) 
ความเป็นทางการ (Impersonality) ความสามารถทางเทคนิค (Technical competence)  และ
ความเป็นอ านาจนิยม (Authoritarianism)  ของ  Frederick W. Taylor อย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎี
ระบบราชการจะมีส่วนของรูปธรรมหรือวิธีการน าไปปฏิบัติน้อยกว่าทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
ของ Taylor แต่ตัวแบบ (Model) ที่เป็นอุดมคติของ Weber ยังคงมีองค์การขนาดใหญ่หลายแห่ง
น ามาใช้ ซึ่งทฤษฎีระบบราชการของ Weber มีดังนี้ 

๑)  การถูกผูกมัดโดยกฎ เป็นระบบราชการพันธุ์แท้ ท าหน้าที่สอดคล้องกับกฎ      
ที่เป็นนามธรรมที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucracy) ได้รับการยกเว้นในเรื่อง
ส่วนตัว แต่ก็มีการควบคุมที่เป็นระบบเหนือการกระท าในทางราชการ ระบบของกฎช่วยก่อให้เกิด
ความเป็นมาตรฐาน  และความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกรณีต่าง ๆ และไม่รวมถึงการไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบของบุคคลและอารมณ์ 

                                                        
 ๒๐Max Weber, The Theory of Social and Economic Organizations, Translated by 
A.M.Handerson and T. Parsons, (New York: Free Press, 1947), pp.221-225. 



๑๕ 

๒)  ขอบเขตของความสามารถจ าเพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับ (๑) ขอบเขตของการ
บังคับให้ท าหน้าที่ซึ่งถูกแยกออกมาจากส่วนหนึ่งของระบบแรงงานที่เป็นระบบ (๒) การให้อ านาจ
หน้าที่ในการท าหน้าที่ (๓) วิธีการบังคับที่จ าเป็นได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนและการใช้ที่ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่แน่นอน   

๓)  หลักการของสายการบังคับบัญชา  การจัดระเบียบจะท าตามหลักการของสาย
การบังคับบัญชาของหน่วยงานที่ต่ ากว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่สูงกว่า  คือ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนในสายการบังคับบัญชาการบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อหัวหน้างานในการ
กระท าของเขา 

๔)  ความจ าเป็นของการฝึกอบรมพิเศษ กฎที่ควบคุมความประพฤติของเจ้าหน้าที่
อาจเป็นกฎทางเทคนิคหรือบรรทัดฐาน ถ้าหากต้องการให้น าไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเต็มที่  
การฝึกอบรมพิเศษก็เป็นสิ่งจ าเป็น   

๕)  การมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเรื่องหลักการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ ใช้ในการผลิตหรือบริการ และจะต้องไม่เกี่ยวข้อง            
กับทรัพย์สินที่ เป็นขององค์การซึ่งเป็นของส านักงานมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่           
และไม่มีการยึดต าแหน่งของส านักงานโดยเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด การแยกคนออกจากองค์การ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์การ  และป้องกันผู้ครองต าแหน่งจากการใช้ต าแหน่ง
อย่างผิด ๆ  ผู้บริหารในอุดมคติท าหน้าที่ด้วยวิญญาณท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตัว 

๖)  การเก็บรวบรวม เป็นการรวบรวมและเก็บไว้ซึ่งการตีความบรรทัดฐานที่เป็น
ระบบและบังคับใช้กฎที่ไม่อาจรักษาไว้โดยการสื่อสารทางวาจา 

๗)  การบริการอาชีพ ประกอบด้วย (๑) ได้เงินเดือนตามความรับผิดชอบและ
สถานะทางสังคม (๒) การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและความก้าวหน้าทางอาชีพที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความอาวุโสและผลสัมฤทธิ์ และ (๓) เครื่องมืออุทธรณ์และร้องทุกข์ บริการในองค์การระบบราชการ   

๘)  หน้าที่ที่ไม่ใช่ระบบราชการ  หมายถึง  ในฐานะระบบราชการมีหัวหน้า            
เป็นผู้ก่อตั้งกฎให้ปฏิบัติตามและตัดสินใจว่าเป้าหมายใดที่เจ้าหน้าที่บริหารต้องสนองตอบ   

ลักษณะองค์การระบบราชการ (Bureaucracy) ประกอบด้วย ๑) มีการควบคุม
กันโดยการแบ่งล าดับชั้นของการบังคับบัญชา (Hierarchy) ๒) การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
กฎและระเบียบ (Rule and Regulation) ๓) มีการจัดคนที่มีความรู้ความช านาญ เข้าด้วยกัน 
(Specialization) ๔) การบริหารงานโดยไม่อาศัยเรื่องส่วนตัว (Impersonality) ๕) การยึดถือ
ความสามารถทางวิชาการ (Technical Competence) ๖) ให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคคล (Training 
and Development) ๗) แยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากตัวองค์การ (Individual Interest, 
Official) ซ่ึงข้อดีและข้อเสียของระบบราชการสามารถแยกได้ ดังนี้ 

ข้อดีขององค์การระบบราชการ  คือ   
(๑)  เป็นการควบคุมโดยอาศัยการจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา  
(๒)  ไม่สนใจตัวบุคคล   
(๓)  เน้นที่ตัวบทกฎหมายและความมีเหตุผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพ   



๑๖ 

(๔)  เน้นความส าคัญของโครงสร้าง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม สนใจต่อการบริหาร
ภายใน นอกจากนั้นยังมีข้อดีในเรื่ององค์การมีประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency) และมี               
ความเสมอภาค (Equity) 

ข้อเสียขององค์การระบบราชการ คือ  
(๑)  เกิดความแปลกแยก (Alienation) ต่อองค์การงาน และกฎระเบียบ  
(๒)  เกิดความเฉื่อยชา ไม่มีประสิทธิภาพ   
(๓)  เกิดความล่าช้า (Red Tape) เพราะต้องเน้นกฎหรือระเบียบ และการติดต่อ           

สื่อสารแบบเป็นทางการ  
(๔)  ความไม่คล่องตัว (Rigidity)  เนื่องจากเน้นการควบคุมจากเบื้องบน  
(๕)  เน้นความส าคัญของกฎหรือระเบียบและข้อบังคับมากเกินไปจนมองข้าม

ความส าคัญในส่วนอื่น  
(๖)  แบ่งแยกงานกันตามความถนัดมากจนเกินไป  
(๗)  ขาดการประสานงาน (Lack of Coordination) 

๒.๑.๓.๓ ทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัดระเบียบองค์การของ ลูเธอร์  กูลิค 
และเออร์วิกค์ (Luther Gulick & Urwick) 

ทฤษฎีการบริหารของ Luther Gulick & Urwick๒๑  เป็นทฤษฎีทางการบริหาร
แบบคลาสสิค โดย Luther Gulick & Urwick ได้พัฒนาหลักการของการจัดองค์การ (Organization 
principles) จากการรวบรวมหลักการและแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ ไว้ในหนังสือชื่อ Paper 
on the Science of Administration : Notes on the Theory of Organization โดยเสนอ
แนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งสาระส าคัญของแนวความคิด คือ ประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด
ของการบริหาร  และเพ่ือให้การบริหารงานในทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพจะต้องมีการแบ่งงานกันท า   
ตามความเหมาะสม ตามความจ าเป็น และตามความถนัด โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบองค์การ
เป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันมา จนกลายเป็นทฤษฎีการบริหารที่รู้จัก
ว่า POSDCoRB๒๒  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

๑ )  P-Planning : การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่ งเป็นการ
เตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องวางแผน วางเค้าโครง เพราะการ
วางแผนเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะ
ท างานให้ส าเร็จ รูปแบบของแผนงานควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
มาตรฐานของงาน   

                                                        
 ๒๑Gulick L. and Urwick J, Papers on the Science of Administration, (New York:  
Institute of Public Administration, 1973), p.25. 

๒๒เติมศักดิ์  ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 



๑๗ 

๒)  O-Organizing : การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work)  เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน  หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้อาจ
พิจารณาในแง่ของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแง่ของหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
หลัก (Line) และหน่วยงานสนับสนุน (Staff) เป็นต้น 

การจัดองค์การเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะถ้ามีการจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้เกิด
ความราบรื่นในองค์การนั้น  ในการจัดองค์การอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การ เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และการ
ติดต่อ  

๓)  S-Staffing : การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหาร  
พึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่
ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลและให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน  

ในปัจจุบันการบริหารงานบุคคลมี  ๒  ระบบ คือ  
ระบบคุณธรรม (Merit system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์  

๔ ประการ คือ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความม่ังคง และหลักความเป็นกลาง  
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับ

ระบบคุณธรรม ส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติหรือระบบพวกพ้อง  
๔)  D-Directing  :  การอ านวยการ  เป็นภารกิจการใช้ศิลปะในการบริหารงาน  

เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการ
ตัดสินใจ (Decision making) เป็นต้น การอ านวยการถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร  
และเป็นบทบาทที่ส าคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมขององค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผน หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้  
การสั่งการเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน หรือด าเนินการใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยอาจสั่งการได้ ๒ วิธี คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสั่งการ
ด้วยวาจา  

การสั่งการที่ดีต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ  โดยผู้บริหารต้องมีข้อมูลที่
ถูกต้องประกอบการสั่ งการ  เป็นการสั่งการที่ค านึงถึงความสามารถของผู้ รับค าสั่ ง  ทั้ งนี้                 
การสั่งการต้องเป็นปัจจัยเกื้อกูลในการปฏิบัติงานและเป็นค าสั่งที่ชัดเจน  

๕)  Co-Coordinating : การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของ
กระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ   

การประสานงานถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องใช้
ในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การด าเนินการให้ส าเร็จ โดยมี
ทัง้วิธีการประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ 



๑๘ 

๖)  R-Reporting : การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) ในองค์การอยู่ด้วย โดยเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงาน
บุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้
สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่เพียงใด มีอุปสรรคและ
ข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือ
จะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และ
จะได้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบด้วย  

๗)  B-Budgeting : การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท า
บัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งในการบริหารงานผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติ ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ได้แก่ การจัดท างบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงิน
เพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือค่าใช้จ่าย และขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การด าเนินการใช้เงินเพ่ือจัดซื้อหรือจัด
จ้างตามงบประมาณที่ได้รับนั้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าลักษณะส าคัญของการบริหารของ Gulick and Urwick  
ประกอบด้วย  การวางแผน การจัดองค์การ  การจัดคนเข้าท างาน  การอ านวยการ การประสานงาน  
และการงบประมาณ  มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากลักษณะส าคัญของการบริหารดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ควรปฏิบัติตามเพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์กรเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 
ตารางที ่๒.๒  ทฤษฎีการบริหาร 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
Henri Fayol, (1930. pp.17-18). ทฤษฎีการจัดการทางการบริหารของ Fayol  Henri  

ประกอบด้วย ๓  ส่วน 
ส่วนที่หนึ่ง  หน้าที่การจัดการ  คือ  การวางแผน                
การจัดองค์การ  การบังคับบัญชา  การประสานงาน  
และการควบคุม   
ส่วนที่สอง  คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงต้องพร้อม
ด้วยความสามารถทางด้านการจัดการ  
ส่วนที่สาม  หลักการจัดการ  เช่น  หลักอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ  หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียง
คนเดียว  หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  หลักของ
การธ ารงไว้ซึ่ งสายงานหลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย                
เป็นต้น 

 
 



๑๙ 

ตารางที่ ๒.๒ ทฤษฎีการบริหาร  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

Max Weber, (1947, pp. 221-225). 
 

ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucracy)  ของ 
Max Weber  ประกอบด้วย   
๑)  มีการควบคุมกันโดยการแบ่งล าดับชั้นของการบังคับ
บัญชา   
๒ )  การปฏิบัติ งานทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎและ
ระเบียบ   
๓)  การจัดคนที่มีความรู้ความช านาญเข้าด้วยกัน   
๔)  การบริหารงานโดยไม่อาศัยเรื่องส่วนตัว   
๕)  เน้นการยึดถือความสามารถทางวิชาการ   
๖) การเน้นความส าคัญของการพัฒนาบุคคล   
๗)  แยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากองค์การ  

Gulick L. and Urwick J, (1973, p.25). ทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัดระเบียบองค์การ
“POSDCoRB” ของ  Luther Gulick & Urwick 
ประกอบด้วย   
๑)  การวางแผน   
๒)  การจัดองค์การ   
๓)  การจัดคนเข้าท างาน   
๔)  การสั่งการ  
๕)  การประสานงาน   
๖)  การรายงานผล  
๗)  การบริหารงบประมาณ  

 
๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

๒.๒.๑ หลักธรรมาภิบาล 
การกระท าหรือวิธีปฏิบัติในการปกครองหรือบริหารจัดการที่ดี (The proactive of Good 

Governance) นั้น มีความหมายรวมถึง ค าว่า การใช้หลักธรรมาภิบาล โดยค าว่า ธรรมาภิบาล  
(Good Governance) เป็นรากศัพท์ที่มาจากค าว่า ธรรม แปลว่า ความดี หรือ กฎเกณฑ์ ส่วนค าว่า  
อภิบาล แปลว่า บ ารุงรักษา ปกครอง๒๓ โดยปรากฏในรายงานเรื่อง “Sub-Sahara : From Crisis to 
Sustainable Growth” ของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๙ โดยให้ความหมายว่า  
เป็นลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง และการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการ

                                                        
๒๓บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันปกเกล้า, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗.  



๒๐ 

กฎหมายที่เป็นอิสระในส่วนราชการฝ่ายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปร่งใสรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้  ในส่วนของเอกชนมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ โดยเรียกว่า Corporation Governance หรือ
บรรษัทภิบาลซึ่งเป็นการใช้หลักธรรมที่ถูกต้องเพ่ือเสริมศักยภาพในการด าเนินงาน  ในขณะที่
พจนานุกรมของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความหมายไว้ว่า Governance means (๑) the act, 
process, or power of governing ; government, (๒) the state of being governed.”๒๔ ซึ่ง
หมายถึง การกระท า กระบวนการ หรืออ านาจในการบริหารการปกครอง เมื่อใช้กับรัฐจะมี
ความหมายใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับค าว่า ภาครัฐ (State) ซึ่งอาจหมายถึง รัฐบาล (Government)  
และระบบราชการ  (Civil service)   

ธรรมาภิบาล เป็นการรวมค าของธรรม และอภิบาล เป็นธรรมาภิบาล โดยเป็นวิธีการที่ดี 
ในการใช้อ านาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร๒๕ ซึ่งเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ 
ที่มุ่งเน้นหลักการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่รูปแบบทฤษฎี การบริหารงาน๒๖  ซึ่งหากมีการ
น ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นทุกภาคของสังคม๒๗ เพราะในการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public participation) ประชาชนทั้งหญิงและชายมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม โดย
ผ่านสถาบันต่าง ๆ ที่มีอ านาจโดยชอบธรรม (๒) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law) การปกครอง
ประเทศจะใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนต้องเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใช้ใน
ประเทศต้องมีความยุติธรรม และบังคับใช้กับทุกคนในกลุ่มต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
๓) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) กระบวนการท างาน กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ มีความเปิดเผย
ตรงไปตรงมาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้เป็นอิสระ (Free flow of information) 
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ๔) การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม (Consensus orientation) การตัดสินใจด าเนินนโยบาย
ใดๆ ของรัฐต้องมีการประสานความต้องการ หรือผลประโยชน์ที่แตกต่างของกลุ่มคนในสังคมให้เกิด
เป็นความเห็นที่ตรงกัน (Board Consensus) บนพ้ืนฐานของสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
โดยรวม ๕) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy) การเข้าสู่อ านาจทางการเมืองมี
ความชอบธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ๖) ความเสมอภาค (Equality) ประชาชนทุกคนมี
ความสามารถเท่าเทียมกันในการเข้าถึงในโอกาสต่างๆ ในสังคม เช่น โอกาสพัฒนาหรือมีความกินดีอยู่ดี 
๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) กระบวนการและสถาบันต่างๆ  

                                                        
 ๒๔William Morris, The American Heritage Dictionary, (Boston: Houghton Mifflin, 1982), 
p. 569.  
 ๒๕บวรศักดิ์  อุวรรณโณ,  ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘ มิถุนายน  
๒๕๔๕, สถาบันพระปกเกล้า, หน้า  ๘ – ๑๘.    
 ๒๖ถวิลวดี  บุรีกุล  และคณะ, โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี,  
(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๓.  
 ๒๗อุดม  มุ่งเกษม, Governance กับการพัฒนาข้าราชการ, (กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์,  
๒๕๔๕), หน้า ๑.   



๒๑ 

เช่น รัฐสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม
โดยรวม รวมถึงการท างานอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๘) พันธะความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) การตัดสินใจใดๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท าต่อสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับ
หน่วยงานนั้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก และมีจิตใจที่เสียสละเห็น
คุณค่าของสังคมที่ตนสังกัดอยู่ ๙) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) การที่ผู้น าและ
ประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศน์จะเป็นการสร้างธรรมาภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน๒๘ 

จากความหมายข้างต้นของธรรมาภิบาล จะเห็นได้ว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบ
ของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาจากการน า
แนวนโยบายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลของหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญ  
ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศ หรือส านักนายกรัฐมนตรี ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(ก.พ.)  ซึ่งจะพบว่าแต่ละหน่วยงานของรัฐจะก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้คล้ายกัน คือ  
๑) หลักความโปร่งใส (Transparency) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  โดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส มีกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์ กติกา ข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ได้สะดวก มีระบบตรวจสอบที่ดี มีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ ๒) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มี
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่มี ความเที่ยงตรงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบังคับใช้มีความ
ยุติธรรม และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ๓) หลักความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจ
กระท าการใดๆ ต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน
นั้น  และกล้ าที่ จะยอมรับผลจากการกระท านั้น  ๔) หลักความเสมอภาค (Equality and 
inclusiveness) มีการกระจาย การพัฒนา และประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐพึงจัดสรรอย่างทั่วถึงทัดเทียม  
ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้  ๕) หลักการมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม (Consensus 
orientation) เมื่อมีความแตกต่างในสังคมจะต้องด าเนินการหาข้อตกลงร่วมที่ดีที่สุด เป็นกลางที่สุด  
๖) หลักคุณธรรม (Morality) มีจิตส านึก ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ๗) หลักความคุ้มค่า หรือหลักประกันประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดถือประโยชน์สูงสุดของสังคมและประเทศชาติ ๘) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่
ส าคัญ และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ 

หลักการบริหารราชการที่ดี พบว่า หน่วยราชการหลายหน่วยงานสนับสนุนให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติ ดังเช่น 

                                                        
 ๒๘เกรียงศักด์  เจริญวงค์ศักดิ์,  “ธรรมรัฐภาคการเมือง : บทบาทภาคีการเมือง”,  สารวุฒิสภา ๖, ๙ 
(กันยายน  ๒๕๔๕) : ๓๕.  



๒๒ 

ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง ระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม  
๒๕๔๒ โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ ซึ่งได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลัก ดังนี้ ๑) หลักนิติธรรม 
เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้
สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล ๒) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม  โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์  
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ ๓) หลักความโปร่งใส  
เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 
ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่างสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจน ๔) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ ๕) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่  
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผล
จากการกระท าของตนเอง ๖) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า  
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

ต่อมาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖๒๙ ได้
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีทาง และวัฒนธรรมการท างาน
อย่างจริงจัง ตลอดจนแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยใน
กรอบของหลักการ ๑๐ ประการ ดังกล่าว มีดังนี้ 

๑) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
๒) หลักคุณธรรม (Virtue Principles) 
๓) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
๔) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
๕) หลักความพร้อมที่จะรับผิดชอบและหลักความพร้อมที่จะตรวจสอบ (Responsibility 

and Accountability) 
๖) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

                                                        
 ๒๙พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๐๐ ก  
ราชกิจจานุเบกษา, ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๖. 



๒๓ 

๗) หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) 
๘) หลักการบริหารจัดการ (Administration & Management) 
๙) หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) 
๑๐) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology & Communication) 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดองค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย มี ๑๑ องค์ประกอบ คือ หลักการมีส่วนร่วม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม  
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความรู้และทักษะที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความเสมอภาคทางเพศ 
ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ก ากับดูแล จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
ของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นด้านการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการ
กระจายอ านาจ ซึ่งเป็นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง๓๐   

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยในการด าเนินการดังกล่าวนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บุคคล
ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามล าดับขั้นตอนเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร   

 
ตารางที ่๒.๓  ความหมายธรรมาภิบาล 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, (๒๕๔๕, หน้า ๘ –๑๘).    หลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ได้ ใน                 

ทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ือความเป็นธรรม  
ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
โดยต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้  
และการมีส่วนร่วม  

ถวิลวดี  บุรีกุล  และคณะ,  (๒๕๔๕, หน้า ๓). ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารแนวใหม่ ซึ่งหากมีการ
น ามาใช้ในการบริหารจะเกิดความเป็นธรรม ความสุจริต  
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้
กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน   

อุดม  มุ่งเกษม, (๒๕๔๕, ค าน า).   ธรรมาภิบาล คือ สิ่งที่สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นทุกภาคของสังคม 

 

                                                        
 ๓๐สุดจิต  นิมิตกุล,  กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี : ในการปกครองที่ดี (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : บุรพะการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔.   



๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๓  ความหมายธรรมาภิบาล (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

เกรียงศักด์  เจริญวงค์ศักดิ์, (๒๕๔๕, 
หน้า ๓๕). 

ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public participation) ๒) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of 
Law) ๓) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) ๔) การมี
ฉั น ท า นุ มั ติ ร่ ว ม ใ น สั ง ค ม  ( Consensus orientation)  
๕) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy)  
๖) ความเสมอภาค (Equality) ๗) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) ๘) พันธะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ๙) การมี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision)   

 
๒.๒.๒  หลักความโปร่งใส 
ความหมาย ค าว่า โปร่งใส พจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔๓๑  

ให้ความหมายว่าหมายถึง มีสมบัติที่แสงผ่านได้ และมองเห็นได้ตลอด   
ส าหรับความโปร่งใส (Transparency) ในความหมายทางการบริหาร อาจหมายถึง สถานะ

ที่ชัดเจน ชัดแจ้งไม่คลุมเครือของการบริหารภาครัฐ ในการด าเนินธุรกรรมใด ที่สามารถตรวจสอบได้  
อธิบายต่อสาธารณะได้อย่างมีเหตุมีผลและมีหลักเกณฑ์ หรือเป็นการกระท าที่ตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน๓๒ และระบบที่จะช่วยให้ความโปร่งใส
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล ก็คือ ธรรมาภิบาล หรือการก ากับดูแลที่ดี   

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ 
และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่รวมกันอย่างสงบสุข มีความรู้ รักสามัคคี และรวมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข็มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ประเทศเพ่ือบรรเทา
ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนรวมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย๓๓ 

                                                        
๓๑พจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 

๒๕๕๖), หน้า ๗๖๗. 
๓๒ศรีพัชรา สิทธิก าจร  แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”,  

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
๒๕๕๑), หน้า ๗๑–๗๒.                  

๓๓สุดจิต นิมิตกุล, “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี” ใน การปกครองที่ดี (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓-๒๔. 



๒๕ 

โดยทั่วไปความโปร่งใส ประกอบไปด้วยหลักการย่อย ๔ หลักการ คือ ความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง ด้านการให้คุณ ด้านการใหโ้ทษ และด้านการเปิดเผยข้อมูล  

หลักการที่หนึ่ง ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย ต้องมีการตรวจสอบภายในที่
เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น ต้องสามารถเห็นระบบงาน
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน เจ้าหน้าที่ต้องอยู่บน
มาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรม และต้องมีฝ่ายควบคุม ตรวจสอบที่เข้มแข็ง  

หลักการที่สอง ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วย ต้องมีค่าตอบแทนพิเศษในการ
ปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ ต้องมีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมี
ค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ ต้องมีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

หลักการที่สาม ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วย ต้องมีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิดอย่างยุติธรรม ต้องมีการลงโทษจริงจังหนักเบา
ตามเหตุแห่งการกระท าผิด ต้องมีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่รวดเร็ว  

หลักการที่สี่ ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วย ประชาชนได้เข้ามารับรู้การท างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทาน
การออก กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาส
ควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น และมีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 

ในปัจจุบันในวงการวิชาการยังไม่มีค านิยาม “ความโปร่งใส” ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
ความโปร่งใสของหน่วยงานในทัศนะของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกับความ
โปร่งใสของหน่วยงานในทัศนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็มีความ
แตกต่างกัน๓๔ 

การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร มีดัชนี ๘ ตัว คือ ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความโปร่งใสด้านการบริหารงาน  
ความโปร่งใสด้านการบริการแก่ประชาชน ความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล ความโปร่งใสด้าน
การบริหารงบประมาณ ความโปร่งใสด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ความโปร่งใสด้านการ
เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานตามจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐไว้ ๗ ตัว คือ ดัชนีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดัชนีการมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  ดัชนี
คุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดัชนีความเชื่อมั่นใน
องค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ดัชนีการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

                                                        
๓๔วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวัลย์  จิตรถเวช, “ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” 

โครงการวิจัยความรู้และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท
ของประชาคมอาเซียน, ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๗, หน้า ๒๖-๒๗.   



๒๖ 

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ระบุว่า เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
สนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส าคัญ กฎระเบียบและนโยบายอ่ืนๆ ต่อสาธารณะจะต้องแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส าคัญตลอดจนกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
และการบริหารบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ จะต้องกระท าในลักษณะเสมอภาค ไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวก และมีเหตุผล 

โดยสรุป ความโปร่งใส (Transparency) จะเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การบริหารงานมี
ความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและหลักเกณฑ์ หรือเป็นการ
กระท าท่ีตรงไปตรงมา อันจะท าให้ความยุติธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมาก
ขึ้น   

 
ตารางที ่๒.๔  ความหมายความโปร่งใส 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศรีพัชรา  สิทธิก าจร  แก้วพิจิตร, (๒๕๕๑, 
หน้า ๗๑-๗๒). 
 

ความโปร่งใส  (Transparency)  ในความหมายทางการ
บริหาร หมายถึง การกระท าที่ตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยสะดวก ตลอดจน มีระบบ
หรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่ มี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน 

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวัลย์ จิตรถ
เวช, (๒๕๕๗,  หน้า ๒๖-๒๗).   

การประเมินความโปร่งใสของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
มีดัชนี ๘ ตัว คือ ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ความโปร่งใสด้านการบริหารงาน ความโปร่งใสด้านการ
บริการแก่ประชาชน ความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
บุคคล  ความโปร่ งใส ด้ านการบริหารงบประมาณ               
ความโปร่งใสด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
ความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
และความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานตามจริยธรรม                
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินความโปร่งใสของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ              
มีดัชนี ๗ ตัว คือ ดัชนีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ดัชนีการมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดัชนีความเชื่อมั่น 

 
 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๔  ความหมายความโปร่งใส (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

 ในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน ดัชนีผลสัมฤทธิ์              
การปฏิบัติราชการ และดัชนีการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ              
และควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี หลายประการ                  
เช่น ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุด (The Supremacy of Constitution) ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ของ  
Hans Kelsen และทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองของ Sieyes                    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ อ านาจหน้าที่
แตกต่างตามกาลสมัย ซึ่งรายละเอียดของแต่ละแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้น  
มีดังนี้   
 ๒.๓.๑ แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ   

แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญพัฒนามาจากแนวความคิดว่าด้วยการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยศาลรัฐธรรมนูญ เกิดข้ึนภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ  
หลักนิติรัฐ และแนวคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยม 

รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นแนวความคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญ ลายลักษณ์
อักษรให้เป็นเครื่องมือในการก าหนดรูปแบบการปกครอง และก าหนดกลไกอันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infra – Structure) ในการจัดองค์กรบริหารของรัฐ๓๕ 

นอกจากนั้นความหมายของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
ดังต่อไปนี้๓๖ รัฐธรรมนูญนิยม เป็นแนวคิดที่ต้องการจะจ ากัดอ านาจ ๒ ประการ ที่กระทบรัฐบาล  
ประการแรก คือ การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน ภายใต้หลักนิติรัฐ  
และรัฐถูกห้ามที่จะรุกล้ าในดินแดนที่เป็นส่วนตัวของประชาชน ประการที่สอง คือ การก าหนดกฎเกณฑ์
ในทางปฏิบัติโดยวางโครงสร้างการจัดตั้งสถาบัน การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบัน โดยมีปัจจัยหลายประการ เช่น การมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรในฐานะกฎหมายสูงสุดที่
เป็นสัญญาประชาคม การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองอย่างแท้จริง แต่อาจ
กล่าวโดยรวมอย่างสั้นๆ ได้ว่า รัฐธรรมนูญนิยม คือ แนวคิดที่ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  
และอย่างน้อยที่สุดรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  ซึ่งเป็น
องค์กรที่ให้หลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

                                                        
๓๕เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.pub-

law.net/publaw/view.aspx?ID=๔๐๙[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 
๓๖วลัยมาศ  แก้วศรชัย, “สภาร่างรัฐธรรมนูญ กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม”,  

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑-๑๓. 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=๔๐๙
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=๔๐๙


๒๘ 

ส าหรับที่มาของแนวคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยม เกิดขึ้นจากการเขียนรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.๑๗๘๗ (พ.ศ.๒๓๓๐) โดยคณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกกันว่า 
“Framers”๓๗ เป็นผู้ก าหนดโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแบบสาธารณรัฐ (Republic) ขึ้น ซึ่งถือเป็น
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกยุคปัจจุบัน ส าหรับ Constitutionalism ในระบบ
รัฐสภานั้น เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คือ หลังปี ค.ศ.๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) โดยเริ่มต้นจาก
ประเทศเยอรมัน สาเหตุที่ท าให้นักการเมืองและนักวิชาการของประเทศในยุโรปและประเทศที่พัฒนา
แล้วต้องหันมาสนใจกับระบบรัฐสภา และท าการปฏิรูประบบรัฐสภาใหม่ก็เพราะความล้มเหลวของ
กลไกในระบบรัฐสภาแบบเดิมที่มีจุดอ่อน และก่อให้เกิดการแก่งแย่งกันในระหว่างกลุ่มนักการเมือง
เพ่ือขึ้นสู่ตัวแทนบริหารที่ใช้อ านาจรัฐมากกว่าการแข่งขันกันในระบบอ่ืน เพราะระบบรัฐสภาเป็น
ระบบที่ฝ่ายบริหารอยู่ในรูปของ “คณะบุคคล” ที่ขาดภาวะผู้น า เพราะคณะบุคคลนั้นมาจากความ
เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ แนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมมิได้จ ากัดอยู่ที่การเขียนหรือการ
แก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่จะประกอบด้วยการเขียนหลักการและสาระที่ส าคัญไว้ในตัว
บทของรัฐธรรมนูญ และจะต้องมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) เพ่ือสร้าง
กลไกในรายละเอียดเพื่อให้เกิดผลตามหลักการและสาระที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

ดังนั้น การก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญจึงมาจากความจ าเป็นอย่างน้อย ๒ ประการ 
ประการที่หนึ่ง คือ ความจ าเป็นในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด ของรัฐธรรมนูญ  

โดยทั่วไปแล้วประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญ เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะต้องประกอบด้วยหลักการส าคัญ  
๒ ประการ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดรูปแบบการปกครองของรัฐและวางระเบียบการด าเนินการ
ปกครองโดยก าหนดให้มีสถาบันทางการเมืองหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งระบุอ านาจหน้าที่
และความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจหน้าที่ระหว่างสถาบัน ทางการเมือง หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
นั้นประการหนึ่ง และการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยมีการก าหนดหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไว้เพ่ือป้องกันมิให้ รัฐใช้อ านาจปกครองอันเป็นการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอีกประการหนึ่ง 

ประการที่สอง คือ ความจ าเป็นในการปกครองโดยนิติรัฐ การใช้อ านาจของรัฐในประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งยังต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการปกครองโดยนิติรัฐ (Legal  
State หรือ Rule of law) ซึ่งแยกได้ ๓ ประการ คือ    

(๑) หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กฎหมายที่ตราขึ้น โดยองค์กรนิติบัญญัติ
จะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสมอ จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมิได้ 

(๒) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่าย
ปกครองจะมีอ านาจสั่งให้ประชาชนกระท าการหรือละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต่อเมื่อมี
กฎหมายให้อ านาจไว้และใช้อ านาจอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น   

                                                        
๓๗ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, ที่มาของแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมกับการปฏิรูปการเมือง , [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.webcenter.tht.in/Reformation.html[๑๒ มกราคม ๒๕๕๗]. 

http://www.webcenter.tht.in/Reformation.html


๒๙ 

(๓)  หลักการควบคุมความชอบโดยองค์กรตุลาการ เพ่ือเป็นการควบคุมมิให้การกระท า
ขององค์กรของรัฐกระท าการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรตุลาการที่มี
อ านาจและมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 

ดังนั้น ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงต้องมีสถาบันหรือองค์กรที่ท าหน้าที่
ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และควบคุมมิให้องค์กรของรัฐกระท าการที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ดังกล่าวของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน โดยสรุปแล้ว
มี ๓ รูปแบบ คือ 

(๑) รูปแบบที่ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมในรูปของศาลสูงสุด ซึ่งรูปแบบนี้ใช้อยู่ในอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย โบลิเวีย เม็กซิโก คิวบา ไนจีเรีย คูเวต และญี่ปุ่น เป็นต้น๓๘  

(๒) รูปแบบที่ให้องค์กรทางการเมืองเป็นผู้ควบคุมในรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ซึ่ง
รูปแบบนี้ใช้อยู่ในประเทศฝรั่งเศส เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น 

(๓) รูปแบบที่ให้ศาลที่มีอ านาจเฉพาะเป็นผู้ควบคุมในรูปของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรูปแบบนี้
ใช้อยู่ในเยอรมัน อิตาลี สเปน เบลเยี่ยม โปรตุเกส เกาหลีใต้ และไทย เป็นต้น 

 

ตารางที ่ ๒.๕  แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ   
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

อมร จันทรสมบูรณ์, (๒๕๓๗, หน้า ๙). Constitutionalism คือ แนวความคิดที่จะใช้
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรให้เป็นเครื่องมือใน
การก าหนดรูปแบบการปกครองและก าหนดกลไก
อันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดองค์กรบริหาร
ของรัฐ โดยถือว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด ก็จะต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้หลักประกัน
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

วิษณุ เครืองาม, (๒๕๓๐, หน้า ๖๖๙).  
 

Hans Kelsen เสนอให้จัดตั้งองค์กรที่มีลักษณะ
พิเศษ เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” เนื่องจากเห็น
ว่าการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ
ผ่านการจัดตั้งระบบคณะกรรมการแบบฝรั่งเศส  
มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองมากไป และการให้  
“ศาลยุติธรรม” เป็นผู้ พิจารณาแบบสหรัฐ ฯ               
ก็เกิดปัญหาความคิดอ่านคับแคบไม่ทันกับความ
ต้องการของสังคม และยังขัดกับหลักการ   

 

                                                        
๓๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 

๒๕๔๔), หน้า ๕๕. 



๓๐ 

ตารางท่ี  ๒.๕  แนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

 แบ่งแยกอ านาจ  ซึ่งการจัดตั้งองค์กรที่มีลักษณะ
พิเศษดังกล่าว จะท าให้ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษเป็นการเฉพาะต่อการพิจารณาคดีเพ่ือให้
เกิดความรอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และทัน
กับเหตุการณ์ของสังคม ทั้ งยั งสอดคล้องกับ
หลักการแบ่งแยกอ านาจเพ่ือไม่ให้ถูกแทรกแซง
กดดันทางการเมือง มีอิสระในการท างาน และมี
กระบวนการพิจารณาที่เปิดเผยสามารถให้คู่ความ
โต้แย้งและแสดงเหตุผลได้ 

 
๒.๓.๒  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ   

๒.๓.๒.๑ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุด (The Supremacy of Constitution)   
ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดมีที่มาจากความรู้สึกตามธรรมชาติที่ยกย่อง และ

นับถือว่ากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นเพ่ือรักษาความเป็นธรรม ในสังคม
และรับรองสิทธิของประชาชน แนวความคิดแต่เดิมนั้นเริ่มตั้งแต่สมัยกรีก - โรมัน ตามที่พวกลัทธิ 
สโตอิค (Stoicism) ได้ท าการเผยแพร่ปฏิรูปแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ
ว่ามีล าดับศักดิ์เหนือกฎหมายอ่ืนๆ เป็นกฎหมายนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลง และผูกพันต่อทุกชาติทุก
ภาษาตลอดกาล 

เมื่อรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทาง
การเมือง คือ หลังจากอ านาจสูงสุดของการปกครองเปลี่ยนจากตัวบุคคล คือ พระมหากษัตริย์มาสู่
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยอ านาจเข้ามาเป็นของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง             
จากรัฐสภาเข้ามาปกครองประเทศ กลับเป็นการท าให้รัฐสภากลายเป็นองค์กรสูงสุดแทนประชาชน  
และได้ใช้อ านาจของตนโดยไม่สนใจรัฐธรรมนูญจนเกิดปัญหามากมายท าให้ประชาชนต้องหันมา
ยอมรับแนวคิดทางการเมืองที่ว่ารัฐหรือผู้ใช้อ านาจรัฐต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญท าให้ต้องเกิดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาถ่วงดุลการใช้อ านาจของพรรคการเมือง                 
ที่เป็นฝ่ายข้างมากในรัฐสภา๓๙ 

                                                        
๓๙อมร  จันทรสมบูรณ์, “ศาลรัฐธรรมนูญ”, รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนว

ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ สภาผู้แทนราษฎร (เล่ม ๒), มิถุนายน ๒๕๓๖, 
หน้า ๒๙๙. อ้างใน นพดล เฮงเจริญ, “ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”, รวมบทความทางวิชาการ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ ๑ : ศาลรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๔), หน้า 
๒๓-๒๔. 



๓๑ 

๒.๓.๒.๒  ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ของ  Hans  Kelsen๔๐ 
Kelsen หรือเคลเซ่น (ค .ศ .๑๘๘๑ -๑๙๗๓) อธิบายทฤษฎีนี้ โดยใช้หลัก

ตรรกศาสตร์ คือ พิจารณากฎหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์ว่าด้วยบรรทัดฐานที่มีความส าคัญแตกต่าง
กันเรียงซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ ในลักษณะเป็นระบบโดยบรรทัดฐานชั้นล่างได้อ านาจและความสมบูรณ์
มาจากบรรทัดฐานชั้นที่สูงกว่าขึ้นไปเป็นล าดับจนถึงบรรทัดฐานที่เป็นชั้นสูงสุดที่เป็นรากฐาน              
แห่งกฎหมายทั้งหลายที่เรียกว่าบรรทัดฐานขั้นมูลฐานหรือ  Grund norm ซึ่ง Kelsen กล่าวว่า 
Grund norm อยู่เหนือรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ บทบัญญัติที่อยู่ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญจะ
มาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ จากทฤษฎีดังกล่าว Kelsen จึงมีแนวคิดเสนอให้จัดตั้งองค์กรที่มี
ลักษณะพิเศษ เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพ่ือควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการแบ่งแยกอ านาจเพื่อไม่ให้ถูกแทรกแซงกดดันทางการเมืองและมีอิสระในการท างาน   

๒.๓.๒.๓  ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง
ของ Sieyes๔๑ 

Sieyes  หรือซีเอเยส์ (ค.ศ.๑๗๔๘-๑๘๓๖) เป็นผู้เสนอทฤษฎีดังกล่าวหรือเรียกว่า  
ทฤษฎีอ านาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ (le pouvoir constituent) หรืออ านาจขององค์กรที่ได้รับมา
จากการก่อตั้ ง ( le pouvoir constitute) หรืออ านาจขององค์กรที่ ได้รับมอบอ านาจมาจาก
รัฐธรรมนูญ โดยกล่าวว่า อ านาจในการจัดตั้งองค์กรสูงสุดหรืออ านาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญเป็น
ของชาติ ชาติมีอยู่ก่อนสิ่งอ่ืนใดและเป็นที่มาของทุกสิ่ง เจตนารมณ์ของชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นกฎหมายในตัวของมันเอง ชาติเกิดจากการรวมกันของพลเมืองทุกคน ซึ่งถ้าแยก
เป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีอะไรเลย ทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องกระท า เพ่ือชาติ และอ านาจดังกล่าว 
ก็คืออ านาจอธิปไตย (la souveraineté nationale) เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยผ่าน
ผู้แทนของชาติซึ่งได้รับเลือกมาจากประชาชน ซึ่งเมื่อได้รับเลือกจากประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ผู้แทนของ
ประชาชนอีกต่อไป แต่เป็นผู้แทนของชาติทันที ชาติอาจมอบอ านาจให้ผู้แทนของชาติไปจัดสร้าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือก่อตั้งองค์กรทางการเมืองเพ่ือปกครองประเทศขึ้น ดังนั้น อ านาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญหรืออ านาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดจึงเป็นอ านาจสูงสุด ไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อผูกมัดโดย
เกณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ก่อนเลย อันมีผลให้รัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายทั้งหมด และองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ เป็นเพียงองค์กรที่ได้รับมอบ
อ านาจมาจากรัฐธรรมนูญ และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ผลที่ตามมาก็คือ การมีล าดับชั้นของกฎหมายท า
ให้กฎหมายที่มีล าดับศักดิ์ต่ ากว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้  

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลแนวคิดของ Hans Kelsen ที่เสนอให้จัดตั้งองค์กรที่มี
ลักษณะพิเศษ เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้รับความนิยมจากหลายประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณะ
รัฐเยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส เบลเยี่ยม แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ด้วยเหตุผลของ Kelsen ซ่ึงเห็นว่า การควบคุม
กฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญผ่านการจัดตั้งระบบคณะกรรมการแบบฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์ทาง

                                                        
๔๐เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ ,  ทฤษฎีองค์กรการเมืองและชาติ ,  [ออนไลน์] .  แหล่งที่มา : 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=๔๑๗ [๑๘  มกราคม  ๒๕๕๘]. 
๔๑เรื่องเดียวกัน, [๑๘  มกราคม  ๒๕๕๘]. 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=๔๑๗


๓๒ 

การเมืองมากไป และการให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาแบบสหรัฐอเมริกาก็เกิดปัญหาความคิดอ่าน
คับแคบไม่ทันกับความต้องการของสังคม และยังขัดกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ๔๒ ซึ่งการจัดตั้ง
องค์กรที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าว จะท าให้ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นการเฉพาะต่อการ
พิจารณาคดีเพ่ือให้เกิดความรอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทันกับเหตุการณ์ของสังคม สอดคล้อง
กับหลักการแบ่งแยกอ านาจเพ่ือไม่ให้ถูกแทรกแซงกดดันทางการเมือง และมีอิสระในการท างาน และ
มีกระบวนการพิจารณาที่เปิดเผยสามารถให้คู่ความโต้แย้งและแสดงเหตุผลได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่
จะต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย การเมือง และเศรษฐศาสตร์ และให้ค าวินิจฉัยนั้นมีผลเป็น
การทั่วไป 

ส าหรับประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดของ Kelsen เช่นเดียวกันแต่การเกิดขึ้น
ขององค์กรผู้ตัดสินข้อพิพาทเก่ียวกับรัฐธรรมนูญของไทยนั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์สมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้นได้ประกาศ
สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร และเมื่อสงครามสิ้นสุดลงฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ส่งผลให้
รัฐไทยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีให้อยู่ภายใต้การน าของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และหลังจากนั้น  
ม.ร.ว.เสนีย์ฯ ได้ตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๘ มาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติว่า  
“การกระท าใดๆ อันบุคคลได้กระท าไม่ว่าในฐานะ เป็นตัวการหรือผู้สมรู้ต้องตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้ให้
ถือว่าเป็นอาชญากรของสงคราม และผู้กระท าเป็นอาชญากรสงคราม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะได้
กระท าก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้” จากเหตุการณ์ครั้ งนั้น  ศาลฎีกาได้ตัดสินว่า
พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๘ เฉพาะที่ลงโทษการกระท าก่อนวันใช้กฎหมายนี้  
เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นโมฆะ โดยให้เหตุผลว่า ศาลเป็นผู้ใช้
กฎหมายจึงเป็นผู้พิจารณาว่ากฎหมายใดใช้ได้หรือไม่ และภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญแบ่งอ านาจ
ออกเป็นสามฝ่าย แต่ละฝ่ายย่อมมีหน้าที่ยับยั้งและควบคุมกัน ดังนั้น ศาลย่อมเป็นผู้มีอ านาจชี้ขาดว่า
กฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากผลแห่งค าพิพากษานี้  ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่พอใจศาลที่ได้ล่วงล้ าหน้าที่ของสภาในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า  
“ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้” เพ่ือยุติข้อ
ขัดแย้งดังกล่าว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงได้ก าหนดให้มีองค์กร
พิเศษซึ่งมีหน้าที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย
เรียกว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”๔๓ และได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

                                                        
๔๒วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, ๒๕๓๐),             

หน้า ๖๖๙.  
๔๓ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๓. 



๓๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ ได้บัญญัติรับรอง
ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” จากบทบัญญัติดังกล่าว รัฐธรรมนูญจึงมี
สถานะเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอ่ืนจะขัดหรือแย้งไม่ได้  ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญนี้ ไม่อาจจะเกิดผลเป็นจริงในทางปฏิบัติ หากปราศจากองค์กรซึ่งจะมาท าหน้าที่ตรวจสอบ
และควบคุมมิให้กฎหมายที่ตราขึ้น หรือที่ใช้บังคับอยู่นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
ปฏิรูปการเมืองโดยให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จึงก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรก โดยบัญญัติอ านาจหน้าที่ไว้หลายประการ  
เช่น การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนการใช้บังคับ ๔๔ การควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการใช้บังคับซึ่งเป็นการควบคุมผ่านกระบวนการศาล๔๕ 
ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา๔๖ การวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อสภาใด สภาหนึ่งมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับร่างฯ ที่ต้อง
ยับยั้งไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ หรือไม่๔๗ การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท าการเพ่ือให้ตนมีส่วนโดยตรง หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย หรือไม่๔๘ การควบคุมเง่ือนไขการตราพระราชก าหนดของฝ่ายบริหาร๔๙ และการวินิจฉัยกรณี
ที่มีปัญหาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ๕๐ เป็นต้น 

อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ตามหลักการแบ่งการใช้อ านาจอธิปไตย
ย่อมเป็นกลไกในการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ถือเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย  
นิติบัญญัติ กรณีเช่น ตรวจสอบว่ารัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ใช้อ านาจหน้าที่ไปตาม
กรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ หรือไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
หรือไม่ ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภามีวิธีการตรวจสอบและถ่วงดุลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้๕๑  

๑)  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

                                                        
๔๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๒๖๒   
๔๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๒๖๔  
๔๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๑๙๘  
๔๗รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๑๗๗ 
๔๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๑๘๐   
๔๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๒๑๙ 
๕๐รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  มาตรา   ๒๖๖ 
๕๑อัครเมศวร์ ทองนวล, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐) หมวด องค์กร

ทางการเมือง เร่ือง ๑๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, 
๒๕๔๔), หน้า ๒ - ๓. 



๓๔ 

๒)  การส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้                  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีหลักการอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ 

๓)  การเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

๔)  การเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ 

๕)  การส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง 

๖)  การก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

๗) การก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

๘)  การก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

๙)  การขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจ า เป็นต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดอีกครั้งหนึ่ง 

๑๐)  การตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีสาระส าคัญเก่ียวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

๑๑)  การให้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

๑๒)  การให้เปิดเผยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน 
๑๓)  การให้โฆษณาค าชี้แจงตามที่บุคคลที่ได้รับความเสียหายร้องขอ 
๑๔)  การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๑๕)  การถอดถอนจากต าแหน่งโดยวุฒิสภา 
๑๖)  การด าเนินคดีอาญาโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 
๑๗) การให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง 

เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้อง 

๑๘)  การใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ และ 
๑๙)  การยุบสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 



๓๕ 

การตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอ านาจและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

แต่ต่อมาเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยน
กลับเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ จวบจนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ฉบับใหม่ ก็มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอีก โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กล่าวคือ (๑) เพ่ือป้องกันมิให้มีการตรากฎหมาย
ที่อาจไปละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้  ทั้งนี้ 
เพ่ือปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม (๒) เพ่ือรักษาดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มิให้ใช้อ านาจหน้าที่ไปเหลื่อมล้ าหรือขัดแย้งกัน และ (๓) เพ่ือ
พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไว้ คือ หากบทบัญญัติ
กฎหมายหรือร่างกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการ
ควบคุมโดยวินิจฉัยให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นผลท าให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕๕๒ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่า
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ ส่งผลท าให้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีสถานะเป็นศาล และมี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจจะบรรลุได้               
หากขาดหน่วยงานที่จะเป็นกลไกในการด าเนินการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคือ  
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินงานอ่ืนตา มที่
พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนด  

  
 

                                                        
 ๕๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส าหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน                       
ให้มีอ านาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เฉพาะ เมื่อมีกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้. 
 การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในระหว่าง
ที่ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อวรรคหนึ่งหรือรัฐธรรมนูญนี้. 



๓๖ 

ตารางที ่๒.๖  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ  
 นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, (๒๕๓๗, หน้า 
๔๖ – ๔๗). 

รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นกฎหมายสูงสุด (Supremacy of the 
constitution) เพราะเป็นสัญญาประชาคม ที่สังคมก าหนดขึ้น
เพ่ือเป็นกติกาและกฎเกณฑ์ในการปกครอง และองค์กรทั้งหลาย
ที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้นถือว่าได้รับมอบอ านาจมาจากรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น ผลก็คือ จะมอบอ านาจต่อไปให้องค์กรอ่ืนที่รัฐธรรมนูญ 
ไม่อนุญาตไว้ไม่ได้ และจะใช้อ านาจกระท าการให้ขัด หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญตะวันตกจึงจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นองค์กรที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ                   

วิจิตรา ฟุ้งลัดดา, (๒๕๒๓, หน้า 
๒๙). 
 

เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับสูงสุด  ประเทศที่ใช้
รัฐธรรมนูญในแบบของกฎหมายลายลักษณ์อักษร จึงมักมี
บทบัญญัติที่รองรับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ 
ขณะเดียวกันกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าก็จะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญไม่ได้                 

 

๒.๔  แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ    
 ตามทฤษฎีการบริหารจัดการโดยทั่วไปหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร
ต้องกระท าก็คือ การจัดองค์กร (Organizing) ในการจัดองค์กรนั้นต้องมีการออกแบบโครงสร้าง
องค์กร (Organizational Structure Design) เพ่ือให้ได้รูปแบบโครงสร้างองค์กร (Organization 
Structure) ส าหรับแนวคิดในการก าหนดรูปแบบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีการสร้างองค์กร  ดังนี้  

๒.๔.๑  ความหมายของโครงสร้างองค์กร 
Daft กล่าวว่า โครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งสะท้อนอยู่ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร โดยเป็นสิ่งที่

แสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดภายในองค์กร กล่าวคือ 
๑.  โครงสร้างองค์การเป็นสิ่งที่อธิบายถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบของบุคคล

และหน่วยงานทั้งองค์กร 
๒.  โครงสร้างองค์การก าหนดความสัมพันธ์ในการรายงานที่เป็นทางการ รวมทั้งจ านวน

ล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา  และช่วงการควบคุมของผู้บริหารแต่ละคน 
๓.  โครงสร้างองค์การเป็นการจัดกลุ่มของบุคคลที่อยู่ในหน่วยงาน และจัดกลุ่มหน่วยงาน

ภายในองค์การ 
๔.  โครงสร้างองค์การรวมถึงการออกแบบระบบที่จะใช้เป็นหลักประกันของความมี

ประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และความร่วมมือทั้งในแนวนอน และแนวดิ่ง๕๓ 

                                                        
๕๓ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : รัตนไตร, 

๒๕๔๙), หน้า ๖๓. 



๓๗ 

โครงสร้างองค์กรจึงเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างบุคคลและทรัพยากรเพ่ือให้
องค์กรบรรลุผลส าเร็จ๕๔ หรือเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อยภายในองค์กรที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่าใครต้องท า
อะไร หรือกิจกรรมใดที่ต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ อย่างไรบ้าง และแสดงถึงการแบ่งงานกันท า การแบ่ง
หน่วยงาน การควบคุม และอ านาจหน้าที่ 

๒.๔.๒ ทฤษฎีโครงสร้างองค์กร 
การที่ผู้บริหารจะได้โครงสร้างองค์กรมานั้นจ าเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างองค์กร ซึ่ง

เป็นกระบวนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างองค์การ
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนๆ ขององค์การด้วย๕๕ ถ้า
หากมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ดีก็จะแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลของงาน ช่วยก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่และภารกิจต่างๆ ช่วยป้องกันการท างานที่ซับซ้อน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 

แนวทางในการออกแบบโครงสร้างองค์กรต้องอาศัยทฤษฎีเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ซึ่งทฤษฎีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ส าคัญ  
๒  ประการ คือ๕๖ 

๑)  โครงสร้างขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
๒)  ระบบย่อยภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี ขนาด

ขององค์กร จะต้องมีความสอดคล้องกัน 
ทฤษฎีที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  ก็คือ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ 

(Structural Contingency Theory) โดยมีนักคิดหลายท่านด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือ มินซ์เบิร์ก
(Henry Mintzberg)   

มินซ์เบิร์ก ได้แบ่งองค์ประกอบของโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๕ ส่วนส าคัญ คือ 
ส่วนที่หนึ่ง ฝ่ายกลยุทธ์ (Strategic Apex) คือ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบ

ทั้งหมดขององค์กร 
ส่วนที่สอง ฝ่ายผู้บริหารระดับกลาง (Middle Line) คือ กลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่าง

ผู้บริหารระดับสูงกับส่วนปฏิบัติการหลัก ฝ่ายผู้บริหารระดับกลางจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการขยายตัว
ใหญ่ขึ้น 

ส่วนที่สาม ฝ่ายปฏิบัติการหลัก (Operating Core) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานหลัก
หรือภารกิจหลักขององค์กรโดยตรงซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 

                                                        
๕๔ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์,  (กรุงเทพมหานคร : Diamond 

in business world, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๗. 
๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓. 
๕๖อ้างแล้ว, หน้า ๘๘. 



๓๘ 

ส่วนที่สี่  ฝ่ายวิชาการ (Techno Structure) หรือฝ่ายเสนาธิการมีหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการท างาน การวางแผน การควบคุมการท างาน การวิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์
ศึกษากระบวนการท างาน เป็นต้น 

ส่วนที่ห้า ฝ่ายสนับสนุน (Support Staff) เป็นผู้สนับสนุนการท างานเพ่ือให้งานหลักและ
งานอ่ืนๆ ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น การให้บริการต่างๆ กับงานหลัก เช่น งานอ านวยการ งานการเงิน 
งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อน าส่วนประกอบทั้งห้ามาพิจารณาประกอบกับปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้างองค์กร เช่น  
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ขนาด อายุ และอ านาจ พบว่า องค์กรที่มีประสิทธิผล มี ๕ รูปแบบ (Structural 
Configuration)๕๗ คือ 

๑.  โครงสร้างแบบง่าย (Simple Structure) 
โครงสร้างแบบง่ายเป็นโครงสร้างขององค์กรขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีฝ่ายงานสนับสนุน การแบ่งงาน

เป็นแบบหลวมๆ และไม่มีสายบังคับบัญชามากนัก ความเป็นทางการค่อนข้างน้อย  รวมทั้งมีการ
วางแผน และการฝึกอบรมน้อย การตัดสินใจที่ส าคัญข้ึนอยู่กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือที่จะท าหน้าที่ในการ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว องค์การแบบนี้จึงมีลักษณะเป็นแบบสิ่งมีชีวิต  เงื่อนไขของ
องค์การแบบนี้จะเหมาะกับองค์กรที่เกิดใหม่ มีขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้วิชาการความรู้ในการท างานมาก  
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะไม่ซับซ้อนแต่เปลี่ยนแปลงเร็ว 

๒.  องค์การราชการแบบเครื่องจักร (Machine Bureaucracy) 
องค์การราชการแบบเครื่องจักร มีสายการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบชัดเจน มีการ

แบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านสูง โดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่ของงานหลัก (Line) และงาน
สนับสนุน (Staff) ลักษณะงานเป็นงานประจ าฝ่ายวิชาการมีความส าคัญ การควบคุมอาศัยมาตรฐาน
การท างาน มีกฎระเบียบปฏิบัติจ านวนมาก และมีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยปกติมักจะมี
ขนาดใหญ่ มีการรวมศูนย์การตัดสินใจ เงื่อนไขขององค์การราชการแบบเครื่องจักรเหมาะส าหรับ
องค์การที่ตั้งมานาน มีขนาดใหญ่ งานไม่ซับซ้อน และสิ่งแวดล้อมคงที่ 

๓.  องค์การราชการแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) 
เป็นองค์การที่อาศัยทักษะหรือความช านาญที่เป็นมาตรฐาน โดยมาตรฐานไม่ได้ก าหนด 

มาจากภายในองค์การแบบองค์การราชการแบบเครื่องจักร แต่ส่วนใหญ่มาตรฐานขององค์การราชการ
แบบวิชาชีพจะมาจากภายนอก ขณะที่อ านาจขององค์การราชการแบบเครื่องจักร จะขึ้ นอยู่กับ
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา แต่อ านาจขององค์การราชการแบบวิชาชีพจะขึ้นอยู่กับความ
เชี่ยวชาญ (Expertise) และมีมาตรฐานของทักษะ (Standardization of Skills) นอกจากนี้ องค์การ
ราชการแบบวิชาชีพยังมีการกระจายอ านาจค่อนข้างสูง เงื่อนไของค์การแบบนี้  คือ งานหลักของ
องค์การต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ทักษะสูง (Professional) สิ่งแวดล้อมมีลักษณะซับซ้อนแต่คงที่ และ
เทคโนโลยีต้องอาศัยฐานความรู้ (Knowledge-based) 

 
 

                                                        
๕๗อ้างแล้ว,  หน้า ๙๕-๙๗. 



๓๙ 

๔.  องค์การแบบสาขา (Divisional zed Form) 
องค์การแบบสาขานี้จะมีการแบ่งหน่วยงานย่อย เรียกว่า สาขา (Divisions)  โดยสาขาอาจ

เทียบได้กับหน่วยงานระดับกอง หรือระดับฝ่าย และมีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในด้านการบริหาร
โดยเฉพาะ เรียกว่า “ส านักงานใหญ่ (Headquarter)” สาขาจะมีการท างาน โดยอิสระ โดยมีมาตรฐาน
การท างานของผลผลิตเป็นบรรทัดฐานในการท างาน ส่วนส านักงานใหญ่จะท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายขององค์การ วางแผนกลยุทธ์ วางระบบการเงิน ระบบบัญชี การวิจัย การอนุมัติงบประมาณ  
และการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน องค์การแบบสาขามีโครงสร้างคล้ายกับองค์การราชการแบบ
เครื่องจักร โดยเฉพาะถ้าพิจารณาในแต่ละสาขา ดังนั้น ผู้บริหารระดับกลางจึงเป็นผู้มีบทบาทในการ
ควบคุมเงื่อนไของค์การแบบสาขา 

๕.  องค์การแบบเฉพาะกิจ (Adhocracy) 
เป็นองค์การแบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งอ านาจขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตร การฝึกอบรมที่

ช่วยในการพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้น หรืออาจจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามารวมกันท างาน  
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยการแบ่งงานนี้อาจใช้เกณฑ์การแบ่งตามหน้าที่ และเกณฑ์
ด้านตลาดพร้อมกัน ในลักษณะโครงสร้างแบบแมทริกซ์ ดังนั้น องค์การแบบเฉพาะกิจ จึงมีการ
กระจายอ านาจไปทุกระดับ ไม่มีใครผูกขาดอ านาจ เงื่อนไขส าหรับองค์การแบบเฉพาะกิจ ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นองค์การตั้งขึ้นใหม่ต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาก  และส่วนใหญ่จะมีระบบงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 

จากองค์ประกอบและรูปแบบขององค์กรตามแนวคิดของมินซ์เบิร์กที่กล่าวมาข้างต้นในการ
ออกแบบโครงสร้างองค์กร จ าเป็นจะมีการพิจารณาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมา
ประกอบด้วย ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างองค์กรตามแนวคิดนี้ จึงเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องมี
ลักษณะที่มีพลวัตตลอดเวลา กล่าวคือ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรได้ตลอดเวลาตาม
สถานการณ ์หรือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

๒.๔.๓  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ และแนวคิดองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

๒.๔.๓.๑  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
หากพิจารณาถึงแนวคิดการบริหารจัดการในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่แนวคิดการ

จัดการสมัยเดิม (Classical Theory) ซึ่งใช้การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  
จนปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคสมัยการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
จากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างยิ่ง หากองค์กรใดไม่สามารถปรับตัว
ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะส่งผลให้องค์กรดังกล่าวต้องล่มสลายในที่สุด หาก
องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์หรือสามารถน าการเปลี่ยนแปลงได้ องค์กรนั้นก็จะเป็น
องค์กรที่ประสบความส าเร็จ หากเป็นธุรกิจภาคเอกชนก็จะสร้างก าไร หรือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้สูงสุด หากเป็นหน่วยงานของรัฐก็คงสร้างความพึงพอใจและสร้างประโยชน์สุขให้กับ
ประชาชนเช่นเดียวกัน 



๔๐ 

ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการมีทั้งที่เกิดจากภายใน หรือ
ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกประเทศ๕๘ เช่น 

(๑)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย 
ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายจ าเป็นต้องใช้หลักนิติรัฐในการปกครองประเทศ  

กล่าวคือ  ใช้กฎหมายในการปกครองประเทศ อย่างไรก็ตามกฎหมายย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจึงส่งผลอย่างยิ่งต่อการบริ หารจัดการ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยิ่งหากเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ก็จะส่งผลต่อกฎหมายระดับรองลงมาอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพราะกฎหมายใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(๒)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ 
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

องค์การ ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว  
ในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง 

(๓)  การเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society) 

การใช้ความรู้เป็นฐาน เป็นทุนทางปัญญา หรือทุนส าหรับใช้สร้างคุณค่าและมูลค่า
ให้กับองค์กร ปัจจุบันความรู้จะผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมของบุคคลหรือองค์กร และเป็นความรู้ที่
ใช้งาน และสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

(๔)  ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น  

ซึ่งเกิดจากกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกมีอิทธิพลต่อแนวคิด และค่านิยมในการพัฒนาของ
ประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๕)  การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก 
กลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมีมากข้ึน ดังนั้น การบริหารจัดการขององค์กร 

ต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากการตรวจสอบจากภาครัฐด้วยกันเอง ยังมี
หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมตรวจสอบองค์กรต่างๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวส่งผลให้องค์กรตกอยู่ในสถานการณ์แข่งขันมากขึ้น ดังนั้น  
องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์การ หรือโครงสร้างองค์การ
การบริหารจัดการส านักงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพ่ือให้องค์กรมีความรวดเร็ว คล่องตัว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือ
สร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนอย่างสูงสุด                 

                                                        
๕๘วรัชญา  ศิริวัฒน์,  กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.polpacon๗.ru.ac.th/download/article [๒ มกราคม ๒๕๕๗]. 



๔๑ 

ผลจากปัจจัยดังกล่าวท าให้นักคิดหรือนักทฤษฎีทางการบริหารจัดการพยายาม
ค้นหาแนวคิด เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหลายแนวคิดได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่ง  
บางแนวคิดเป็นแนวคิดการจัดการภาคเอกชน แต่มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรสูงสุด แนวคิดหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็คือ แนวคิดการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization) 

๒.๔.๓.๒ องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  (High Performance  
Organization) 

แนวคิดการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรที่ดีเลิศหรือองค์กรสมรรถนะสูงนั้น  เป็นผล
พวงที่มาจากเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงปรับปรุง
ระบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรลดลง (Do more with less) โดยมีเป้าหมายที่การสร้างก าไร ส าหรับ
ธุรกิจภาคเอกชน และหากเป็นหน่วยงานภาครัฐ ก็เพ่ือการอยู่ดีมีสุขของประชาชนและสังคม ดังนั้น 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการท างานของระบบราชการให้อยู่ ในระดับ 
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ  
ที่หลากหลาย 

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีลักษณะดังนี้๕๙ 
(๑)  ลักษณะส าคัญของแนวคิดองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
Gartner Group บริษัทที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ระบุว่าองค์การที่มี

ขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) นั้น ควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ  
๕ ประการ  คือ 

ประการที่หนึ่ง การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุ
เป้าหมายนั้น (Setting  ambitious targets and achieving them) 

ประการที่สอง การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร (Shares Values) 
ประการที่สาม การมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์และการท าให้ทั่วทั้งองค์กรด าเนินงานไป

ในทิศทางเดียวกัน (Strategic focus and alignment) 
ประการที่สี่ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Translating 

strategy  into operational terms) 
ประการที่ห้า เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Business Agility) 
การที่หน่วยราชการจะเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High performance  

organization) ได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางส าคัญ ๖ ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง  การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ  (Clients Centered) 

                                                        
๕๙พสุ เดชะรินทร์, รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบ้ืองต้นของหน่วยงานภาครัฐ : องค์กรที่มีขีด

สมร รถน ะสู ง ,  [ออน ไล น์ ] .  แห ล่ ง ที่ ม า  : http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/High_Performance 
_Organize/HighPerformanceOrganize.pdf [๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗]. 
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ประการที่สอง การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์  (Outcomes Oriented) 
ประการที่สาม สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ  (Accountability) 
ประการที่สี่ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and Flexible) 
ประการที่ห้า พร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and Collaborative) 
ประการที่หก มีความมุ่งมั่น (Passionate) 
จากคุณลักษณะที่ส าคัญทั้งหกประการ หน่วยงานราชการจะต้องมีความสามารถ 

(Capabilities) ที่ส าคัญอีก ๙ ประการ  ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy Management) 
ประการที่สอง การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน (Organization and 

Process  Design) 
ประการที่สาม การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
ประการที่สี่ การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering) 
ประการที่ห้า การด าเนินงานที่ดี (Operations) 
ประการที่หก การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Marketing and 

CRM)  
ประการที่เจ็ด การจัดหาและการขนส่ง  (Procurement and Logistics) 
ประการที่แปด การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 
ประการที่เก้า การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (Information Management) 
Vivienne Jupp และ Mark P. Younger ได้ระบุไว้ว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะ

สูงประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมด ๗ ประการ ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการน าเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Relentlessly 

outcome  and value focused) 
ประการที่สอง มีประสิทธิภาพสูง (Highly Efficient) 
ประการที่สาม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมที่จะ

เปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ (Aware of change in their environments, and able to translate 
insight into action) 

ประการที่สี่ มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่นในขณะเดียวกัน            
ก็ด าเนินการจัดหาผู้อ่ืนให้มาท าในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (Highly focused on their core 
capabilities, and adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore activities) 

ประการที่ห้า เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง (Highly Agile) 
ประการที่หก ให้ความส าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Committed to 

the growth  and development of their employees) 
ประการที่เจ็ด มีผู้น าที่มีความมุ่งมั่นและกล้า (Headed by courageous leaders) 
แนวคิด ทฤษฎี และการสร้างองค์กร ดังกล่าวข้างต้น เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา

โครงสร้างขององค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีรายละเอียดในล าดับต่อไป 
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๒.๔.๔  ที่มาและสถานภาพของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๐๖๐ 

ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ ก าหนดให้มีส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา ๖ ก าหนดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่ว ไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะในเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ซึ่ งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้ เห็นสถานภาพขององค์กรส านักงาน                  
ศาลรัฐธรรมนูญที่ส าคัญ  ๓  ประการ 

ประการแรก การเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ หรือมีที่มาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ มีอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

ประการที่สาม  การเป็นองค์กรราชการ พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มีส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด คือ เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ   

๒.๔.๕  หลักการและแนวคิดในการจัดองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ และ

พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น 
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้๖๑  

(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค าสั่ง และค าวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓)  สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                        
๖๐รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๑๗. 
๖๑พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔. 
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(๔)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย  เช่น  
ก.  ศึกษาวิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ข.  ด าเนินงานอ านวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. สนับสนุนด้านการศึกษา วิจัยทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่

ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และ
งานศาลรัฐธรรมนูญ 

ง. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานและบุคลากร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จ. เผยแพร่  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด าเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 

การจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายจัดตั้ง
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบมาก่อน ไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ภารกิจและผู้ปฏิบัติงานเป็นพ้ืนฐาน ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นภารกิจงานที่อยู่ในส่วน
ของกระบวนการยุติธรรม และลักษณะงานเป็นงานด้านวิชาการที่เน้นวิชาการเฉพาะ หรือวิชาชีพที่
ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเชิงลึก จึงแตกต่างจากองค์กรราชการ
ของประเทศไทยที่มีอยู่ 

โดยหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า มีหลายประการ ดังเช่นที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ในนโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือในหลักการทั่วไปในการจัด
โครงสร้างองค์กรราชการ  โดยแต่ละหลักการมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก.  รัฐธรรมนูญ 
ได้บัญญัติหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้

ดังนี้ 
๑)  ให้จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบของศาลแทนคณะกรรมการ 
๒)  องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาล และตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญอ่ืนอีก ๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๙ ปี และให้ด ารงต าแหน่งวาระเดียว ทั้งนี้ เพ่ือประกันความเป็นอิสระของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  

๓)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักการใหม่
ตามแนวความคิดส าคัญของการปฏิรูปการเมืองที่เน้นการให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์อธิปัตย์คุ้มครอง
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง รวมทั้งเน้นการท างานแบบโปร่งใส และการเพ่ิมอ านาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการท างานของศาล แนวความคิดเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปของ
บทบัญญัติตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  



๔๕ 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการได้ดังนี้ (๑) การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกระท าโดย
เปิดเผย (๒) ศาลรัฐธรรมนูญให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นก่อนการวินิจฉัยคดี (๓) ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับตน (๔) การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (๕) ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีเหตุผลประกอบ (๖) ค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนต้องประกาศราชกิจจานุเบกษา  
และ (๗) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐ 

๔)  ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  และการด าเนินงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ข.  นโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
นโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งในการ

จัดองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้หลักการและแนวคิด ใน
การจัดองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ 

๑)  โครงสร้างองค์กร ให้จัดในรูปองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด และเป็นองค์กรแนวราบ  
(Flat Organization) มีสายบังคับบัญชาสั้น มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(Team) มากกว่าสายบังคับบัญชา (Chain of Command) เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไข หรือ
รองรับภารกิจการปฏิบัติงานตามรัฐธรรมนูญของคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  อัตราก าลัง ก าหนดเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
จ านวนไม่มาก เน้นสมรรถนะ (Competency) เจ้าหน้าที่คนหนึ่งปฏิบัติงานได้หลายด้าน และเน้น
คุณภาพของงานมากกว่าปริมาณตามแนวทางการจัดองค์กรวิชาการ หรือองค์กร แบบวิชาชีพ 

ค.  หลักการทั่วไป 
หลักการทั่วไปในการจัดโครงสร้างองค์กรราชการ ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐาน หรือหลักการ

เบื้องต้นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
หลักการดังกล่าวประกอบด้วย   

๑)  ความมุ่งหมาย ปัญหา และสภาพแวดล้อม หรือความจ าเป็นในการจัดตั้งส่วน
ราชการ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะพบว่า การจัดตั้งส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายหลัก ๒ ประการ 

ประการที่หนึ่ง  เพ่ือรองรับภารกิจอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย และร่างข้อบังคับการ
ประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

(๒)  วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

(๓)  วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก าหนดมิให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 



๔๖ 

(๔)  วินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท า
การใดเพ่ือให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม ่

(๕)  วินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป 

(๖)  วินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองการพิจารณาอุทธรณ์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทาง
การเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(๗)  การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี  และ
กรรมการการเลือกตั้ง 

(๘)  การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
หรือไม ่ 

(๙)  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

ประการที่สอง  เพ่ือปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้ง  ซึ่งก าหนดให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ                
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลักการจัดโครงสร้างองค์กรแบบวิชาชีพ (Professional 
Bureaucracy Type) มาปรับใช้ในการจัดองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งองค์ประกอบที่เป็น
หัวใจ  และมีความส าคัญที่สุดขององค์กรแบบวิชาชีพ คือ Operating Core ได้แก่ พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานหลักขององค์กรซึ่งใช้วิชาชีพเฉพาะบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น ในการท างานจึงไม่จ าเป็น 
ต้องมีหน่วย Techno structure เพ่ือมาวางมาตรฐานการท างาน องค์ประกอบในส่วนที่เป็น Techno  
structure จึงเล็กมาก และแทบจะไม่มีความหมายต่องานหลักขององค์กร เพราะความรู้และวิธีการ
ท างานมีอยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอยู่แล้ว ส่วนองค์ประกอบด้าน Supporting Staff คือ  
หน่วยงานสนับสนุนด้านธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ซึ่งเป็นบุคคลที่
จะต้องคอยช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลัก ในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑  การจัดโครงสร้างองค์กรแบบวิชาชีพ 



๔๗ 

ผลของการจัดองค์กรในลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (Participative Management) แทนที่จะเป็นการท างานแบบผู้บังคับบัญชาที่มีฐานะ
บทบาทเป็น “นาย” กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีฐานะเป็น “ลูกน้อง” เหมือนเช่นที่เป็นมาในอดีตของส่วน
ราชการโดยทั่วไป   

 
๒.๕  การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้น าหลักการที่ว่าด้วยการจัด
โครงสร้างส่วนราชการย่อยภายในกระทรวง  ทบวง กรม เมื่อรวมอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการย่อย
ทุกส่วนราชการแล้ว จะต้องคลุมอ านาจหน้าที่ส่วนราชการใหญ่ขึ้นไปตามล าดับมาปรับใช้ในการจัด
องค์กรทุกส่วนภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นได้จัดกลุ่มงาน โดยรวมอ านาจหน้าที่  
ลักษณะงาน และกิจกรรมที่จะช่วยให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดตั้ง
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญไว้ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบสัมพันธ์กัน หรือคล้ายคลึงกัน
รวมอยู่ที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการประสานงานและผู้ปฏิบัติงานมีความช านาญความเชี่ยวชาญในงาน 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แต่ในบางกรณีก็รวมกลุ่มงาน ที่ไม่สัมพันธ์หรือคล้ายคลึงกัน
รวมอยู่ด้วยกันไปก่อน เพ่ือป้องกันมิให้มีกลุ่มงานย่อยมากเกินไป 

การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้อาศัยกฎหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๒ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๕.๑  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒.๕.๑.๑  กฎหมายของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒   
พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติหลักการที่ส าคัญ

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 
มาตรา ๖  ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ

เกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน  และการ
ด าเนินการอ่ืนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี ้

(๑)  การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตหน้าที่
ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๒)  การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ การย้ายการเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจาก
ราชการ สั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย  
การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษส าหรับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓)  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๔)  การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



๔๘ 

(๕)  การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ช านาญการ
เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง  อัตราค่าตอบแทน    
การจ้างด้วย 

(๖)  การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย 
(๗)  การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘)  การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐)  การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

รวมทั้งการก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจ้าง
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๑๑) การก าหนดกิจการอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ลงนามและ
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา  ๗  การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ค าว่า ก.พ. ให้หมายถึงคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และค าว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  ๘  อัตราเงินเดือน อัตรา เงินประจ าต าแหน่งและการให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา  ๙  ให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกิจการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้แทนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือการนี้เลขาธิการส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 



๔๙ 

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเห็นชอบของ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

(๒)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อ่ืนนอกจาก (๑ ) ให้เลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

มาตรา ๑๑ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้ว
เสนอคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใดและ
ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถและความช านาญงาน
ในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่
โอนมาตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ 
ราชการมาเป็นข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท ามิ ได้ 

มาตรา ๑๒  ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง

พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

ข้อ ๔  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกโดย
ย่อว่า “อ.ศร.” ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ประธาน อ.ศร. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากใช้บังคับตามระเบียบนี้ 

ให้ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ เลขานุการ อ.ศร. และ  
รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ศร.   

ข้อ ๗ การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงิน เดือน  
ค่าตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย  
การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษ การรักษาราชการแทน  
การปฏิบัติราชการแทน การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ อ.ศร. ก าหนดในระเบียบนี้ หรือระเบียบอ่ืน การใดมิได้
ก าหนดไว้ในระเบียบให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๕๐ 

ข้อ ๘  ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพบเรือนมาใช้บังคับนั้น ให้บรรดา
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรมเป็น
อ านาจหน้าที่ของ อ.ศร. 

(๒)  อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอ านาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓)  อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ข้อ  ๑๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

ให้ด ารงต าแหน่งให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่ง

ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอด้วยความเห็นชอบของ อ.ศร. เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒)  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
ระดับ  ๙  ลงมา  ให้เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๗ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับการก าหนด

ต าแหน่งและการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ านาจมาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๑๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒  
ออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

ข้อ ๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกโดยย่อ
ว่า “อ.ศร.” ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธาน  
อ.ศร. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้
บังคับตามระเบียบนี้ 

ให้ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ เลขานุการ อ.ศร. และ 
รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  อ.ศร. 

ข้อ ๖ ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีคณะอนุกรรมการ
เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” เรียกโดยย่อว่า  “อ.กศร.” ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวน ๒ คน ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แต่งตั้ง จ านวน ๑ คน รวมแล้วไม่เกิน ๗ คน  เป็นอนุกรรมการ 



๕๑ 

ข้อ  ๘  การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย  
การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์  การอุทธรณ์การลงโทษ  การรักษาราชการแทน  
การปฏิบัติราชการแทน การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่  อ.ศร. ก าหนดในระเบียบนี้ หรือระเบียบอ่ืน การใดมิได้
ก าหนดไว้ในระเบียบให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ  ก.พ. และ
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพบเรือนมาใช้บังคับนั้น ให้บรรดา
อ านาจหน้าที่ของคณะบุคคลและบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะบุคคลและบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ก.พ. อ.ก.พ.  เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ศร. 
(๒)  อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง  และ อ.ก.พ. กรม เป็นอ านาจหน้าที่ของ     

อ.กศร. 
(๓)  อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นอ านาจหน้าที่ของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ 
(๔)  อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ข้อ  ๑๑  ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมี ๔ ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทบริหาร คือ ต าแหน่งบริหารระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่ง

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และต าแหน่งที่                
อ.ศร. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  อ านวยการระดับสูง 
   (ข)  อ านวยการระดับต้น 

(๓)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามท่ี  อ.ศร. ก าหนด  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  มีระดับ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ระดับปฏิบัติการ 
(ข)  ระดับช านาญการ 
(ค)  ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง)  ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ)  ระดับทรงคุณวุฒิ 



๕๒ 

(๔)  ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ อ.ศร. ก าหนด มีระดับ
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ระดับปฏิบัติการ 
(ข)  ระดับช านาญงาน 
(ค)  ระดับอาวุโส 
(ง)  ระดับทักษะพิเศษ 

ข้อ  ๑๗  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ด ารงต าแหน่งให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอด้วยความเห็นชอบของ  
อ.ศร. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒)  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือจาก (๑) ให้
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

จากพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบ 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๕๗ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีองค์การบริหารงาน
บุคคลเป็นของตนเอง เรียกว่า  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)  
ประด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในที่ประชุม เลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเลขานุการ  รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้การบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามที่ อ.ศร. 
ก าหนดการใดที่ อ.ศร. ไม่ได้ก าหนดให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยอ านาจหน้าที่คณะรัฐมนตรี ก.พ. อ.ก.พ. เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
อ.ศร. อ านาจหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.กศร. อ านาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นอ านาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๒.๕.๑.๒  กฎหมายภายนอกส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ  

การปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐในด้านบุคลากรจากพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน                
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนใน ๓ ด้านหลัก คือ (๑) การปรับโครงสร้างของข้าราชการผ่าน
ระบบการจ าแนกต าแหน่งจากการก าหนดสายงานและระดับต าแหน่งเป็นการจัดกลุ่มประเภท
ต าแหน่ง ๔ กลุ่มตามลักษณะงาน (๒) การปรับปรุงระบบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ให้มีหน่วยงาน
ท าหน้าที่เฉพาะแทนระบบการอุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชา และ (๓) การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนที่
ให้มีระบบเงินตอบแทนแยกตามกลุ่มและต าแหน่งเพ่ือความคล่องตัวในการปรับค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับค่างานและอัตราตลาด   



๕๓ 

กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒.๕.๒  การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญปรากฏออกเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ  

การจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว และการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญภายหลังที่มี
พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญหรือการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญถาวร 

๒.๕.๒.๑ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว 
ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการ

พิจารณาตามกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑/๒๕๔๑ จัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
การชั่วคราว เพ่ือให้เป็นหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และค าสั่งที่ ๒/๒๕๔๑ แต่งตั้งผู้ปฎิบัติ
หน้าที่เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่  
๔  มิถุนายน ๒๕๔๑ และได้เปิดส านักงานเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ ส านักงานตั้งอยู่ที่ ๔๙/๑  
อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย ์แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรกได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอัตราก าลังข้าราชการส านักงาน             
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ใช้หลักการและแนวคิดในการจัดอัตราก าลังว่า ก าหนดเฉพาะเท่าที่จ าเป็นให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จ านวนไม่ต้องมาก เน้นสมรรถนะ (Competency) 
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งปฏิบัติงานได้หลายด้านและเน้นคุณภาพของงานมากกว่าปริมาณตามแนวทาง  
การจัดองค์กรวิชาการหรือองค์กรแบบวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถรองรับบทบาทและภารกิจต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นต้นแบบการจัดองค์กรของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดการปฏิรูประบบราชการ 

นโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญในยุคแรก จึงมีดังนี้ 

๑.  การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้จัดในรูปของ
องค์กรที่มีขนาดกะทัดรัด และมีความยืดหยุ่น เน้นการท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการบังคับบัญชาตาม
สายงาน เพ่ือให้สามารถรองรับบทบาทและภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการปฏิรูประบบราชการและภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.  การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแนวราบท างานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน มีกฎระเบียบน้อย  
ไม่ซับซ้อน เป็นส านักงานอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานมากที่สุด  
และให้มีลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ แบ่งบุคลากรขององค์กรออกตามพันธกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็น ๒ กลุ่มอย่างชัดเจน คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลัก และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จของงานส าหรับองค์กรประเภทนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลัก การจัดอัตราก าลัง  
ใช้อัตราก าลังคนน้อย เน้นคุณภาพของงานมากกว่าปริมาณบุคลากรหนึ่งคนปฏิบัติงานหลายด้าน  
ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของบุคลากรเป็นหลักในการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ความก้าวหน้า



๕๔ 

ของบุคลากรในองค์กรจึงก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถ และความช านาญที่เกิดจากผลงานและ
ความสามารถของตนโดยไม่ต้องพะวงกับการรอให้ต าแหน่งระดับสูงว่างซึ่งถือปฏิบัติกันในองค์กร
วิชาชีพและองค์กรสมัยใหม่ท่ัวไป 

การจัดโครงสร้างของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยใน
ระยะเริ่มแรกได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

กลุ่มท่ีหนึ่ง กลุ่มอ านวยการบริหาร (กอ.)  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ และกลุ่มต่าง ๆ  ในด้านสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนา
บุคลากร งานพิธีการ งานอ านวยการประชุม งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานงบประมาณและ
งานบัญชี งานพัสดุ  งานสวัสดิการ งานบริการข้อมูลและข้อสนเทศกฎหมายและค าวินิจฉัย  
งานจดหมายเหตุ งานห้องสมุดและศูนย์เอกสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน 
คือ (๑) กลุ่มงานอ านวยการบริหาร ๑ (งานบริหารทั่วไป) (๒) กลุ่มงานอ านวยการบริหาร ๒ (งานคลัง
และพัสดุ) และ (๓)  กลุ่มงานอ านวยการบริหาร ๓  (งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์) 

กลุ่มท่ีสอง  กลุ่มวิจัยและวิชาการ (กว.)  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาระบบงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ งานวิชาการ  
งานนโยบายและแผนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ งานสัมมนาทางวิชาการ การผลิตผลงานทาง
วิชาการ การจัดท าวารสารทางวิชาการ การจัดท าจดหมายข่าว การจัดท ารายงานประจ าปี และงาน
วิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการคณะที่ปรึกษาส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านวิจัยและวิชาการ แบ่งงาน
ภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ (๑) กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๑ (๒) กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๒  
และ (๓) กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๓ 

กลุ่มท่ีสาม  กลุ่มวิเคราะห์กฎหมายและคดี (กค.)  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิจารณาค าร้องเรียน งานตรวจสอบวิเคราะห์

กฎหมายตามค าร้องหรือความเห็น การจัดท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายพร้อมด้วยความเห็น
ประกอบค าร้อง งานประสานด้วยความเห็นประกอบค าร้อง งานประสานองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แจ้งนัดหมายให้บุคคลหรือคู่กรณีมาให้ถ้อยค าหรือแสดงความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ งานประชุม 
ศาลรัฐธรรมนูญ งานยกร่างค าวินิจฉัยคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และงานเลขานุการคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ (๑) กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมาย
และคด ี๑ (๒) กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๒ และ (๓) กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๓ 

นอกจากการแบ่งโครงสร้างออกเป็น ๓ กลุ่มแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีในเรื่องต่างๆ ว่าได้
ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงใด ซึ่งได้แก่  
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การก่อหนี้ผูกพัน การจ่ายเงิน เงินยืมและเงินทดรองจ่าย การลงบัญชี
และทะเบียนต่างๆ การท ารายงานการเงินเสนอผู้บังคับบัญชา การพัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้โดยโปร่งใสและเปิดเผยอัตราก าลังส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังในช่วงระยะนี้  โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานไว้จ านวน ๔๙  อัตรา   



๕๕ 

       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๒ การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว 

   
ตารางที ่ ๒.๗  จ านวนและระดับอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญชั่วคราว 

ระดับ ๑๑ ๑๐ ๙ ๙ชช ๘ ๘ว/๗ว/๖ว/๕-๓ ๗ ๖ ๕-๓ ๒ ๑ รวม 
จ านวน ๑ ๑ ๓ ๖ ๓ ๑๒ ๓ ๓ ๑๐ ๕ ๒ ๔๙ อัตรา 

 

๒.๕.๒.๒  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญถาวร 
จากหลักการแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย และนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ตัวแบบองค์กรแบบวิชาชีพเป็นหลักในการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลักขององค์กร 
(Operating Core)  มากที่สุด ประกอบกับพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ มี
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นส่วน
ราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเป็นหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีฐานะ
เป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา ๖ ได้ให้อ านาจคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการออก
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ๖๒ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่  ของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แบ่งส่วนราชการ
ภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีผลท าให้
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการจัดและแบ่งส่วนงานภายในใหม่   
                                                        

๖๒ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖  ตอนท่ี  ๒๖ก  เมื่อวันท่ี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๒. 

ศาลรัฐธรรมนญู ๑
๕ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ๑ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑
๔ 

เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
๑ 

เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 
๑

 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๔
๙ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู ๑ 

รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ 

ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
๑ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 

๑ 

กลุ่มอ านวยการบริหาร ๒
๖ 

กลุ่มวิจยัและวิชาการ ๑
๐ 

กลุ่มวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๑๐ 

กลุ่มงานอ านวยการบริหาร  ๑ 
กลุ่มงานอ านวยการบริหาร  ๒ 
กลุ่มงานอ านวยการบริหาร  ๓ 

กลุ่มงานวิจยัและวิชาการ  ๑ 
กลุ่มงานวิจยัและวิชาการ  ๒ 
กลุ่มงานวิจยัและวิชาการ  ๓ 

กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๑ 
กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๒ 
กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๓ 



๕๖ 

อย่างไรก็ตามนับแต่มีการจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นการถาวร เมื่อวันที่  
๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อัตราก าลัง และการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญหลายสมัย โดยแต่ละสมัยต่างมีเหตุผลความจ าเป็นแตกต่างกันออกไป  
ซึ่งรายละเอียดของแต่ละสมัยนั้นจะน าเสนอโดยล าดับ  ดังนี้   

ก.  โครงสร้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔)  
การจัดและแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญระยะที่ ๑๖๓ มีการแบ่ง

ส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๑ ส านัก ๒ กลุ่มงาน โดยกลุ่มมีฐานะเทียบเท่ากับส านัก และแบ่งส่วน
งานภายในส านัก ออกเป็น ๓ ส่วน ส าหรับกลุ่มงานแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงานใหญ่ และแบ่งออกเป็น
กลุ่มงานย่อยภายในอีกกลุ่มละ ๓ กลุ่มงาน โดยส่วนและกลุ่มงานมีฐานะเทียบเท่ากอง รวมทั้งจัดให้มี
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยโครงสร้างแต่ละส่วนงานมีดังนี้ 

ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มิได้แยกให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกลุ่มหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑)  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒)  ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ 
(๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

เชิงบริหารและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๕)  ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานวิจัย งานนิติกรรมและสัญญา และงานคดี

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗)  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ สวัสดิการ  

อาคารสถานที่และยานพาหนะของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศ การบริการข้อมูล และข้อสนเทศ

กฎหมายและค าวินิจฉัย 
(๙)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดและศูนย์เอกสารศาลรัฐธรรมนูญ และ

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม ของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรับธรรมนูญ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมาย 

                                                        
๖๓กรอบอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (พ. ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓). 



๕๗ 

ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ มีส่วนภายใน  ๓  ส่วน  คือ 
(๑)  ส่วนบริหารงานทั่วไป 
(๒)  ส่วนการคลังและพัสดุ 
(๓)  ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
(๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับวิเคราะห์คดีหรือค าร้องในทางวิชาการและงานวิชาการ

เพ่ือสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓)  จัดท านโยบายและแผนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๔)  จัดท าวารสารทางวิชาการ  จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ  รวมค าวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญประจ าปี และรายงานประจ าปี 
(๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานสัมมนาทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการของส านักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และงานเลขานุการคณะที่ปรึกษา  

คณะผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้ช านาญการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗)  ติดตามและประเมินผลโครงการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
กลุ่มวิจัยและวิชาการ  มีส่วนภายใน  ๓  ส่วน  คือ 
(๑)  กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๑ 
(๒)  กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๒ 
(๓)  กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๓ 
กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี มีอ านาจหน้าที่ดังนี้        
(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาค าร้องและตรวจสอบวิเคราะห์คดีหรือค าร้อง 
(๒)  ด าเนินการประมวลข้อมูลเบื้องต้น ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจน

ท าความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีหรือค าร้อง 
(๓)  จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๔)  ด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๕)  จัดท าสารบบคดี และรายงานการพิจารณา 
(๖)  ประสานงานองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับค าร้อง 
(๗)  จัดท าร่างค าวินิจฉัยคดีหรือค าร้องตามมติคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘)  จัดท าต้นฉบับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ              

เพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือ               

ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๕๘ 
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                                (26)  
  

                            (10)  
  

กลุ่มวิเคราะห์กฎหมายและคดี  มีส่วนภายใน  ๓  ส่วน  คือ 
(๑)  กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๑ 
(๒)  กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๒ 
(๓)  กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๓ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
อัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อนุมัติกรอบอัตราก าลั งของส านักงาน                  

ศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงระยะ ๓ ปีแรก (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓) เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และความจ าเป็นในการปฏิบัติงานไว้จ านวน ๔๙ อัตรา โดยจ าแนกเป็นจ านวนระดับต่างๆ และสังกัด
ส่วนราชการภายใน ดังนี้ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ อัตรา รองเลขาธิการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ๑ อัตรา ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ ๒๖ อัตรา กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๑๐  อัตรา 
กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๑๐ อัตรา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑  อัตรา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ระยะที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔) 



๕๙ 
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แผนภาพที่ ๒.๔  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ระยะที่ ๑ พ.ศ.  ๒๕๔๒–๒๕๔๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงจ านวนและระดับของอัตราก าลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่  ๑ 
ระดับ 

จ านวน 
๑๑ บส. ๑๐ บส. ๙ บส. ๙ ชช. ๘ 

๘ว/๗ว/
๖ว/๕-๓ 

ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๘ 
ปี ๒๕๔๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๘ 
 

ระดับ 
จ านวน 

๗ ๖ ๕-๓ ๑-๓/๔ รวม ลูกจ้าง รวม 

ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๔๙ ๗ ๕๖ 
ปี ๒๕๔๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๔๙ ๙ ๕๘ 



๖๐ 

ตารางท่ี ๒.๙ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและ อัตราก าลังของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒ -๒๕๔๔) 

ข้อดี ข้อเสีย 
๑.  ชื่อส่วนราชการภายในสะท้อนภารกิจและ

อ านาจหน้าที่ตามหลักการจัดโครงสร้าง ส่วน
ราชการทั่วไป 
         -  ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ 
         -  กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 
         -  กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี 

๒.  สายการบังคับบัญชาสั้น การสั่งการและการ
รับค าสั่งไม่สับสน 

๓.  เน้นการท างานเป็นทีม การประสานงาน
ภายในส านัก งาน  และกลุ่ ม งานเป็ น ไปด้ วย            
ความสะดวกรวดเร็ว 

   ๑.  ปริมาณงานกับอัตราก าลังไม่ได้สัดส่วน
กัน  ปริมาณงานมาก  แต่อัตราก าลังน้อย 
   ๒.  กลุ่มงานสนับสนุน คือ ส านักอ านวย
กิจการศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
พัฒนาให้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ได้  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านการเงิน บัญชี  พัสดุ คอมพิวเตอร์               
เป็นต้น 
 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๕  เส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



๖๑ 

ข.  โครงสร้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) 
ในระยะเริ่มแรกโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความ

เหมาะสมและสามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงก่อให้เกิดข้อจ ากัดในทางปฏิบัติหลายประการที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมขึ้นของคดี
หรือค าร้อง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรการตรวจสอบการใช้อ านาจที่จัดตั้งขึ้นตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การจัดระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านงานคดี ด้านงานตรวจสอบค าร้องยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เท่าที่ควร แนวโน้มในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมืองมากขึ้น 
และอัตราก าลังที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบัน ทั้งงานคดี งานวิจัยวิชาการ และงานบริหาร 

จากข้อจ ากัดดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญใหม่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในการปรับปรุงโครงสร้างฯ ครั้งนี้ ได้มีค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา
โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) เป็นประธานที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.
กระมล  ทองธรรมชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลโทจุล อติเรก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายผัน  
จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุระ  หวังอ้อมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นที่ปรึกษา 
โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราก าลังการบางส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสังกัดส านักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญ มีนายนภดล เฮงเจริญ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ 
นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์  รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรองประธานกรรมการ  
นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและวิชาการ  นายนภดล ช.สรพงษ์  ผู้อ านายการ
กลุ่มวิจัยและวิชาการ นายเชาวนะ  ไตรมาศ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและวิชาการ นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย  
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี  นายสนิท  จรอนันต์  ผู้อ านายการส านักอ านวยกิจการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการและเลขานุการ นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร ผู้อ านายการส่วนบริหารงานทั่วไป 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าที่ปรับปรุงหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้นโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง
และอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักการไว้ดังนี้ 

๑)  การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้จัดในรูป
ขององค์กรที่มีขนาดกะทัดรัด และมีความยืดหยุ่น เน้นการท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการบังคับบัญชา
ตามสายงาน เพ่ือให้สามารถรองรับบทบาทและภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการและภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ 



๖๒ 

๒)  การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีลักษณะ
องค์กรแนวราบท างานเป็นทีม  ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส านักงาน มีกฎระเบียบ ไม่ซับซ้อน  
เป็นส านักงานอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานมากที่สุด และให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ แบ่งบุคลากรขององค์กรออกตามพันธกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญเป็น  
๒ กลุ่ม อย่างชัดเจน คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลัก และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของงานส าหรับองค์กรประเภทนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลัก การจัดอัตราก าลัง  
ใช้อัตราก าลังคนน้อย เน้นคุณภาพของงานมากกว่าปริมาณ บุคลากรหนึ่งคนปฏิบัติงานหลายด้าน  
ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของบุคลากรเป็นหลัก ในการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สู งขึ้น 
ความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรจึงก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและความช านาญที่เกิดจาก
ผลงานและความสามารถของตน โดยไม่ต้องพะวงกับการรอให้ต าแหน่งระดับสูงว่าง ซึ่งถือปฏิบัติกัน
ในองค์กรวิชาชีพ และองค์กรสมัยใหม่ท่ัวไป 

๓)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ให้นโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง  
การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ                       
แก่คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง  อัตราก าลัง  การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ ดังนี้ 

(๑)  ผังโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่
น าเสนอเห็นด้วยในหลักการที่แบ่งกลุ่มงานในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มงาน
บริหาร และกลุ่มงานคดีและวิชาการ โดยกลุ่มงานคดีแบ่งออกเป็นกลุ่มงานคดี ๑ – ๗  และแต่ละกลุ่ม
ขึ้นตรงกับรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายคดีและวิชาการ  และเลขาธิการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญโดยตรง 

(๒)  ก าหนดให้มีรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒ ต าแหน่ง คือ  
รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหาร และรองเลขาธิการส านักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายคดีและวิชาการ  โดยงานบริหารให้ผ่านรองฯ  บริหาร และเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓)  กลุ่มงานคดีและวิชาการ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้คณะตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญรู้จักเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนี้ทุกคน และเห็นด้วยที่จะก าหนดให้มีต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๑๐ ช.ช. ไว้ ๒ – ๓ ต าแหน่ง  

ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๑๐ ชช. ควรประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์  และด้านศาล 

การจัดท าโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงแบ่งตาม
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยออกเป็น ๒ กลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่ม
งานมีจุดมุ่งหมายหรือก าหนดทิศทางที่จะพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเป็นมืออาชีพ
เฉพาะทางโดยตรง  เส้นทางความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและผลงานของตนเอง โดย
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยยึดมาตรฐานหรือคุณภาพของงานเป็นหลัก 
ซ่ึงสรุปได้ดังนี้๖๔ 

                                                        
๖๔โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘. 



๖๓ 

๑)  การแบ่งกลุ่มงาน แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
(๑)  กลุ่มงานคดีและวิชาการหรือสายงานคดีและวิชาการ ประกอบด้วย  

กลุ่มงานคดี สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา และงานสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒)  กลุ่มงานสนับสนุนหรือสายงานบริหาร ประกอบด้วย งานธุรการทั่วไป

ของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ งานอ านวยการประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
งานบันทึกข้อมูล งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานเลขานุการ 
นักบริหาร งานฝึกอบรมและสัมมนา งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานสถานที่และ
ยานพาหนะ งานการเงินและพัสดุ งานสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง งานศูนย์สารนิเทศกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  งานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ งานระบบสารนิเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานอ านวยการคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

๒)  การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ แบ่งส่วนราชการภายในสังกัด
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเป็น ๒ ส านัก คือ ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักอ านวยกิจการศาล
รัฐธรรมนูญ (แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ส่วน ๓ กลุ่มงาน) ๘ กลุ่มงานคดี ๑ สถาบัน ได้แก่ สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา (ซึ่งแบ่งงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน) และหน่วยตรวจสอบภายใน 

๓)  การก าหนดจ านวนและระดับต าแหน่ง ตามโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘ ทั้งสายงานเจ้าหน้าศาลรับธรรมนูญ ซึ่งเป็น 
สายงานหลัก และสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น 
สายงานสนับสนุน รวมอัตราก าลังทั้งสิ้น ๙๙ อัตรา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง  
อัตราก าลัง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสังกัดส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
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แผนภาพที่  ๒.๖  โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

ระยะที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗) 
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แผนภาพที่  ๒.๗  โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่สอง 

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ 
 
 
 



๖๖ 

ตารางท่ี  ๒.๑๐ กรอบอัตราก าลังข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ 
หน่วยงาน ปี ๒๕๔๓ ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ 

ส่วนกลาง ๓ ๕ ๖ ๗ 
ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ ๒๖ ๓๓ ๔๒ ๔๒ 
กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ๑๐ - - - 
กลุ่มงานวิเคราะห์กฎหมายและคดี ๑๐ - - - 
รวมเป็นกลุ่มงานคดี  ๓๒ ๓๒ ๔๐ 
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา - ๘ ๘ ๙ 
ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ* - ๑ ๑ ๑ 

รวม ๔๙ ๗๙ ๘๙ ๙๙ 
* ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคดี ๑ กลุ่ม จ านวน ๔-๕ อัตรา  
และเจา้หน้าที่ประจ า ๑ อัตรา 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗) 
ข้อดี ข้อเสีย 

     ๑.  แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่
ออกเป็น  ๒  กลุ่มงาน  ชัดเจน คือ กลุ่มงานคดี
และวิชาการ  หรือสายงานคดีและวิชาการ  และ
กลุ่มงานสนับสนุน หรือสายงานบริหาร เส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละสายงานชัดเจน 
     ๒.  เน้นการท างานเป็นทีมตามนโยบายของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท างานข้ามสายงาน
ได ้

     ๑.   ชื่อกลุ่มงานคดี   ๑ – ๘ ไม่สะท้อน
ภารกิจและอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน  เนื่องจาก
ไม่ได้แยกประเภทคดีไว้ในแต่ละกลุ่มงานคดี 
     ๒.  บุคลากรในสายงานสนับสนุนที่สังกัด
ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีสภาพ
เช่นเดียวกับการจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง  
พ.ศ.   ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔  คือ ปฏิบัติหน้าที่
หลากหลายไม่เฉพาะด้าน 

 
ค.  โครงสร้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒) 
หลังจากโครงสร้างและกรอบอัตราก าลั งของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ทั้งสายบริหารและสายวิชาการ และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘  ได้ใช้บังคับเป็นระยะเวลามานานพอสมควร คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ            
เห็นว่า โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘ ยังมี
ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ สามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญได้ระดับหนึ่ง ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 



๖๗ 

ในคราวประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานและบุคลากร 
ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายอุระ หวังอ้อมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ  
ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายผัน  จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการ เลขาธิการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานให้สามารถ
รองรับภารกิจของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และภารกิจงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงาน  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลให้ด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและบุคลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระบบงาน โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย  
นายผัน  จันทรปาน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานอนุกรรมการ นายนพดล  เฮงเจริญ 
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์  รองเลขาธิการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ ผู้อ านายการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย  
ผู้อ านายการกลุ่มงานคดี ๓ เป็นอนุกรรมการ และนายธีรพงษ์  ธิติธางกูร ผู้อ านวยการส่วนบริหารงาน
ทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานศาลรัฐธรรมนูญ  
รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ  
ในอนาคต พิจารณาและก าหนดกรอบโครงสร้างและอัตราก าลังของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานช่วยประธานฅ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และกรอบโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  และเสนอแนวทางการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับ
ระบบงานและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ  น าเสนอคณะกรรมการฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานและบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณาจัดท ากรอบโครงสร้างและอัตราก าลังให้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

ศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีนโยบายดังนี้ 
(๑)  การก าหนดอัตราก าลังเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานว่ามีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากร
จ านวนเท่าใดและระดับความเชี่ยวชาญอย่างไร และศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงในอนาคตด้วย 

(๒)  งานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับค าร้องที่เสนอมา
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เกิดความละเอียด
รอบคอบ  คดีบางเรื่องมีความยากเนื่องจากจะต้องมีการค้นคว้าทางวิชาการมาก บางคดีเป็นงานที่ไม่
ยากนัก  และศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว 

(๓)  การพิจารณาก าหนดจ านวนบุคลากร ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับ 



๖๘ 

(๔)  กรอบบุคลากรที่จะช่วยงานประธานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากภารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งงานเกี่ยวกับ
การพิจารณาวินิจฉัยคดีงานบริหารจัดการและการเป็นประมุขของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องมีงานพิธี
การและงานสังคมด้วย 

(๕)  อัตราก าลังในการปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงแรกควรจะมี
อัตราก าลังประมาณ ๕ คน ประกอบด้วย เลขานุการ ๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน นักวิชาการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน และพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน 

การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
การปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง การแบ่งส่วนราชการภายในสังกัดส านักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ยึดกรอบแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญ พันธกิจศาลรัฐธรรมนูญ 
วิสัยทัศน์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักการก าหนดต าแหน่ง นโยบายของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานและบุคลากร โดยจัดในรูปขององค์กรที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นองค์กรแนวราบและมีลักษณะ
เป็นองค์กรแบบวิชาชีพ ก าหนดกรอบอัตราก าลังเท่าเดิม คือ จ านวน ๙๙ อัตรา จัดกลุ่มงานตามพันธกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและภารกิจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ กลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มจะมี
จุดมุ่งหมายหรือก าหนดทิศทางที่จะพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเป็นมืออาชีพเฉพาะ
ทางโดยตรง เส้นทางความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับสมรรถนะความรู้ความสามารถและผลงานของตนเอง 
โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยยึดมาตรฐานหรือคุณภาพเป็นหลัก 

๑)  การแบ่งกลุ่มงาน แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
(๑)  กลุ่มงานคดีและวิชาการ หรือสายงานคดีและวิชาการ ประกอบด้วย                

กลุ่มงานคดี สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ 
(๒)  กลุ่มงานสนับสนุน หรือสายบริหาร ประกอบด้วย งานธุรการทั่วไปของ               

ศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ งานอ านวยการประธานศาลรัฐธรรมนูญ                
งานบันทึกข้อมูล งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานเลขานุการ     
นักบริหาร งานฝึกอบรมและสัมมนา งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานสถานที่และ
ยานพาหนะ งานการเงินและพัสดุ งานสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง งานศูนย์สารนิเทศกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ งานระบบสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานอ านวยการคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

๒)  การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ แบ่งส่วนราชการภายในสังกัด
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเป็น ๒ ส านัก ๑ ศูนย์ คือ ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านัก
อ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ๘ กลุ่มงานคดี ๑ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ) ๑ สถาบัน (สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา) และหน่วย
ตรวจสอบภายใน   

๓)  การก าหนดจ านวนและระดับต าแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๒ ก าหนดให้มีอัตราก าลังเท่ากับโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลัง พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘ คือ จ านวน ๙๙ อัตรา แต่มีการปรับปรุงส่วนราชการภายในและเกลี่ย
อัตราก าลังของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ ๒.๘  โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๒) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       99 
 

                                

                          11   .  
1 
 

                                1 
 

(                         11   .)  

                                   

                          10    .  
 

1 
 

             

(                        3-5/ 6 / 7 / 8  

1 
 

                                   

                              
                         9   / 10    =7 

7 
 

                          

                                      
                           9   . 

7 
 

                 

                           3-5/6/7/8  

1 
 

                                

                                            
                           9   . 

24 
 

                                1 
 

(                           9   .) 

                         2 
 

                           3-5/6/7/8 = 2 

                       1 
 

                           3-5/6/7/8 = 2 

                 1 
 

                           3-5/6/7/8 = 1 

                                      

                    

                                

                        

                                       

                           3-5/6/7/8 = 3 

(                           9   .) 

1 
 

                                    
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 7 
 

8 
 

                                
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 6 
 

7 
 

                  4 
 

                                
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 3 
 
                 3 

 

                                            
                           9   . 

12 
 

1 
 

(                           9   .) 

                               

                                    
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 2 
 

3 
 

                 

                             
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 3 
 

4 
 

             

                         
                           8   . = 1 
-                           3-5/6/7/8 = 1 
 

2 
 

                 

                           3-5/6/7/8 = 1 

1 
 

             

                        
                         8  ./9   . = 8 
-                         3-5/6  /7  /8  / 9   .= 16 
 

27 
 

                       17 
 

                 3 
 

                           3-5/6/7/8 = 3 

                                  
                           9   . 

                                         4 
 

                                5 
 

                            
                         8  ./9   . = 1 
-                         3-5/6  /7  /8  / 9   .= 3 

 

                           
                         8  ./9   . = 1 
-                         3-5/6  /7  /8  / 9   .= 4 

 

                              
                              

                               
                         8  ./9   . = 1 
-                         3-5/6  /7  /8  / 9   .= 4 

 

5 
 

                 

                           3-5/6/7/8 = 2 

2 
 



๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๙  โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะท่ี  ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) 
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ตารางท่ี ๒.๑๒ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) 

ข้อดี ข้อเสีย 
     ๑.  จัดกลุ่มงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  
ออกเป็น ๒ กลุ่มงาน โดยกลุ่มงานหลักของ
องค์กร คือ กลุ่มงานคดีและวิชาการ และกลุ่ม
งานรอง คือ กลุ่มงานสนับสนุนเป็นไปตาม
หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการทั่วไป 
     ๒.  บุคลากรหลัก  คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานคดีและวิชาการ  สามารพัฒนาตนเองไป
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้  และสามารถไป
ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานสนับสนุนได้  เส้นทาง
ความก้าวหน้าสามารถเลื่อนต าแหน่งในตัวเองได้
ทุกต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ – ๙ ชช. 

     ๑. ชื่อกลุ่มงานคดี ๑-๘ ยังมีสภาพเช่นเดียวกับ
การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗  ไม่มีการแยก
ประเภทคดีไว้ในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน 
     ๒. กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการเป็น
กลุ่มงานที่ไม่จ าเป็นส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบวิชาชีพ  เพราะผู้ปฏิบัติงานหลักในองค์กร
ประเภทนี้ใช้วิชาชีพเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะงานคดีซึ่งเป็นกลุ่มงานหลักขององค์กร 
     ๓.  กลุ่มงานสนับสนุน  บุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงานตามคุณวุฒิการศึกษา 

 
 โดยสรุป นับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการจัดท า
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง รวม ๔ ครั้ง โดยแยกได้เป็นการจัดโครงสร้างและ
อัตราก าลังของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวเพียง ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างใน
ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติใน
คราวนั้นมีการแบ่งงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มอ านวยการบริหาร กลุ่มวิจัยและวิชาการ และ
กลุ่มวิเคราะห์กฎหมายและคดี มีอัตราก าลังทั้งสิ้น ๔๙ อัตรา รวมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ต่อมาภายหลังพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศใช้แล้ว  
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง อีกจ านวน ๓ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ เป็นการจัดท าโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง พ.ศ.๒๕๔๒-
๒๕๔๔ เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีการ
ประกาศใช้เป็นครั้งแรก โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ ส านัก (ส านักอ านวยกิจการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ) ๒ กลุ่ม (กลุ่มวิจัยและวิชาการ และกลุ่มวิเคราะห์กฎหมายและคดี) และมีอัตราก าลัง
ทั้งสิ้น ๔๙ อัตรา  

ครั้งที่ ๒ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง พ.ศ.๒๕๔๔ – 
๒๕๔๗ โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส านัก (ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ และส านัก
อ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ) ๘ กลุ่มงาน (กลุ่มงานคดี ๑-๘) และ ๑ สถาบัน (สถาบันรัฐธรรมนูญ
ศึกษา) และอัตราก าลังทั้งสิ้น ๙๙ อัตรา เพ่ิมจากเดิม ๕๐ อัตรา  

ครั้งที่ ๓ ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง 
พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๒ โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส านัก (ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
และส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ) ๑ ศูนย์ (ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ) ๘ กลุ่มงาน 
(กลุ่มงานคดี ๑-๘) และ ๑ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางคดีและวิชาการ) ๑ สถาบัน (สถาบัน
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รัฐธรรมนูญศึกษา) และอัตราก าลังทั้งสิ้น ๙๙ อัตรา แต่ต่อมาได้เพ่ิมอัตราก าลังในปี พ.ศ.๒๕๕๒  
จ านวน ๓๐ อัตรา รวมเป็น ๑๒๙ อัตรา   

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง ๓ ครั้ง  
ข้างต้น เป็นการปรับปรุงก่อนที่จะประกาศใช้ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นประกาศ 
ศาลรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ ทั้งนี้ สาระส าคัญของประกาศฉบับดังกล่าว จะขอกล่าวถึง
ในหัวข้อต่อไป       

 
๒.๖  หลักอปริหานิยธรรม  

การบริหารของพระพุทธเจ้าเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบหนึ่งในโลก ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ท าให้ทรงบรรลุเป้าหมายและพระศาสนายั่งยืนมาถึง ๒,๕๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และได้กลายมาเป็นมรดกหลักที่ทรงมอบ
ให้แก่ศาสนิกชนทั้งหมด ทั้งเทวดาและมนุษย์๖๕ เช่น หลักธรรมาธิปไตย หลักทศพิธราชธรรม  
หลักราชสังคหวัตถุ ๔ หลักจักรวรรดิวัตร หลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค กุฎทันตสูตรทิศ ๖ และหลัก
อปริหานิยธรรม  ๗  เป็นต้น 

ส าหรับการวิจัยนี้เป็นการศึกษาหลักธรรมโดยเฉพาะ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
อปริหานิยธรรม๖๖ หมายถึง ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่าย

เดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง๖๗ กล่าวคือ ถ้าบุคคลใด หมู่ใด คณะใด ปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี้ บุคคลนั้น หมู่นั้น คณะนั้น จะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตไม่มีความเสื่อมความ
เสียหาย  และเป็นธรรมที่มีอุปการะมากส าหรับผู้บริหารหมู่ชนหรือบ้านเมือง 

ในพระไตรปิฎกอปริหานิยธรรมปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพาน พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย  
มหาวรรค ในสารันททสูตร วัสสการสูตร และปฐมสัตตกสูตร โดยพระพุทธองค์ทรงแสดงอปริหานิยธรรม
ไว้ ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ อปริหานิยธรรม ส าหรับคฤหัสถ์ ส่วนประเภทที่สอง คือ อปริหานิยธรรม  
ส าหรับพระสงฆ์ 

ส าหรับอปริหานิยธรรมของคฤหัสถ์ หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งใช้ในการศึกษานี้  
พระพุทธองค์ทรงแสดงที่แคว้นวัชชีซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของแคว้นมคธ โดยมีแม่น้ าคงคาเป็นแดนแบ่ง
เขต เมืองหลวงของแคว้นชื่อเวสาลี หรือไพศาลี ในสมัยพุทธกาลแคว้นวัชชีเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมากมี
ระบบการปกครองแบบคณะราชย์ หรือสามัคคีธรรม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยในลักษณะหนึ่ง 
คือ ปกครองแบบไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรงอ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผู้ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นประมุข
แห่งรัฐแล้วบริหารงานโดยการปรึกษาหารือกับสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกแห่งวงศ์ต่างๆ ที่รวมกัน

                                                        
 ๖๕ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์,  ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย,  
๒๕๕๔), หน้า ๒๑๒ – ๒๑๓. 
 ๖๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 
 ๖๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔๖-๒๔๙. 
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เป็นคณะผู้ปกครองแคว้น และสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองแคว้นวัชชี ตามวาระที่ได้รับคัดเลือก  
โดยมี ๘ ตระกูล คือ ตระกูลวิเทหะ ตระกูลวัชชี ตระกูลลิจฉวี ตระกูลชญาตริกะ (ชฺญาตฺริก) ตระกูลอุคระ  
(อุคฺร) ตระกูลโภคะ (โภค) ตระกูลไอกษวากะ (ไอกฺษฺวาก) หรือ (อิกฺษฺวาก)ุ และตระกูลนาฏยะ (นาฏย)   

สถานะทางเศรษฐกิจ  เมืองเวสาลีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีการค้าขายกับแคว้น
ต่างๆ อย่างสะดวก เพราะตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าคงคา ทางเหนือติดกับแคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นที่เจริญรุ่งเรือง 
ในสมันตปาทิกา กล่าวว่า เมืองเวสาลีเป็นเมืองถึงความไพบูลย์โดยประการทั้งปวง กว้างขวางด้วย
เครื่องกั้นรายล้อม คือ มีก าแพงถึง ๓ ชั้น บ้านเรือนใหญ่โต อีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความมั่งคั่งของเมืองนี้ 
คือ การจัดตั้ง  “หญิงคณิกาประจ าเมือง” หรือ “นครโสเภณี” ซึ่งวัชชีเป็นแคว้นแรกที่มีต าแหน่งนี้  
โดยสภาของเมืองได้แต่งตั้งนางอัมพปาลีเป็นหญิงงามเมือง นางเป็นหญิงที่สวยงามมีหน้าที่ให้ความ
อภิรมย์กับเจ้าชายทุกพระองค์ โดยจ่ายค่าตัวให้นางคืนละ ๕ กหาปณะ ต่อมาสภาแห่งแคว้นวัชชียัง
อนุมัติให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมอภิรมย์กับนางด้วย  โดยจ่ายค่าตัวให้นางคืนละ  ๕ กหาปณะ  
เช่นกัน กษัตริย์เมืองเล็กเมืองน้อยได้ทราบข่าวว่านครเวสาลีมีนางนครโสเภณีที่เป็นสมบัติของทุกคน  
ต่างก็ขนเงินมาท้ิงที่เมืองนี้กันปีละจ านวนไม่น้อย ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ 

สถานะทางสังคม แคว้นวัชชีขณะนั้น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างมาก ดังตัวอย่างของ
นางอัมพปาลี ก่อนที่นางจะรับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงคณิกา นางสามารถเสนอเงื่อนไข เช่น ขอมีที่พัก                        
ที่สะดวกสบาย ขอมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินส่วนตัว หรือมีสิทธิปฏิเสธผู้มีอ านาจ เช่น เจ้าลิจฉวี  
เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมพระอานนท์บ่ายพระพักตร์ไปยังเมืองกุสินาราเพ่ือดับขันธ์ปรินิพพาน  
ผ่านมาทางสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางทราบเข้าจึงไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไป
เสวยภัตตาหารที่บ้านของนาง พอขากลับนางสวนทางกับเจ้าชายลิจฉวีจ านวนหนึ่ง เมื่อเจ้าลิจฉวี
ทราบว่านางอัมพปาลีได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้ว จึงขอให้นางสละสิทธิ์เพ่ือแลกกับเงินทอง  
รถม้า แต่นางก็ยังปฏิเสธ นอกจากนี้พระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุการณ์วันที่นางอัมพปาลี นั่งยานพาหนะ
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กับพระสาวกที่หมู่บ้านโกฏิคามอันเป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตชาน                       
เมืองเวสาลีว่า นางสั่งให้สารถีขับยานพาหนะตีคู่ไปกับยานพาหนะของพวกเจ้าลิจฉวีขนาดงอน                
กระทบงอน แอกกระทบแอก ล้อกระทบล้อ และเพลากระทบเพลา จนเป็นเหตุให้พวกเจ้าลิจฉวีเรียก
นางว่า “หญิงนักเลง” จากการสร้างเงื่อนไขขอมีทรัพย์สินส่วนตัว การปฏิเสธกษัตริย์ลิจฉวี และการสั่ง
คนขับรถให้ขับรถตีคู่ไปกับรถของกษัตริย์ลิจฉวี อาจสรุปได้ว่า ประชาชนในแคว้นวัชชีมีสิทธิเสรีภาพ   
ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจเด็ดขาดของผู้มีอ านาจขณะนั้น   

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังแคว้นวัชชีนี้เป็นครั้งแรก โดยการที่สภาแห่งรัฐวัชชีได้มีมติ               
ให้กษัตริย์อาวุโสของวัชชีชื่อ “มหาลิ” เป็นผู้อาราธนานิมนต์ ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้น
มคธ เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมรัตนสูตร และแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  
ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังแคว้นนี้ กษัตริย์ลิจฉวีจะนิมนต์ให้เสด็จมาแสดงธรรมในรัฐสภาวัชชี  
เมื่อกษัตริย์อาวุโสสิ้นสุดการฟังธรรมแล้ว ยุวกษัตริย์ที่อยู่ในวัยศึกษาศิลปวิทยาก็จะมาเฝ้าเพ่ือฟังธรรม
ต่อไป โดยปรากฏในสารันททสูตร กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เจ้าลิจฉวีหลายพระองค์  
ณ สารันทเจดีย์  ใกล้กรุงเวสาลีแห่งแคว้นวัชชี๖๘ ว่า ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ จักพร้อม
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๗๕ 

เพรียงกันประชุม เลิกประชุม และจักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท าจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังมิได้
บัญญัติ จักไม่ตัดถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้ ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัชชี ครั้งโบราณจักสักการะ 
เคารพ นับถือบูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้น ว่าเป็นถ้อยค าอันตนเชื่อฟัง  
จักไม่ข่มขื่นบังคับปกครองหญิงในสกุล จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี 
ทั้งภายในและภายนอก และไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรม จักถวายความอารักขา ความคุ้มครอง 
ป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในชาววัชชี ชาววัชชียัง
ปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น 

ในวัสสการสูตร สรุปว่า สมัยนั้นพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงต้องการจะตี
แคว้นวัชชีให้อยู่ในอ านาจ จึงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์ของแคว้นมคธให้ไปเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคเจ้าที่เขาคิชฌกฎู ใกล้กรุงราชคฤห์ เล่าความให้ทรงทราบแล้วให้วัสสการพราหมณ์ทูลถามว่า  
พระพุทธองค์จะทรงพยากรณ์อย่างไร เพราะทรงเชื่อว่าจะไม่ตรัสผิดความจริง 

วัสสการพราหมณ์เข้าไปเฝ้ากราบทูล สมัยนั้น ท่านพระอานนท์ยืนถวายงานพัดพระผู้มี 
พระภาคอยู่ ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามถึง 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการที่ทรงแสดงแก่พวกเจ้าวัชชี๖๙ หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสสการ 
พราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมคธว่า “พราหมณ์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่สารันทเจดีย์ เขตกรุงเวสาลี  
ได้แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ แก่พวกเจ้าวัชชี พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ แต่ความเจริญอย่างเดียว
ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่  และใส่ใจ 
อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู”่ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์
แคว้นมคธได้กราบทูลว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม พวกเจ้าวัชชีมีอปริหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียวก็ 
พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ไม่จ าต้องกล่าวว่ามีครบทั้ง ๗ ประการ ข้าแต่
ท่านพระโคดมพระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ไม่ควรท าสงครามกับพวก
เจ้าวัชชี นอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูต หรือไม่ก็ท าให้แตกสามัคคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคดม 
ถ้าอย่างนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องท าอีกมาก พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พราหมณ์ ขอท่านจงก าหนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้เถิด” จากนั้นวัสสการ 
พราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมคธมีใจยินดีชื่นชมพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

จากที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แคว้นวัชชีปกครองแคว้นด้วยหลักอปริหานิยธรรมท าให้มี
ความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้นจนต้องขยายอาณาเขต ซึ่งไม่มีแคว้นใดสามารถ
ท าลายความสามัคคี ท าลายแคว้นวัชชีให้พังลงได้ นอกจากใช้วิธีการท าให้เกิดการแตกแยก ยั่วยุ             
ให้แตกความสามัคคีกันอย่างเดียวเท่านั้น จึงจะสามารถท าให้แคว้นวัชชีล้มสลายลงได้ 

อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมถอยหรือความล้มสลายของแคว้นวัชชีจากการไม่ยึดหลัก 
อปริหานิยธรรม เริ่มปรากฏขึ้นจากการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่วัสสการพราหมณ์ว่า  แคว้นวัชชี                
ถือปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมท าให้ไม่มีอริราชศัตรูใดๆ เข้ามาท าลายลงได้ท าให้วัสสการ 
พราหมณ์คิดหาอุบายเพ่ือท าลายความสามัคคีนั้นลง พระพุทธองค์ทรงทราบถึงผลแห่งพระด ารัส
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๗๖ 

ดังกล่าว แต่มูลเหตุที่ทรงตอบเช่นนั้น เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระด าริว่า แม้เมื่อเราไม่กล่าว  
๒-๓ วัน พราหมณ์จักไปจับเจ้าวัชชีเหล่านั้น แต่เมื่อเรากล่าว พราหมณ์จะท าลายความสามัคคีได้ก็
ต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี จักมีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้ก็ประเสริฐแล้ว ด้วยว่าเหล่าเจ้าวัชชีเป็นอยู่ได้เพียงนี้ ก็จัก
ท าบุญเป็นที่พ่ึงของตนกันได้ ข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เจ้าลิจฉวีนั้นมีการสงเคราะห์กันช่วยเหลือ
กันด้วย ช้าง ม้า เงิน ทอง มีการเจรจากัน พบปะพูดคุยกันประจ า การที่จะจับเจ้าลิจฉวีทั้งหลายได้นั้น
ต้องท าให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองฝ่าย ซึ่งนัยนี้เป็นการตรัสของพระพุทธเจ้าท าให้วัสสการ  
พราหมณ์ได้แนวคิดและวิธีการในการท าลายแคว้นวัชชีให้ล้มสลายได้ ดังมีเรื่องที่อรรถกถาอธิบายไว้ว่า 
พระราชา (อชาตศัตรู) ตรัสถามพราหมณ์นั้นว่า อาจารย์พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่ากระไร พราหมณ์
ทูลว่า พระด ารัสของท่านพระสมณโคดม บ่งชี้ว่าใครๆ ไม่อาจ จับเหล่าเจ้าวัชชีได้ แต่ว่าอาจจับได้ด้วย                 
การเจรจา ๑ ด้วยการท าให้แตกสามัคคี ๑ พระราชาตรัสถามพราหมณ์นั้นว่า ช้าง ม้า เป็นต้น ของเรา
จักพินาศด้วยการเจรจา เราจักจับเหล่าเจ้าวัชชีด้วยการท าลายสามัคคีเท่านั้น เราจักท าอย่างไร  
พราหมณ์ ทูลว่า พระมหาราชเจ้า ถ้าอย่างนั้น ขอได้โปรดปรารภแคว้นวัชชี ยกเรื่องขึ้นตรัสในที่
ประชุม แต่นั้น ข้าพระองค์จักทูลว่า พระมหาราชเจ้า พระองค์จะทรงประสงค์อะไร ด้วยสมบัติของ
เจ้าเหล่านั้น เจ้าเหล่านั้น จงท ากสิกรรม และพานิชยกรรม เป็นต้น เลี้ยงชีพอยู่เถิด แล้วท าทีจะ
หลบหนีไป ต่อนั้น พระองค์พึงตรัสว่าเหตุไรหนอท่านพราหมณ์ผู้นี้จึงคัดค้านเรื่องแคว้นวัชชีที่ปรารภกัน 
ตอนกลางวัน  ข้าพระองค์จักส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าวัชชีเหล่านั้น แล้วพระองค์ก็จงให้ จับ                 
ข้าพระองค์นั้นลงโทษ ไม่ท าการจองจ าและเฆี่ยนตี เป็นต้น หากแต่โกนหัวอย่างเดียว เนรเทศออกไป
จากพระนคร เมื่อเป็นดังนั้นข้าพระองค์จักกล่าวว่า ข้าพระองค์ให้สร้างก าแพงและคูในพระนครของ
พระองค์ ข้าพระองค์จะรู้ถึงสถานที่มั่นคงและอ่อนแอและสถานที่ตื้นและลึก บัดนี้ข้าพระองค์จักท า
พระนครนั้นให้ตรงไม่นานเลย พระองค์ฟังค านั้น พึงตรัสสั่งไล่ให้ไปดังนี้ พระราชาก็ได้ท าทุกประการ  
เมื่อวัสสการพราหมณ์ได้ท าอุบายนี้แล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูก็ได้ให้ด าเนินการตามแผนนั้น ด้วยการให้
จับวัสสการพราหมณ์เฆี่ยนตี  แล้วจับโกนศีรษะเพ่ือประจาน และให้ขับออกจากเมือง เมื่อพระเจ้า
อชาตศัตรูได้ไล่วัสสการพราหมณ์ออกจากเมืองไปแล้ว วัสสการพราหมณ์ก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยัง
แคว้นวัชชีดังเรื่องที่อธิบายไว้ในอรรถกถาทีฆนิกายตอนหนึ่งว่า ... เหล่าเจ้าลิจฉวีทรงสดับการเนรเทศ
พราหมณ์นั้นแล้วตรัสว่าพราหมณ์โอ้อวด  ท่านทั้งหลายอย่าให้พราหมณ์นั้นข้ามแม่น้ าคงคาไปได้  
บรรดาเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น เมื่อเจ้าลิจฉวีบางพวกกล่าวว่า เขาว่าพราหมณ์นั้นถูกเขาท าอย่างนี้ เพราะ
เขาพูดปรารภพวกเรา เจ้าวัชชีอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพนาย ท่านอย่าได้ให้พราหมณ์เข้ามา พราหมณ์นั้น
ไปพบพวกเจ้าลิจฉวีถูกถามว่า ท่านได้ท าผิดอะไร จึงเล่าเรื่องนั้น พวกเจ้าลิจฉวีกล่าวว่าพราหมณ์ท า
ผิดเล็กน้อยไม่ควรลงโทษหนักอย่างนี้ แล้วจึงถามว่า ในนครนั้นท่านมีต าแหน่งอะไร พราหมณ์ตอบว่า  
ข้าพระองค์เป็นอ ามาตย์ฝ่ายวินิจฉัย เจ้าลิจฉวีตรัสว่า ท่านจงด ารงต าแหน่งนั้นนั่นแล พราหมณ์นั้นก็
ท าหน้าที่วินิจฉัยเป็นอันดี ราชกุมารทั้งหลายพากันศึกษาศิลปะในส านักของพราหมณ์นั้น พราหมณ์
นั้นทรงคุณ วันหนึ่งพาเจ้าลิจฉวีองค์หนึ่งไปที่แห่งหนึ่ง ถามว่าเด็กๆ ท านากันหรือเจ้าลิจฉวีองค์หนึ่ง  
ตอบว่า เออ ท านา ถามว่า เทียมโคคู ่หรือ ตอบว่า เออ เทียมโคคู ่พราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วก็กลับไป 
จากนั้น เจ้าลิจฉวีองค์อ่ืน จึงถามเจ้าลิจฉวีองค์นั้นว่า อาจารย์พูดกระไร และไม่เชื่อค าเจ้าลิจฉวีองค์นั้น
บอก คิดว่าเจ้าลิจฉวี องค์นั้นไม่บอกเราตามความเป็นจริงก็แตกกับเจ้าลิจฉวีองค์นั้น   



๗๗ 

แม้ในวันอ่ืนๆ พราหมณ์ก็พาเจ้าลิจฉวีองค์หนึ่งไปที่แห่งหนึ่งถามว่า ท่านเสวยอะไรแล้วก็กลับ  
เจ้าลิจฉวีองค์อ่ืนไม่เชื่อก็แตกกันอย่างนั้นเหมือนกัน แม้ในวันต่อมา พราหมณ์ก็พาเจ้าลิจฉวีอีกองค์
หนึ่งไปที่แห่งหนึ่งแล้วถามว่า  เขาว่าท่านจนนักหรือ ย้อนถามว่าใครพูดอย่างนี้ พราหมณ์ตอบว่าเจ้า
ลิจฉวีชื่อโน้น  พราหมณ์ก็พาเจ้าลิจฉวีองค์อ่ืน ๆ ไปที่แห่งหนึ่งแล้วถามว่า เขาว่าท่านขลาดนักหรือ 
ย้อนถามว่าใครพูด อย่างนั้น ตอบว่าเจ้าลิจฉวีชื่อโน้น พราหมณ์กล่าวถ้อยค าที่เจ้าลิจฉวีอีกองค์หนึ่ง
มิได้กล่าวต่อเจ้าลิจฉวีอีกองค์หนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ ๓ ปี จึงแยกเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นออกจากกัน แล้ว
กระท าโดยประการที่เจ้าลิจฉวีทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่เดินทางเดียวกัน จึงให้ตีกลองเรียกประชุม พวกเจ้าลิจฉวี
กล่าวกันว่าผู้เป็นใหญ่จงประชุมกัน ผู้กลัวจง ประชุมกันเถิด แล้วก็ไม่ประชุมกัน พราหมณ์จึงส่งข่าว
ถวายพระราชาว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้ว โปรดรีบเสด็จมาเถิด 

พระราชาสดับแล้วก็โปรดให้ตีกลองเรียกไพร่พลเสด็จกรีธาทัพออกไป ชาวเมืองเวสาลี  ก็ตี
กลองประกาศว่า พวกเราจักไม่ยอมให้พระราชาเสด็จข้ามแม่น้ าคงคา ชาวเมืองเวสาลีฟังประกาศนั้น
แล้วก็พูดว่าคนเป็นใหญ่จงไปกันเถิด ดังนี้ เป็นต้น แล้วก็ไม่ไปประชุมกัน ชาวเมืองเวสาลีก็ตีกลอง
ประกาศว่า พวกเราจักไม่ให้พระราชาเสด็จเข้าพระนครจะปิดประตูอยู่เสีย ไม่ไปประชุมแม้แต่คนเดียว  
พระราชาเสด็จเข้าทางประตูตามที่เปิดไว้ ทรงท าเหล่าเจ้าวัชชีทั้งหมดให้ถึงความย่อยยับแล้วเสด็จไป 

จากเรื่องราวของแคว้นวัชชีนั้น จะเห็นได้ว่าการแตกความสามัคคีนั้นเป็นเหตุหนึ่ง ส่วนอีก
เหตุหนึ่ง คือ การไม่ยึดมั่นในหลักอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ว่าให้
ยึดมั่นในหลักอปริหานิยธรรมจะน าพาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อม แต่เจ้าลิจฉวีเพียงถูกยุยง
จากวัสสการพราหมณ์เพียงเล็กน้อย ความสามัคคีที่เคยมีอยู่ในแคว้นมานานจึงถูกท าลาย   
 โดยสรุป หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ อันเป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเสื่อม
ประกอบด้วย   

๑)  การประชุมเป็นนิตย์ หมายถึง การประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุย การประสานงาน
กันอยู่เป็นประจ า เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

๒)  การพร้อมเพรียงกันประชุม หมายถึง การประชุม การเลิกประชุม และท ากิจกรรม
ร่วมกัน การลงมติเห็นชอบร่วมกัน การมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

๓)  การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ หมายถึง การไม่บัญญัติ หรือไม่
ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร หรือกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ตามความต้องการของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความต้องการของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่ง
โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องและชอบธรรม 

๔)  การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  และนโยบายขององค์กร  เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร   
และเพ่ือให้บรรลุภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร                
ความเคารพเชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา  

๕)  การให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี หมายถึง การเปิดโอกาสให้สตรี รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจน้อยกว่า มีส่วนร่วมและบริหารภายในองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ของ
องค์กรในสัดส่วนที่ทัดเทียมกับผู้ชาย และได้รับความคุ้มครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย  



๗๘ 

๖)  การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง การส่งเสริม และรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความส าคัญ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น
ของตนเอง  การสนับสนุนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๗)  การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม หมายถึง การคุ้มครอง การปกป้อง และ
การด ารงรักษาความเป็นธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามา
ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลักธรรมดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครอง ทั้งในองค์กรชุมชน หมู่บ้าน หมู่คณะ 
หน่วยงานของรัฐ และต่อประเทศชาติ๗๐ เนื่องจากการบริหารไม่ว่าในภาคส่วนใด ไม่สามารถท างานให้
ส าเร็จได้โดยล าพัง แต่หากบุคคลใด หมู่ใด คณะใด ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมบุคคลนั้น หมู่นั้น  
คณะนั้น จะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตไม่มีความเสื่อมความเสียหาย เป็นธรรมที่มีอุปการะ
มากส าหรับผู้บริหารหมู่ชนหรือบ้านเมือง 

ข้อความในพระสูตรนี้ กล่าวได้ว่า อปริหานิยธรรมจะเป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเสื่อมไว้  
และเป็นหลักในการบริหารที่จะท าให้นักปกครอง นักบริหาร ผู้น าประเทศในโลก ผู้น าองค์กรในภาค
ส่วนต่าง  ๆ  สามารถยึดถือตามความเหมาะสม และตามความต้องการได ้
 
๒.๗  ข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้าง อัตราก าลัง และอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การจัดต าแหน่ง และค่าตอบแทน
ประกอบด้วย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นที่ปรึกษา นายสนิท               
จรอนันต์ ที่ปรึกษาส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ นายปัญญา อุดชาชน              
รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส านักงาน                
ศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ านวยการส านักอ านาจกิจการศาลรัฐธรรมนูญ                
นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระเบียบ พันโทภาคภูมิ ศิลา รัตน์                
ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๓ นายกมล โสตถิโภคา ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๔ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์              
ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๑ นายส าราญ นาบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕ เป็นกรรมการ                
นายบุญเสริม  นาคสาร ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านายการ               
ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล             
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การจัดต าแหน่ง ค่าตอบแทน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ  

                                                        
 ๗๐พิทูร  มลิวัลย์, หลักธรรมส าหรับการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : กองศาสนศึกษา, ๒๕๒๘),  
หน้า ๘๘-๘๙. 
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 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหลายครั้ง และได้น าเสนอโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่ได้ปรับปรุงแล้วเสนอคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
มีข้อสังเกต และให้คณะกรรมการปรับปรุงไปพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 

๑)  การเสนอปรับโครงสร้างครั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับส่วนราชการอ่ืน และเพ่ือรองรับ
ปัญหาหรือยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ  ส าหรับกรณีหน่วยงานที่เสนอตั้งเป็นส านักแต่มี บุคลากร
ปฏิบัติงานน้อยก็ให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง เช่น การปรับต าแหน่งลูกจ้างโครงการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 ๒)  หากเปรียบเทียบปริมาณงานและกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้กับองค์กรอ่ืน (ศาลยุติธรรม)  
แล้ว เห็นว่ายังน้อยเกินไป 
 ๓)  การเสนอปรับโครงสร้างครั้งนี้ต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้รวมถึง
เป็นทางส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 
 ๔)  การเทียบเคียงการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร ขอให้เทียบเคียงกับส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ส านักงานคณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตามความเหมาะสมกับภารกิจ 
 คณะกรรมการ ฯ  ได้น าผลการศึกษาของคณะกรรมการเรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
ราชการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมี
แนวคิดและข้อสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
 ๑)  เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งเน้นผลผลิต (Outcomes) ในเชิง
คุณภาพภายใต้ตรรกะทางนิติวิธีที่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับอย่างรอบด้านทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง
จากบุคลากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๒)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลผลิต คือ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม เนื่องจากผลของค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดและผูกพัน
หน่วยงานรัฐทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนและสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา 
 ๓)  เพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ยังมีปัญหา
และข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบงานที่ไม่สามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงอาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๔)  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
กลไกในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 



๘๐ 

 ๕)  การก าหนดโครงสร้างฯ ที่เหมาะสม เป็นการเอ้ือให้เกิดระบบงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจในเชิงรุก ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของศาลรัฐธรรมนูญ  
สามารถเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลทั่วทั้งองค์กร 
 ๖)  เพ่ือก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้แก่บุคลากรของส านักงาน             
ศาลรัฐธรรมนูญ ในอันที่จะจูงใจคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรมให้เข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กร ควบคู่กับการรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน และ
พัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professionals) ในแต่ละสายงานได้อย่างเหมาะสมภายใต้
ระบบงานที่เป็นธรรม และมั่นคง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
อัตราก าลังในระยะยาว ให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงกว่าระดับมาตรฐานได้ในอนาคต 
 ๗)  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในขณะนั้น มีจ านวน ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ (๒) ส านัก
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (๓) ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ (๔) ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศ (๕) กลุ่มงานคดี (๖) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ไม่สามารถสนองตอบต่อการปฏิบัติตาม
พันธกิจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นหน่วยธุรการศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้เป็นตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้
ก าหนดไว้ ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญในอดีต                        
เช่น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หรือรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ก าหนดเป็นบทบังคับให้ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายประกอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศใช้
บังคับ หรือรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดที่ฝ่าย
บริหารท าความตกลงกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศว่าต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนหรือไม่ เป็นต้น 
 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างตามข้อสังเกตของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ได้น าเสนอที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) เพ่ือพิจารณาซึ่งคณะตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ             
ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ๙ ส านัก และ ๑ สถาบัน ดังนี้๗๑  
 ๑)  กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่
ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ เชี่ยวชาญด้านคดี              
และวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ตรวจสอบ และกลั่นกรองสรุปย่อค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และบรรทัดฐาน
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                        
๗๑ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๕. 



๘๑ 

 (๒)  วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลั่นกรองค าแถลงการณ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคดี
รัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดท าเอกสารทางวิชาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง           
กับงานคดีรัฐธรรมนูญ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หรืองานอ่ืน
ใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลแห่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๕)  ให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทั่วไปของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าว  และ
ผลกระทบอ่ืนที่อาจเกิดข้ึนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๖)  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๗)  ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายที่มี
ผลกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๘)  ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒)  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่  
ดังนี้ 
 (๑)  ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยรับตรวจ 
 (๒)  ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ 
 (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลรัฐธรรมนูญใน
การก าหนดนโยบาย การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินงานตานโยบายของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน           
ศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง 
องค์กรและสถาบันต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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 (๔)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่การเยือนของ
อาคันตุกะต่างประเทศ 
 (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ แบ่งงานภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ             
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ประสานนโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งในเชิงบริหาร และเชิงคดี
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ประสานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ค ากล่าวปาฐกถา  
ค าบรรยาย ค าถวายพระพร และค าให้สัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น 
 จ.  เสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย และการประสาน
นโยบาย รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานประสานงานและพิธีการ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ประสานการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ข.  ประสานการด าเนินงานกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ค.  สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 จ.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จัดท าปฏิทิน งานพิธีการ  
และจัดเวรเพ่ือเฝ้ารับเสด็จ เข้าร่วมในพระราชพิธี รวมถึงประสานการเข้าร่วมพิธีของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ฉ.  ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องการวางแผนต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ  
รวมทั้งจัดเตรียมบทสนทนาให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ส าหรับแขกต่างประเทศ 
 ช.  บันทึกภาพในงานพระราชพิธี และพิธีการต่างๆ รวมทั้งด าเนินการอ่ืน ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 ซ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๔)  ส านักบริหารกลาง มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒)  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการรักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๔)  บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน             
ศาลรัฐธรรมนูญ และด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล  
และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๕)  ด าเนินการทางด้านนิติการที่ เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ สนับสนุน และพัฒนาการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักงานศาลรับธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก าหนดให้ เป็นอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส านักบริหารกลาง  แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
  ก.  สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการออกนั่งพิจารณาของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ประสานงานกับส่วนราชการภายในเกี่ยวกับงานพิธีที่จัดขึ้น ณ ที่ท าการศาล
รัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) 
 ง.  ด าเนินการเก่ียวกับการงานเลขานุการนักบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  งานสารบรรณกลางและงานธุรการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน                   
ศาลรัฐธรรมนูญ  
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒) กลุ่มงานคลังและพัสดุ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจ หน้าที่  
ดังนี้  
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการด้านการเงิน การคลัง  และ
การรายงานการเงินของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  



๘๔ 

 ข.  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงิน และการเสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ค.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าต าแหน่งของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับยานพาหนะ 
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยและด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลส าคัญ เช่น ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และผู้บริหารระดับสูงของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ด าเนินการด้านวิทยุสื่อสาร การก าหนดรหัสนามเรียกขานและการประสาน
เครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ง.  จัดท าและพัฒนาระบบกระบวนการข่าวกรอง 
 จ.  วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานกับส่วนราชการภายในศาลรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
 ฉ.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย รวมถึงก ากับ
ดูแล และบ ารุงรักษาทัศนูปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย 
 ช.  ควบคุม ดูแล และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์ และการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ซ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานนิติการ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนการจัดท าร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 ข.  ให้ค าปรึกษา เสนอความเห็นหรือค าแนะน า ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานและอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มิใช่งานคดี
รัฐธรรมนูญ 
 ค.  ด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคลากรของศาล
รัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 ง.  ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาและด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ในการด าเนินคดีความของศาลรัฐธรรมนูญ
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ฉ.  สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล 
เพ่ือด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
 ช.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)  ส านักคดี ๑-๔ ส านักคดี ๑-๔  มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ   
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  ด าเนินงานด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการพิจารณารับค าร้องของตุลาการประจ า
คดี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตุลาการประจ าคดี  
 (๒)  ด าเนินการด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจ าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๔)  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าเอกสารทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ 
 (๕)  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ส านักคดี ๑-๔ แบ่งงานภายในออกเป็นส านักละ ๒ กลุ่มงาน ในแต่ละกลุ่มงานมี
ผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการส านักมอบหมาย 
 ๖)  ส านักคดี ๕ ส านักคดี ๕ มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑)  ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดท าความเห็นใน
ส านวนคดีของส านักคดีผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาค าวินิจฉัย และจัดท า
บรรทัดฐานค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและศึกษาเปรียบเทียบคดีรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ 
 (๔)  ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 (๕)  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับค าร้องเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส านวน การเก็บรักษาส านวน รวมถึงการประกาศราชกิจจา
นุเบกษา 



๘๖ 

 (๗)  งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี) 
 (๘)  ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักคดีโดยเฉพาะ  
 (๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส านักคดี ๕ แบ่งงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ในแต่ละกลุ่มงานมีผู้อ านวยการกลุ่มงาน เป็น
ผู้บังคบับัญชา การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการ
ส านักมอบหมาย 
 ๗)  ส านักพัฒนาระบบบริหาร มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือจัดวางระบบการบริหารการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาระบบงานทั่วไป เพ่ือเสนอต่อคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  
 (๒)  ด าเนินกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของศาลรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  ด าเนินกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน                  
ศาลรัฐธรรมนูญ  รวมถึงศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะแนวนโยบายในการก าหนดแผนอัตราก าลัง  
การสร้างระบบความมั่นคงของทรัพยากรบุคคลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน              
ศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากร
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส านักพัฒนาระบบบริหาร แบ่งงานภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  เสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณและประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดของศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของงานของหน่วยงาน            
ในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  จัดท ารายงานประจ าปีของศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๘๗ 

 (๒)  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสร้าง
ระบบความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ข.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนแม่บทการบริหารงานบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญ 
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าโครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน อัตราก าลัง และ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรอ่ืนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  งานเลขานุการการประชุมองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(อ.ศร.) รวมถึงด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 จ.  ด าเนินการเกี่ยวกับการวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ฉ.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร 
ศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ช.  จัดท าทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุหรือการพ้นจากต าแหน่งของ
บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ซ.  ด าเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ฌ.  ส่งเสริม ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลของบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ  และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ญ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๘)  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  มีผู้อ านวยการส านักเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งในด้านการจัดหา ควบคุมและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและ
ต่างประเทศ  รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



๘๘ 

 (๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศ
ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ  
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารและสิ่งของที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
ศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ                
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ  
ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อม่ันต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ  และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 ค.  จัดหา ควบคุมและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร              
ของศาลรัฐธรรมนูญ และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  งานดูแล บ ารุงรักษา ระบบเสียงและภาพห้องประชุมส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ                
ห้องพิจารณาคดี และห้องประชุมวินิจฉัย 
 ฉ.  งานจัดเก็บภาพถ่ายวิดีโอ และเทปบันทึกเสียงการออกนั่งพิจารณาและการประชุม            
ที่เก่ียวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ 
 ช.  สนับสนุนและดูแลระบบการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call center) ของศาล
รัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ซ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ ด้านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายมหาชน  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  จัดท าฐานข้อมูลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูล
รัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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 ค.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มและทิศทางการให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ง.  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และมาตรฐานงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 จ.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นศูนย์ข้อมูล 
ทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศูนย์การเรียนรู้ ค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ทันสมัยในระดับสากล 
 ฉ.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ                 
ศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ              
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ช.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุม่งานประชาสัมพันธ์ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์                
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของ
ประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญ 
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าวของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
รวมถึงการประสานงานกับสื่อมวลชน 
 ง.  รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข่าวจากสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมอื่นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙)  สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  มีผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  จัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ               
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 (๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ  
หน่วยงานยุติธรรมระหว่างประเทศ  หรือองค์กรระหว่างประเทศ  รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 (๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน  
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม รวมถึงการด าเนินเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 
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 (๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ โดยความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น 
 (๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงาน            
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอ่ืนในภูมิภาคในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ             
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข.  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ             
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  จัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ                 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 จ.  จัดท าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ  และ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่  
ดังนี้ 
 ก.  ด าเนินการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ การเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ข.  ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบขององค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และแนว  
ค าวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ 
 ค.  ด าเนินการเก่ียวกับการแปลและล่าม 
 ง.  ด าเนินการแปลค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจากภาษาไทยเป็นภาษา ต่างประเทศ  
และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานแปล 
 จ.  จัดหาทุนส าหรับบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
วิจัยในต่างประเทศ 
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 (๓)  กลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและบริหารหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม 
 ข.  ด าเนินจัดการศึกษา อบรมให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญ                 
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค.  จัดท าและพัฒนาคู่มือและเอกสารวิชาการ และสื่อโสตทัศน์ เพ่ือประกอบ
การศึกษาอบรม สัมมนา และการประชุมเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญและ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ง.  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย
รฐัธรรมนูญตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง 
 จ.  ติดตาม  ประเมินผล  เพ่ือพัฒนาระบบ  รูปแบบ  และวิธีการฝึกอบรมสัมมนา 
รวมถึงจัดท ารายงานผลการศึกษาอบรมและสัมมนาของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 
 ฉ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔) กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีผู้อ านวยการกลุ่มงานเป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ด าเนินการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิ ภาค               
และระดับประเทศ 
 ข.  ด าเนินการส่งเสริมการเผยแพร่และส่งมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ               
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนสังคมภายนอกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
 ค.  ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน                
ในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอ่ืน ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงาน                        
ศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค 
 ง.  ด าเนินการและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ                   
ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ          
และเอกชน 
 จ.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 อัตราก าลังของส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ก าหนดอัตราก าลังของส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จ านวน  
๑๖๙  อัตรา  
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แผนภาพที่  ๒.๑๑ โครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

                        (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๑๒  หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของเลขาธิการส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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แผนภาพที่ ๒.๑๓ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของรองเลขาธิการฯ ด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
แผนภาพที่  ๒.๑๔  หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของรองเลขาธิการฯ ด้านคดี 
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ตารางท่ี  ๒.๑๓ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงาน            
ศาลรัฐธรรมนูญ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)  

ข้อดี ข้อเสีย 
     ๑.  โครงสร้างครอบคลุมภารกิจอ านาจหน้าที่
ขององค์กรทั้งกลุ่มงานหลัก  (กลุ่มงานคดีและ
วิชาการ  กลุ่มงานรอง  (กลุ่มงานสนับสนุน)   
     ๒.  บุคลากรสามารถพัฒนาให้เกิดความ
ช านาญงานและหรือความเชี่ยวชาญในภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ 
     ๓.  ชื่อส่วนราชการภายในส่วนใหญ่สะท้อน
ภารกิจของงานเป็นไปตามหลักการจัดโครงสร้าง
ส่วนราชการทั่วไป 
 
 
 
 

     ๑.  ส านักคดีซึ่งเป็นกลุ่มงานหลักขององค์กร
มีมาก  แต่ส านักคดี   ๑ – ๔ ไม่มีการแยก
ประเภทคดีที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่
สะท้อนภารกิจ 
     ๒.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของ
องค์กรมีสัดส่วนน้อยกว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุนมาก  (ส านักคดี ๑– ๕ จ านวน ๕๙ 
อัตรา  กลุ่มงานสนับสนุน  ๙๒  อัตรา)   
     ๓.  ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ  
และด้านการบริหาร  ๑๔  อัตรา  มากเกินความ
จ าเป็นส าหรับองค์กรแบบวิชาชีพ ซึ่งเป็นแบบที่
ใช้เป็นหลักในการจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง
ตามข้อ  ๓.๗.๑ – ๓.๗.๓ 

 
การจัดและแบ่งส่วนราชการภายใน รวมกรอบอัตราก าลังในปัจจุบันของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ถือเป็นครั้งที่ ๔ นับจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและอัตราก าลัง โดยมีการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ ส านัก (ส านักบริหารกลาง ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักเทคโนโลยี
และประชาสัมพันธ์ ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักคดี ๑-๕) ๒ กลุ่มงาน (กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน) ๑ สถาบัน (สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา) และอัตราก าลังทั้งสิ้น ๑๖๙ อัตรา 
เพ่ิมจากเดิม ๔๐ อัตรา  
 
๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๘.๑  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีผู้ศึกษาวิจัยไว้

หลากหลาย  ดังนี้ 
จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์  ได้วิจัยเรื่อง ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับ

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับ
หลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ เมื่อ
พิจารณาทุกด้านแล้ว พบว่า ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ด้านการเน้นลูกค้าอยู่ในระดับสูง รองลงมา ได้แก่ ด้านการปรับปรุงการจัดการทาง
การเงินและบัญชี ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์และด้านการกระจายอ านาจและการแบ่งแยกย่อยเป็น
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๐, 
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๗๘.๕๙, ๗๘.๕๖ และ ๗๖.๓๓ ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความคิดในการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการไทยกับหลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยจ าแนกข้าราชการตามระดับการศึกษา  
ต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่ง (ซี) และหน่วยงานที่สังกัดข้าราชการไทยมีความคิดในการปฏิบัติงาน
ราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจากสาขาวิชาที่ศึกษา สถานที่ศึกษา  
และการฝึกอบรมดูงาน พบว่า ข้าราชการไทยมีความคิดในการปฏิบัติงานราชการ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ๗๒ 

จ านงค์  สวมประค า ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ  
ผลการวิจัย พบว่า ในส่วนของการบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ มีแนวทาง ๔ ด้าน คือ  
ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธ ารงรักษา และด้านสิทธิประโยชน์ โดยแต่ละด้าน หากพิจารณา
ประกอบพระราชบัญญัติ ประมวลจริยธรรม และหลักพุทธธรรม แล้ว มีดังนี้ 

๑)  ด้านการสรรหา การสรรหาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติไม่ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม สรรหาโดยการคัดเลือก โดยเลือกคนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรราชการ  
มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมน าแนวทางการสรรหาบุคลากรด้าน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยมีกฎกติกาอย่างรัดกุม คือ มีคณะบุคคลผู้ด าเนินการคัดเลือก สรรหา
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่มีอคติ และต้องพิจารณาเลือกบุคคล ผู้มีบุคลิกภาพดีทางกาย วาจาและมี
จิตใจดีงาม เคารพกฎกติกา มีมารยาท มาเป็นบุคลากรในองค์กร   
 ๒)  ด้านการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรพึงยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อว่า
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถฝึกได้ พัฒนาโดยเป็นการฝึกอบรมให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบการพัฒนา เช่น ไตรสิกขา โดยเฉพาะการ
ฝึกสมาธิควรมีอยู่ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในทุกระดับ 
 ๓)  ด้านการธ ารงรักษา ในการธ ารงรักษาบุคคลและทรัพย์สินของราชการต้องมองเห็น
คุณค่าของความเป็นคนดี ยกย่อง เชิดชู เพ่ือให้มีเกียรติเป็นที่ประจักษ์ ปลูกจิตส านึกให้รักองค์กรเพ่ือ
ช่วยกันสร้างปกปักษ์รักษาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบ  
เช่น การยกย่อง สรรเสริญและ การให้รางวัล น าหลักการบัญญัติพระวินัยมาเป็นแนวในการก าหนด
กฎเกณฑ์เพ่ือการธ ารงรักษาบุคลากรและองค์กร ทั้งนี้  ต้องพิจารณาจากคุณงาม ความดีของบุคคล
นั้นๆ เป็นหลักส าคัญ 
 ๔)  ด้านสิทธิประโยชน์ เรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญ คือ พึงจัดสรรผลประโยชน์อย่างโปร่งใส  
ใช้ระบบคุณธรรมในการรักษาสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาโดยจัดกองทุน  เปิดโอกาสให้
เปลี่ยนสายงานได้ ให้มีคุณธรรม มีหิริ โอตตัปปะ คือ ให้รู้จักเกรงกลัวบาป สันโดษ พอใจในสิ่ง             
ที่พึงมีพึงได้ ใช้แนวทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงวางไว้มาประยุกต์ในการจัดสิทธิประโยชน์ และที่ส าคัญต้อง
เคารพสิทธิประโยชน์ของคนอ่ืน เพราะเมื่อมนุษย์เคารพสิทธิประโยชน์ของคนอ่ืนย่อมได้รับ               
การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและองค์กร 

                                                        
๗๒จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์, “ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนว

ใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 
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 ทั้ง ๔ ด้าน ดังกล่าว ประมวลเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ดังนี้ หลักการสรรหา พึงบริหารตาม
หลัก A VIN MILD หลักการพัฒนาพึงพัฒนาตามหลัก PURITATE การธ ารงรักษา พึงบริหารจัดการ
ตามหลัก POP–BEC และหลักสิทธิประโยชน์พึงบริหารจัดการตามหลัก ROMPRANG๗๓    
 ชัชภูมิ สีชมภู ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการการบริหารจัดการที่ดีทุกด้าน ส่วนรูปแบบการบริหาร
จัดการ มีองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการ ส่วนด้าน
ภาวะผู้น าและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดแผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการ ส าหรับด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตามแผนงบประมาณ การบริหาร
ตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบถ่วงดุล การรายงานผลการจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พบว่ามีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ๗๔  
 นาคม  ธีรสุวรรณจักร ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความรับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี  ที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ๗๕  
 ประดิษฐ์  ดีวัฒนกูล  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ที่เหมาะสม ผลการวิจัย พบว่า แนวความคิดในการปฏิรูประบบการบริหารกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น  
๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ มองว่า กรุงเทพมหานครใหญ่โตเกินไป ควรที่จะแบ่งหน่วยงานย่อยเพ่ือความ
คล่องตัว กลุ่มที่ ๒ มองว่า ดีอยู่แล้ว แต่จะต้องปรับปรุงในส่วนขั้นตอนการบริหาร และเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่ กลุ่มที่ ๓ มองว่า จะต้องแบ่งอ านาจให้ส านักงานเขตรับผิดชอบมากขึ้นเพ่ือการบริการ
ประชาชน ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าจะต้องพัฒนารูปแบบอีก ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น ใช้รูปแบบเดิมแต่
ควรกระจายอ านาจให้กับส านักงานเขตรับผิดชอบมากขึ้น ระยะกลาง ควรแบ่งการบริหารเป็น ๓ ระดับ 

                                                        
 ๗๓จ านงค์  สวมประค า,  "การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๗๔ชัชภูมิ  สีชมภู,  "รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล",  วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘). 
 ๗๕นาคม  ธีรสุวรรณจักร,  "รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ", วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย,์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 



๙๗ 

ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และสภาเอกรูปประจ าเขต และระยะยาว 
จะต้องจัดตั้งส านักงานเขตบริหารท้องถิ่น มีประธานเขต และข้าราชการประจ า หรือมาจากการเลือกตั้ง๗๖ 
 ประยงค์  มีใจซื่อ  ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย  ผลการวิจัย พบว่า 
ความสัมพันธ์รวมของตัวแปร ๘ ตัว คือ สภาพภายในองค์การ ปัจจัยสนับสนุนการท างานภายใน
องค์การ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน พ้ืนฐานส่วนบุคคล ความสามารถในการท างาน แรงจูงใจ ใน
การท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับงาน เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม  
โดยจะเห็นได้ว่าทั้งองค์การ บุคคล และผลการปฏิบัติงานล้วนมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และเป็นเหตุ
ปัจจัยให้แก่กันและกัน องค์การย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล บุคคลย่อมมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน  
และผลการปฏิบัติงานก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งองค์การ บุคคล ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานหรือ
บุคลากรภายในองค์การนั้น เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กงล้อการท างานมีการหมุน
ไปข้างหน้า แต่พวงมาลัยที่ใช้ส าหรับบังคับให้มีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ผู้บริหารต้ องการและ
ระบบเบรคที่ท าหน้าที่ในการหยุดเมื่อต้องการหยุดก็ถือได้ว่ามีความส าคัญเช่นกัน ในท านองเดียวกัน
ในสภาพแวดล้อมของการท างานร่วมกันนั้นนอกจากตัวแปรหลักๆ แล้ว ยังจะต้องอาศัยตัวแปรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การอ่ืนๆ อีกมากมายเข้าส่งเสริมและสนับสนุนการท างาน เพ่ือให้ ได้ผลงาน
ตามท่ีผู้บริหารคาดหวัง ซึ่งตัวแปรต่างๆ เหล่านั้น จะมีผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ ดังนั้น ในการพัฒนาแบบองค์รวมจึงไม่อาจละเลยหรือแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด และผู้บริหารต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวก่อนการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์การมีศักยภาพในการด าเนินงาน๗๗ 

เรียงดาว ทวะชาลี ได้วิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑.  กระบวนทัศน์เดิมของการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบระบบ
ราชการของสหกรณ์  มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสหกรณ์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่
สอดคล้อง ไม่คล่องตัว  และมีความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 ๒.  ลักษณะการบริหารจัดการของไตรภาคีสหกรณ์ยังขาดการบูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งความสามารถและทักษะ
ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย 
 ๓.  กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย ๑) การ
บริหารจัดการควรมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน ๒) สนับสนุนการใช้
ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมเพื่อการจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น ๓) ควรปรับแนวคิด พัฒนาข้อมูลการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วม เพ่ือแสวงหาต้นทุนผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์

                                                        
 ๗๖ประดิษฐ์  ดีวัฒนกูล, “การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๙). 
 ๗๗ประยงค์  มีใจซื่อ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
การบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘). 



๙๘ 

แก่สมาชิก ๔)  เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยต่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ๕) มุ่งแสวงหา
ทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงเพ่ือช่วยให้สหกรณ์การเกษตร มีต้นทุนการด าเนินงานต่ าแต่มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่สูงขึ้น๗๘    

วิทยา จิตนุพงษ์  ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วย
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อ
ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ๒) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ กับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อายขุองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓)  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระดับการศึกษาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งผ่านตัว
แปรพยากรณ์ตัวอ่ืน ๔) การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้น
การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน คือ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ววิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อีก คือ การพัฒนานอกสภาพการท างาน เช่น  
การฝึกอบรม  การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ๗๙  

สืบวงศ์  กาฬวงศ์  ได้วิจัยเรื่อง ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ๒) 
สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓)  สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร  
และ ๕)  สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร๘๐      
                                                        
 ๗๘เรียงดาว  ทวะชาลี ,  “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๖). 
 ๗๙วิทยา  จิตนุพงษ์, “ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 
 ๘๐สืบวงศ์  กาฬวงศ์, “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”,  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๙๙ 

สุภาวดี  นพรุจจินดา ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัย พบว่า จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารทุกคนพึงมี
เพราะผู้บริหารที่เป็นผู้น าที่ดีต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์การ  เกิดศรัทธา  
เชื่อถือ เกิดความมั่นใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ผู้บริหารยุคปัจจุบันและอนาคตต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดความถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ เที่ยงตรง ส านึกในความ
รับผิดชอบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ผู้บริหารต้องมีมาตรฐานด้าน
จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนที่มีการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นหลัก
ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย การกล้ายืนหยัด ท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)  
ซึ่งหมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  
ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักความเสมอภาค มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานและต่อองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของ
องค์การอย่างยั่งยืน และจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของเบิร์น (Burn) ที่กล่าวว่า ผู้น า
จริยธรรม (Moral Leadership) เป็นลักษณะที่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการและ
ความจ าเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม ผู้บริหารควรประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามแนวทางแห่ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถือเป็นต้นแบบและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องบริหารงาน
โดยใช้หลักจริยธรรม รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักจริยธรรมเพ่ือสร้าง
ความศรัทธาให้เกิดกับบุคลากรทุกระดับ๘๑ 

ศิริรัตน์  คลังเย็น ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินเป็นระยะๆ ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือ
เป้าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร และท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน การปฏิบัติงาน
ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ตั้งไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่ และการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่มี๘๒ 

 

                                                        
 ๘๑สุภาวดี  นพรุจจินดา, “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๘๒ศิริรัตน์  คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๖).   



๑๐๐ 

อัญชนา พานิช ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ผลการวิจัย พบว่า  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วยตัวแปร ๗ ตัว คือ พฤติกรรมการบริหาร ความพึงพอใจในการท างาน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การ โครงสร้างองค์การ และ
ประสิทธิผลองค์การ มีค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏในระดับต่ า แต่สามารถน าไปใช้ในการอธิบายสาเหตุของประสิทธิผลองค์การได้ และพบว่า   
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์การ ส่วนสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ โครงสร้างองค์การ และพฤติกรรมการบริหาร มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ 
เช่น ๑) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันต่อ
องค์การ ๒) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านเทคโนโลยีความพึงพอใจในการท างานไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ และ ๓) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านความผูกพันต่อองค์การไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ เป็นต้น๘๓ 

อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการบริหารจัดการ ๒ ส่วน คือ ๑) การบริหารพัฒนา 
(Administrative Development) เป็นการบริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ บ้านโดยมุ่งตรงไปที่
ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ ๒) การบริหารจัดการ
องค์กร (Organization Administrative) มุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และระบบการ
ท างานในองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน โดยบริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน  
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็นทีม สามารถท างานแทนกันได้ มีการ
รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน น าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล  
โดยมีการสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนการท างานเพ่ือประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี สามารถมองได้จาก ๓ ประเด็น คือ  
ตัวบุคคล หลักการหรือวิธีการบริหาร และผลที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการที่ดี๘๔ 
  
 
 
 
 
 
                                                        
 ๘๓อัญชนา  พานิช, “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๘๔อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย, “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
๒๕๕๔). 



๑๐๑ 

ตารางที ่๒.๑๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์, ๒๕๕๔  ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ เน้นด้านลูกค้าการปรับปรุงการจัดการ
ทางการเงินและบัญชีการมุ่งเน้นผลลัพธ์และด้านการกระจาย
อ านาจ และการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน  

จ านงค์  สวมประค า, ๒๕๕๖   การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ มีแนวทาง  
๔  ด้าน  คือ   
๑) ด้านการสรรหา การสรรหาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด  ไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  สรรหาโดยการ
คัดเลือกคนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรราชการ มี
คณะบุคคลผู้ด าเนินการคัดเลือกสรรหาอย่างถูกต้อง ยุติธรรม  
ไม่มีอคติ   
๒)  ด้านการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรพึงยึดหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่
สามารถฝึกได้   
๓)  ด้านการธ ารงรักษา ต้องมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  
ยกย่อง เชิดชู เพ่ือให้มีเกียรติเป็นที่ประจักษ์ ปลูกจิตส านึกให้
รักองค์กรเพ่ือช่วยกันสร้างปกปักษ์รักษาให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม   
๔)  ด้านสิทธิประโยชน์ พึงจัดสรรผลประโยชน์อย่างโปร่งใส  
ใช้ระบบคุณธรรมในการรักษาสิทธิประโยชน์  

ชัชภูมิ  สีชมพู,  ๒๕๔๘   รูปแบบการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้าน
ปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการ ส่วนด้าน
ภาวะผู้น าและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ การก าหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ส าหรับ
ด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตามแผน
งบประมาณ การบริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบถ่วงดุล การรายงาน 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร, ๒๕๕๔   รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรีที่ได้
พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย หลักนิติ ธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 

 



๑๐๒ 

ตารางท่ี  ๒.๑๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

ประดิษฐ์  ดีวัฒนกูล, ๒๕๔๙    การปฏิรูประบบการบริหารกรุงเทพมหานคร   ควรที่จะ
แบ่งหน่วยงานย่อยเพ่ือความคล่องตัวแต่จะต้องปรับปรุง
ในส่วนขั้นตอนการบริหาร  และเพ่ิมอ านาจหน้าที่  และ
จะต้องแบ่งอ านาจให้ส านักงานเขตรับผิดชอบมากขึ้น
เพ่ือการบริการประชาชน  

ประยงค์  มีใจซื่อ, ๒๕๔๘   องค์การ บุคคล และผลการปฏิบัติงานล้วนมีความ
เกี่ ยวข้อง เชื่ อมโยง  และเป็นเหตุปั จจั ยให้แก่กัน            
และกัน องค์การย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล บุคคลย่อมมี
ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน 
ก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งองค์การ บุคคล ดังนั้น ในการ
พัฒนาแบบองค์รวมจึงไม่อาจละเลยหรือแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด และผู้บริหารต้องพิจารณา
ถึงผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวก่อนการตัดสินใจ                    
เพ่ือให้องค์การมีศักยภาพในการด าเนินงาน 

เรียงดาว  ทวะชาลี,  ๒๕๕๖   กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการบริหารจัดการสหกรณ์
การเกษตร ประกอบด้วย ๑)  การบริหารจัดการควรมี
ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีคุณภาพและเป็น
มาตรฐาน ๒) สนับสนุนการใช้ธรรมาภิบาล ประมวล
จริยธรรมเพ่ือการจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น ๓)  ควรปรับ
แนวคิด  พัฒนาข้อมูลการประสานงาน การมีส่วนร่วม  
เพ่ือแสวงหาต้นทุนผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิก ๔)  เสริมสร้างองค์ความรู้
ที่ทันสมัยต่อการบริหาร จัดการอย่างต่อเนื่อง ๕)  มุ่ง
แสวงหาทีมงานที่มี ความรู้ ความสามารถสูงเพ่ือช่วยให้
สหกรณ์การเกษตรมีต้นทุนการด าเนินงานต่ าแต่มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่สูงขึ้น 

สืบวงศ์  กาฬวงศ์, ๒๕๕๔   ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะการคิด
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์  ๒ )  สมรรถนะการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง  ๓)  สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ  ๔)  
สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนา
บุคลากร 

 
 



๑๐๓ 

ตารางท่ี  ๒.๑๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุภาวดี  นพรุจจินดา,  ๒๕๕๓   จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารทุกคน พึงมี  
เพราะผู้บริหารที่เป็นผู้น าที่ดีต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือให้บุคลากรในองค์การเกิดศรัทธา เชื่อถือ  เกิดความ
มั่นใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ   ผู้บริหารยุค
ปัจจุบัน  และอนาคตต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ การ
กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) ยึดหลัก
วิชาและจรรยาวิชาชีพ ยึดความถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ เที่ยงตรง ส านึกในความรับผิดชอบ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน
ด้านจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ
ของข้าราชการพลเรือน   

ศิริรัตน์  คลังเย็น,  ๒๕๕๖     ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ที่ มุ่ ง สู่ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์                    
เ พ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร  ช่วยให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีทิศทางในการ
ปฏิบัติ งาน  มีระบบการประเมินท าให้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร และท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที   

อัญชนา  พานิช,  ๒๕๕๐      องค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ พฤติกรรมการบริหาร ความพึง
พอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การ โครงสร้างองค์การ  
และประสิทธิผลองค์การ   

อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย,  ๒๕๕๔   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีแนวทางในการบริหารจัดการ ๒ ส่วน คือ ๑)  
การบริหารพัฒนาพ้ืนที่ และ ๒) การบริหารจัดการองค์กร  
โดยต้องบริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็นทีม สามารถท างาน
แทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกัน
และกัน น าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล                

  
 



๑๐๔ 

๒.๘.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร โดยมีผู้ศึกษาวิจัยไว้

หลากหลาย ดังนี้ 
วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนว

พุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ 
ในการครองใจคนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นาและการบริหารความขัดแย้ง๘๕ 

นภดล  สุรนัครินทร์  ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในเชิง
บวกเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน                   
มีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัย
ด้านขนาดของ อบต. และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ อบต. แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจใน อบต. ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ อบต. ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ อบต.๘๖ 

จารีรัตน  ปรกแก้ว  และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  :
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน ผลการวิจัย
พบว่า ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องนั้น เป็นการคาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของ
การประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ปรับจากเดิม จากที่เคยเป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบแนวดิ่งและมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  โดยแต่เดิมชุมชนมัก
เข้าร่วมประชุมเพ่ือมารับแจ้งข่าวสาร หรือมารับนโยบายการบริจาคสนับสนุน ปรับมาเป็นวัฒนธรรม
แห่งความสัมพันธ์แบบแนวราบ ที่ทั้งฝ่ายโรงเรียนและชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน
อย่างเสมอภาคเคียงบ่าเคียงไหล่๘๗ 

ชุติมา  สัจจานันท์ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนา
กับการศึกษา : กรณีการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยของวัดให้ประสบผลส าเร็จมีองค์ประกอบทางการบริหารที่ส าคัญ ดังนี้ การมี

                                                        
๘๕วรภาส ประสมสุข และ นิพนธ์ กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐).  
๘๖นภดล สุรนัครินทร์, “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ               

ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 

๘๗จารีรัตน ปรกแก้ว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการท างาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับย่อ, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖). 



๑๐๕ 

ระบบและรูปแบบการบริหารตามพระธรรมวินัยและหลักวิชาการ ผู้น าคือเจ้าอาวาสที่เพียบพร้อมด้วย
ภาวะผู้น าจริยวัตร เกียรติคุณและผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบริหาร  
การพัฒนา และอ่ืนๆ บุคลากรพระสงฆ์สามเณรและฆราวาสที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประพฤติธรรม และอุทิศตน งบประมาณ วัดในเมือง หรือวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมี
รายได้หลักมาจากการบริจาค วัดบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในรูปคณะกรรมการ และมีการ
จัดตั้งมูลนิธิ และกองทุน เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อันจะเอ้ือให้การเผยแผ่ธรรมและการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์
ให้เป็นธรรมชาติสงบสะอาด เหมาะกับการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน ความร่วมมือและเครือข่าย หรือวัดสาขา ไม่เฉพาะในประเทศแต่ขยายไปยังต่างประเทศ
ด้วย๘๘     

ณรัฐ  วัฒนพานิช ได้วิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ผลการวิจัย พบว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ เริ่มจากการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเอง  
และเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ฝึกตนและพัฒนาตน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวก โดยในการจะน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้จะต้องท า
ความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดี และมีความเข้าใจในลักษณะของมนุษย์ในองค์กร ศึกษาถึงระบบบริหาร 
การจัดรูปแบบขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมาประกอบด้วยผู้บริหารของ
องค์กรจะต้องมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานใน
องค์กรได้อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีเป็นระบบ ตลอดจนการ
บริหารองค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอย่างมีเหตุมีผล เพื่อเกิดประโยชน์ และเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าพาองค์กรให้เจริญเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสืบไป๘๙   

ทรงวิทย์  แก้วศรี ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ผลการวิจัย พบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้น
สอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้น วิธีการของพระองค์เป็นวิธีการ  
ปฏิบัติจริง เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่องอย่าง
ได้ผล มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและสมเหตุผล๙๐

  
 

                                                        
๘๘ชุติมา  สัจจานันท์, “รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษา : กรณี

การจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย”, รายงานการสังเคราะห์ , (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  
กระทรวงการศึกษาธิการ, ๒๕๔๘), หน้า ก-ฉ.   

๘๙ณรัฐ  วัฒนพานิช, "การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗",  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑).   

๙๐ทรงวิทย์  แก้วศรี, "การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า", วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๑๐๖ 

ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา ผลการวิจัย
พบว่า สาระส าคัญของไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ  
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขา  
มีที่มาอยู่ในวัชชีปุตตสูตร ทุติยยสิกขัตตสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่ม
จากกลุ่มปัยจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสอง
กลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่
ในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการส าคัญอยู่ ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ  
สร้างสัมมาทิฏฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา๙๑     

ประทีป  มากมิตร ไดว้ิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลการวิจัย  
พบว่า จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ   
๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และ
จริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่ ๒ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบ
ที่ ๓ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมต่อส่วนตน ๒) แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทาง ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้าน
นโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร  
๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า ๗)  มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ๙๒ 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ผลการวิจัย พบว่า สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา เป็นหลักธรรมในการพัฒนา
มนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีซึ่งเหมาะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ               
การพัฒนาพระสังฆาธิการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความ
ประพฤติ สุจริตกาย วาจา และสัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม ๒. อธิจิตต สิกขา  
คือ การฝึกฝนในด้านคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านจิตใจ และ ๓. อธิ
ปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง๙๓  

รจนา  วิริยะสมบัติ ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
ในการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุไทย 
ผลการวิจัย พบว่า ในกลุ่มท่ีปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมีความผาสุกทางจิตวิญญาณดีกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมในระยะ ๑ เดือน ๒ เดือน และ ๔ เดือน ในขณะที่กลุ่มปฏิบัติสวดมนต์ มีความผาสุก

                                                        
๙๑ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑).  
๙๒ประทีป  มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๕๐).   
๙๓พระมหาธฤติ  วิโรจโน , “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



๑๐๗ 

ทางจิตวิญญาณหลังเข้าร่วมโปรแกรมดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมในระยะ ๒ เดือน และ ๔ เดือน            
และดีกว่ากลุ่มควบคุมในเดือนที่ ๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้การเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ
ไทยกลุ่มปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและกลุ่มปฏิบัติสวดมนต์  ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมทุก
ช่วงเวลาดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนคุณภาพ
การนอนหลับทั้งในกลุ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและกลุ่มปฏิบัติสวดมนต์ดีกว่ากลุ่มควบคุมเฉพาะ
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมในเดือนที่ ๔ เท่านั้น ผลจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
พยาบาลในการน าโปรแกรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการปฏิบัติสวดมนต์ไปปรับใช้                  
เพ่ือส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหา และคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุไทย๙๔ 

วรเศรษฐ์  สุวรรณมณีโชติ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะ  
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ลูกจ้างประจ าของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการมี
จริยธรรม อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้าใจในหลักธรรมทั้ง ๓ อย่าง คือ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
อยู่ในระดับมาก มากที่สุด และปานกลาง ตามล าดับ การเข้าใจในหลักธรรมและการน ามาประพฤติ
ปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร เพศหญิงจะมีมากกว่าเพศชาย ส าหรับอายุของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการน าเอาหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
นอกจากนี้บุคลากรยังมีข้อเสนอแนะว่า การท างานควรมีสติ มีความอดทนอดกลั้นในการท างาน
ร่วมกันเพ่ือความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในองค์กร๙๕  
 
ตารางที ่๒.๑๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร 

นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 
จารีรัตน์ ปรกแก้ว  และคณะ, ๒๕๔๖ 
 

หลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และต่อเนื่องนั้น เป็นการ
คาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของการประชุมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
 

                                                        
 ๙๔รจนา วิริยะสมบัติ, “ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุไทย”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 
 ๙๕วรเศรษฐ์  สุวรรณมณีโชติ, “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพื่อช่วยในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”, รายงานการวิจัย , (เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ. 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชุติมา  สัจจานันท์, ๒๕๔๘   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัด
ให้ประสบผลส าเร็จมีองค์ประกอบทางการบริหารที่
ส าคัญ ดังนี้ การมีระบบและรูปแบบการบริหารตามพระ
ธรรมวินัยและหลักวิชาการ ผู้น า ที่เพียบพร้อมด้วย
ภาวะผู้น าจริยวัตร การบริหาร การพัฒนา และอ่ืนๆ  
บุคลากรพระสงฆ์สามเณรและฆราวาสที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประพฤติธรรม  
และอุทิศตน  มีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
ในรูปคณะกรรมการ และมีการจัดตั้งมูลนิธิ และกองทุน  
เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์                

ณรัฐ  วัฒนพานิช, ๒๕๕๑   การจัดรูปแบบขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร  ผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีบทบาท
และหน้าที่ส าคัญในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ใน
การบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีระเบียบแบบแผน  
โดยอาศัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี เป็นระบบ  
ตลอดจนการบริหารองค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างมีเหตุมีผล เพ่ือเกิดประโยชน์ และเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา              
เพ่ือน าพาองค์กรให้เจริญเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสืบไป 

ทรงวิทย์  แก้วศรี, ๒๕๕๑   วิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการบริหารเป็นระบบ
และสมเหตุผล เพราะเป็นวิธีการที่ปฏิบัติจริง เรียบง่าย  
กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการ
บริหารได้ทุกเรื่องอย่างได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
น ามาปรับใช้ในการบริหารสมัยใหม่ได้   

ทวีศักดิ์  ทองทิพย์, ๒๕๕๑     สาระส าคัญของไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ  
ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีส่วนประกอบที่
ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา สมัยพุทธกาลแบ่งผู้ศึกษาได้ ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ โดยมีการก าหนด
คุณสมบัติไว้แตกต่างกัน 

 



๑๐๙ 

ตารางท่ี  ๒.๑๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมในการบริหาร  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือข้อมูล แนวคิดหลัก 

ประทีป  มากมิตร, ๒๕๕๐   จริ ยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชาของ
สถาบั น อุดมศึ กษา เอกชน  คว รมี ต่ อ  ๑ )  ผู้ บั ง คั บ             
บัญชาองค์กร และสังคม ๒) นักศึกษา และผู้ร่วมงาน และ
๓) ส่วนงาน และส่วนตน โดยมีแนวทางในการส่งเสริม
จริยธรรม ๘ แนวทาง ได้แก่  ๑) การสนับสนุนด้าน
นโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท า
ประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การ
ตรวจสอบจริยธรรม  ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้น า ๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม 
๘) การจูงใจ 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน, ๒๕๕๖    สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์
ให้เป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีซึ่งเหมาะกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาพระสังฆาธิ
การที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๑. อธิศีลสิกขา 
คือ  การฝึกความประพฤติ  สุจริตกาย วาจา และ
สัมมาอาชีวะ  เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม ๒. 
อธิจิ ตตสิกขา  คือ การฝึกฝน ในด้านคุณภาพและ
สมรรถนะทางจิตใจ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านจิตใจ 
และ ๓. อธิปัญญาสิกขา คือ  การฝึกปรือปัญญาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 

รจนา  วิริยะสมบัติ, ๒๕๕๓   การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการปฏิบัติ สวดมนต์
สามารถน าไปปรับใช้ เพ่ือส่งเสริมความผาสุกทางจิต
วิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับใน
ผู้สูงอายุไทย 

วรเศรษฐ์  สุวรรณมณีโชติ, ๒๕๕๓   การเข้าใจในหลักธรรมสามารถน ามาประพฤติปฏิบัติ           
ในการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้  บุคลากรควรมีสติ               
มีความอดทน อดกลั้นในการท างานร่วมกัน เพ่ือความ
เจริญมั่นคงก้าวหน้าในองค์กร 

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, 
๒๕๕๐. 
 

หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ผลการวิจัย 
พบว่า อปริหานิยธรรม ๗ ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
อปริหานิยธรรม ๗ ในการครองใจคน ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้น า และการบริหารความขัดแย้ง 

 



๑๑๐ 

๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย   
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบด้วย ศึกษาสภาพทั่วไป และปัญหาในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
แนวคิดการบริหารราชการ ทฤษฎีการบริหาร โดยเน้นทฤษฎี “POSDCoRB” หลักความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ หลักธรรมส าคัญ เช่น อปริหานิยธรรม โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุปได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  ๒.๑๕  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม   
                          เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร
ราชการ  
๒. การบริหารราชการทฤษฎี 
“POSDCoRB”   
๑)  Planning/การวางแผน   
๒)  Organizing/การจัดองค์การ 
๓)  Staffing/การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน   
๔)  Directing/การสั่งการ 
๕)  Coordinating/การประสานงาน   
๖)  Reporting/การรายงานผล  
๗)  Budgeting/การบริหารงบประมาณ  
 

หลักอปริหานิยธรรม 
๑)  การประชุมเป็นนิตย์  
๒)  การพร้อมเพรียงกันประชุม   
๓)  การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  
๔)  การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา   
๕)  การให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี   
๖)  การส่งเสริมและรักษาวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม  
๗)  การอารักขา คุ้มครอง ปกป้อง  
อันชอบธรรม   

รูปแบบการประยุกต์หลัก 
อปริหานิยธรรมเพื่อความ

โปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ 
๑)  องค์กรที่รักษาความเที่ยง
ธรรมแห่งชาติ 
๒)  องค์กรที่ปฏิบัติภารกิจได้
มาตรฐานสากล 
๓)  องค์กรที่เชี่ยวชาญ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
๔)  องค์กรที่ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาต ิ
๕)  องค์กรที่ให้ความเสมอภาพ
และเป็นธรรม 
๖)  องค์กรที่เป็นที่พึงของ
กระบวนการยุติธรรม 
๗)  องค์กรที่ได้รับความ
ไว้วางใจสูง 
 



 
บทท่ี  ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

งานวิจัย เรื่องรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed 
Method Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) ซึ่งมวีิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒  ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   
 ใช้การศึกษาเอกสารรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Documentary Research) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักเฉพาะประเด็นแบบตัวต่อตัว เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
 ๒.  การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)   
 ใช้การศึกษาแบบส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามส าหรับประชากรของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกระดับ จ านวน ๑๐๐ คน  
และลูกจ้างทุกประเภท จ านวน ๓๐ คน รวม ๑๓๐ คน 
     
๓.๒  ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 ๑.  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ระดับรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก จนถึงผู้อ านวยการกลุ่มงาน จ านวน ๙ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธ
ธรรม ๔ รูป และนักวิชาการ ๔ คน มีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสัมภาษณ์ ดังนี้ 



๑๑๒ 

 ๑)  ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
๑.๑)  นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๑.๒)  นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคด ี
๑.๓)  นายชวลิต  ศรีโฉมงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี 
๑.๔)  นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี 
๑.๕)  ว่าที่เรือตรีดิเรก  สุขสว่าง ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ 
๑.๖)  นายบท  นามบุตร ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ 
๑.๗)  นางอัจฉรียา  อนันตพงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
๑.๘)  นายภาสพงษ์  เรณุมาศ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕ 
๑.๙)  นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒)  พระสงฆผ์ู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม   

๒.๑)  พระพรหมสิทธิ   เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   
๒.๒)  พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร   
๒.๓)  พระปัญญาวชิราภรณ์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   
๒.๔)  พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น คุปตร งสี) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี   

 ๓)  นักวิชาการด้านศาสนาและรัฐศาสตร์   
๓.๑)  ดร. จ านงค์  สวมประค า 
๓.๒)  รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง  คันทิก 
๓.๓)  นายวิชวุทย์  จินโต   
๓.๔)  ดร. ธิติวุฒิ  หมั่นมี   

๒.  ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมำณ ประกอบด้วย ประชากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ  
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกระดับ จ านวน ๑๐๐ คน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้างโครงการ จ านวน ๓๐ คน รวม ๑๓๐  คน 

๓.  ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่
ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านัก จนถึงผู้อ านวยการกลุ่มงาน จ านวน ๓ คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักพุทธธรรม ๑ รูป และผู้บริหารจากหน่วยงานจ านวน ๔  คน  มีรายนาม ดังนี้  

๓.๑)  นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๓.๒)  นางสาวสุวัชรี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ อ านวยการส านั กคดี  ๕ ส านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
๓.๓)  นางวนิษา  สวมประค า    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๓.๔)  นางสาวธาริณี  มณีรอด ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๗ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



๑๑๓ 

๓.๕)  นางสาวพัชรี  สรวมประค า ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงานคณะกรรมาธิการ            
การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๓.๖)  นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ ผู้บั งคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปี ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๓.๗)  นายสมมารถ  กรรเจียกพงษ์   คณะสาธารณะสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๘)  พระศรีคุณาภรณ์  (บุญทวี ปญฺญาว โส)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 

   
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   

เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ  
ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 ๑.  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการจากงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๒ ชนิด คือ ๑)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และ  ๒)  แบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๑  แบบสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)   
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัย และวิเคราะห์สาระส าคัญจาก
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วได้ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑)  ศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๒)  ก าหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือ จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  
ภายใต้กรอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ  หลักอปริหานิยธรรม   
   ๓)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา   
  ๔)  สร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหา 

๕)  น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน  ๕  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง  (Validity)  โดยการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index= CVI)  

๖)  น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไป Try out  กับหน่วยงานราชการอ่ืน  
จ านวน  ๓๐  ชุด 

๗)  น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน  
๑๘  รูป/คน 
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๑.๒  แบบสอบถำม  (Questionnaire)   
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ

ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ดังนี้ 

๑)  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประยุกต์ใช้หลัก
อปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๒)  ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
๓)  สร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหา 
๔)  เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามที่

ได้รับค าแนะน า 
๕)  น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity 
Index= CVI) 

๖)  น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการอ่ืน จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเที่ยง  
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่า
สัมประสิทธิ์รายข้อเท่ากับ ๐.๘๔๑ (ตามภาคผนวก) และสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงท้ังฉบับ 

๗)  น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปเก็บข้อมูลจากข้าราชการ และลูกจ้าง
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๓๐ ชุด มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ โดย
แต่ละระดับ คะแนนความหมายมีดังนี ้ 

คะแนน  ๕  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มีการปฏิบัติมากที่สุด   
คะแนน  ๔  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มีการปฏิบัติมาก   
คะแนน  ๓  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มีการปฏิบัติปานกลาง   
คะแนน  ๒  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มีการปฏิบัติน้อย   
คะแนน  ๑  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด    

๒.  ลักษณะของเครื่องมือ   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือ ๒ ชนิด คือ ๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ  

๒)  แบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๒.๑  แบบสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)   
ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือก าหนดรูปแบบการประยุกต์ใช้หลัก 

อปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเด็นค าถามดังนี ้

ส่วนที่ ๑ สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนศำล
รฐัธรรมนูญตำมกระบวนกำรบริหำรงำนตำมทฤษฎี “POSDCoRB ว่าด้วยเรื่อง 

การวางแผน  (Planning)   
การจัดองค์การ  (Organizing)   



๑๑๕ 

การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  (Staffing)   
การสั่งการ (Directing)   
การประสานงาน  (Coordinating)   
การรายงานผล  (Reporting)   
การบริหารงบประมาณ (Budgeting)   
ส่วนที่  ๒  รูปแบบในกำรประยุกต์ใช้หลักอปริหำนิยธรรมเพื่อควำมโปร่งใสในกำร

บริหำรรำชกำรของส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญตำมกระบวนกำรบริหำรงำนตำมทฤษฎี 
“POSDCoRB” 

๑.  ด้ำนหม่ันประชุมกันเป็นประจ ำ 
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจ า

ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  อย่างไร 
๒.  ด้ำนกำรพร้อมเพรียงกันประชุม   
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้านการพร้อมเพรียงกันประชุม  

อย่างไร 
๓.  ด้ำนกำรไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตำมอ ำเภอใจ   
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้านการไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิก

ข้อบัญญัติซึ่งขัดหลักการเดิม  อย่างไร 
๔.  ด้ำนกำรเชื่อฟังผู้บังคับบัญชำ หรือผู้อำวุโสกว่ำ 
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานเป็นไปโดยรับ

ฟังความเห็นผู้บังคบับัญชา หรือผู้อาวุโสกว่า อย่างไร 
๕.  ด้ำนกำรให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชำโดยไม่ข่มเหง 
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานโดยให้

ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างไร 
๖.  ด้ำนกำรค ำนึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และเคำรพในสิ่งท่ีควรเคำรพ 
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานเป็นไป                

โดยค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร  อย่างไร 
๗.  ด้ำนกำรให้กำรอำรักขำ คุ้มครอง  ปกป้องอันชอบธรรม 
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานเป็นไป                  

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และส่งเสริมระบบคุณธรรมค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร  อย่างไร 

๘.  ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำร   
ท่านมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานเป็นไป                  

โดยค านึงถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการขัดกันแห่งผลประโยชน์  อย่างไร 
 
 
 



๑๑๖ 

๒.๒  แบบสอบถำม  (Questionnaire)   
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  

และผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งสอบถามออกเป็น  ๓  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check-List)   
ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม  

เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” ของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นแบบส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท   

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรค  และรูปแบบในการประยุกต์ใช้
หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารงานตามทฤษฎี  
“POSDCoRB”  ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และข้อเสนอแนะ    

 
๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามข้ันตอน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth interview)  เฉพาะประเด็นแบบตัวต่อตัว  และแบบสอบถาม (Questionnaire)   
 ๒)  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์  
เป็นต้น  ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเท่ียงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
 ๓)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  
๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

๑.๑  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกข้อความ 
๑.๒  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกประเด็น 
๑.๓  วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๑.๔  สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย และน าเสนอเป็นความเรียง 

 ๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติจ านวน (Frequency) และร้อยละ  

(Percentage) อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการน าเสนอเป็นตาราง
ประกอบการบรรยายผล และใช้สถิติวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  อธิบายข้อมูลระดับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย   



๑๑๗ 

 
บทท่ี ๔ 

 ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพ่ือศึกษา
บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และเพ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ใช้ หลักอปริ
หานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๔.๑  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ๔.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๓  สรุปข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
๔.๑  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   
 ๔.๑.๑ บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
 การศึกษา เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมทั่วไป  
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ระดับรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก จนถึงผู้อ านวยการกลุ่มงาน จ านวน ๙ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธ
ธรรม ๔ รูป และนักวิชาการ ๔ คน โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑)  ด้านการหม่ันประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 โดยทั่วไปการประชุมกันของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีขึ้นอย่างเป็นประจ า๑ แต่หลาย
ครั้งการประชุมก็ไม่เกิดผลลัพธ์  หรือผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม หรือไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เกิดขึ้นจากในการประชุมบางครั้งผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้ความส าคัญกับการ
ประชุม๒ มีผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีการแสดงความเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการประชุม  
ท าให้การประชุมใช้เวลานานและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ หรือบางครั้งผู้เข้าร่วมประชุมขาดความใส่ใจในการ
ประชุม  ไม่มีการศึกษาล่วงหน้าถึงประเด็นในการประชุม การตัดสินใจเพียงล าพังของผู้บริหาร๓ ท าให้

                                                        
๑สัมภาษณ์ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๒สัมภาษณ์ นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    
๓สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ, ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    

 



๑๑๘ 

เสียเวลา ไม่เกิดความหลากหลายทางความคิด และไม่เกิดประโยชน์ที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น๔ บางกรณีเป็น
การประชุมที่ต้องชี้แจงให้ข้าราชการทั่วไปรับฟังและแสดงความเห็นแต่ก็มักก าหนดให้เฉพาะผู้บริหาร
บางส่วนเข้าร่วมประชุม และไม่มีการชี้แจงข้อมูลหรือถ่ายทอดนโยบายต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบนโยบาย แนวทาง หรือเป้าหมาย๕ การไม่
เข้าร่วมประชุมจะก่อให้เกิดผลให้กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีต่อองค์กรบิดเบือนข้อเท็จจริง  และสื่อสารข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนสร้างผลกระทบต่อองค์กรและผู้บริหารบางส่วน  ท าให้เกิดปัญหาความแตกแยกขององค์กร  
หรือการแย่งชิงต าแหน่ง๖   

 ๒)  ด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 การพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมประมาณไม่เกินสองสัปดาห์ เนื่องจากโดยทั่วไปในการประชุมไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าครั้ง
ต่อไปควรจะมีการประชุมในช่วงเวลาใด ท าให้ไม่มีการก าหนดวันที่ชัดเจน๗ เมื่อมีการนัดประชุม
เกิดขึ้นก็เกิดปัญหาว่าเป็นการก าหนดวันที่กระชั้นเกินไป หรือมีการก าหนดวันประชุมที่ซ้ าซ้อนกัน
หลายคณะ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเข้าร่วมประชุมในวันที่มีการ
ประชุมได้ หรือเข้าร่วมประชุมได้เป็นบางช่วง ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องและ
เต็มที่๘ ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีตารางปฏิทินกลางในการก าหนดวันประชุม และ
ประธานในที่ประชุมหรือฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมควรจะมีการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าในการ
ประชุมคราวต่อไปควรจะก าหนดนัดช่วงวันเวลาใด หรือมีวาระการประชุมที่ชัดเจน๙ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีโอกาสทราบก าหนดนัด หรือชี้แจงภารกิจ ซึ่งจะท าให้ทราบความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม                
เพราะหากก าหนดนัดประชุมทับซ้อนกับคณะท างานหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนแล้วก็จะท าให้ในคราว               
ที่มีการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ประการส าคัญความพร้อม
ของสถานที่ในการจัดประชุมควรอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ๑๐ 
 

                                                        
๔สัมภาษณ์ ว่าที่ เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.     
๕สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา  อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๖สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,  

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.   
๗สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา  อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๘สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙.    
๙สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง,  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.   
๑๐สัมภาษณ์ นายชวลิต  ศรีโฉมงาม,  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน  

๒๕๕๙.     



๑๑๙ 

 ๓)  ด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจข้อเท็จจริงหรือการขาดข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ ท าให้หลักเกณฑ์  
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางประการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์๑๑ ดังนั้น ในกรณีที่ต้องน าหลักเกณฑ์  
ข้อบังคับ หรือกฎหมายใดมาใช้บังคับ ควรที่จะท าความเข้าใจหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม                   
แก่ทุกฝ่าย เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ๑๒ และเมื่อมีมติการประชุมไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมให้คลาดเคลื่อนในสาระส าคัญ ควรที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีส่วนได้
เสียเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานเพราะส่วนใหญ่หากบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมก็จะหลีกเลี่ยง               
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหรือ ระเบียบที่บังคับใช้อยู่ เพ่ือแสวงประโยชน์ที่มิชอบแก่ตนเองหรือพวกพ้อง๑๓   

 ๔)  ด้านการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่บุคลากรสามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ได้ 
หากมีความรู้ ความสามารถ และครบระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ระดับความอาวุโสในทางราชการของ
บุคลากรที่อายุน้อยกับบุคลากรที่อายุมาก มีระดับความอาวุโสในทางราชการไม่ห่างกัน บางครั้ง
บุคลากรที่มีอายุน้อยแต่มีความอาวุโสทางราชการมากกว่ากลับเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรที่มี  
อายุมาก ท าให้เกิดปัญหาการสั่งงาน หรือปัญหาในการบังคับบัญชา๑๔   

 ๕)  ด้านการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 โดยส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา๑๕ ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรลดอัตตาในตนเอง รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็น และค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มคนใด ปฏิบัติตนต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน๑๖ ปราศจากการค านึงถึงพวกพ้อง และเลือกปฏิบัติ เพราะจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่๑๗   
 
 
 

                                                        
๑๑สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๑๒สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,  

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๓สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    
๑๔สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ,  ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    
๑๕สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    
๑๖สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๒๘  

ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๗สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.     



๑๒๐ 

   ๖)  ด้านการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของส านักงาน               
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมของความสามัคคี๑๘                  
ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งพรรคแบ่งพวก และการให้ความร่วมมือ เพ่ือให้ทิศทางการท างานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในกรณีท่ีไม่มีการให้เกียรติควรมีการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล๑๙

 

 ๗)  ด้านการให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้๒๐              
โดยค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม๒๑   

 ๘)  ด้านความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 การบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนหนึ่งเห็นว่า การประเมินเพ่ือเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือการประเมินศักยภาพเพ่ือเลื่อนเงินเดือน๒๒ เป็นปัญหาที่ส าคัญที่แสดงถึงความ
โปร่งใสของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ การให้ความดีความชอบต้องค านึงถึงผลการปฏิบัติราชการที่
ผ่านมา๒๓ เพ่ือป้องกันการครหาว่าบุคคลใดที่ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่จะให้คุณให้โทษได้
ในระดับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าบุคคลที่ท างาน
ทั่วไป๒๔ ควรมุ่งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการเพ่ือป้องกันปัญหาการท างานที่ หวัง
ผลประโยชน์ ท าในสิ่งที่ผิดจริยธรรม มากกว่าการท างานเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือประเทศชาติ  
อันน ามา ซึ่งการบริหารราชการที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม๒๕   
 ๔.๑.๒ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
 จากการศึกษาบริบททั่วไปในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญของผู้ให้
สัมภาษณ์เฉพาะ ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงาน                
ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

                                                        
๑๘สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      
๑๙สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๒๐สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี,  ผู้เช่ียวชาญด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.    
๒๑สัมภาษณ์  นายภาสพงษ์  เรณุมาศ,  ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕,  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๒๒สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา  อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๒๓สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๒๔สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,                  

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๒๕สัมภาษณ์  พระเทพปฏิภาณวาที  (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๒๑ 

 ส าหรับความโปร่งใสในด้านการบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นประเด็นส าคัญต่อ
องค์กร เพราะรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นเหมือนทิศทางที่จะท าให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานที่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยราชการนี้ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
หลักได้เสนอรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายดังนี้ การบริหารในทุกกระบวนการต้องกระท าอย่างเปิดเผย 
บุคลากรทุกคนควรมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลต่าง ๆ๒๖   

การบริหารงานที่ดีต้องตั้งอยู่บนหลักความยุติธรรม๒๗ หลักความรับผิดชอบร่วมกัน                
โดยเฉพาะงานคดีอันเป็นงานหลักของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะตระหนักในการ
รักษาความลับในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และสามัญส านึกที่สั่งสมและสืบทอด
กันมาจากรุ่นพี่จนถึงปัจจุบัน หลักความถูกต้อง๒๘ โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ซึ่งไม่ว่าสมาชิกขององค์กร หรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้๒๙ มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  โดยมีขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  
สามารถตรวจสอบได้ในทุกด้าน เช่น การบริหารงานบุคคลในส่วนของการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน หรือการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีการเข้าร่วมโครงการ ITA ที่ด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  มีการตรวจสอบภายในและมีการเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ เช่น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และต้องเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย๓๐ หลักความชอบธรรม๓๑ หลักความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักเกณฑ์  
หลักการ และหลักฐานที่ชัดเจนตรวจสอบได้ หลักประโยชน์ของส านักงานและส่วนรวม๓๒ ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติราชการให้มีความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน ป้องกันการสูญเสียของงบประมาณแผ่นดิน๓๓  
และหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

                                                        
๒๖สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      
๒๗สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       
๒๘สัมภาษณ์ นายบท  นามบุตร, ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.     
๒๙สัมภาษณ์ นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม  

๒๕๕๙.     
๓๐สัมภาษณ์ นายชวลิต  ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔  พฤศจิกายน  

๒๕๕๙.    
๓๑สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๓๒สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี,  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๓๓สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖  ธันวาคม  

๒๕๕๙.    



๑๒๒ 

ส าหรับหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นข้อประพฤติที่ข้าราชการในปัจจุบันต้องให้
ความส าคัญ การบริหารงานที่ดีจะมีหลักการนี้เป็นสาระส าคัญประการหนึ่ง๓๔ รูปแบบที่ท าได้ในทาง
ปฏิบัติควรก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ปฏิบัติตามได้ง่าย แต่บางกรณี เช่น กระทบต่อบุคคล
ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลก็อาจจะก าหนดชั้นความลับได้ แต่ต้องมีผู้ อ่ืนที่มีอ านาจเหนือ
ตรวจสอบ โดยสร้างข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างาน โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ต้องให้ความส าคัญให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
โดยให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ และปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งควรน าหลักการดังกล่าว
ไปบัญญัติในประมวลจริยธรรมข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป๓๕   

หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความโปร่งใส ตรวจสอบได้                 
และป้องกันการกระท าอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจาก ๑) การประชุมจะต้องมี
การน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนจะสามารถทราบและมีส่วนในการตัดสินใจ
ร่วมกันได้ ๒)  มีการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะช่วยตรวจสอบดูว่ามีการกระท าอัน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ ๓) การยึดกฎ ระเบียบ แบบแผน จะช่วยป้องกันการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้องได้ ๔) การยึดหลักประโยชน์
ส่วนรวมจะเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานว่าเป็นไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามหากการประชุมนั้นมีสมาชิกท่ีได้รับการแต่งตั้งเฉพาะแต่ที่เป็นพรรคพวก
ของตน แต่งตั้งเข้ามาเพ่ือสนับสนุน หรือดูแลผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง มิได้แต่งตั้งจากบุคคลที่
เป็นกลาง มีความรู้ ความสามารถจากทุกภาคส่วนอาจเกิดการบล็อคโหวต กระบวนการเพ่ือความ
โปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕) ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกป้องผู้กระท าความผิด และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันที
ไม่เลือกหน้า ๖) การคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรต้องค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์๓๖ ๗) ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่องการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการแสดงถึงความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์๓๗ และ ๘) ในการแต่งตั้ง
ผู้บริหารองค์กรควรยึดหลักคุณธรรมเป็นสาระส าคัญ เพราะจะช่วยเสริมสร้าง ความโปร่งใสในด้าน
การบริหารให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มากข้ึน๓๘   

                                                        
๓๔สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต,  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,                 

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.        
๓๕สัมภาษณ์ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน                

ศาลรัฐธรรมนูญ,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.         
๓๖สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า,  นักวิชาการด้านศาสนา,  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๓๗สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี  ดิเรก  สุขสว่าง,  ผู้อ านวยการส านักคดี  ๔  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,                

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๓๘สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง,  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารทรพัยากรมนษุย์  

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๒๓ 

ในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมบางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรม เช่น หิริโอตัปปะ  หิริ 
หมายถึง ความละอายต่อการท าบาป ละอายต่อการท าชั่วท าเลวของตนเอง โอตัปปะ หมายถึง ความ
เกรงกลัวต่อบาป ความเกรงกลัวผลของการกระท าบาป การกระท าชั่วของตนเอง ซึ่งหลักธรรมะ 
หิริโอตัปปะนี้ พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ เพ่ือเป็นการเตือนสติคนให้มีสติยั้งคิด ให้ไตร่ตรองก่อน
การกระท าใดๆ ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนก าลังกระท านั้นเป็นสิ่งดีงามหรือสิ่งชั่วช้า ถ้าเป็นสิ่งชั่วช้าก็ให้
นึกละอายที่จะกระท าเช่นนั้น และให้นึกเกรงกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของตน๓๙ และในเรื่อง
ของศีล ๕๔๐ อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่สอนถึงสามัญส านึกอันดีที่มนุษย์ควรจะยึดถือ และหากมนุษย์
สามารถรักษาศีล ๕ ได้ ก็จะเป็นเครื่องป้องกันการท าชั่วต่างๆ ทั้งในชีวิตและการงาน ยังมีหลักสัปปุริ 
สธรรม๔๑ ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุเป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของ
ตนเอง  อันจะท าให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล  
เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ส่วนร่วม  
มิได้มุ่งประโยชน์ตนเอง อันจะท าให้กระท าการอันไม่โปร่งใส ทุจริต คอร์รัปชั่นต่อองค์กร       

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรจะมาจากการตั้งอยู่บนหลักความยุติธรรม หลักความรับผิดชอบร่วมกัน  
หลักความถูกต้อง หลักการตรวจสอบได้ในทุกด้าน หลักความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
หลักความชอบธรรม หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และป้องกันการกระท าอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง  
เนื่องจากการประชุมจะต้องมีการน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนจะ
สามารถทราบและมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันได้ มีการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกัน และกัน  
จะช่วยตรวจสอบดูว่ามีการกระท าอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ มีการยึดกฎ  
ระเบียบ แบบแผน จะช่วยป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง
หรือพวกพ้องได้ มีการยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ           
การด าเนินงานว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามหากการประชุมนั้นมี
สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะแต่ที่เป็นพรรคพวกของตน แต่งตั้งเข้ามาเพ่ือสนับสนุนหรือดูแล
ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง มิได้แต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นกลาง มีความรู้ ความสามารถจากทุกภาค
ส่วนอาจเกิดการบล็อคโหวต กระบวนการเพ่ือความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องเปิด
โอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกป้อง
ผู้กระท าความผิด และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันทีไม่เลือกหน้า การคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรต้อง
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ในการบริหารราชการของส านักงานศาล

                                                        
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน,  ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี),  เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์

นักวิชาการ,  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๔๐สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๔๑สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที  (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ, ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙.     

http://www.เกร็ดความรู้.net/ธรรมะกับชีวิต/


๑๒๔ 

รัฐธรรมนูญควรด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน หรือการด าเนินการอื่น ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงถึงความโปร่งใส และการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และในการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรควรยึดหลักคุณธรรมเป็นสาระส าคัญ เพราะจะช่วย
เสริมสร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารให้ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มากขึ้น ในทาง
พระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมบางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรม เช่น หิริโอตัปปะ เพ่ือเป็นการเตือนสติคนให้
มีสติยั้งคิดให้ไตร่ตรองก่อนการกระท าใด ๆ ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนก าลังกระท านั้นเป็นสิ่งดีงามหรือสิ่ง
ชั่วช้า ถ้าเป็นสิ่งชั่วช้าก็ให้นึกละอายที่จะกระท าเช่นนั้น และให้นึกเกรงกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท าของตน และในเรื่องของศีล ๕ และหลักสัปปุริสธรรม ก็จะหนุนน าท าให้กระท าการต่าง ๆ  
เป็นไปโดยสุจริต  และโดยชอบธรรม   

๔.๑.๓  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในประเด็นที่จะน ามาซึ่งรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละด้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้แนวทาง              
หรือรูปแบบที่จะท าให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความโปร่งใสภายใต้หลัก 
อปริหานิยธรรม  ดังนี้ 
 ๑)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใส ในด้านการ
หม่ันประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม                       
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ให้สัมภาษณ์          
ได้เสนอรูปแบบหลายประการ แต่โดยสาระส าคัญ เห็นว่า การประชุมเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้บุคคล 
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้มีโอกาสพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานกันในทางปฏิบัติ
หรือหาแนวทางออกของการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติที่ได้มีการ
ด าเนินการมาแล้ว เพื่อก าหนดกรอบหรือเป้าหมายที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต ดังนั้น การประชุม
ร่วมกันเป็นประจ าจึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะท าให้เกิดกระบวนการคิด การรับผิดชอบร่วมกัน การประชุม
จะท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจะได้ข้อสรุปที่ดี และเกิดความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ไม่ผูกขาดอ านาจในการตัดสินใจไว้ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ซึ่งอาจท าให้เกิดอคติ ๔ ได ้ 
อย่างไรก็ตามการประชุมคือ กระบวนการตัดสินใจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐประการหนึ่ง  
นอกจากนี้การประชุมยังถือเป็นการตัดสินใจที่จะออกกฎ ค าสั่ง ในรูปของคณะกรรมการแต่มิใช่ทุก
เรื่องต้องมีการประชุม เพราะอาจท าให้การใช้อ านาจของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เกิดความล่าช้า  
อาจก่อให้ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความล่าช้าต่อประชาชนผู้มาใช้บริการในการ  
ขออนุญาต หรือขออนุมัติต่าง ๆ ได้๔๒   
  

                                                        
๔๒สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    



๑๒๕ 

นอกจากนั้นการประชุมจะท าให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ และยังสามารถท าให้ปัญหางาน 
มีการรับรู้ แลกเปลี่ยน เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นข้อเท็จจริงที่ท าให้มีประโยชน์ที่จะน ามาใช้ จึงพยายาม
ให้มีการประชุมบ่อยครั้ง โดยเฉพาะหากเห็นว่าประโยชน์ทางราชการจะเกิดจากการระดมสมอง                
แม้บางครั้งการประชุมจะได้สิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง เช่น การโต้แย้ง เป็นต้น แต่หากประโยชน์ส่วนรวม 
ยิ่งกว่าการประชุมยิ่งต้องกระท า การแลกเปลี่ยนอาจไม่มีประโยชน์บ้างในบางครั้ง แต่ก็ท าให้คนที่
ประชุมรับรู้ รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นไป และการประชุมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องกระท า  
หรอืปฏิบัติ โดยน าผลการประชุมไปด าเนินการด้วย๔๓ 

ในการประชุมนั้นมีรูปแบบ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการพูดคุยกันแบบไม่เป็น
ทางการแต่เสมือนเป็นทางการ คือ การเชิญมานั่งพูดคุยหารือกันในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมี
การด าเนินการอย่างเนืองนิตย์ และสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติง่าย รูปแบบที่สอง  
เป็นลักษณะการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องจัดหาห้องประชุมเพ่ือประชุมเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีความส าคัญและยุ่งยากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อันเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษา หารือกัน  
ขอความคิดเห็นบุคลากรแต่ละท่านเพ่ือความเป็นเอกภาพ๔๔ และในการประชุมแต่ละครั้งควรเป็น
ประเด็นที่ต้องรับรู้ท าความเข้าใจ หรือต้องให้ความเห็นร่วมกันเป็นส่วนใหญ่๔๕ ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญ
กับการระดมความคิดเห็นในงานเรื่องต่าง ๆ โดยใช้การประชุม ปรึกษา หารือเป็นเครื่องมือในการ
ระดมความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ๔๖ การประชุมอาจมีหลายครั้งในการพิจารณา เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการแสดงความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึงอันน าไปสู่ข้อสรุปที่มี
ประสิทธิภาพ๔๗   

ประการส าคัญควรวางโครงสร้างและจัดรูปแบบการประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ             
อย่างเป็นประจ า๔๘ และเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม๔๙  
โดยในส่วนนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นคล้ายกัน ดังนี้ ๑) ทั้งรูปแบบการประชุมที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ ๒) ตั้งแต่ระดับส านักงาน ระดับหน่วยงาน กลุ่มภารกิจหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เช่น ไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และควรมีการ
ปรับระยะเวลาให้เหมาะสม  ไม่กระทบกับเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของทางราชการ๕๐  
๔) ก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโดยมอบหมายให้เกิดการปฏิบัติ  อย่างสม่ าเสมอ ๕) ให้มีการ

                                                        
๔๓สัมภาษณ์ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.      
๔๔สัมภาษณ์ นายบท  นามบุตร, ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖ ธันวาคม๒๕๕๙.     
๔๕สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๔๖สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,                  

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๔๗สัมภาษณ์ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๔๘สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ, ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕,  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๔๙สัมภาษณ์ นายชวลิต ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.     
๕๐สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.   



๑๒๖ 

รายงานผลหรือข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ๖) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลในภาพรวม  
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมให้มีประโยชน์สูงสุด ๗) จัดให้มีงบประมาณรองรับการ
ประชุมหรือการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ๘) มีแผนในการก าหนดวาระการประชุมแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม และควรท าเป็นเนืองนิตย์๕๑    

ส าหรับส านักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีบุคลากรไม่มากนัก แต่ก็มีการประชุมกัน
บ่อยครั้งไม่ว่าระดับส านักงานหรือระดับส านักคดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานหลาย
คณะในการพิจารณาด าเนินการเรื่องต่าง ๆ หรือเพ่ือแก้ปัญหาในการด าเนินการ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทกฎหมาย ในการประชุมของแต่ละคณะ สมาชิกทุกคนก็จะแสดงความคิดเห็นกัน อย่างหลากหลาย 
และแสดงความเห็นอย่างสม่ าเสมอ๕๒ มีบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม และได้ข้อสรุป
สุดท้ายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การประชุมในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างานส่วนใหญ่จะถือ
หลักความรับผิดชอบร่วมกัน และไม่มีกรณีที่จะก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ดังนั้น การประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรมในด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจ าจึงควรด าเนินการในรูปคณะกรรมการ๕๓ แม้การประชุม
แต่ละครั้งจะมีความเห็นที่แตกต่างกันมาก มีการถกเถียงกันในที่ประชุมก็ตามแต่ก็เป็นความคิดเห็นที่
ไม่แตกแยก เสียงส่วนน้อยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ถือว่าเป็นมติที่ประชุม และเสียงส่วนใหญ่ก็ยอมรับ
เสียงส่วนน้อย มติที่ประชุมจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและ
สมบูรณ์มากขึ้น๕๔   

กรณีเช่นนี้ เปรียบได้กับหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องการอุปสมบทที่พระสงฆ์ต้อง
ยึดถือมติของที่ประชุมเป็นส าคัญ และมติที่ประชุมนั้นต้องเป็นเอกฉันท์ด้วย ซึ่งคือ ญัตติจตุตถกรรมวาจา๕๕  
ซึ่งเป็นวิธีการอุปสมบทท่ีพระสงฆ์จะต้องร่วมกันให้การอุปสมบทด้วยวิธีสวดกรรม ๔ จบ เพ่ือต้องการ
ให้การบวชเป็นเรื่องบริสุทธิ์ไร้มลทิน โดยครั้งแรกสวดญัตติ คือ ประกาศกรรมนั้นให้สงฆ์ทราบเพ่ือ
ร่วมกันท ากิจนั้น (หรือค าเผดียงสงฆ์) ๑ จบ ส่วนครั้งที่สองก็สวดอนุสาวนา (ขอมติ) อีก ๓ จบ คือ 
สวดประกาศขอปรึกษาหารือและข้อตกลงกับสงฆ์ในที่ประชุมว่าจะรับผู้นั้นเข้าเป็นพระภิกษุหรือไม่  
ซึ่งถ้าหากภิกษุ ในที่ประชุมนั้นรูปใดรูปหนึ่งทักท้วงขึ้นมา คือ ไม่เห็นด้วย ผู้ขออุปสมบทนั้นก็จะบวช
ไม่ได้ เพราะไม่เป็นมติเอกฉันท์ของคณะสงฆ์ บุคคลที่จะบวชได้คณะสงฆ์ทุกรูปจะต้องยอมรับ คือ  นิ่ง
เงียบไม่ทักท้วงตลอดการสวดญัตติ และอนุสาวนา ๓ ครั้ง จึงจะถูกต้องเป็นการบวชโดยที่ประชุมสงฆ์
ยอมรับ๕๖  

                                                        
๕๑สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี,  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๕๒สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง, รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.   
๕๓สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง , ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.     
๕๔สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี), เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๕๕สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๕๖สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์  (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  

พระสงฆ์นักวิชาการ, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.     



๑๒๗ 

นอกจากนั้นในด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ ายังมีหลักธรรมที่ส าคัญหลายประการ 
เช่น โยนิโสมนสิการ๕๗ หลักธรรมดังกล่าวสอนให้คิดโดยมีสติปัญญาเป็นตัวก ากับ ซึ่งท าให้บุคคล
สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างถูกวิธี มีระบบ และสามารถแก้ปัญหาอันเป็นที่มาของการประชุมได้
อย่างเหมาะสม และยังมีปรโตโฆสะ๕๘ คือ ซึ่งในการประชุมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลาย 
ควรแสดงความเห็นที่เป็นความจริง มีเหตุผล มีความถูกต้อง เพราะจะน าพาความโปร่งใส และความ
ชัดเจนมาประกอบการบริหารองค์กรต่อไป 

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่าสิ่งส าคัญในการหมั่นประชุมกันเป็นประจ า คือ การได้มาซึ่ง
ผลผลิตจากการตกผลึกทางความความคิดของสมาชิกในองค์กรที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดย
รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ า
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายประการซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยอ่ืน
หลายอย่าง เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง การก าหนดประเด็นการ
ประชุมที่ชัดเจน การเคารพมติเสียงส่วนใหญ่ และการใช้โยนิโสมนสิการในการประชุมโดยมีสติปัญญา
เป็นตัวก ากับในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น อย่ างไรก็ตามการหมั่นประชุมกันเป็น
ประจ าจะไม่มีประโยชน์อันใด หากการประชุมนั้นกระท าโดยถือว่าเป็นหน้าที่แต่ไม่เกิดผลผลิตใด ๆ  
จากการประชุม ดังนั้น บุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการประชุมก็คือผู้เป็นประธานในการประชุมนั้น  
เพราะเป็นถือเป็นกลไกในการก ากับ เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการประชุม และบางครั้งต้องเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยประนีประนอมความเห็นแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคราวประชุมด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัย พบว่า การประชุมมีการก าหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการ
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า การวางแผนอยู่บนหลักการเคารพองค์กร สถาบัน 
และรับฟังเหตุผลของผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับงานแต่ละด้านแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แต่การวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่ งยุติธรรมของ
องค์กรในด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและความภายนอกองค์กรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ปรากฏ  
และส่งผลให้การบริหารราชการไม่มีความโปร่งใส 

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงควรมีรูปแบบในการวางแผนที่ชัดเจน เน้นการ 
หมั่นประชุมกันเป็นประจ า มีการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีกระบวนการในการประชุมที่ชัดเจน 
๑) ก่อนการประชุม ๒) ขณะประชุม และ ๓) หลังประชุม รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพ่ือน า
ความคืบหน้าแจ้งต่อที่ประชุมคราวต่อไป ขณะที่ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอันแสดงถึงความ
พร้อมเพรียง คือ ความสามัคคี การยึดมติเสียงส่วนใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และยัง
มีสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมะท่ีก ากับควบคู่อยู่ด้วย ควรมีการฟังเหตุผลของผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการให้การความเคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็นของทุกคนอย่างเสมอภาค

                                                        
๕๗สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๕๘สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  

ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๒๘ 

เท่าเทียมกัน และเพ่ือความโปร่งใสในการวางแผนควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง
กว้างขวาง การก าหนดประเด็นการประชุมที่ชัดเจน และการใช้โยนิโสมนสิการในการประชุมโดย มี
สติปัญญาเป็นตัวก ากับในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น   

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการวางแผนเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ  MANAGE  Model   

M : Maneuvering หมายถึง การวางแผน การวางกลยุทธ์   
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ               

ในเรื่องการท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีแผนการ เพ่ือให้การบริหารราชการในแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยหลายส่วนงานที่แตกต่างกัน คือ ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านัก
บริหารกลาง ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งส านักคดีซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ด้านคดี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานจึงต้อง
ปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน โครงการ ภารกิจที่รับผิดชอบ ที่มีการวางแผน อย่างเป็นระบบ มีการ
รับทราบแผนงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการประชุมเพ่ือแจ้งขั้นตอนกระบวนการ มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติอย่างเป็นประจ า เพ่ือให้แผนงานที่วางไว้เป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งหมาย         

A : Attention หมายถึง ความใส่ใจ ความตั้งใจ   
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ ในเรื่อง

การท างานด้วยความใส่ใจ เนื่องจากลักษณะงานด้านบริหารเป็นงานฝ่ายสนับสนุนให้กับองค์กร ในบางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารมักคิดว่าไม่ใช่ในส่วนความรับผิดชอบของตน และไม่ให้ความร่วมมือ และไม่เข้า
ร่วมในการด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมบางประการ เช่น การอบรม สัมมนา หรือคราวประชุม
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้ภารกิจหรือกิจกรรมนั้น ๆ ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการรับฟังข้อคิดเห็น 
ที่หลากหลาย ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจึงต้องมี
ความใส่ใจในภาระหน้าที่ที่มิใช่เฉพาะภารกิจของตน แต่ต้องใส่ใจในงานโดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันต่อองค์กร ต้องเข้าร่วมในการประชุมกันเป็นประจ า ต้องพร้อมเพรียงกันในการประชุม
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการวางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น สร้างขวัญก าลังใจให้
เกิดข้ึนในตนเอง ซึ่งขวัญก าลังใจจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับองค์กรต่อไป         

N : Neutrality หมายถึง ความเป็นกลาง 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ             

ในเรื่องการท างานด้วยความเป็นกลาง เนื่องจากความรับผิดชอบในบางภารกิจมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ
ประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม เช่น ส านักพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
กลุ่มงานที่ต้องเข้าประชุม คราวมีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ หรือพิจารณาเพ่ือเลื่อนต าแหน่งใน
กลุ่มงานดังกล่าวจะทราบข้อมูลการประชุม การให้ความเห็นของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บางครั้งต้องมีการ
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งหากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นกลาง ก็อาจเกิดผลดีหรือผลเสียกับบุคคลบางกลุ่ม บางราย ดังนั้น ในการ
ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรตระหนักถึงความเป็นกลางในการด ารงตน เพ่ือให้ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส สุจริต และไม่มี การกระท าอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ในองค์กร          



๑๒๙ 

A : Austerity หมายถึง  มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ              

ในเรื่องการท างานด้วยความมีวินัยด้วยภารกิจความรับผิดชอบของบุคลากรด้านบริหารมีความ
หลากหลาย  และบางครั้งไม่มีเงื่อนเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินงานให้เสร็จสิ้น ท าให้บางแผนงาน หรือ
บางโครงการไม่มีความคืบหน้า หรือไม่มีการด าเนินการใดเพ่ือให้แล้วเสร็จ ดังนั้น ในการด าเนินการ
ตามภารกิจต่าง ๆ จึงควรมีการวางแผนการท างานที่แน่นอน มีการก ากับดูแลหรือการสั่งการที่ชัดเจน  
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนด
ช่วงเวลาในการประชุมเป็นประจ าเพ่ือติดตามทวงถามผลการท างานอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็ นการสร้าง
วินัยในการท างานให้เกิดขึ้นโดยอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร   

G :   Goodness หมายถึง  ยึดม่ันคุณความดี 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ ใน

เรื่องการท างานด้วยความดีงาม เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มาจากการรับโอนข้าราชการจากหลาย
หน่วยงาน ท าให้แนวทางการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิต ทัศนคติของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสม
ของแต่ละบุคคลมีความหลากหลาย ไม่มีการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว การใส่ร้ายท าลายผู้อ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง การมุ่งแต่สิทธิประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงหน้าที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นจุดที่ท าให้องค์กร
เกิดความอ่อนแอ ล้มเหลว ไม่มีการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจึงควร
ตั้งมั่นอยู่บนหลักของความดีงาม ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่เอนเอียง ไม่แทรกแซง หรือยอมรับการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจบารมีนอกส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ น าหลักการประสานงานที่ดีมาใช้ให้มากกว่าการประสานงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระทบกระทั่ง หรือการขาดความสามัคคีในภายหลัง น าวิธีการวางแผนและการท างานอย่างเป็น
ระบบมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง และอาจน ามาซึ่งการ
ปกปิด ทุจริต หรือไม่โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประการส าคัญต้อง
น าหลักธรรมต่าง ๆ  มาปรับใช้ในการบริหารทั้งสังคหวัตถุ ๔ หลักโยนิโสมนสิการ และหลักไตรสิกขา
ในการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารราชการต่าง ๆ   

E  :   Exactitude  หมายถึง  ความถูกต้อง  ความแม่นย า   
 ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ ในเรื่อง
การท างานด้วยความถูกต้อง แม่นย า และเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดบกพร่องอันจะเกิดขึ้นในการ
ท างานจึงควรมีการวางแผน วางระบบ มีผังการปฏิบัติงาน (Checklist) ในการก ากับดูแล เพราะใน
บางส่วนงานมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน เช่น ในส่วนส านักบริหารกลาง กลุ่มงานคลังและพัสดุ  
ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคา หรือการใช้วิธีพิเศษ ก็จะมีวิธีการในการด าเนินการหลาย
ประการ และแต่ละขั้นตอนล้วนเป็นวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติ รวมถึงข้อสั่งการของ
องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน เนื่องจาก
กฎหมายหรือระเบียบบางฉบับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฉพาะนั้นจะทราบเป็นอย่างดี ดังนั้น ในการ
ด าเนินการจึงต้องกระท าด้วยความถูกต้องแม่นย าโดยเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามท่ี
ระเบียบได้ก าหนดไว้      



๑๓๐ 

ภายใต้รูปแบบ MANAGE Model ในด้านการวางแผน ก็จะน าไปใช้ตั้งแต่การจัดท า
ยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๕ ปี ซึ่งเป็นการวางแผนการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าไปใช้ในกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยมีแผนการ
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีโครงการ
จัดท ากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบโครงการจัดท าระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่จะเน้นการควบคุมภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการวางแผนบูรณาการ
ร่วมกันของผู้บริหารตลอดจนข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน (Operation) เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ด้วยการ
ก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารก าหนดไว้  
และให้ปลอดจากการกระท าทุจริต หรือไม่โปร่งใสของผู้บริหาร ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ช่วยให้ทราบถึงความเสียหาย
นั้นได้โดยเร็วที่สุด และเพ่ือให้การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่
ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กรต่างต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับ                
การน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารราชการด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ในทุกส่วนงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application Laws 
and Regulations) ที่ถูกต้อง และชอบธรรม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหาย จากการละเว้นการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น 

 

MANAGE  Model 
 

    

แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน MANAGE Model 

M  :   
Maneuvering 

A  :   

Attention   

N  :  
Neutrality   

A  :   

Austerity 

G  :   
Goodness  

E  :   
Exactitude   



๑๓๑ 

 ๒)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใส ในด้านการพร้อม
เพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือความ
โปร่งใสในด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ แต่ละท่าน
เห็นความส าคัญของการพร้อมเพรียงกันประชุม โดยเห็นว่า ความพร้อมเพรียงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ท าให้
การประชุมเกิดขึ้น และมิใช่เพียงการเข้าประชุมเท่านั้น แต่ต้องมีการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ทั้งยังเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เรื่อง ความสามัคคี ความมีส่วนร่วมขององค์กร และเป็น
หน้าที่หนึ่งในฐานะข้าราชการที่อยู่ในสังคมองค์กรเดียวกัน๕๙ อีกทั้งการประชุมยังเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการประชุม คือ  
จะต้องมีการเตรียมตัวในการประชุม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ภาค คือ๖๐ ๑) ก่อนการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการควรมีการท าหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ เพ่ือนัดหมายความพร้อมเพรียง๖๑  
และเมื่อใกล้เวลาการประชุมจะเร่งติดตามคณะกรรมการเพ่ือให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง๖๒  
ส่วนฝ่ายผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุมแล้ว ต้องศึกษาถึงเนื้อหาสาระส าคัญ
ของเรื่องที่จะประชุม เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนสถานที่ที่จะท าการ
ประชุมได้เพ่ือมิให้การประชุมล่าช้า บันทึกวันเวลาที่กระท าการประชุม และควรมีระบบเตือนล่วงหน้า
เพ่ือเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา ๒) ขณะประชุม ต้องมีส านึกร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม  
และอย่างสร้างสรรค์ เช่น เมื่อเสนอถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ แล้ว ก็ควรเสนอถึงทางออกหรือแนวทาง
แก้ปัญหานั้น ๆ ว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ไม่ครอบง าหรือ
ขัดขวาง ต าหนิติเตียน ความเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับฟังเสียงข้างมากของการประชุม ๓) หลังประชุม  
ควรงดการแสดงความเห็นอ่ืนที่ได้มีมติในที่ประชุมแล้ว รักษาความลับของการประชุม ปฏิบัติตามมติ
ของที่ประชุม ยอมรับข้อตกลงร่วมกัน๖๓ เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือพร้อมเพรียงกันท ากิจที่
ต้องด าเนินการภายใต้ทิศทางเดียวกัน๖๔ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพ่ือน าความคืบหน้าแจ้งต่อ
ที่ประชุมคราวต่อไป๖๕    

                                                        
๕๙สัมภาษณ์ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์,  รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       
๖๐สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า,  นักวิชาการด้านศาสนา,  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๖๑สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ,  ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕,  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๖๒สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง,  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารทรพัยากรมนษุย์  

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๖๓สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์  (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  

พระสงฆ์นักวิชาการ, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.     
๖๔สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก,  นักวิชาการศาสนา,  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙.      
๖๕สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๙.     



๑๓๒ 

ปัญหาการประชุมที่มักไม่ค่อยมีความพร้อมเพียง เกิดจากบางคนไม่ให้ความส าคัญกับการ
ประชุม การปรับแนวคิดให้เห็นความส าคัญของการประชุม๖๖ หรือปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญ
ของการประชุม หรือให้เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ๖๗ จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระท าและบางครั้งความ
พร้อมเพรียงต้องมีขึ้นทั้งการเข้าประชุมและการเลิกประชุม๖๘  

โดยเฉพาะก่อนการประชุมผู้บังคับบัญชาควรจะกระตุ้นให้ทุกระดับชั้นของการบังคับบัญชาได้
ตระหนักเห็นความส าคัญในการประชุม เช่น การรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิประโยชน์ และควรมีการเตรียม
ข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือมิให้เกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาที่จะประชุม เนื่องจากตามประเด็น การประชุมไม่ทัน  
ซึ่งหากมีการศึกษาประเด็นการประชุมล่วงหน้าจะท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความเห็น๖๙ แต่
ความเห็นนั้นควรจะพิจารณาว่าเป็นประโยชน์โดยรวมแก่องค์กรหรือไม่ด้วย ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรยอมรับ
ฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา๗๐ และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความเห็นอย่าง
เต็มที ่              

การด าเนินการในเรื่องที่ได้ประชุมกันนั้น ควรใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่
จะต้องเข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม๗๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
บุคลากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของหลักอปริหานิยธรรม
ด้านการประชุมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเต็มใจให้ความร่วมมือร่วมใจ วางเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบให้ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมการประชุมของทุกคน พัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการประชุม
ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม๗๒  

ส าหรับส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการจัดกิจกรรมเพ่ือความพร้อมเพรียงกันอยู่เสมอ  
บางครั้งเป็นการอบรมสัมมนาในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ บางครั้งอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัด หรือ
บางครั้งอบรมสัมมนาในโรงแรมใกล้เคียง ในภาพรวมบุคลากรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะให้
ความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนา เพ่ือให้การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส                                
ในด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ จึงควรจัดให้มี
โครงการอบรมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ  และมีกิจกรรมที่จู งใจให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา                
โดยพร้อมเพรียงกัน๗๓   

                                                        
๖๖สัมภาษณ์ นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี,  ผู้เช่ียวชาญด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.    
๖๗สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี), เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๖๘สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี, นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๖๙สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๗๐สัมภาษณ์ นายบท  นามบุตร, ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๗๑สัมภาษณ์ นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๗๒สัมภาษณ์ นายชวลิต ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.     
๗๓สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,               

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      



๑๓๓ 

ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอันแสดงถึงความพร้อมเพรียง คือ ความสามัคคี ดังพระ
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธ สติ 
ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุข ผู้ยินดีในคนผู้พร้อม
เพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งการพร้อมเพรียงกันประชุมใน
ทุกวาระจะเกิดข้ึนได้ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตน และรู้รักสามัคคี เป็นส าคัญ เพราะความสามัคคีจะท า
ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งความคิดและการกระท า ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มเป็นพวก  ซึ่งจะ
ท าให้งานและภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จได้เป็นอย่างดี๗๔ อย่างไรก็ตามความพร้อมเพรียงกันต้องยึดมติเสียง
ส่วนใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย๗๕ แต่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ที่เป็นพวกมากลากไป  หรือมติ
มหาโจร เพราะถ้าเสียงส่วนใหญ่แบบพวกมากลากไป และไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยในทาง
พระพุทธศาสนา 

ในการนี้ยังมีเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคี คือ สังคหวัตถุ ๔๗๖ คือ ทาน การเสียสละ ปิยวาจา  
การพูดจาสนทนาที่น่าฟัง อัตถจริยา การช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่กันและกัน และสมานัตตตา 
การวางตนได้อย่างเสมอกัน ซึ่งความพร้อมเพรียงจะยั่งยืนได้ต้องมีธรรมะ ๔ ประการนี้ ก ากับควบคู่
อยู่ด้วย ซึ่งหากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความพร้อมเพรียงกันประชุมแล้ว ส านักงานก็จะเป็น
หน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง มีพลังผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการ ได้อย่างดียิ่งขึ้น 

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความ
โปร่งใสในด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัย  
เพราะการพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสามัคคี ความมีส่วนร่วม                 
ขององค์กร และความมีสถานะเป็นข้าราชการหรือบุคคลที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ซึ่งกระบวนการในการ
ประชุมแบ่งออกได้เป็น ๑) ก่อนการประชุม ๒) ขณะประชุม และ ๓) หลังประชุม รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือน าความคืบหน้าแจ้งต่อที่ประชุมคราวต่อไป และในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรม
อันแสดงถึงความพร้อมเพรียง คือ ความสามัคคี การยึดมติเสียงส่วนใหญ่ หรือเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย และยังมีสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมะท่ีก ากับควบคู่อยู่ด้วย 

เมื่อผลการศึกษาพบว่า การจัดองค์การมีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของ
หน่วยงาน มีการจัดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  มีการจัดองค์การในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า ส่วนใหญ่มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา  แต่มีการขอ
ค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละส่วนงานน้อยมาก  บางกรณีมีการก าหนดกฎระเบียบตามความ
ต้องการของผู้มีอ านาจ  ท าให้การจัดองค์การไม่มีความชอบธรรมในการบริหารงานขององค์กร เช่น 
ไม่ยึดหลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโสในทางราชการ และไม่ยึดหลักความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีการก้าวก่ายแทรกแซงการจัดองค์การจากผู้มีสามารถสั่งการได้ 

                                                        
๗๔สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  

ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๗๕สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

พระสงฆ์นักวิชาการ, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.      
๗๖สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๓๔ 

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการจัดองค์การที่มีผู้แทนของข้าราชการ                
ในแต่ละกลุ่มระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้แทนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) โดยใช้วิธีการ เปิดโอกาสให้มีการเลือก
คณะกรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรที่มาจากทุกภาคส่วนของข้าราชการแต่ละกลุ่ม  
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก นอกจากนั้นการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ได้สัดส่วนตามความรู้ความสามารถ และเป็นผู้สุจริตกระจายกันไป มิใช่
แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ารงต าแหน่งในทุกคณะกรรมการ และควรมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น
ประจ า ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เน้นให้มีการจัดให้บุคลากรแต่
ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างทุก ๕ ปี เพ่ือให้องค์กรมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับภารกิจใหม่ ๆ มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ  
การจัดองค์การต้องมีการค านึงถึงความชอบธรรมในการบริหารงานขององค์กร เช่น หลักความรู้ 
ความสามารถ หลักความอาวุโสในทางราชการ หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการก้าวก่าย
แทรกแซง และในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องวางระบบ หรือก าหนดรูปแบบของ
องค์กรโดยในแต่ละหน่วยงานจะมีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ไม่ว่ารูปแบบใดก็ต้อง
ท างานร่วมกันด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งค าพูดและการกระท าที่สุภาพเรียบร้อยเป็นกันเอง 
ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในทางใด  ๆ  
จากการปฏิบัติหน้าที่  ท าตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ใน
สภาวะต าแหน่งหน้าที่ท่ีสูงกว่ายิ่งต้องท าตัวให้เป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี เพราะหากเป็นแบบอย่างที่ดี  
คนรุ่นหลังก็จะยกย่องและน ามาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตน การพูดกับการปฏิบัติต้องสอดคล้องกัน  
เพราะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านปฏิบัติมากกว่าในสิ่งที่ท่านพูด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้องตรงกัน โดยอาจเชิญผู้ที่มีความรู้จริง ความรู้แจ้ง ปฏิบัติจริงจากองค์กร
ภายนอกมาบรรยาย  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายใดเป็นสิ่งที่ดีต้อง
พัฒนาสานต่อและด ารงไว้  ไม่รื้อทิ้ง ไม่ลบล้างให้ความเสมอภาค และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้
บ าเหน็จรางวัล การศึกษาฝึกอบรม การดูงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่เลือกเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองอันเอ้ือต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังค่านิยม ประโยชน์
ขององค์กรต้องเป็นหนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นอันดับรองลงไป การสรรหา คัดเลือกผู้ที่
จะเข้ามาเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรมุ่งเน้นเฟ้นหาคนดี มีประวัติ
ในการบ าเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวมด้วย การให้เกียรติแก่สมาชิกในองค์กรหากสมาชิกคนใดปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสมแก่การให้เกียรติ ควรให้ค าแนะน าเท่าที่จะสามารถท าได้ ดูลักษณะของผู้นั้น
ประกอบการให้ค าแนะน า ศึกษาข้อแนะน าให้เหมาะสมกับบุคคล แต่ต้องค านึงเสมอว่าทุกคนมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในทางพระพุทธศาสนาควรน าหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือ
ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมาประกอบการค านึงถึงเกียรติ  
ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ โดยเฉพาะปิยวาจาจะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์
อันดีในการให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรี และให้ความเคารพต่อกัน ซึ่งจะท าให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีหลักคารวะธรรมด้วย 



๑๓๕ 

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการจัดองค์การเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ  HOME Model   

H : Harmony หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะในเรื่อง

การท างานด้วยความพร้อมเพรียง สามัคคี แม้แต่ละส่วนงานจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันและไม่อยู่ใน
ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาต่อกัน แต่เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน แต่ละส่วนงานก็
ต้องท างานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่คิดร้ายท าลายซึ่ง
กันและกัน ซึ่งความพร้อมเพรียงของทุกส่วนจะช่วยให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่หรือบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

O :  Order  หมายถึง  ระบบ  ระเบียบ 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีการจัดระบบของ

องค์กรบนพ้ืนฐานความถูกต้อง ชอบธรรม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์กร โดยไม่ยึด
ความถูกต้อง ชอบธรรม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะท าให้เกิดความไม่สงบสุข และเรียบร้อย ดัง
ค ากล่าวที่ว่า ยุติธรรมไม่มี สามัคคีไม่เกิด การบริหารราชการก็จะเกิดปัญหาอุปสรรค  และไม่สามารถท า
ให้องค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ 

M :   Morality  หมายถึง  ศีลธรรม 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการจัดองค์กรมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงศีลธรรม ความถูกต้อง หลักการต่าง ๆ เช่น หลักความรู้ ความสามารถ 
หลักความอาวุโสในทางราชการ หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะหากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้น าหลักธรรม เช่น สังคหวัตถุ ๔ คารวะธรรม และศีลธรรม ซึ่งหมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ 
ทั้งศีลและธรรม มาใช้ในการจัดองค์กร ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นองค์กรที่มีแต่ความสงบสุข  
ไม่สะดุ้งกลัว ไม่หวาดระแวงภัย มีหลักประกันในการด ารงต าแหน่ง ไว้วางใจกันได้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  
ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะ ไม่กดขี่ข่มเหง และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 

E :   Esteem  หมายถึง  เคารพ 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดองค์กรเป็นส่วนงาน

หรือหน่วยงานย่อยที่มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติแตกต่างกัน แต่ในความเป็นองค์กรเดียวกัน แม้ว่าจะมี
หลายส่วนงานก็ตาม  แต่ในแต่ละส่วนงานนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อกัน ไม่ก้าวก่าย
แทรกแซง ชิงดีชิงเด่น ในการท างานทุกส่วนงานต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับ มิใช่
ประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งต้องเคารพในความคิดเห็นของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งของแต่ละบุคคลด้วย   

ภายใต้รูปแบบ HOME Model ในด้านการจัดองค์กรจะน ากลยุทธ์การบูรณาการแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีแผนงานส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนา
บุคลากร และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางมโนทัศน์ของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยเน้นแนวการพัฒนาด้านการบริหารก าลังคน
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต และพัฒนาทักษะและ



๑๓๖ 

ศักยภาพของก าลังคนและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทั้งในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้มีความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยสมาชิกในองค์กรเอง โดยปราศจากการ ก้าวก่ายแทรกแซงจากผู้ที่มีอ านาจ
สั่งการได้  อันจะท าให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านการจัดองค์การเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 
HOME  Model   

 

    

 

แผนภาพที่ ๔.๒  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การ HOME Model 

 
 ๓)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใส ในด้านการไม่
บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม                       
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านได้เสนอรูปแบบที่หลากหลาย ดังที่จะสรุปได้ ดังนี้ โดยทั่วไป
การเป็นข้าราชการที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด๗๗ การด าเนินการใด
อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก็เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ๗๘ ต่อมาสภาวการณ์เปลี่ยนแต่กฎหมาย กฎ  
ระเบียบ มิได้ปรับเปลี่ยนตามก็ต้องยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นหลัก แต่อาจปรับกระบวนการอ่ืนให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และหาแนวทางที่จะน าเสนอต่อผู้มีอ านาจถึงเหตุผลที่ต้อง

                                                        
๗๗สัมภาษณ์  นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง,  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๗๘สัมภาษณ์  นายภาสพงษ์  เรณุมาศ,  ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    

H :   
Harmony   

O :   
Order   

M :   
Morality   

E :   
Esteem     



๑๓๗ 

มีการปรับปรุง๗๙ กล่าวคือ หลักการของการกระท าใด โดยเฉพาะในส่วนของการออกหลักเกณฑ์ใช้
บังคับ ต้องเป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยรวม การใช้อ านาจดังกล่าวต้องเป็นไป ตามกรอบของ
กฎหมาย โดยยึดถือว่าต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และไม่อาจกระท าได้โดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ  
และแม้ว่าจะมีกฎหมายให้อ านาจก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการไม่ท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง ซึ่งหลักการเดิมท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หรือเกิดอุปสรรคต่อองค์กรหรือหน่วยงาน  
และมีกฎหมายให้อ านาจท าได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกระท า เมื่อเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า แต่ต้องกระท าอย่าง
รอบคอบ มีการศึกษา ผลดี ผลเสีย ที่เกิดขึ้น แต่กรณีที่หลักการเดิมมีความถูกต้อง และไม่เป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติก็ไม่สมควรที่จะต้องไปกระท าการใด ๆ๘๐ หรืออาจจะขยายความได้ว่า ข้อบัญญัติเดิมซึ่ง
ได้ประกาศให้มีผลเป็นการบังคับใช้แล้ว แสดงว่า ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการ
มาแล้ว ดังนั้น การที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติเดิมจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่า๘๑  
๑) ข้อบัญญัตินั้นไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว ๒) ข้อบัญญัตินั้น ขัดต่อ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ออกมาภายหลัง ๓) การบังคับใช้ข้อบัญญัตินั้นมีปัญหาและ
อุปสรรคในทางปฏิบัติ ๔) การคงใช้ข้อบัญญัตินั้นต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
บุคคล หรือมีผลลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างร้ายแรง อันส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ ๕) มีข้อ 
บัญญัติใหม่ หรือมีลักษณะเดียวกันออกมาใช้บังคับแล้วในภายหลัง อย่างไรก็ตามพึงพิจารณาดูว่า 
ปัญหานั้นอยู่ที่ข้อบัญญัติ หรือการใช้การตีความของผู้ใช้ข้อบัญญัติ หากปัญหาเกิดจากการตีความการ
บังคับใช้ ก็ควรที่จะได้มีการหาข้อยุติในแนวทางที่ถูกต้อง และเวียนแจ้งให้สมาชิกในองค์กรได้รับ
ทราบ เพ่ือจะได้มีการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบัญญัตินั้น ๆ๘๒  

ในการบัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติหรือไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติใดก็ตาม 
ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่องค์กรมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร  
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร๘๓ โดยให้สมาชิกในองค์กรเห็นความส าคัญของระเบียบ กฎหมาย เคารพ  
ยอมรับ และปฏิบัติอย่างเต็มใจร่วมกันก่อน ไม่ล้มเลิก ไม่ก าหนดสิ่งใหม่ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือแก้ไข
เพ่ิมเติมตามอ าเภอใจ๘๔ หากต่อมามีความจ าเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง หรืออาจจะต้องออกกฎเกณฑ์ใด

                                                        
๗๙สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๘๐สัมภาษณ์ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       
๘๑สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.    
๘๒สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี,  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๘๓สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,  

๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๙.      
๘๔สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี), เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.      



๑๓๘ 

เพ่ิมเติม ก็ต้องให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะน าไปสู่ การแก้ไข  
ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์เหล่านั้น๘๕   

ทางพระพุทธศาสนาจะยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักการใหญ่  เป็นหลักการส าคัญ                  
ที่ไม่ควรล้มเลิก  หากจะต้องกระท าด้วยเหตุอันควรการแก้ไขสิกขาบทต่าง ๆ   ก็สามารถกระท าได้๘๖  
ซึ่งในพระไตรปิฎก  เล่มที่  ๗  พระวินัยปิฎก  จุลวรรค  ภาค  ๒  ข้อ  ๖๒๐  กล่าวว่า  ก่อนพุทธ
ปรินิพพาน  พระพุทธองค์จะได้ตรัสอนุญาตไว้ว่า  “ดูกรอานนท์  เมื่อเราล่วงไป สงฆ์หวังอยู่  จะพึง
ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้”  โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพุทธานุญาตให้สงฆ์สามารถเพิกถอน
สิกขาบทเล็กน้อยได้  แสดงให้เห็นว่า  พระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิสัยที่เล่งเห็นความเปลี่ยนแปลง               
ตามกาล  ตามเทศะ  เช่นเดียวกับกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  หากไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน                  
ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือการยกเลิกกฎ               
ระเบียบเก่า  ก็ต้องมีกฎ  ระเบียบใหม่ที่ดี  ที่เทียบเท่า  มาบังคับใช้แทน ๘๗  นอกจากนั้นยังมี
หลักธรรมอ่ืนอีก  เช่น  สัปปุริสธรรม  ๗๘๘  ซึ่งมีหลักธรรมส าคัญ  คือ  ธัมมัญญู  เป็นผู้รู้จักเหตุ  
อัตถัญญู  เป็นผู้รู้จักผล  อัตตัญญู  เป็นผู้รู้จักตน  มัตตัญญู  เป็นผู้รู้จักประมาณ  กาลัญญู  เป็นผู้รู้จัก
กาล  ปริสัญญู  เป็นผู้รู้จักชุมชน  ปุคคลัญญู   หรือปุคคลปโรปรัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล  โดยเฉพาะ
ธัมมัญญู  เป็นผู้รู้จักเหตุ  ซึ่งหมายความว่า  เป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดคือความจริง  หลักการ  หลักเกณฑ์ 
กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล  และหลักการที่จะท าให้เกิดผล ซึ่งเมื่อเป็นผู้รู้แล้ว  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 
ก็ต้องค านึงถึงหลักการหรือหลักเกณฑ์เป็นส าคัญ  และไม่ด าเนินการใด  ๆ  โดยเฉพาะการบัญญัติ 
หรือล้มเลิกข้อบัญญัติใดตามอ าเภอใจ  หรือมุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม  เฉพาะคน  หรือเฉพาะตน  และ
ยังมอีคติ  ๔๘๙  หมายถึง  ฐานะอันไม่พึงถึง  ทางความประพฤติที่ผิด ความล าเอียง  ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ต้องวางตัวให้อยู่ในคุณธรรมอันดีงาม  ไม่เผลอตกไปอยู่ในฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  และภยาคติ
ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย๙๐  เพราะหากตกอยู่ภายใต้อคติ  ๔  แล้ว  องค์กรจะปั่นป่วน  
วุ่นวาย  ผู้เป็นหัวหน้าองค์กรจึงต้องมีความเข้มแข็งทางใจ  ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นหลักการ  
หลักเกณฑ์ที่ดี  ที่บังคับใช้อยู่  เพ่ือสนองตอบต่อผู้มีอ านาจเหนือกว่าด้วยความรัก ความชัง ความหลง 
และความกลัว  และหากปราศจากอคติ  ๔  แล้ว  องค์กรก็จะเจริญรุ่งเรือง และปกครองกันด้วย  
ความผาสุก               

                                                        
๘๕สัมภาษณ์ นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๙.     
๘๖สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์  (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  

พระสงฆ์นักวิชาการ  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๘๗สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙.      
๘๘สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  

ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๘๙สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.      
๙๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙/๒๔. 
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๑๓๙ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีข้อบัญญัติ ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นจารีต หรือธรรมเนียม
ที่ทุกคนต่างเป็นผู้รู้หน้าที่ของตน เช่น การพิจารณาความดีความชอบทุกคนต่างเคารพกฎเกณฑ์ที่ไม่
ไปล่วงรู้ของคนอ่ืน อีกทั้งการพิจารณาดังกล่าวผู้อ านวยการกลุ่มงาน ผู้อ านวยการส านักได้พิจารณา
ตัดสินใจร่วมกัน อันถือว่าเป็นจารีตเป็นกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาจนปัจจุบัน   
ลักษณะสอง กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่โดยทั่วไป ทุกคนในหน่วยงานต่างก็ เป็นข้าราชการที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎ  หรือระเบียบนั้นอยู่แล้ว๙๑ และควรสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักนิติธรรม คุณธรรม ความชอบด้วยกฎหมาย ให้มีการรายงานตามระบบงานหรือสาย
การบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี ให้การเคารพกฎเกณฑ์ ไม่แสวงหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎเกณฑ์  
เพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง๙๒ แต่ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของปัจจุบัน  
และควรมีการแจ้ง หรือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ทุกส่วนทุกคนมีส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในการปรับปรุงข้อบัญญัติใหม่ด้วย๙๓ 

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะอยู่ภายใต้กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะข้าราชการ นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่เกี่ยวข้อง ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ อีก เช่น ระเบียบ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ระเบียบเกี่ยวกับการลา และระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ หากจะมีการยกร้างใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติม ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือยกร่าง และน าเสนอเข้าคณะกรรมการอีกชุดเพ่ือ
ท าหน้าที่กลั่นกรอง ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) เพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความ
โปร่งใสในด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ                 
จงึควรใช้วิธีการยกร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมในรูปของคณะกรรมการ๙๔  

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม 
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น มิได้หมายความว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดก็ตาม ต้องบังคับใช้ตลอดไป                
ไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ได้ตามอ าเภอใจ โดยหลักการการบั งคับใช้กฎหมาย กฎ  

                                                        
๙๑สัมภาษณ์ นายบท  นามบุตร, ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๙๒สัมภาษณ์ นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.     
๙๓สัมภาษณ์ นายชวลิต ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.     
๙๔สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      



๑๔๐ 

ระเบียบ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และต้องยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นหลัก แต่ในบางกรณีข้อบัญญัตินั้น
ไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว หรือข้อบัญญัตินั้นขัดต่อกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ออกมาภายหลัง หรือการบังคับใช้ข้อบัญญัตินั้นมีปัญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติ หรือการคงใช้ข้อบัญญัตินั้นต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือมีผล
ลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างร้ายแรงอันส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีข้อบัญญัติใหม่ หรือมี
ลักษณะเดียวกันออกมาใช้บังคับแล้วในภายหลัง ก็สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กรอบของกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงในทางพระพุทธศาสนาที่
ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักการใหญ่ เป็นหลักการส าคัญที่ไม่ควรล้มเลิก แต่อย่างไรก็ตามก็มี
ข้อยกเว้นให้สามารถกระท าได้ หากจะต้องกระท าด้วยเหตุอันควร การแก้ไขสิกขาบทต่าง ๆ ก็สามารถ
กระท าได้ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจน โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธวิสัยที่เล็งเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากเวลาและสถานที่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ต้อง
ประกอบด้วยหลักธรรมอ่ืนอีก เช่น สัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ เป็นผู้รู้ว่าสิ่งใด
คือความจริง หลักการ หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และหลักการที่จะท าให้เกิดผล ซึ่งเมื่อเป็นผู้รู้แล้ว 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ก็ต้องค านึงถึงหลักการหรือหลักเกณฑ์เป็นส าคัญ และไม่ด าเนินการใด ๆ 
โดยเฉพาะการบัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติใดตามอ าเภอใจ หรือมุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน  
หรือเฉพาะตน และยังมีอคติ ๔ ความล าเอียง ซึ่งปัจจัยหลักที่จะเป็นผู้บัญญัติหรือไม่บัญญัติ ล้มเลิก
หรือไม่ล้มเลิก ส่วนใหญ่จะอยู่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงต้องวางตัวเป็นกลา 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และด ารงม่ันอยู่ในคุณธรรมอันดีงามด้วย   

เมื่อผลการศึกษาพบว่า มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ
หน่วยงาน เช่น การไหว้ การท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีมีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ด้วยกัน มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มีการแนะน า การสอนงานการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า แต่การจัดคนเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ยังไม่ตั้งอยู่บนหลัก
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่มีการด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ขององค์กรในบางครั้ง และไม่เคยประชุมหารือและรับฟังความต้องการด้านบุคลากรของ  
แต่ละส่วนงาน  

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง โดยเน้นการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงานด้วยกัน มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ประการส าคัญการจัด
คนเข้าสู่ต าแหน่งควรมาจากความพร้อมเพรียงกันประชุมของคณะกรรมการผู้คัดเลือก หรือ
คณะกรรมการที่จะวางระบบหรือวางก าลังคน  เพราะการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจะเป็น
ที่มาของการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติอันจะเหมาะกับต าแหน่งได้เป็นอย่างดี และแสดงถึงความโปร่งใสใน
การคัดเลือก หรือการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลในแต่ละต าแหน่งด้วย อีกทั้งควรตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ แต่มิได้หมายความว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใด ก็ตามต้องบังคับใช้
ตลอดไปไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ แต่การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นั้น จะไม่สามารถกระท าได้ตามอ าเภอใจ โดยหลักการของการบังคับใช้
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๑๔๑ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และต้องยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นหลัก แต่ในบาง
กรณีข้อบัญญัตินั้นไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว หรือข้อบัญญัตินั้นขัดต่อ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ออกมาภายหลัง หรือการบังคับใช้ข้อบัญญัตินั้นมีปัญหาและ
อุปสรรคในทางปฏิบัติ หรือการคงใช้ข้อบัญญัตินั้นต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
บุคคล หรือมีผลลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างร้ายแรงอันส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมี
ข้อบัญญัติใหม่ หรือมีลักษณะเดียวกันออกมาใช้บังคับแล้วในภายหลัง ก็สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกรอบของกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงในทาง
พระพุทธศาสนาที่ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักการใหญ่เป็นหลักการส าคัญที่ไม่ควรล้มเลิก แต่
อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นให้สามารถกระท าได้ หากจะต้องกระท าด้วยเหตุอันควรการแก้ไขสิกขาบท
ต่าง ๆ ก็สามารถกระท าได้ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจน โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมี
พุทธวิสัยที่เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากเวลาและสถานที่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎ  
ระเบียบต่าง ๆ ต้องประกอบด้วยหลักธรรมอ่ืนอีก เช่น สัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะธัมมัญญู เป็นผู้รู้จัก
เหตุ เป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดคือความจริง หลักการ หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และหลักการที่จะท าให้
เกิดผล ซึ่งเมื่อเป็นผู้รู้แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ก็ต้องค านึงถึงหลักการหรือหลักเกณฑ์เป็น
ส าคัญ และไม่ด าเนินการใด ๆ โดยเฉพาะการบัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติใดตามอ าเภอใจ หรือมุ่ง
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน หรือเฉพาะตน และยังมีอคติ ๔ ความล าเอียง ซึ่งปัจจัยหลักที่จะจัด
คนเข้าสู่ต าแหน่ง  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา  ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงต้องวางตัวเป็น
กลาง  ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และด ารงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามด้วย 

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ CHAIR Model 

C :  Characteristic หมายถึง คุณสมบัติของบุคคล ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งควร
มาจากการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติอันจะเหมาะกับต าแหน่งได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้    

H :  Honesty  หมายถึง  ยึดหลักความสุจริต  ความเที่ยงตรง   
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งควร
ยึดหลักความสุจริต ความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม มีศีลธรรม มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยเฉพาะน า
หลักธรรม เช่น สัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ เป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดคือความจริง  
หลักการ หลักเกณฑ์ หลักอคติ ๔ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง เพราะส่วนใหญ่จะอยู่
ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้ดุลพินิจสุดท้าย และหลักคุณธรรมมาปรับใช้ เพ่ือให้กระบวนการใน
การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม   

A :  Attitude  หมายถึง  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทัศนคติเชิงบวก   
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งควร
คัดสรรผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทัศนคติเชิงบวก มีความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
เคารพผู้อาวุโส และยอมรับในสิ่งที่ดีกว่าหรือเหตุผลที่ดีกว่า   
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๑๔๒ 

I  :  Information หมายถึง  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ถูกต้อง  
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งควร
พิจารณาข้อมูลข่าวสารอ่ืนมาประมวลประกอบการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ถูกต้อง
จากทุกฝ่าย ดังนั้น มีความจ าเป็นที่ผู้จะด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านกระบวนการคัดสรรจากคณะกรรมการ
ที่ต้องมีการพิจารณาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง 

R  :  Responsibility  หมายถึง  ยึดหลักความรับผิดชอบ   
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งต้อง
อยู่บนหลักความรับผิดชอบ กล้าท า กล้าตัดสินใจ และรู้จักหน้าที่อ านาจ ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง หรือ
ยอมรับการก้าวก่ายแทรกแซง 

ภายใต้รูปแบบ CHAIR Model ในด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งจะน าแผนการจัดท า
ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน โดยมีโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการในส่วนงานคดี โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนงานบริหาร โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะแผนการจัดท าข้อตกลงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ที่บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง             
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดว่า
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ก าหนดให้มี
การปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยจัดให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน
ประจ าปีให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็น
เงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ ตลอดจนตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ
ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับ
ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของ



๑๔๓ 

ผลงานตามท่ีตกลงตามท่ีกฎหมายข้างต้นก าหนดไว้ก็จะเป็นแนวทางสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น  
 

CHAIR Model 
 

    

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง CHAIR Model 
 

๔)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในด้านการเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

ในประเด็นการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักได้เสนอรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ ภาษิตไทย
โบราณกล่าวว่า “อาบน้ าร้อนมาก่อน” หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ มีอาวุโสในทางหน้าที่การงานมาก่อน 
ย่อมที่จะพบเจอสภาพปัญหา และหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้นมาก่อนแล้ว  
จึงสามารถชี้แนะหรือสอนงานให้กับรุ่นน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปได้ ความอาวุโสทั้งวัยวุฒิ  
คุณวุฒิ และงาน  มีค่าควรรับฟัง  การน ามาประกอบการตัดสินใจการบริหารงานมีประโยชน์มากกว่า
ข้อเสีย  แต่การรับฟังนั้นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานในเรื่องนั้น ๆ ด้วย จึงจะมีประโยชน์ยิ่ง เพราะท าให้เกิด
ความรอบคอบและเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมั่นได้ว่าเป็นประโยชน์จริง๙๕ แต่ใน

                                                        
๙๕สัมภาษณ์ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน                

ศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.        

C  :  
Characteristic   

H :   

Honesty   

A  :   

Attitude   
I  :  

Information   

R  :  
Responsibilit

y   



๑๔๔ 

โลกของการเรียนรู้ในปัจจุบัน คนเราอาจเรียนรู้เท่ากันได้ ดังนั้น อาจเกิดปัญหาการยอมรับ การโต้แย้ง  
การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่ากับผู้
มีอาวุโสน้อยได้ ในจุดนี้ทุกฝ่ายต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และควรหาข้อสรุปใน
แนวทางที่ถูกต้องร่วมกันที่เป็นการสื่อสารสองฝ่ายซึ่งจะท าให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า
ต้องใช้ความระมัดระวังในการแสดงความเห็นที่ต่างและมีเหตุผล ผู้ที่มีอาวุโสกว่าก็ควรที่จะยอมรับฟัง 
และประมวลสรุปหาข้อยุติออกมาให้ได้ ซึ่งหากมีเหตุมีผลก็ควรยอมรับ และน ามาปรับปรุงแก้ไข หากเป็น
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ก็ควรชี้แจงท าความเข้าใจ พร้อมกับชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องให้กับผู้ที่อาวุโส
น้อยกว่าในลักษณะพ่ีสอนน้องต่อไป๙๖ 
 ในส่วนผู้อาวุโสน้อยกับผู้อาวุโสมากกว่า ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพผู้ที่
อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นความอาวุโสในหน้าที่การงาน หรืออาวุโสในวัย๙๗  โดยรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้อาวุโสเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน เพราะความอาวุโส คือ 
ประสบการณ์ท่ีบุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสพบเจอมาก่อนตัวเรา๙๘ ขณะเดียวกันผู้อาวุโสก็ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนควรแก่การเคารพด้วย๙๙   
 ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ในระบบราชการไม่ว่าหน่วยงานใดการปฏิบัติงาน
จะเป็นไปตามสายบังคับบัญชา และมีวินัยเป็นตัวก ากับอยู่ แม้ว่าข้าราชการพลเรือนการบังคับบัญชา
จะไม่เข้มงวดเหมือนข้าราชการทหารก็ตาม แต่ก็มีระบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังค าสั่ง๑๐๐ ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด๑๐๑ และต้องรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน จากนั้นน ามา
วิเคราะห์ความถูกต้อง ความชอบ หรือมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์
ส่วนรวมหรือองค์กรเป็นหลัก๑๐๒ รวมทั้งรายงานผลเพ่ือให้ทราบการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งผลสัมฤทธิ์ 
และอุปสรรค๑๐๓ กรณีความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ดีที่ เหมาะสมจะถูกถ่ายทอดและชื่นชมสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่หากว่าไม่เหมาะสมก็จะน ามาเรียนหารือเพ่ือหาข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด๑๐๔ แม้ว่าจะ

                                                        
๙๖สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า, นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๙๗สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ, ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๙๘สัมภาษณ์ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๙.     
๙๙สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี,  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๑๐๐สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ฅ๒๕  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      
๑๐๑สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง,  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร

มนุษย์  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.   
๑๐๒สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต,  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,                   

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๐๓สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์  (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  

พระสงฆ์นักวิชาการ  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.         
๑๐๔สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    



๑๔๕ 

เป็นความเห็นต่าง แต่ก็มีการรับฟังและปฏิบัติตาม หากมีเหตุผลหรือข้อชี้แจงเพ่ิมเติม ก็จะมีการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งถือได้ว่า มีการบริหารงานที่รับ
ฟังความเห็นทุกฝ่ายโดยรอบด้าน๑๐๕ 

ในด้านผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นธรรม และถูกต้องด้วยเช่นกัน  
จึงจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เคารพ๑๐๖ อีกทั้งต้องท าตนเป็นตัวอย่างในการครองตน  
ครองคน ครองงาน โดยรับฟังความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่าเสมอ ในการบังคับบัญชา
หรือการประชุมต้องให้โอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาคภายใต้ การเคารพรับฟัง
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าด้วยเสมอ และให้มีการท าระบบสอนงาน (Coaching) 
หรือระบบพ่ีเลี้ยง (Menter) มาใช้๑๐๗   

ทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมเรื่องทิศหก ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคล
ต่าง ๆ รอบตัวเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา๑๐๘ ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มิได้ยึดถือความอาวุโสแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังยึดถือด้วยว่า  
ในความเป็นผู้อาวุโสนั้น ต้องเป็นผู้ที่ฉลาด และมีความสามารถท่ีจะชี้แนะแนวทางได้ด้วย และผู้อาวุโส
น้อยว่าต้องเป็นผู้รับฟังท่ีดี และท าตนให้เป็นเหมือน เมื่อน้ าไหลจากหลังคา ก็ต้องมีที่รับน้ า ซึ่งที่รับน้ า
จะรับน้ านั้นได้ ที่รับต้องอยู่ต่ ากว่าหลังคานั้น๑๐๙ หลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม ๗๑๑๐ ซึ่งมีหลักธรรม
ๆ คือ ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ อัตถัญญู เป็นผู้รู้จักผล อัตตัญญู เป็นผู้รู้จักตน มัตตัญญู เป็นผู้รู้จัก
ประมาณ กาลัญญู เป็นผู้รู้จักกาล ปริสัญญู เป็นผู้รู้จักชุมชน ปุคคลัญญู หรือปุคคลปโรปรัญญู เป็นผู้รู้
จักบุคคล โดยเฉพาะอัตตัญญู รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ความสามารถ เป็นเช่นไร 
การที่เรารู้จักตนเองจะท าให้เราประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะของตน ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งของตน ไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน และปุคคลปโรปรัญญู๑๑๑ อันเป็นความแตกต่าง
แห่งบุคคลว่า ทั้งอัธยาศัย  ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้
อาวุโสน้อยกว่าควรที่จะต้องรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้อาวุโสกว่าและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้
อาวุโสน้อยกว่าผู้นั้นก็ต้องให้ความเคารพ เชื่อฟัง เพราะจะได้รับค าแนะน า หรือค าสั่งสอนที่มีคุณค่า
และสามารถน ามาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                                                        

๑๐๕สัมภาษณ์  นายบท  นามบุตร,  ผู้อ านวยการส านักคดี  ๒  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖  ธันวาคม  
๒๕๕๙.     

๑๐๖สัมภาษณ์ นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี ,  ผู้ เ ช่ียวชาญด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,   
๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    

๑๐๗สัมภาษณ์ นายชวลิต ศรีโฉมงาม, ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.     

๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี), เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์
นักวิชาการ, ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.         

๑๐๙สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       
๑๑๐สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม                    

ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๑๑สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.     

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100830-DMC-A08.html


๑๔๖ 

 โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม 
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น  
ควรจะมีรูปแบบดังนี้ ผู้อาวุโสน้อยกับผู้อาวุโสมากกว่า ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพ
ผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นความอาวุโสในหน้าที่การงาน หรืออาวุโสในวัย โดยรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้อาวุโสเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ขณะเดียวกันผู้อาวุโสก็ต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนควรแก่การเคารพด้วย ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา จะมีระบบการ
บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ท าให้การปฏิบัติงานผู้ ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังค าสั่ง ให้เกียรติ
ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แม้บางกรณีอาจจะเป็น
ความเห็นต่าง แต่ก็มีการรับฟังและปฏิบัติตาม หากมีเหตุผลหรือข้อชี้แจงเพ่ิมเติม ก็จะมีการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกที่ควร  ซึ่งถือได้ว่า  มีการบริหารงานที่
รับฟังความเห็นทุกฝ่ายโดยรอบด้าน  ผู้บังคับบัญชาที่ดีก็ควรมีหลักการที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม  
และถูกต้อง ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมเรื่องทิศหก ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อ
บุคคลต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดย
เฉพาะอัตตัญญู รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ความสามารถ เป็นเช่นไร การที่เรารู้จัก
ตนเองจะท าให้เราประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะของตน ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับต าแหน่งของตน  
ไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน และปุคคลปโรปรัญญู อันเป็นความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีความ
แตกต่างทั้งอัธยาศัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม  

เมื่อผลการศึกษาพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมเพรียงกันในการรับทราบการสั่งการ   
มีการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ การถ่ายทอดค าสั่งตามระดับชั้น หรือระดับความจ าเป็นของค าสั่ง  
มีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติโดยผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจในการปฏิบัติ
ตามการสั่งการ แต่บางกรณีพบว่ามีการสั่งการโดยการชี้น า ข่มเหง หรือข่มขู่ ไม่ตั้งอยู่บนหลัก
ความชอบธรรม ความยุติธรรม การเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล หลักความโปร่งใส และ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์  

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการสั่งการโดยตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรม 
ความยุติธรรม หลักความโปร่งใส ค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีการคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ส่วนผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม 
สั่งการและตัดสินโดยใช้หลักนิติธรรม ไม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการ
รับฟังความสองฝ่าย ในทางพระพุทธศาสนามีค าว่าความยุติธรรม ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา และ ใน 
อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี โดยแปล ค าว่า “ยุติธรรม” ว่า ธรรมที่น าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อตกลง หรือการ
ตกลงโดยอาศัยธรรม ซึ่งหากการบริหารมีข้อสรุปหรือข้อตกลงบนพ้ืนฐานความยุติธรรม หรือความชอบ 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรก็จะลดน้อยหรือสามารถแก้ไขได้โดยง่าย และหลักวุฑฒิธรรม ๔ ซึ่งเป็น
เครื่องเจริญหรือคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ๔ ประการ คือ สัปปุริสังเสวะ คบหาผู้รู้  
สัทธัมมัสสวนะ เอาใจใส่หาความรู้จริง โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี และธัมมานุธัมมปฏิบัติ 
น าสิ่งที่ได้ไตร่ตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักท่ีถูกต้อง 

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการสั่งการเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ ORDER  Model 

 



๑๔๗ 

O :  Operation  หมายถึง  รู้หน้าที่ 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสั่งการสามารถแบ่งได้

เป็นผู้รับค าสั่งและผู้สั่ง ซึ่งทั้งสองส่วนต้องรู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัติการต่าง ๆ ผู้รับค าสั่งส่วนมาก  
คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อได้รับค าสั่งก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้สั่ง คือ ผู้บังคับบัญชา ก็ต้องมีหน้าที่สั่งในเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบปฏิบัติ                  

R :  Righteousness หมายถึง ยึดถือความถูกต้อง ความชอบธรรม 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสั่งการต้องตั้งอยู่บน

ความถูกต้อง ความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความชอบธรรมที่เกิดจากกฎหมายใช้บังคับ หรือ
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน นอกจากนั้น ต้องสั่งการโดยอาศัยหลักธรรมอ่ืน ๆ ประกอบเช่น 
หลักวุฑฒิธรรม ๔ ซึ่งต้องทบทวน ชั่งน้ าหนัก พิเคราะห์อย่างมีเหตุผลก่อนที่จะมีค าสั่ง เพ่ือสั่งการใดๆ   

D :  Dignity  หมายถึง  ค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสั่งการต้องค านึงถึง

เกียรติ  ศักดิ์ศรี  ไม่ชี้น า  ข่มเหง  หรือข่มขู่   
E :  Exactness  หมายถึง  มีความชัดเจน  แน่นอน 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสั่งการต้องมีความชัดเจน  

แน่นอน มีความเที่ยงตรง โดยไม่ใช่ค าสั่งการที่สามารถตีความได้หลายนัย ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความ
สับสน เข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญ อันจะน ามาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายแก่ทางราชการ 

R  :  Realistic  หมายถึง  สามารถด าเนินการ  หรือกระท าได้จริง   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสั่งการต้องเป็นค าสั่งที่

สามารถด าเนินการ หรือกระท าได้จริง มีความโปร่งใส ไม่ซ่อนเร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม  หรือ
เฉพาะบุคคล สั่งด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม  บนหลักนิติธรรม  

ภายใต้รูปแบบ ORDER Model ในด้านการสั่งการจะน าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ โดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกไตรมาศ โครงการสัมมนาข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการ
ประชุมผู้บริหารประจ าเดือนและโครงการอบรมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ข้าราชการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร โครงการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและข้าราชการ
ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ ที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหารและข้าราชการทุก
ระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะ
เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ในการด าเนินการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ จะ
ช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านการสั่งการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น  

 
 
 



๑๔๘ 

ORDER  Model 
 

    

แผนภาพที่ ๔.๔  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านการสั่งการ  ORDER  Model 

 
๕)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในด้านการให้

เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
การให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักได้เสนอรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ
ขององค์กรต้องมีผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่เสมอ ทั้งการ
บริหารงานราชการหรือเอกชน ระดับผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีลักษณะเหมือนรูปสามเหลี่ยม  
พิรามิด กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาจะมีน้อย ผู้ปฏิบัติจะมีมาก ดังนั้น กลไกในการท างานจึงอยู่ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่ งานขององค์กรจะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของความส าเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้๑๑๒ จึงควรให้ความส าคัญและดูแลขวัญก าลังใจอย่างต่อเนื่อง๑๑๓ อาทิ  
๑)  ใช้การบอกกล่าวมากกว่าการสั่งการ ๒) ก าหนดเป้าหมายของงานมากกว่าการเคร่งครัดในวิธีการ
ท างาน ๓) ใช้การสอนงานมากกว่าการดุด่าว่ากล่าว ต าหนิติเตียน ๔) ดูแลขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานพร้อมสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมอ่ืนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของข้อระเบียบกฎหมาย๑๑๔ ๕) 
หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และหาทางออกให้ การให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน๑๑๕ และ ๖)  ลงโทษบุคคลซึ่งควรลงโทษ และปูนบ าเหน็จให้กับผู้ที่ท าความดีความชอบ   

                                                        
๑๑๒สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,  

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๑๓สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า,  นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
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๑๔๙ 

การบริหารงาน จ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็น และการ
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะท าให้การบริหารงานส าเร็จลุล่วงได้
ดี๑๑๖ ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ กลไกส าคัญ (Organ) ที่จะขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตามหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ดังนั้น ในการท างานต้องให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเป็นผู้ปฏิบัติจริง
ในแต่ละล าดับชั้นของภารกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี๑๑๗ ควรมีการพูดคุยปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน๑๑๘ ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควรคู่แก่การเชื่อถือ๑๑๙ ไม่มีอคติ ข่มเหง หรือ
แกล้งผู้ใต้บังบัญชา หากมีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึน อาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียน การข่มเหงหรือ
กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากเป็นความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วยังอาจถูกฟ้องเป็นคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้๑๒๐ 
นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ข้อท้วงติง  หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาประมวลหาข้อสรุปที่ถูกต้องและเหมาะสมร่วมกันโดยตลอด ๑๒๑ มีการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาให้ความดี ความชอบ
ด้วยความเป็นธรรม ให้ค าชมเชย มีข้อแนะน าในการพัฒนาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและช่วยเหลือ
สนับสนุนการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  จัดให้มีการสันทนาการร่วมกันโดยผู้บังคับบัญชา และ
ผู้มีอาวุโสกว่าเป็นผู้สนับสนุนตามสมควร๑๒๒ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยแนะ
แนวทางแก้ปัญหา  หรือร่วมแก้ไขปัญหา และให้แนวคิด ข้อแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา๑๒๓  

อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนา มีพุทธพจน์หนึ่งกล่าวว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  
ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ” แปลโดยใจความว่า ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่
ตรัสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงแสดงออกในทางสังคมของบุคคลที่ท าความดีกับบุคคล ที่ท าความชั่ว  
แม้ว่าโดยหลักการต้องให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง๑๒๔ แต่หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใด
ประพฤติไม่ดี ไม่ควรยกย่อง ก็ต้องถูกลงโทษ หรือถูกข่ม เ พ่ือให้เกิดความย าเกรง และเกิดความสงบ
เรียบร้อยในองค์กร๑๒๕ 

                                                        
๑๑๖สัมภาษณ์ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๑๗สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาล
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๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.       
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี), เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์

นักวิชาการ,  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.        
๑๒๒สัมภาษณ์ นายชวลิต  ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.     
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๑๒๔สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  
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๑๕๐ 

นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมในเรื่องการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา คือ พรหมวิหาร ๔๑๒๖  
โดยผู้บังคับบัญชาควรต้องยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นเครื่องก ากับในการบังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย
เมตตา คือ การเห็นใจ เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา กรุณา คือ การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา  มุทิตา คือ  
รู้สึกยินดีหรือดีใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา และอุเบกขา คือ การวางเฉยกับปัญหาที่เล็กน้อยที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าให้รู้สึกขัดเคืองใจ และต้องน าหลักกาลามาสูตร ๑๐ ประการ๑๒๗ มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วย คือ 
ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ด่วนเชื่องมงาย เชื่อง่าย หรือหูเบา จากการกล่าวอ้างหรือจากการเล่าลือ และน า
สิ่งที่เชื่อจากการฟังนั้นมาข่มเหงหรือไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา การเชื่อของผู้บังคับบัญชาต้องอยู่
บนพื้นฐานของการใช้สติ สมาธิ และปัญญาเป็นเครื่องประกอบ การพิจารณาทั้งหลายทั้งปวง   

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ควรจะมีรูปแบบดังนี้ ผู้บังคับบัญชาควรการบอกกล่าวมากกว่าการสั่งการ มีการก าหนดเป้าหมายของ
งานมากกว่าการเคร่งครัดในวิธีการท างาน ใช้การสอนงานมากกว่าการดุด่าว่ากล่าว ต าหนิติเตียน  
มีการดูแลขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมอ่ืนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของ
ข้อระเบียบกฎหมาย ใช้หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และหาทางออกให้  
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และลงโทษบุคคล ซึ่งควรลงโทษ และปูนบ าเหน็จให้กับผู้ที่ท าความดี
ความชอบ ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควรคู่แก่การเชื่อถือ ไม่มีอคติ ข่มเหง  
หรือกลั่นแกล้งผู้ใต้บังบัญชา นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาประมวลหาข้อสรุปที่ถูกต้องและเหมาะสมร่วมกันโดย
ตลอด ในทางพระพุทธศาสนา มีพุทธพจน์หนึ่งกล่าวว่า “นิคฺคณฺเห  นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ”  
แปลโดยใจความว่า ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง แม้ว่าโดยหลักการต้องให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง แต่หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดประพฤติไม่ดี  ไม่ควรยกย่อง ก็ต้อง
ถูกลงโทษ หรือถูกข่ม เพื่อให้เกิดความย าเกรง และเกิดความสงบเรียบร้อยในองค์กร นอกจากนั้นยังมี
หลักธรรมในเรื่องพรหมวิหาร ๔ และหลักกาลามาสูตร ๑๐ ประการ ที่ควรจะต้องน ามาประกอบใช้ด้วย  

เมื่อผลการศึกษาพบว่า มีการวางแผนและส่งเสริมการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
มีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน แต่บาง
กรณีมุ่งรักษาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของทางราชการ ท าให้การประสานงานไม่อยู่บนหลัก
ความโปร่งใส และมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการประสานงาน โดยเน้นการประสานงานที่
มุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
มีการวางแผนและส่งเสริมการประสานงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการด าเนินการตามระดับการบังคับ
บัญชาตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ มีการให้เกียรติและคุ้มครอง

                                                        
๑๒๖สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๒๗สัมภาษณ์  พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม  

ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ, ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๕๑ 

ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ในการประสานงานต่าง ๆ จะมี ๒ ทาง ทางที่หนึ่ง ผู้อาวุโสน้อยกับผู้อาวุโสมากกว่า  
หรือผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา และทางที่สอง ผู้อาวุโสมากกว่ากับผู้อาวุโสน้อย หรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา    

ทางท่ีหนึ่ง ผู้อาวุโสน้อยกับผู้อาวุโสมากกว่า ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพ
ผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นความอาวุโสในหน้าที่การงาน หรืออาวุโสในวัย โดยรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้อาวุโสเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ขณะเดียวกันผู้อาวุโสก็ต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนควรแก่การเคารพด้วย ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาจะมีระบบการ
บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ท าให้การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังค าสั่งให้เกียรติผู้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แม้บางกรณีอาจจะเป็นความเห็นต่าง แต่ก็มี
การรับฟังและปฏิบัติตาม หากมีเหตุผลหรือข้อชี้แจงเพ่ิมเติม ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข  
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งถือได้ว่า มีการบริหารงานที่รับฟังความเห็นทุกฝ่าย
โดยรอบด้าน ผู้บังคับบัญชาที่ดีก็ควรมีหลักการที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม และถูกต้อง ในทาง
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมเรื่องทิศหก ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ รอบตัวเรา
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะอัตตัญญู รู้จักตนเอง
ว่า โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ความสามารถเป็นเช่นไร การที่เรารู้จักตนเองจะท าให้เราประพฤติ
ตนเหมาะสมกับฐานะของตน ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับต าแหน่งของตน ไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่
ของผู้อ่ืน และปุคคลปโรปรัญญู อันเป็นความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีความแตกต่างทั้งอัธยาศัย  
ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม   

ทางที่สอง ผู้อาวุโสมากกว่ากับผู้อาวุโสน้อย หรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาควรใช้วิธีการบอกกล่าวมากกว่าการสั่งการ มีการก าหนดเป้าหมายของงานมากกว่าการ
เคร่งครัดในวิธีการท างาน ใช้การสอนงานมากกว่าการดุด่าว่ากล่าว ต าหนิติเตียน มีการดูแลขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานพร้อมสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมอ่ืนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของข้อระเบียบกฎหมาย 
ใช้หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และหาทางออกให้ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และลงโทษบุคคล ซึ่งควรลงโทษ และปูนบ าเหน็จให้กับผู้ที่ท าความดีความชอบผู้บังคับบัญชาที่ดี
จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควรคู่แก่การเชื่อถือ ไม่มีอคติ ข่มเหง หรือกลั่นแกล้งผู้ใต้บังบัญชา 
นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อเสนอแนะ
เพ่ือน ามาประมวลหาข้อสรุปที่ถูกต้องและเหมาะสมร่วมกันโดยตลอด ในทางพระพุทธศาสนา มีพุทธ
พจน์หนึ่งแปลโดยใจความว่า ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง  แม้ว่าโดยหลักการต้องให้
เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหง แต่หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดประพฤติไม่ดี ไม่ควรยกย่อง ก็
ต้องถูกลงโทษ หรือถูกข่ม เพ่ือให้เกิดความย าเกรง และเกิดความสงบเรียบร้อยในองค์กร   

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการประสานงานเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ  LINE Model 

L :  LAW  หมายถึง  ยึดระเบียบและกฎเกณฑ์   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการประสานงานไม่ว่าจะเป็น

ส่วนงานใด บุคคลใด ก็ต้องตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส มีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา  
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย  
ประการส าคัญต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 



๑๕๒ 

I :  Integrity  หมายถึง  มีความสมบูรณ์ทั้งข้อมูลและวิธีการด าเนินการ 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการประสานงานต้องมีความ

สมบูรณ์ ทั้งข้อมูลและวิธีการด าเนินการ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

N :  Network  หมายถึง  ท างานอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายการประสานงาน 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการประสานงานต้องท างาน

อย่างเป็นขั้นตอน มีการวางระบบการประสานงานที่ดี รู้ที่มาหรือทิศทางในการด าเนินการอย่าง
ละเอียด เพ่ือจะได้ชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดในวัตถุประสงค์ของการประสานงานนั้น ๆ ได้    

E  :  EQUITY หมายถึง  มีการให้เกียรติและคุ้มครอง   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการประสานงานต้องมีการให้

เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน และต้องด าเนินการอย่างไม่เลือกปฏิบัติ           

ภายใต้รูปแบบ LINE Model ในด้านการประสานงานจะน ากลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการและความร่วมมือภายในองค์กร โดยมีแผนการบูรณาการความร่วมมือภายในองค์กร 
โครงการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของ
บุคลากรภายในองค์กร และโครงการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร มาใช้ในการ
พัฒนาด้านการประสานงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการ
ท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ร่วมมือร่วมใจในการท างาน (Happy 
Society) และพร้อมในการประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ การน ากลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการและความร่วมมือภายในองค์กรมาเป็นแนวทางบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
จะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มั่นคง โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความส าเร็จ และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีการบริหาร
ราชการที่โปร่งใส 

LINE  Model 
 

 
แผนภาพที่  ๔.๕ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 

บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงาน LINE  Model 

L  :   

LAW   

I  :   

Integrity   

N  :   

Network   

E  :   

EQUITY   



๑๕๓ 

 
๖)  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในด้านการค านึงถึง

เกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งท่ีควรเคารพของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นส าหรับประเด็นนี้ 
ดังนี้ มนุษย์ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ของตนเอง ซึ่งพ้ืนฐานของมนุษย์ทั่วไปย่อมจะรักเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่ประสงค์ให้ใครมาดูถูก ดูหมิ่น ในทางกลับกันจะพอใจถ้ามีผู้อ่ืนให้เกียรติและ
เคารพในศักดิ์ศรีของตน ดังนั้น การบริหารงานต้องค านึงและให้ความส าคัญอยู่เสมอ และต้องน ามา
ตระหนักทุกครั้งว่าการกระท าของเราค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีผู้อ่ืนหรือไม่๑๒๘ ในการท างานมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลเหล่านี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่ามากที่สุด และเป็นต้นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญมากที่สุด การใดๆ ที่ท าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง
การอนุมัติ อนุญาตในกิจการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการก็ด าเนินการโดยรวดเร็ว ให้ความ
เคารพในความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ยินดีเปิดใจ รับฟังด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร ให้ความเห็น
ด้วยความเต็มใจ ด้วยสุจริตใจ เป็นตัวอย่างทั้งการพูด การแสดงความคิดเห็น ความกล้าหาญกล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามความถูกต้องในธรรม พร้อมชักน าให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร๑๒๙ และต้องท างานด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งค าพูดและการกระท าที่สุภาพเรียบร้อย
เป็นกันเอง๑๓๐  

ภาพลักษณ์ขององค์กรสะท้อนได้ด้วยบุคลากรขององค์กร และผู้ที่จะประเมินภาพลักษณ์
ขององค์กรได้ดีท่ีสุด คือ คนภายนอกองค์กร และบุคคลภายในองค์กรนั่นเอง ซึ่งการจะเชิดชูให้องค์กร
มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สมาชิกขององค์กรควรปฏิบัติ  ดังนี้๑๓๑ ๑) ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ๒) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓) ท าตัวให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ในสภาวะต าแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า ยิ่งต้อง
ท าตัวให้เป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี เพราะหากเป็นแบบอย่างที่ดี คนรุ่นหลังก็จะยกย่องและน ามาเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติตน๑๓๒ ๔) การพูดกับการปฏิบัติต้องสอดคล้องกัน เพราะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่าน
ปฏิบัติมากกว่าในสิ่งที่ท่านพูด ๕) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้อง
ตรงกัน โดยอาจเชิญผู้ที่มีความรู้จริง ความรู้แจ้ง ปฏิบัติจริงจากองค์กรภายนอกมาบรรยาย ๖) ส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย  หรือนโยบายใดเป็นสิ่งที่ดีต้องพัฒนาสานต่อและด ารงไว้  

                                                        
๑๒๘สัมภาษณ์ นางอัจฉรียา อนันตพงศ์, ผู้อ านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๑๒๙สัมภาษณ์ นายบท  นามบุตร, ผู้อ านวยการส านักคดี ๒ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.     
๑๓๐สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง, รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ มงานบริหารทรัพยากร

มนุษย์  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๑๓๑สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า,  นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๑๓๒สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       



๑๕๔ 

ไม่รื้อทิ้ง ไม่ลบล้าง๑๓๓ ๗) ให้ความเสมอภาค และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บ าเหน็จรางวัล  
การศึกษาฝึกอบรม การดูงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่เลือกเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง อันเอ้ือต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ๘) ปลูกฝังค่านิยม ประโยชน์ขององค์กร
ต้องเป็นหนึ่ง  ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นอันดับรองลงไป ปัจจุบันส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมี
โครงการสร้างค่านิยมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยปลูกฝังในเรื่อง ความสามัคคี  
การท างาน เป็นทีม การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ๑๓๔ ๙) การสรรหา คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรมุ่งเน้นเฟ้นหาคนดี มีประวัติในการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวมด้วย ๑๐) ให้เกียรติแก่สมาชิกในองค์กรหากสมาชิกคนใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมแก่การให้
เกียรติ ควรให้ค าแนะน าเท่าที่จะสามารถท าได้ ดูลักษณะของผู้นั้นประกอบการให้ค าแนะน า ศึกษา
ข้อแนะน าให้เหมาะสมกับบุคคล แต่ต้องค านึงเสมอว่าทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน๑๓๕  
๑๑) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละอุทิศตน เวลา แก่องค์กร ท าตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  
เมื่อมีความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรทั้งมีความรับผิดชอบ ความเสียสละ การอุทิศตนและเวลาแก่
องค์กร ก็ย่อมเป็นผู้มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี๑๓๖ และไม่ประพฤติตนที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียของ
องค์กร๑๓๗         

นอกจากนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล๑๓๘ รวมถึงประมวลจริยธรรม
คุณธรรมที่มีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยมีกลไกในการคุ้มครองเกียรติ ศักดิ์ศรี  
และการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมะและพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร การประสานงานกันด้วยความช่วยเหลือ รู้จัก
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมาใช้ในทางปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน๑๓๙   

ในทางพระพุทธศาสนาควรน าหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ ๔๑๔๐ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็น        
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมา
ประกอบการค านึงถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ                

                                                        
๑๓๓สัมภาษณ์ พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพนธ์ ปญฺญาวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  

พระสงฆ์นักวิชาการ, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.      
๑๓๔สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,                

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.       
๑๓๕สัมภาษณ์ นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.   
๑๓๖สัมภาษณ์ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน              

ศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.        
๑๓๗สัมภาษณ์ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ, ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี  ๕, ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙.    
๑๓๘สัมภาษณ์ นายวิชวุทย์  จินโต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์,                   

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙.      
๑๓๙สัมภาษณ์ นายชวลิต  ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔  พฤศจิกายน  

๒๕๕๙.     
๑๔๐สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์

นักวิชาการ, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.          



๑๕๕ 

ซึ่งสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของตน เพ่ือ
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วย
ถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
เหมาะส าหรับกาลเทศะ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด  เว้น
จากการพูดค าหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และสมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความ
ประพฤตเิสมอต้นเสมอปลาย  โดยเฉพาะปิยวาจาจะเป็นบันไดข้ันแรก ที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีใน
การให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรี และให้ความเคารพต่อกัน ซึ่งจะท าให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๔๑ และยังต้องยึดหลักคารวะธรรมในการท างาน  
โดยมองเห็นคุณค่าและความส าคัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคล หรือสิ่งนั้นโดยถูกต้องและด้วยความจริงใจ๑๔๒ 

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของส านักงาน                
ศาลรัฐธรรมนูญ ควรจะมีรูปแบบดังนี้ ในการท างานมีความจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงาน         
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรท างานด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งค าพูด          
และการกระท าที่สุภาพเรียบร้อยเป็นกันเอง ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลัง             
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ท าตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ในสภาวะต าแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า ยิ่งต้องท าตัวให้เป็นตัวอย่าง  
แบบอย่างที่ดี เพราะหากเป็นแบบอย่างที่ดี คนรุ่นหลังก็จะยกย่องและน ามาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตน 
การพูดกับการปฏิบัติต้องสอดคล้องกัน เพราะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านปฏิบัติมากกว่าในสิ่งที่ท่านพูด  
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้องตรงกัน โดยอาจเชิญผู้ที่มีความรู้จริง  
ความรู้แจ้ง ปฏิบัติจริงจากองค์กรภายนอกมาบรรยาย ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อระเบียบ
กฎหมาย หรือนโยบายใดเป็นสิ่งที่ดีต้องพัฒนาสานต่อและด ารงไว้ ไม่รื้อทิ้ง ไม่ลบล้างให้ความเสมอภาค 
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บ าเหน็จรางวัล การศึกษาฝึกอบรม การดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ไม่เลือกเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองอันเอ้ือต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปลูกฝังค่านิยม ประโยชน์ขององค์กรต้องเป็นหนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็น
อันดับรองลงไป การสรรหา คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ควรมุ่งเน้นเฟ้นหาคนดี มีประวัติในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย การให้เกียรติ
แก่สมาชิกในองค์กรหากสมาชิกคนใดปฏิบัติตน ไม่เหมาะสมแก่การให้เกียรติ ควรให้ค าแนะน าเท่าที่
จะสามารถท าได้ ดูลักษณะของผู้นั้นประกอบการให้ค าแนะน า ศึกษาข้อแนะน าให้เหมาะสมกับบุคคล  
แต่ต้องค านึงเสมอว่าทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในทางพระพุทธศาสนาควรน าหลักธรรม
เรื่องสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกัน
                                                        

๑๔๑สัมภาษณ์  พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม                        
ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     

๑๔๒สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. (พระมหาแม้น  คุปตร งสี),  เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระสงฆ์
นักวิชาการ, ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     

 



๑๕๖ 

และกันมาประกอบการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ โดยเฉพาะปิยวาจาจะ
เป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีในการให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรี และให้ความเคารพ  
ต่อกัน ซึ่งจะท าให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยังมีหลักคารวะธรรมด้วย 

เมื่อผลการศึกษาพบว่า มีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา มีการด าเนินการ
ร่วมกับต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า มีการประชุมเพ่ือรายงานผลให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ าเสมอ แต่
การรายงานผลของผู้ใต้บังคับบัญชายังมีการก้าวก่ายแทรกแซงของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจสั่งการ  
ท าให้การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการรายงานผลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือนข้อเท็จจริง  
ไม่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต 

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการรายงานผล โดยเน้นการรายงานผล
ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา โดยด าเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
การรายงานผลต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และต้องมีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยทั่วไปบุคลากรในองค์กร
ควรเป็นผู้มีความรู้คู่ความประพฤติ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการส่งเสริมบุคลากรให้
ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม เกียรติ ศักดิ์ศรี หลักความรับผิดชอบร่วมกัน หลักความถูกต้อง 
หลักการตรวจสอบได้ในทุกด้าน หลักความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักความชอบธรรม 
หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้และป้องกันการกระท าอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากการ
รายงานผลจะต้องมีการน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนจะสามารถทราบ
และมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันได้ มีการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกัน และกันจะช่วย
ตรวจสอบดูว่ามีการกระท าอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ มีการยึดกฎ ระเบียบ  
แบบแผน จะช่วยป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือพวก
พ้องได้ มีการยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้ 

หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการรายงานผลเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ OUT Model 

O :  Overshadow  หมายถึง  มีหลักประกันคุ้มครอง   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการรายงานผลมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีหลักประกันคุ้มครอง ป้องกันผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เพ่ือมิให้มีการกลั่น
แกล้งผู้รายงานผลที่รายงานตามความเป็นจริง ซึ่งอาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากการรายงานนั้น แต่
อย่างไรก็ตาม หากการรายงานผลเป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้ว่ามีบุคคลได้รับผลกระทบเกิดขึ้น  
ก็ต้องมีการด าเนินการตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
 
 



๑๕๗ 

U :  Unveil  หมายถึง  มีส่วนในการตัดสินใจหรือพิจารณารวมกัน 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการรายงานผลต้องมีการ

น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ  หรือส่วนงานอ่ืน ๆ  ทราบและมีส่วนในการตัดสินใจ             
หรือพิจารณารวมกัน ซึ่งการรายงานผลหรือเปิดเผยผลการด าเนินงานจะเป็นการป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพวกพ้องได้ หรือมีการกระท าอันเป็นไป เพ่ือ
ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่    

T :    Transparent  หมายถึง  ยึดหลักความโปร่งใส   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการรายงานผลต้องเป็น

ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ภายใต้รูปแบบ OUT Model ในด้านการรายงานผลจะน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพที่เป็นเลิศ โดยมีโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ข้าราชการส านักง าน                          
ศาลรัฐธรรมนูญ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
โครงการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมระดับสูงให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนา   

แผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ อันจะส่งผลให้เพ่ิมศักยภาพในการท างานตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
การท างานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เกิดความภักดีต่อองค์กร เกิดการจัดการความรู้            
และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ ประการส าคัญจะกล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน               
ทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง การสั่งการ การประสานงาน  การงบประมาณ  
และการรายงาน และปราศจากการกระท าที่ไม่โปร่งใส ไม่สุจริตในการบริหารราชการของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

OUT  Model 
 

    

แผนภาพที่  ๔.๖ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผล OUT Model 

O  :    
Overshadow   

U  :     

Unveil   
T  :    

Transparent   



๑๕๘ 

๗) รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใส ในด้านการให้การ
อารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

การให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักได้เสนอรูปแบบ ดังนี้ บุคลากรในองค์กรควรเป็น ทั้งผู้มี
ความรู้ และความประพฤติที่ดี หรือเรียกว่า มีความรู้คู่ความประพฤติ๑๔๓ ซึ่งในการบริหารราชการ
แผ่นดินเป้าประสงค์หลักจะอยู่ที่ประโยชน์ของส่วนรวมใหญ่มากกว่าส่วนรวมที่เป็นส่วนย่อย แต่ใน
ขณะเดียวกันประโยชน์ส่วนรวมต้องมิได้มาโดยขาดคุณธรรม๑๔๔  โดยเฉพาะการใช้มวลชน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมในทางที่มิได้ค านึงถึงความถูกต้องใดๆ๑๔๕ ดังนั้น ในการบริหารงานควรสอดแทรก
ความคิด มุมมองโดยเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก๑๔๖ เสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีของสมาชิกในองค์กรด้วยการเป็นแบบอย่างและชักชวนให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติตน
ต่อกันอย่างกัลยาณมิตร มีความเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน และการด าเนินการเรื่องใดก็มี
เหตุผลที่ตอบต่อสมาชิกคนอ่ืนได้อย่างชัดเจน ซึ่งการกระท าเหล่านี้จะน าไปสู่ความรักใคร่กลมเกลียว
กันของสมาชิก และท าให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็ง ด าเนินภารกิจขององค์กรได้โดยส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีตลอดไป๑๔๗ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งผู้มีส่วนร่วม
ดังกล่าวต้องให้ข้อคิดเห็นที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในด้านการท างานต้องวางคน ให้เหมาะสม
กับงานที่ได้รับ มีการประสานงาน ในกระบวนการท างานที่เป็น Teamwork  ต้องเปิดรับฟังความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน ท าให้การท างานมีความสุข ส่วนรวมได้รับประโยชน์๑๔๘ มีเป้าหมาย
การท างานที่ชัดเจนและตั้งอยู่บนประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก๑๔๙ จัดให้มีกิจกรรมและโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการ ฯ เป็นกลไกในการพิจารณาเมื่อมีการพบการกระท าที่
อาจเป็นการละเมิดขึ้น จัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนรวม ซึ่งกระทบต่อ
ความชอบธรรมอันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี  
หรือมีผลต่อชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น และสร้างแนวปฏิบัติและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและ
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๑๕๙ 

การอยู่ร่วมกันในองค์กรให้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก๑๕๐ ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมตามระบบคุณธรรม๑๕๑ มี
การส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม เกียรติ ศักดิ์ศรี ให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร และหากมีบุคคลที่กระท าตนเช่นนั้นเป็นที่ประจักษ์ก็ควรมีการเชิดชูเป็นตัวอย่าง ปูนบ าเหน็จ
รางวัล เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน มีการก าหนดในตัวชี้วัดเพ่ือหล่อหลอมหรือสร้างพฤติกรรมที่ดีของ
บุคลากรในองค์กร๑๕๒ ควรมีแรงจูงใจในการรักษาบุคลากรที่ด ีมีความสามารถไว้ในองค์กร เนื่องจากที่
ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะมุ่งมั่นในการสอบแข่งขันเพ่ือเป็นผู้พิพากษา ในศาลยุติธรรม ตุลาการในศาล
ปกครอง อัยการ หรือสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุในหน่วยงานอ่ืนที่มีค่าตอบแทนมากกว่า๑๕๓ และควรมี
โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรม  จริยธรรม  ขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว๑๕๔     

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่งที่บุคคลที่คิดทุจริตและประพฤติมิชอบพยายามหาช่องทาง 
ทุกอย่างมาเพ่ือให้ได้มา ซึ่งเหล่านี้ คนซึ่งมักจะไม่ค านึงถึงวิธีการได้มาซึ่งลาภ ยศ และผลประโยชน์
ดังนั้น ทางแก้จึงขอเสนอไว้ ดังนี้๑๕๕ ๑) มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งโดยใช้หลักคุณธรรม ความรู้  
ความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้๑๕๖ ๒) ให้รางวัลส าหรับผู้ที่ชี้เบาะแสของการกระท าทุจริต                  
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ๑๕๗ ๓) เปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการในองค์กรบริหารงาน
บุคคลขององค์กรที่มาจากทุกภาคส่วนของข้าราชการแต่ละกลุ่ม รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ภายนอก ๔) การแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ต้องเป็นไปโดยเสมอภาคได้
สัดส่วน ตามความรู้ความสามารถ และเป็นผู้สุจริตกระจายกันไป มิใช่แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ารง
ต าแหน่งในทุกคณะกรรมการ และควรมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประจ า ๕) กระบวนการคัดสรร
บุคคลเข้ารับการศึกษา อบรม ดูงาน ให้ความดีความชอบต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ                     
๖)  ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม ตัดสินโดยใช้หลักนิติธรรม ไม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการรับฟังความสองฝ่าย 

                                                        
๑๕๐สัมภาษณ์ นายชวลิต  ศรีโฉมงาม, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.    
๑๕๑สัมภาษณ์ นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี, ผู้เช่ียวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๖ ธันวาคม  

๒๕๕๙.    
๑๕๒สัมภาษณ์ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์, รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธ รรมนูญ ส านักงาน                

ศาลรัฐธรรมนูญ, ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙.        
๑๕๓สัมภาษณ์ นางวรรณา  แก้วปิ่นทอง, รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร

มนุษย์  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๕๔สัมภาษณ์ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง, ผู้อ านวยการส านักคดี ๔ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.       
๑๕๕สัมภาษณ์ นายจ านงค์  สวมประค า,  นักวิชาการด้านศาสนา, ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     
๑๕๖สัมภาษณ์ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี,  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์, ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.        
๑๕๗สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง  คันธิก, นักวิชาการศาสนา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙.       



๑๖๐ 

การให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม ในอีกมุมมองหนึ่งหมายถึง การให้ความ
ยุติธรรม๑๕๘ ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาได้กล่าวว่า “ยุติ” มาจากค าว่า “ยุตติ” ในภาษาบาลี แปลว่า 
“ชอบ” และในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี แปลว่า ข้อสรุปหรือข้อตกลง หมายถึง สิ่งที่น าไปสู่ข้อสรุป
และข้อตกลง หรือข้อสรุปหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม หรือโดยชอบ ค าว่า “ยุติธรรม” จึงแปลว่าได้ว่า  
ธรรมที่น าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อตกลง หรือการตกลงโดยอาศัยธรรม ซึ่งหากการบริหารมีข้อสรุปหรือ
ข้อตกลงบนพ้ืนฐานความยุติธรรม หรือความชอบ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ก็จะลดน้อย หรือ
สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และบนพื้นฐานความยุติธรรมผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ที่มีวุฑฒิธรรม ๔๑๕๙ ซึ่ง
เป็นเครื่องเจริญหรือคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ๔ ประการ คือ สัปปุริสังเสวะ คบหาผู้รู้  
สัทธัมมัสสวนะ เอาใจใส่หาความรู้จริง โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผล โดยถูกวิธี และธัมมานุธัมมปฏิบัติ  
น าสิ่งที่ได้ไตร่ตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่ถูกต้อง ซึ่ งหากผู้บังคับบัญชาให้การ
อารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บนหลักธรรมดังกล่าว ความเจริญ ความผาสุก
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะบังเกิดยิ่งขึ้น   

โดยสรุปข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
เพ่ือความโปร่งใสในด้านการให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของส านักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญ ควรจะมีรูปแบบดังนี้ บุคลากรในองค์กรควรเป็นผู้มีความรู้คู่ความประพฤติ ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม  
เกียรติ ศักดิ์ศรี  ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการวางแผนบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
โดยใช้หลักคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้รางวัลส าหรับผู้ที่ชี้เบาะแส
ของการกระท าทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการใน
องค์กรบริหารงานบุคคลขององค์กรที่มาจากทุกภาคส่วนของข้าราชการแต่ละกลุ่ม รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก การแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ต้อง
เป็นไปโดยเสมอภาค ได้สัดส่วนตามความรู้ความสามารถ และเป็นผู้สุจริตกระจายกันไป มิใช่แต่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งด ารงต าแหน่งในทุกคณะกรรมการ และควรมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น
ประจ า กระบวนการคัดสรรบุคคลเข้ารับการศึกษา อบรม ดูงาน ให้ความดีความชอบต้องโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม ตัดสินโดยใช้หลักนิติธรรม  
ไม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการรับฟังความสองฝ่าย ในทาง
พระพุทธศาสนามีค าว่าความยุติธรรมในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา และในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี โดยแปล 
ค าว่า “ยุติธรรม” ว่า ธรรมที่น าไปสู่ข้อสรุปหรือข้อตกลง หรือการตกลงโดยอาศัยธรรม ซึ่งหากการ
บริหารมีข้อสรุปหรือข้อตกลงบนพ้ืนฐานความยุติธรรม หรือความชอบ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรก็
จะลดน้อย หรือสามารถแก้ไขได้โดยง่าย และหลักวุฑฒิธรรม ๔ ซึ่งเป็นเครื่องเจริญหรือคุณธรรมที่
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ๔ ประการ คือ สัปปุริสังเสวะ คบหาผู้รู้ สัทธัมมัสสวนะ เอาใจใส่หา
ความรู้จริง โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี และธัมมานุธัมมปฏิบัติ น าสิ่งที่ได้ไตร่ตรองเห็น
แล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่ถูกต้อง  
                                                        

๑๕๘สัมภาษณ์ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม                  
ราชวรมหาวิหาร  พระสงฆ์นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     

๑๕๙สัมภาษณ์ พระพรหมสิทธิ  (ธงชัย  สุขญาโณ), เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์
นักวิชาการ,  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙.     



๑๖๑ 

เมื่อผลการศึกษาพบว่า การบริหารงบประมาณมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหาร
อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน มีการประชุม
ร่วมกันของทุกส่วนงาน แต่การบริหารงบประมาณบางกรณีไม่ยึดหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ มีการบริหารงบประมาณโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่ถูกต้อง ส่งผลให้การบริหารงบประมาณไม่อยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้  ส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากการใช้อ านาจในการ ก้าวก่ายแทรกแซงการ
บริหารงบประมาณของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการบริหารงบประมาณ โดยเน้นการ
ประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหารงบประมาณของทุกส่วนงานอย่างพร้อมเพรียงกัน  มีการจัดสรร
งบประมาณ มีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน การบริหาร
งบประมาณด าเนินการ ต้องยึดหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ 
ทั้งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้
งบประมาณในทุกส่วนงาน และไม่มีการใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงบประมาณ            
มีกระบวนการเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องเปิด
โอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกป้อง
ผู้กระท าความผิด และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันทีไม่เลือกหน้า ในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรม
บางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณ คือ หิริโอตัปปะ เพ่ือเป็นการเตือนสติคนให้มีสติยั้งคิดให้
ไตร่ตรองก่อนการกระท าใด ๆ ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนก าลังกระท านั้นเป็นสิ่งดีงามหรือสิ่งชั่วช้า ถ้าเป็น
สิ่งชั่วช้าก็ให้นึกละอายที่จะกระท าเช่นนั้น และให้นึกเกรงกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของตน  
ในเรื่องของศีล ๕ และหลักสัปปุริสธรรม อันจะท าให้กระท าการต่าง ๆ เป็นไปโดยสุจริต และโดยชอบธรรม 
หากจะพิเคราะห์ถึงรูปแบบด้านการบริหารงบประมาณเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า ควรมีรูปแบบ KEEP Model 

K :  Knowledge  หมายถึง  ความรู้แจ้ง รู้จริง   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณต้อง

ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของความรู้แจ้ง รู้จริง เนื่องจากเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่มีระเบียบหรือ
กฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับ และแต่ละกรณีก็มีข้อกฎหมายที่ก าหนดวิธีการแตกต่างกัน บางกรณี
ต้องใช้ระเบียบหรือกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน ดังนั้น ในการด าเนินการในเรื่องนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีความรู้ในการบริหารราชการโดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ 

E :  Exact  หมายถึง  ยึดหลักความถูกต้อง   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณต้อง

ด าเนินการด้วยความถูกต้อง เนื่องจากมีข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายหลายประการ อีกทั้งการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินจะมีหน่วยที่ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในส่วนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณของทุกส่วนงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

 



๑๖๒ 

E :  Examine  หมายถงึ  สามารถตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณต้อง

เป็นส่วนที่สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา โปร่งใส                     
ไม่ปกปิด ทุจริต หรือปกป้องผู้กระท าความผิด   

P :  Profit  หมายถึง  ค านึงถึงความคุ้มค่า   
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณต้อง

ค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับอยู่เสมอ 

  ภายใต้รูปแบบ KEEP Model ในด้านการบริหารงบประมาณจะน าแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ แผนการวางกรอบโครงการประจ าปี แผนการบูรณาการการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี โดยมีโครงการอบรมความรู้ด้านการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โครงการ
บูรณาการการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และโครงการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีมาพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณนั้นเริ่มตั้งแต่การจัดท าค าของบประมาณ
จนถึงการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ ดังนั้น การบริหาร
งบประมาณที่มุ่งความโปร่งใส จึงต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี                 
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนงานวางแผนหรือก าหนดไว้เป็นอย่างไรก็ควรจะมีการประชุมหารือ  
และวางแผนร่วมกันในเชิงบูรณาการ เพ่ือไม่ให้การจัดท าโครงการต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อน ไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า และเป็นช่องทางที่เอ้ือต่อการทุจริต ไม่โปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

KEEP  Model 
 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ 

บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการบริหารงบประมาณ KEEP Model 

K  :   

Knowledg
e    

E  :   

Exact   

E  :   

Examine   

P  :   

Profit   



๑๖๓ 

โดยสรุป จากรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย สรุปข้อค้นพบได้ว่า ด้านการ
วางแผนต้องน ารูปแบบ MANAGE  Model โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
๕ ปี การน ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมาใช้ โดยมีแผนการจัดท าระบบ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีโครงการจัดท า
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบโครงการจัดท าระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO ด้านการจัดองค์การใช้รูปแบบ HOME Model ต้องน ากลยุทธ์การบูรณาการ
แผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีแผนงานส่งเสริมการบูรณาการการ
พัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
และโครงการพัฒนาศักยภาพทางมโนทัศน์ของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร  
ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งใช้รูปแบบ CHAIR Model ต้องน าแผนการจัดท าข้อตกลงในการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน โดยมีโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพข้ าราชการในส่วนงานคดี
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนงานบริหาร โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ด้านการสั่งการใช้รูปแบบ ORDER Model ต้องน าแผนการพัฒนา
คุณภาพของผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ โดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกไตรมาศ โครงการสัมมนาข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
โครงการประชุมผู้บริหารประจ าเดือนและโครงการอบรมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ข้าราชการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ด้านการประสานงานใช้รูปแบบ LINE Model ต้องน ากล
ยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือภายในองค์กร โดยมีแผนการบูรณาการความ
ร่วมมือภายในองค์กร โครงการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร และโครงการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร
มาพัฒนา การรายงานผลใช้รูปแบบ OUT Model ต้องน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ 
โดยมีโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมระดับสูงให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนา   และการงบประมาณใช้รูปแบบ
KEEP Model ต้องน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ แผนการวางกรอบโครงการ
ประจ าปี แผนการบูรณาการการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดยมีโครงการอบรมความรู้  
ด้านการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โครงการบูรณาการการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี
และโครงการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีมาพัฒนา ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นแนวทางที่จะท าให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ต่อไป 
 
 
 



๑๖๔ 

๔.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากข้าราชการ และ
ลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๓๐ คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์และอักษรทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 N        หมายถึง   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  หมายถึง       ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ

ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแบ่งได้เป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่๒  การวิเคราะหก์ารประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่๑  การวิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการ และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยแจกแจงตาม

ความถี่และค่าร้อยละ 
 
ตารางท่ี ๔.๑  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (คน) 
(n = ๑๓๐) 

ร้อยละ 
(๑๐๐ %) 

เพศ   
๑. ชาย ๗๓ ๕๖.๑๕ 
๒. หญิง ๕๗ ๔๓.๘๕ 

อายุ   
๑. ๒๑-๓๐ ป ี ๑๗ ๑๓.๐๗ 
๒. ๓๑-๔๐ ป ี ๕๕ ๔๒.๓๐ 
๓. ๔๑-๕๐ ป ี ๔๔ ๑๙.๑๓ 
๔. ๕๑-๖๐ ป ี ๑๔ ๑๐.๗๖ 



๑๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๑  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 
จากตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๕ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๘๕ 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๓๐ รองลงมา คือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓ อายุ ๒๑-๓๐ ปี  
จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗ และอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๖ 
ตามล าดับ 

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๗๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๖ รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๖.๑๕ และการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗ ตามล าดับ 

ระดับของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับช านาญการ จ านวน ๔๗ คน คิดเป็น              
ร้อยละ ๓๖.๑๕ รองลงมา คือ ระดับลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๓.๐๗ ระดับปฏิบัติการ จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  
๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖ และระดับเชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ ตามล าดับ 

อายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุราชการ ๑๖-๒๐ ปี จ านวน ๔๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๙ รองลงมา คือ อายุราชการน้อยกว่า ๑๐ ปี จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๗.๖๙ อายุราชการ ๑๐-๑๕ ปี จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๑ และอายุราชการ ๒๑ ปีขึ้น
ไป จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ตามล าดับ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) 
(n = ๑๓๐) 

ร้อยละ 
(๑๐๐ %) 

การศึกษา   
๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๗ ๑๓.๐๗ 
๒. ปริญญาตรี ๓๔ ๒๖.๑๕ 
๓. ปริญญาโท ๗๙ ๖๐.๗๖ 

ระดับ   
๑. ลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๐ ๒๓.๐๗ 
๒. ปฏิบัติการ ๒๔ ๑๘.๔๖ 
๓. ช านาญการ ๔๗ ๓๖.๑๕ 
๔. ช านาญการพิเศษ ๒๔ ๑๘.๔๖ 
๕. เชี่ยวชาญ ๕ ๓.๘๔ 

อายุราชการ   
๑. น้อยกว่า  ๑๐  ปี ๓๖ ๒๗.๖๙ 
๒. ๑๐-๑๕ ป ี ๓๒ ๒๔.๖๑ 
๓. ๑๖-๒๐ ป ี ๔๙ ๓๗.๖๙ 
๔. ๒๑ ปีขึ้นไป ๑๐ ๗.๖๙ 

รวม ๑๓๐ ๑๐๐.๐๐ 



๑๖๖ 

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยรวมและรายด้าน 

ข้อ 
ความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
    แปลค่า 

๑. การวางแผน  (Planning) ๓.๖๒ ๐.๕๑๘ มาก 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) ๓.๔๕ ๐.๕๘๕ ปานกลาง 
๓. การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) ๓.๓๖ ๐.๖๐๗ ปานกลาง 
๔. การสั่งการ (Directing) ๓.๕๗ ๐.๕๖๐ มาก 
๕. การประสานงาน  (Coordinating) ๓.๗๓ ๐.๖๓๕ มาก 
๖. การรายงานผล  (Reporting) ๓.๔๙ ๐.๕๐๒ ปานกลาง 
๗. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) ๓.๕๒ ๐.๖๔๕ มาก 
 รวม ๓.๕๓ ๐.๔๑๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๓) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงาน (Coordinating) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๓) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ การวางแผน (Planning) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๒) อยู่ในระดับมาก การสั่งการ (Directing) มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๕๗) อยู่ในระดับมาก การบริหารงบประมาณ (Budgeting) มีค่าเฉลี่ย ( =  ๓.๕๒) อยู่ใน
ระดับมาก การรายงานผล (Reporting) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๙) อยู่ในระดับปานกลาง การจัดองค์การ 
(Organizing) มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๔๕) อยู่ในระดับปานกลาง และการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =  ๓.๓๖) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน (Planning) 

ข้อ ด้านการวางแผน  (Planning)     แปลค่า 
๑. มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า  ๓.๗๙ ๐.๖๓๑ มาก 
๒. การประชุมมีการก าหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมอย่าง

พร้อมเพรียงกัน  
๓.๙๒ ๐.๖๓๐ มาก 

๓. มีการก าหนดกฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารส านักงาน          
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ              
เพ่ือบุคคลใดหรือกลุ่มในกลุ่มหนึ่ง  

๓.๕๕ ๐.๙๔๙ มาก 

๔. การวางแผน/การหารือร่วมกันในการบริหารองค์กร มีการให้
การความเคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็นของทุกคน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

๓.๕๓ ๐.๗๔๙ มาก 

๕. การวางแผน เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เก่ียวข้องกับงานแต่ละ
อย่างได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

๓.๕๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๖. การวางแผน การบริหารโดยเคารพองค์กร/สถาบันและฟัง
เหตุผลของผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๓.๗๘ ๐.๖๑๓ มาก 

๗. หน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมของ
องค์กรในด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและภายนอก
องค์กรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๓.๓๘ ๐.๗๘๑ ปานกลาง 

๘. หน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ 

๓.๓๗ ๐.๘๕๕ ปานกลาง 

 รวม ๓.๖๒ ๐.๕๑๘ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการวางแผน (Planning) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมมีการก าหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๒) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๙) อยู่ในระดับมาก การวางแผน การบริหารโดยเคารพองค์กร/
สถาบัน และฟังเหตุผลของผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๗๘) 
อยู่ในระดับมาก การวางแผน เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละอย่างได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๘) อยู่ในระดับมาก มีการก าหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหาร
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๕) อยู่ในระดับมาก การวางแผน/การหารือร่วมกันในการบริหารองค์การ มีการ
ให้การความเคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็นของทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ย  
( = ๓.๕๓) อยู่ในระดับมาก หน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมขององค์กรใน



๑๖๘ 

ด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๘) 
อยู่ในระดับปานกลาง และหน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๓.๓๗) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การ  (Organizing) 
ข้อ ด้านการจัดองค์การ (Organizing)     แปลค่า 
๑. มีการจัดองค์การในการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า  ๓.๖๗ ๐.๖๖๓ มาก 
๒. องค์การมีการจัดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานประชุมอย่าง

พร้อมเพรียงกัน  
๓.๖๙ ๐.๖๘๐ มาก 

๓. การบริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ก าหนดกฎ 
ระเบียบ  ตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๓.๓๔ ๐.๗๒๑ ปานกลาง 

๔. การจัดองค์การมีการขอค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละ
ส่วนงาน  

๓.๔๒ ๐.๘๙๖ ปานกลาง 

๕. การจัดองค์การมีการให้เกียรติและคุ้มครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ  

๓.๕๘ ๐.๘๘๘ มาก 

๖. การจัดองค์การมีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของหน่วยงาน  

๓.๗๘ ๐.๗๒๖ มาก 

๗. การจัดองค์การมีการค านึงถึงความชอบธรรมในการ
บริหารงานขององค์กร เช่น หลักความรู้ ความสามารถ 
หลักความอาวุโสในทางราชการ 

๓.๑๕ ๑.๐๙๓ ปานกลาง 

๘. การจัดองค์การตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง 

๒.๙๘ ๑.๑๖๘ ปานกลาง 

 รวม ๓.๔๕ ๐.๕๘๕ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๕) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดองค์การมีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๘) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ องค์การมีการจัดให้บุคลากร
แต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๙) อยู่ในระดับมาก มีการจัดองค์การใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๗) อยู่ในระดับมาก การจัดองค์การมีการให้เกียรติ
และคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๕๘) อยู่ในระดับมาก การจัดองค์การมี
การขอค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๒) อยู่ในระดับปานกลาง การบริหาร
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ก าหนดกฎ ระเบียบตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย  
( = ๓.๓๔) อยู่ในระดับปานกลาง การจัดองค์การมีการค านึงถึงความชอบธรรมในการบริหารงาน



๑๖๙ 

ขององค์กร เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโสในทางราชการ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๑๕) 
อยู่ในระดับปานกลาง และการจัดองค์การตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการ
ก้าวก่ายแทรกแซง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๒.๙๘) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  (Staffing) 
ข้อ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing)     แปลค่า 
๑. การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการประชุมหารือ และรับฟัง

ความต้องการด้านบุคลากรของแต่ละส่วนงาน  
๒.๘๘ ๑.๑๑๘ ปานกลาง 

๒. ข้าราชการทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดคนเข้า
ปฏิบัติงาน  

๒.๗๘ ๑.๑๖๑ ปานกลาง 

๓. การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ขององค์กร 

๓.๐๔ ๐.๙๘๔ ปานกลาง 

๔. การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการแนะน า การสอนงานการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า 

๓.๔๙ ๐.๙๙๐ ปานกลาง 

๕. มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยกัน ๓.๗๘ ๐.๗๙๗ มาก 
๖. มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอัน

ดีงามของหน่วยงาน เช่น  การไหว้  การท าตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี 

๓.๙๘ ๐.๖๖๔ มาก 

๗. มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ  
เสรีภาพ  และความเสมอภาค  

๓.๗๖ ๐.๗๔๕ มาก 

๘. การจัดคนเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ตั้งอยู่บนหลัก
ความโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

๓.๑๗ ๑.๑๔๒ ปานกลาง 

 รวม ๓.๓๖ ๐.๖๐๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๖) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ของหน่วยงาน เช่น การไหว้ การท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๘) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยกัน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๘) อยู่ใน
ระดับมาก มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๗๖) อยู่ในระดับมาก การจัดคนเข้าปฏิบัติงาน มีการแนะน า การสอนงานการถ่ายทอดความรู้
จากผู้มีอาวุโสกว่า มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๙) อยู่ในระดับปานกลาง การจัดคนเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ต่างๆ ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์  



๑๗๐ 

มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๑๗) อยู่ในระดับปานกลาง การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๐๔) อยู่ในระดับปานกลาง การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการประชุมหารือ 
และรับฟังความต้องการด้านบุคลากรของแต่ละส่วนงาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๒.๘๘) อยู่ในระดับปานกลาง 
และข้าราชการทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดคนเข้าปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๒.๗๘) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการสั่งการ (Directing) 
ข้อ ด้านการสั่งการ (Directing)     แปลค่า 
๑. การสั่งการมีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงาน

ถือปฏิบัติ  
๓.๘๒ ๐.๘๕๒ มาก 

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมเพรียงกันในการรับทราบการ
สั่งการ  

๓.๘๓ ๐.๘๒๗ มาก 

๓. การสั่งการมีการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ การถ่ายทอด
ค าสั่งตามระดับชั้น หรือระดับความจ าเป็นของค าสั่ง 

๓.๘๒ ๐.๖๘๗ มาก 

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจในการปฏิบัติตามการสั่งการ ๓.๗๒ ๐.๘๒๖ มาก 
๕. การสั่งการโดยไม่ชี้น า  ข่มเหง  หรือข่มขู่ ๓.๔๕ ๑.๐๕๐ ปานกลาง 
๖. การสั่งการมีการค านึงถึงเกียรติ และศักดิ์ศรีของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา   
๓.๖๐ ๐.๙๓๗ มาก 

๗. การสั่งการตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรม ความยุติธรรม มี
การคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม             
หรือเฉพาะบุคคล 

๓.๒๕ ๐.๙๘๑ ปานกลาง 

๘. การสั่งการตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึงการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

๓.๐๘ ๑.๐๒๗ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๗ ๐.๕๖๐ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ด้านการสั่งการ (Directing) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๗) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมเพรียงกันในการรับทราบการสั่งการ 
มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การสั่งการมีการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ 
การถ่ายทอดค าสั่งตามระดับชั้น หรือระดับความจ าเป็นของค าสั่ง มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๒) อยู่ในระดับมาก 
การสั่งการมีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๘๒) อยู่ใน
ระดับมาก ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจในการปฏิบัติตามการสั่งการ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๒) อยู่ในระดับ
มาก การสั่งการมีการค านึงถึงเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๖๐) อยู่ใน
ระดับมาก การสั่งการโดยไม่ชี้น า ข่มเหง หรือข่มขู่ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๕) อยู่ในระดับปานกลาง การ



๑๗๑ 

สั่งการตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรม ความยุติธรรม มีการคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เลือก
ปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๒๕) อยู่ในระดับปานกลาง และการสั่งการ
ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๓.๐๘) 
อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
ข้อ ด้านการประสานงาน  (Coordinating)      แปลค่า 
๑. มีการประชุมเพ่ือการประสานงานในหน่วยงานอย่างเป็นประจ า ๓.๖๕ ๐.๗๒๕ มาก 
๒. การประสานงานมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ๓.๗๒ ๐.๖๕๙ มาก 
๓. ในการประสานงานไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ ๓.๖๗ ๐.๖๘๖ มาก 
๔. การประสานงานมีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา  ๓.๗๕ ๐.๗๙๑ มาก 
๕. การประสานงานมีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย  ๓.๖๖ ๐.๗๘๓ มาก 
๖. การประสานงานมีการวางแผนและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
๓.๗๕ ๐.๗๖๘ มาก 

๗. การประสานงานมุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการ ๓.๘๓ ๐.๘๕๕ มาก 
๘. การประสานงานตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส  และค านึงถึงการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์  
๓.๗๗ ๐.๘๓๑ มาก 

 รวม ๓.๗๓ ๐.๖๓๕ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการประสานงาน (Coordinating) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๓) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประสานงานมุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการ มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การประสานงานตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๗) อยู่ในระดับมาก การประสานงานมีการวางแผน
และส่งเสริมการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีค่าเฉลี่ย  ( = ๓.๗๕) อยู่ในระดับมาก 
การประสานงานมีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๕) อยู่ในระดับมาก 
การประสานงานมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน มีค่าเฉลี่ย (M = ๓.๗๒) อยู่ในระดับมาก 
ในการประสานงานไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๗) อยู่ในระดับมาก การประสานงาน
มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๖) อยู่ในระดับมาก และมีการ
ประชุมเพ่ือการประสานงานในหน่วยงานอย่างเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = ๓.๖๕) อยู่ใน
ระดับมาก 

 
 



๑๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผล  (Reporting) 

ข้อ ด้านการรายงานผล  (Reporting)      แปลค่า 
๑. การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม               

เพ่ือรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
๓.๗๓ ๐.๘๗๙ มาก 

๒. การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม               
เพ่ือรับทราบการรายงานผลอย่างพร้อมเพรียงกัน  

๓.๗๐ ๐.๙๑๒ มาก 

๓. การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการรายงานผล
ที่ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๓.๒๕ ๐.๙๔๑ ปานกลาง 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินการร่วมกับต่อผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจ า  

๓.๘๓ ๐.๗๔๙ มาก 

๕. การรายงานผลของผู้ใต้บังคับบัญชาปราศจากการก้าวก่าย
แทรกแซงของผู้บังคับบัญชา  

๓.๓๕ ๑.๐๑๗ ปานกลาง 

๖. มีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  ๓.๘๔ ๐.๘๓๓ มาก 
๗. มีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ๓.๐๓ ๑.๐๖๓ ปานกลาง 
๘. การรายงานผลการบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เป็นไปตามหลักความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๓.๒๑ ๑.๐๖๙ ปานกลาง 

 รวม ๓.๔๙ ๐.๕๐๒ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการรายงานผล (Reporting)  มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๙) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  มีค่าเฉลี่ย  
(  = ๓.๘๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการรายงานผลการด าเนินการร่วมกับต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมี
การประชุมเพ่ือรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๗๓) อยู่ในระดับมาก การบริหารงาน
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม เพ่ือรับทราบการรายงานผลอย่างพร้อมเพรียงกัน มี
ค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๐) อยู่ในระดับมาก การรายงานผลของผู้ใต้บังคับบัญชาปราศจากการก้าวก่าย
แทรกแซงของผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๕) อยู่ในระดับปานกลาง การบริหารงานของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการรายงานผลที่ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๒๕) 
อยู่ในระดับปานกลาง การรายงานผลการบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๒๑) อยู่ในระดับปานกลาง และมีการคุ้มครอง
ผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = ๓.๐๓) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 



๑๗๓ 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการบริหารงบประมาณ (Budgeting) 

ข้อ ด้านการบริหารงบประมาณ (Budgeting)      แปลค่า 
๑. การจัดสรรงบประมาณมีการประชุมร่วมกันของทุกส่วนงาน  ๓.๖๔ ๑.๐๐๔ มาก 
๒. การบริหารงบประมาณมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการ

บริหารอย่างพร้อมเพรียงกัน 
๓.๘๘ ๐.๙๑๕ มาก 

๓. การจัดสรรงบประมาณมีการกระจายงบประมาณตามภารกิจ
ความจ าเป็นของทุกส่วนงาน  

๓.๗๑ ๐.๘๑๑ มาก 

๔. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบและ
กฎหมายที่ถูกต้อง  

๓.๕๔ ๐.๙๙๐ มาก 

๕. ไม่มีการใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหาร
งบประมาณ 

๓.๐๒ ๑.๒๒๐ ปานกลาง 

๖. การบริหารงบประมาณมีการส่งเสริมการตรวจสอบ และ
ติดตามการใช้งบประมาณในทุกส่วนงาน 

๓.๓๐ ๑.๐๖๑ ปานกลาง 

๗. การบริหารงบประมาณด าเนินการ  โดยยึดหลักความคุ้มค่า  
และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ 

๓.๖๒ ๐.๘๔๗ มาก 

๘. การบริหารงบประมาณตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

๓.๔๓ ๐.๙๘๐ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๒ ๐.๖๔๕ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านการบริหารงบประมาณ (Budgeting) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๒) ซึ่งอยู่ในระดับเมื่อพิจารณาเป็น            
รายข้อตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารงบประมาณมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการ
บริหารอย่างพร้อมเพรียงกัน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๘) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดสรรงบประมาณ 
มีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๗๑) อยู่ในระดับ
มาก การจัดสรรงบประมาณมีการประชุมร่วมกันของทุกส่วนงาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๔) อยู่ในระดับ
มาก การบริหารงบประมาณด าเนินการ โดยยึดหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญจะได้รับ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๖๒) อยู่ในระดับมาก การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.๕๔) อยู่ในระดับมาก การบริหาร
งบประมาณตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์มี
ค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๓) อยู่ในระดับปานกลาง การบริหารงบประมาณมีการส่งเสริมการตรวจสอบ และ
ติดตาม การใช้งบประมาณในทุกส่วนงาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๐) อยู่ในระดับปานกลาง และไม่มีการ
ใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( = ๓.๐๒) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 



๑๗๔ 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบในการประยุกต์ใช้ หลัก 
อปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารงาน
ตามทฤษฎี  “POSDCoRB” ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้อเสนอแนะ  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (ปลายเปิด) ที่รวบรวมได้จาก
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดจ านวน ๑๓๐ คน  
มีผลดังนี้   
 ๑) สภาพทั่วไปในประเด็นการหม่ันประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความเห็น แต่เป็นความเห็น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการประชุม ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใด และท าให้การ
ประชุมไม่เกิดประโยชน์ 
 ๒) สภาพทั่วไปในประเด็นการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า มีการก าหนดวันประชุมที่ ตรงกันหลายคณะ              
ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่มีการประชุมได้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใส่
ใจในการประชุมเข้าร่วมประชุมได้ไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มที่ หรือบางครั้งเข้าร่วมประชุมเป็นบางช่วง  
ท าให้ ไม่สามารถระดมความคิดเห็นได้ในคราวเดียวกัน หรือปัญหาจากการที่ไม่กระจายการท างาน 
หรือ ไม่มอบหมายหน้าที่ให้ทั่วถึง  แต่จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกลุ่มคนที่
เป็นพรรคพวกของตน  ท าให้เมื่อมีการประชุมบุคคลกลุ่มนี้ก็จะติดการประชุมหลายคณะ   

 ๓) สภาพทั่วไปในประเด็นการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตาม
อ าเภอใจของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า บางกรณีเกิดปัญหา
บุคลากรที่มีส่วนได้เสียจากการที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญออกกฎหรือระเบียบขึ้นใหม่ ขาดการมี                
ส่วนร่วม ท าให้บางครั้งที่มีการออกกฎหรือระเบียบใหม่ขึ้นบังคับจะมีการต่อต้านหรือร้องเรียน                
ต่อผู้บริหาร  ส่งผลให้องค์กรเกิดปัญหาความแตกแยก ขาดความสามัคคี หรือในบางกรณีเกิดปัญหา
ผู้บังคับบัญชาบริหารงานตามอ าเภอใจ ไม่เป็นธรรม ไม่อยู่บนหลักการที่เคยมอบหมายไว้ 
 ๔) สภาพทั่วไปในประเด็นการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า  ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า เมื่อส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับ
โอนข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามา ท าให้เกิดปัญหาความไม่เคารพผู้อาวุโส ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่าง ท าให้วิธีคิด วิธีท างานแตกต่างกัน บางครั้งผู้อาวุโสที่อยู่มาก่อน
แนะน าแนวทาง แต่ผู้รับโอนมาใหม่ก็มีวิธีคิด วิธีท าที่เรียนรู้มาจากหน่วยงานเดิม ท าให้เกิดปัญหาใน
การท างานและอุปสรรคในการท างาน เพราะแต่ละคนต่างยึดวิธีการของตนเป็นหลักส่งผลให้เกิด



๑๗๕ 

ช่องว่างในการท างาน และน าพาซึ่งความไม่ให้เกียรติกัน ในส่วนของผู้บังคับบัญชา  มีความเห็น
บางส่วนเห็นว่าในบางกรณีผู้บังคับบัญชาไม่เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 ๕) สภาพทั่วไปในประเด็นการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงาน                      
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า บางกรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน               
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เท่าเทียมกัน บางครั้งค านึงถึงพวกพ้อง และเลือกปฏิบัติ เห็นได้จากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานที่จะแต่งตั้งเฉพาะกลุ่มเดิม หรือเฉพาะบุคคลเดิม ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
คนอ่ืนไม่ได้ใช้ศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นศักยภาพในการท างานของแต่ละคนไม่ 
ยิ่งหย่อนไม่กว่ากัน เห็นได้จากคุณวุฒิทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีผล
ไปถึงเวลาที่ต้องประเมินศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ซึ่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง จะได้ผลการประเมินที่ ไม่
เทียบเท่าคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะกลุ่มเดิม หรือเฉพาะบุคคลเดิมนั้น  
ในบางกรณีเกิดปัญหามีการข่มเหงใจโดยอ้อม เช่น มอบหมายงานให้ท าแต่ขัดขวางไม่ให้งานส าเร็จ
ออกมาเป็นรูปธรรม 

   ๖) สภาพทั่วไปในประเด็นการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพ ในสิ่งที่
ควรเคารพของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขาดการร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งพรรคแบ่งพวก และการให้ความร่วมมือ บางครั้งทิศทางการท างานไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางส่วนมักค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้บางครั้งยอมที่
จะลดเกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่เคารพหลักเกณฑ์ เพราะมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีความพยายามที่จะปลุกจิตส านึก แต่ทิศทางความเข้าใจจิตส านึกที่ดี และคุณธรรมที่
ถูกต้องจะถูกแปรไปตามประโยชน์ส่วนตนที่หวังจะได้รับ   
 ๗) สภาพทั่วไปในประเด็นการให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรม
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนเฉพาะบุคคลที่
จะให้คุณให้โทษ โดยไม่มองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบางกรณีหากบุคคลที่จะให้คุณให้โทษสั่งการใดแม้ไม่
ถูกต้องชอบธรรมก็ท าโดยไม่หลีกเลี่ยง หรือไม่ชี้แจงแสดงเหตุผลถึงความชอบธรรม ที่ควรจะปฏิบัติ   

 ๘) สภาพทั่วไปในประเด็นความโปร่งใสในการบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาอุปสรรคความโปร่งใสในการบริหารของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ มีหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า ปัญหาเรื่องการบริหารองค์กรจะเห็นว่าบุ คคลใดที่
ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่จะให้คุณให้โทษได้ในระดับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โอกาส
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีมากกว่าบุคคลที่ท างานทั่วไป ท าให้เกิดปัญหาการท างานที่หวัง
ผลประโยชน์ ท าในสิ่งที่ผิดจริยธรรมมากกว่าการท างานเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือประเทศชาติ  
หรือบางกรณีมีแนวคิดที่เห็นว่า  การทุจริตเพ่ือส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้ ท าให้การท างาน              



๑๗๖ 

ไม่ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ หรือความถูกต้อง ซึ่งโดยทั่วไป “การทุจริต” หมายถึง การแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ ดังนั้น  
การทุจริตเพ่ือส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง และไม่สามารถกระท าได้ เพราะเป็นการกระท าที่ผิดต่อ
กฎหมาย ซึ่งตามหลักของการบริหารราชการแผ่นดินข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินมิได้  
 
๔.๓  สรุปข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ หลักการบริหาร และหลักการในการจัดตั้งส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ หลักอปริหานิยธรรมที่ได้จากการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปสู่การสร้าง
เครื่องมือข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติจากความคิดเห็นของข้าราชการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๓๐ คน รวมถึงผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และเกิดเป็นรูปแบบในการประยุกต์ใช้
หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในด้านการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ที่
น ามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูป/คน  
จนได้รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในด้านการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 จากการสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหาของรูปแบบที่น าเสนอมีความ
ครอบคลุมทุกส่วนในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  แต่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม                  
เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
 การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ ในส่วน
ผู้บังคับบัญชา และส่วนผู้ปฏิบัติการ   

ในส่วนของผู้บังคับบัญชาของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
ส่วนหนึ่งในการบริหารราชการเพ่ือความโปร่งใสของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บังคับบัญชาที่ดีควร
จะมีบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องมีความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเมตตา เข้าถึง
ผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าหาญอดทน กล้าน า กล้าตัดสินใจ เสียสละเพ่ือส่วนรวม วิสัยทัศน์กว้างไกล 
มั่นคงในความคิด มีเหตุผล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ่อมตน ประหยัดอยู่อย่างพอเพียง อยู่เหนือ
กิเลสและอคติทั้งปวง รู้จักหน้าที่อ านาจ ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงและต้องไม่ยอมรับการก้าวก่าย
แทรกแซงด้วย๑๖๐   

นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาควรจะมีความเท่ียงตรง เที่ยงธรรม มีศีลธรรม มีความโปร่งใส๑๖๑ 

                                                        
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.    
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวพัชรี  สรวมประค า, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงานคณะกรรมาธิการ 

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.    



๑๗๗ 

ในส่วนผู้ปฏิบัติการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มี ๒ ส่วนงานที่ส าคัญ คือ ๑) งานด้าน
คดีและวิชาการ ซึ่งถือเป็นฝ่ายงานหลักของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนข้อมูลในทางวิชาการ
และงานคดีให้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ส านักคดี ๑ ถึงส านักคดี ๕ สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา และกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญและงานด้านบริหาร ๒) งานด้านบริหาร ซึ่งถือเป็นฝ่ายงาน
สนับสนุนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านธุรการทั่วไป ประกอบด้วย ส านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ส านักบริหารกลาง ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในแต่ส่วนงานโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านคดี มีความจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะในเรื่องความรอบคอบเป็นหลักในการปฏิบัติ ภาระหน้าที่ส าคัญ คือ การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากผลการ
ประชุมกันเป็นประจ าของกลุ่มงานคดี ส านักคดีที่รับผิดชอบส านวน จนถึงการประชุมกันเป็นประจ า
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีนั้น ๆ ที่มีการก าหนดนัดกันเป็นประจ า และมีความพร้อม
เพรียงกันในการประชุม ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานการปฏิบัติงานที่มีการวางแผนการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอน
การก าหนดนัดประชุมเพ่ือรับค าร้อง เพ่ือพิจารณาค าร้อง ตลอดจนเพ่ือวินิจฉัยค าร้อง๑๖๒ ประการ
ส าคัญผู้ปฏิบัติงานด้านคดีมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  โดยข้อมูลน าเสนอนั้นต้องเป็นข้อมูลที่กฎหมายก าหนด มีการใช้การตีความกฎหมาย
ที่ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่ผิดเพ้ียนไปจากนิติวิธีของการใช้และการตีความ
กฎหมาย  และไม่ก่อให้เกิดการใช้อ านาจสองมาตรฐาน เนื่องจากได้ยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน  
ในการที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีจะยึดหลักกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ก็ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กร และ
การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านคดีควรต้องมี
การพัฒนากระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง โดยผ่านหลักสูตรหรือหลักเกณฑ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีโดยเฉพาะ และควรสร้างสิทธิพิเศษให้แก่บุคลากรในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ
หลักของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ๑๖๓   

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งความจ าเป็นหนึ่งที่ต้องตระหนักเพ่ือเป็นพื้นฐานในการสร้างความ
โปร่งใสให้กับส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ การยึดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และยึดหลักกฎหมาย  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน๑๖๔  

 
  

                                                        
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุวัชรี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้อ านวยการส านักคดี ๕ ส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.    
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธาริณี  มณีรอด, ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๗ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.    
๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,              

๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.     



๑๗๘ 

การท างานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสต้องยึดหมั่นหลักการท างานที่ดีว่า งานที่ปรากฏต้องเป็น
งานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแต่ละภารกิจ บางกรณีเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ปัจจัยภายนอกหลายส่วน บางกรณีมีผลกระทบทางการเมืองที่ส าคัญ และสามารถเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการเมืองได้ ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องตั้งมั่นและสร้างงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล เป็นส าคัญ โดยงานที่จะออกมาได้ดีนั้นต้องผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นประจ า 
มีการท างานด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นระบบ มีการรับฟังความเห็นของคณะท างาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา อย่างรอบคอบและรอบด้าน มีการรายงานผล  การท างานให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทราบทุกขั้นตอน ทุกภารกิจ หากเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องขึ้นจะได้แก้ไขได้
ทันท่วงที อีกทั้งในการท างานต้องมีการประสานงานในทุกส่วนเพ่ือมุ่งรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ๑๖๕     

การบริหารราชการไม่ว่าภาคส่วนใด สิ่งส าคัญในการท างาน คือ การใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เป็นข้อมูลจริง เพ่ือสามารถน ามาประมวลประกอบการตัดสินใจ๑๖๖ และเรื่องการรักษาความลับ
ที่อาจส่งผลกระทบหลายฝ่าย ซึ่งหากข้อมูลใดถูกเปิดเผย อาจส่งผลให้ประชาชน สังคมการเมือง หรือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้๑๖๗   

การน าหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือความโปร่งใสในด้านการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ดีงาม และจะเป็นแนวทางในการบริหารราชการของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดของหลักอปริหานิยธรรมของแคว้นวัชชีท าให้แคว้นวัชชี
มีการปกครองที่รวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง จนเป็นที่เกรงขามของรัฐต่าง ๆ ประการส าคัญที่ช่วยให้เกิด
ความเข้มแข็งเช่นนั้น ก็คือ ความสามัคคี สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ 
โยคกฺเขมา น ธ สติ ดังนั้น สิ่งที่แสดงให้เห็นมากกว่าวิธีการต่าง ๆ คือ การหลอมรวมใจที่จะไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นในบุคลากรในองค์กรต้องไม่เป็นบุคคล ดังพระพุทธภาษิตนี้ โรสโก กทริโย 
จ ปาปิจฺโฉ มจฺฉรี สโฐ อหิริโก อโนตฺตปฺปี ต  ชญฺญา วสโล อิติ แปลได้ว่า ผู้ใดชอบประทุษร้ายผู้อ่ืน 
ตระหนี่ มีความปรารถนาชั่ว โอ้อวด ไม่มีความขยะแขยงบาป ไม่เกรงกลัวผลของบาป พึงทราบว่า  
ผู้นั้นเป็นคนเลว  ซึ่งหากปราศจากบุคลากรประเภทนี้ ไม่ว่าองค์กรของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือองค์กรใดก็จะบริหารราชการด้วยความโปร่งใส และไม่ผิดกฎหมาย๑๖๘ 

 
 

     

                                                        
๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวนิษา  สวมประค า, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา, ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.      
๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.       
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมมารถ  กรรเจียกพงษ์, คณะสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหิดล,  

๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.       
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี ปญฺญาว โส), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ,  

๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.       



๑๗๙ 

๔.๔  องค์ความรูท้ี่ได้รับจากการวิจัย 
จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ ส่วนผู้ปฏิบัติการและส่วนผู้บังคับบัญชา ประกอบกับผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ที่การวางแผน การสั่งการ และการติดตามผล ที่ต้องตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ที่รอบคอบ รอบด้าน ทั้งต้องไม่ยอมรับการสั่งการของบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันท าให้เกิดความไม่เสมอภาค ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม
เกิดข้ึน และส่วนที่สาม รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้
ข้อมูลหลักเฉพาะประเด็นแบบตัวต่อตัว และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยวิเคราะห์ ( Induction 
Analysis) ท าให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา หรือรูปแบบของการบริหารราชการโดย
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  การสั่ ง  การประสานงาน การรายงานผล และ
การงบประมาณ โดยแต่ละด้านมีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการ
บริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

การประสานงาน 
๑.วางแผนตามขั้นตอน 
๒.ประชุมเป็นประจ า 
๓.ด าเนินการตามสายบังคับ
บัญชา  
๔.มุ่งรักษาประโยชนข์องทาง
ราชการ 
๕.ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส   

 

การงบประมาณ 
๑.มีการประชุมร่วมกัน
อย่างพร้อมเพรียงกัน  
๒.มีการกระจาย
งบประมาณ 
๓.ไม่ก้าวกา่ยแทรกแซง ยึด
หลักความคุ้มค่า   
๔.ส่งเสริมการตรวจสอบ
และติดตาม 

 

การรายงานผล 
๑.ประชุมเพื่อรายงานผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.ประชุมเพื่อรับทราบอย่างพร้อม
เพรียงกัน  
๓.มีการรายงานผลที่ถกูต้อง           
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๔.ปราศจากการก้าวกา่ยแทรกแซง
ของผู้บังคับบัญชา  
๕.มีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยสุจริต 

 

การจดัคนเข้าสูต่ าแหน่ง 
๑.มีการประชุมหารอื และ
รับฟังความคิดเห็น  
๒.ด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ขององค์กร 
๓.ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงานด้วยกัน 
๔.ตั้งอยู่บนหลักความ
โปร่งใส เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้   

 
 

การสั่งการ 
๑.ผู้ ใต้บั ง คับบัญชา
พ ร้ อ ม เ พ รี ย ง กั น
รับทราบการส่ังการ 
๒.ด า เนิ นก า รตาม
ระเบียบปฏิบัติ  
๓.ไม่ชี้น าข่มเหง  หรือ
ข่มขู่  ตั้งอยู่บนหลัก
ความโปร่งใส  
๔ . ค า นึ ง ถึ ง เ กี ย ร ติ  
และศักดิ์ศรี ตั้งอยู่บน
หลักความชอบธรรม   

 

การวางแผน 
๑.หมั่นประชุมกันเป็น
ประจ า 
๒.มีการประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง  
๓.มีการก าหนดกฎ 
ระเบียบที่ถูกต้อง   
๔.วางแผน  หารือ
ร่วมกันในการบริหาร 
๕.วางแผนการบริหาร  
บนหลักความโปร่งใส    
ชอบธรรม 

 

การจัดองค์การ 
๑.จัดองค์การเป็นประจ า 
๒.จัดให้บุคลากรประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน   
๓.มีการให้เกียรติและ
คุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. ขอค าแนะน าจาก
ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน  
๕.จัดองค์การต้ังอยู่บน
หลักความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้   

 

ยุทธศาสต
ร์ 

แผนงาน กลยุทธ ์ โครงการ 

องค์กรท่ีรักษาความ
เท่ียงธรรมแห่งชาติ 

องค์กรท่ีปฏิบัติภารกิจ
ได้มาตรฐานสากล 

องค์กรท่ีเช่ียวชาญ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

องค์กรท่ียึดถือ
ผลประโยชน์ของชาต ิ

องค์กรท่ีให้ความเสมอภาพ
และเป็นธรรม 

องค์กรท่ีเป็นที่พึงของ
กระบวนการยุติธรรม 

องค์กรท่ีได้รับความ
ไว้วางใจสูง 

CHAIR  
Model 

หลักอปริหานิยธรรม 

HOME   
Model 

MANAGE 
Model 

ORDER 
Model 

OUT  
Model 

KEEP 
Model 

LINE 
Model 



๑๘๑ 

จากแผนภาพองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ชุดความรู้ในการบริหารราชการ โดย
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งด้านการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และการบริหารงบประมาณ (Budgeting) มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส เมื่อน าหลักอปริหานิยธรรม และหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ข้างต้นมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผนนั้น ต้องมีการก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า การวางแผนอยู่บนหลักการ
เคารพองค์กร สถาบัน และรับฟังเหตุผลของผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการ
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละด้านแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ดังนั้น ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญจึงควรมีรูปแบบในการวางแผนที่ชัดเจน เน้นการหมั่นประชุมกันเป็นประจ า มีการประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน มีกระบวนการในการประชุมที่ชัดเจนรวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพ่ือน า
ความคืบหน้าแจ้งต่อที่ประชุมคราวต่อไป ประกอบกับควรน าหลักธรรมอันแสดงถึงความพร้อมเพรียง  
คือ ความสามัคคี การยึดมติเสียงส่วนใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และยังมีสังคหวัตถุ  
และการใช้โยนิโสมนสิการในการประชุมโดยมีสติปัญญาเป็นตัวก ากับในการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
ต่าง ๆ ด้วย เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผนมีความโปร่งใส  
และเกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



๑๘๒ 

 
แผนภาพที่ ๔.๙  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ 

 หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร 
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)   

 
 
 

การวางแผน  
MANAGE  Model    

M 
(Maneuvering) 

การวางแผนกลยุทธ์
เป็นประจ า 

ยุทธศาสตร์ส านักงาน  
๕  ปี  

A                                 
(Attention)   

มีวางแผนด้วยความ
ตั้งใจอย่างพร้อมเพรียง

กัน 

แผนการประชุม
ผู้บริหารประจ าเดือน 

N                               
(Neutrality )  

วางแผนร่วมกันด้วย
ความเป็นกลาง  เป็น
ธรรม  โปร่งใส  และ  

ปราศจากอคติ 

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง  และการ

ควบคุมภายใน 

แผนการจัดท าระบบบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการ

ควบคุมภายใน 

โครงการจัดท ากรอบการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องค์กร 

โครงการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ COSO 

A                            
(Austerity)   

มีวินัย  มีความเคารพ  
และให้เกียรติกัน 

E                          
(Exactitude)   

มีการก าหนดกฎ 
ระเบียบที่ถูกต้องชอบ

ธรรม 



๑๘๓ 

๒. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การนั้น มีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของ
หน่วยงาน มีการจัดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการจัดองค์การในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการจัดองค์การที่มีผู้แทนของข้าราชการในแต่ละกลุ่มระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และผู้แทนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) โดยใช้วิธีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการในองค์กรบริหารงานบุคคล
ขององค์กรที่มาจากทุกภาคส่วนของข้าราชการแต่ละกลุ่ม รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก
นอกจากนั้นการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ได้สัดส่วน
ตามความรู้ความสามารถ และเป็นผู้สุจริตกระจายกันไป มิใช่แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ารงต าแหน่ง
ในทุกคณะกรรมการ และควรมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประจ า ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เน้นให้มีการจัดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
มีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ การจัดองค์การต้องมีการค านึงถึงความชอบ
ธรรมในการบริหารงานขององค์กร เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความอาวุโสในทางราชการ 
หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง การสรรหา คัดเลือกผู้ที่จะเข้า
มาเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรมุ่งเน้นเฟ้นหาคนดี มีประวัติในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวมด้วย การให้เกียรติแก่สมาชิกในองค์กรหากสมาชิกคนใดปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมแก่การให้เกียรติ ควรให้ค าแนะน าเท่าที่จะสามารถท าได้ ดูลักษณะของผู้นั้นประกอบการให้
ค าแนะน า ศึกษาข้อแนะน าให้เหมาะสมกับบุคคล แต่ต้องค านึงเสมอว่าทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกัน ประกอบกับควรน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เรื่องสังคหวัตถุ ๔ และหลักคารวะธรรม 
มาประกอบเพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การมีความ
โปร่งใส และเกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 



๑๘๔ 

   
 

แผนภาพที่  ๔.๑๐ รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ 
 หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ) 

 
๓. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งนั้น ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  
มีการแนะน า การสอนงานการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ควรมีรูปแบบในการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง โดยเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของหน่วยงาน มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยกัน มีการคุ้มครองในเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ประการส าคัญการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งควรมาจากความพร้อม

การจัดองค์การ 
HOME  Model 

 H                               
Harmony 

มีการจัดองค์การใน
การปฏิบัติงานอย่าง

เป็นประจ า 

มีการจัดให้บุคลากร           
แต่ละกลุ่มงาน

ประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน 

กลยุทธ์การบูรณา
การบุคลากรเพื่อ

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

แผนงานส่งเสริม 
การบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากร 

O                             
Order   

การจัดองค์กรต้อง
ยึดกฎหมายหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

M :   
Morality  

มีการค านึงถึงความ
ถูกต้อง  ชอบธรรม                

ความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับข้าราชการ 

 E :   Esteem   

มีการค านึงถึงการให้
เกียรติซึ่งกัน  การ
รับค าแนะน าจากผู้

อาวุโสหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางมโน

ทัศน์ของข้าราชการ 



๑๘๕ 

เพรียงกันประชุมของคณะกรรมการผู้คัดเลือก หรือคณะกรรมการที่จะวางระบบหรือวางก าลังคน 
เพราะการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจะเป็นที่มาของการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติอันจะเหมาะกับ
ต าแหน่งได้เป็นอย่างดี และแสดงถึงความโปร่งใสในการคัดเลือก หรือการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลในแต่ละ
ต าแหน่งด้วย อีกทั้งควรตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์  โดยไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
เป็นหลัก ประกอบกับควรน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ อคติ ๔ มา
ประกอบเพื่อให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งมีความ
โปร่งใส และเกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อไป 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑  (๓) รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ 
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)   

การจัดคนเข้าสู่
ต าแหน่ง  CHAIR 

Model 

C                         
Characteristic 

มีการประชุมหารือ 
และรับฟังความ

ต้องการจากแต่ละ
ส่วนงาน 

แผนการจัดท า
ข้อตกลงในการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

H                                 
Honesty 

การจัดคนเข้า
ปฏิบัติงานมีการ
ด าเนินการตาม

กฎเกณฑ์ขององค์กร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ           

ในส่วนงานคดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ            
ในส่วนงานบริหาร 

A                          
Attitude 

มีทัศนคติที่ดี  มีการ
ให้เกียรติ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับข้าราชการ 

I                           
Information 

รับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย 

R                      
Responsibility   

ต้องมีความ
รับผิดชอบยึดหลัก

ความโปร่งใส               
เป็นธรรม  

ตรวจสอบได้  และ
ค านึงถึง                 

การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

ให้กับผู้บริหาร 



๑๘๖ 

 
๔. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการสั่งการนั้น ต้องผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมเพรียงกัน ในการ
รับทราบการสั่งการ มีการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ การถ่ายทอดค าสั่งตามระดับชั้น หรือระดับ
ความจ าเป็นของค าสั่ง มีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ โดยผู้ใต้บังคับบัญชา
พร้อมใจในการปฏิบัติตามการสั่งการ ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการสั่งการโดย
ตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรม ความยุติธรรม หลักความโปร่งใส ค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
มีการคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะบุคคล ส่วนผู้บังคับบัญชาก็
ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม สั่งการและตัดสินโดยใช้หลักนิติธรรม ไม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการรับฟังความสองฝ่าย ประกอบกับควรน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เรื่องความยุติธรรม หลักวุฑฒิธรรม ๔ และโยนิโสมนสิการ มาประกอบเพ่ือให้การบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านการสั่งการ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
 
 



๑๘๗ 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๑๒  (๔) รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ 

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)  

  
๕. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงานนั้น ต้องมีการวางแผนและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการประสานงาน โดยเน้นการ
ประสานงานที่มุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึงการขัดกัน

การสั่งการ  ORDER  
Model 

O                       
Operation   

ต้องรู้หน้าที่ในการสั่ง
และรับค าสั่งอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 

โครงการสัมมนา
ข้าราชการ 

โครงการประชุม
ผู้บริหารประจ าเดือน 

R                        
Righteousness 

ต้องด าเนินการด้วย
ความถูกต้อง  ตาม

ระเบียบหรือกฎหมาย
ก าหนด 

โครงการอบรมทาง
วิชาการเพื่อเพิ่มความรู้

แก่ข้าราชการ 

D                          
Dignity 

ต้องค านึงถึงเกียรติ  
ศักดิ์ศรี  ไม่ชี้น า  ข่มขู่  
ยึดหลักความโปร่งใส  

ชอบธรรม 

แผนการพัฒนา
คุณภาพของผู้บริหาร 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

ให้กับผู้บริหาร               
ทุกไตรมาส 

 E                                
Exactness 

มีความชัดเจน  
ถ่ายทอดตามระดับชัน้  
หรือระดับความจ าเป็น 

R                                   
Realistic 

ต้องสามารถปฏิบัต ิ             
ได้จริง  ไม่ซ่อนเร้น  

โปร่งใส  และไม่เลือก
ปฏิบัติ  



๑๘๘ 

แห่งผลประโยชน์ มีการวางแผนและส่งเสริมการประสานงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการด าเนินการตาม
ระดับการบังคับบัญชาตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ มีการให้เกียรติ
และคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ผู้อาวุโสน้อยกับผู้อาวุโสมากกว่า ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องให้เกียรติ ให้
ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นความอาวุโสในหน้าที่การงาน หรืออาวุโสในวัย โดยรับฟังความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้อาวุโสเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ขณะเดียวกันผู้
อาวุโสก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนควรแก่การเคารพด้วย ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาจะมี
ระบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ท าให้การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังค าสั่งให้เกียรติ
ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการน าหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาเรื่องทิศหก หลักสัปปุริสธรรม ๗ และคุณธรรมมาปรับใช้ ส่วนผู้อาวุโสมากกว่า
กับผู้อาวุโสน้อย หรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรใช้วิธีการบอกกล่าวมากกว่าการสั่งการ  
มีการก าหนดเป้าหมายของงาน ใช้การสอนงานเป็นแนวทางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการดูแลขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ใช้หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น ประกอบกับการน าหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาเรื่องอคติ ๔ หลักคุณธรรม จริยธรรม มาประกอบเพ่ือให้การบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
 
 



๑๘๙ 

 
แผนภาพที่  ๔.๑๓  (๕)  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)   

 
๖. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผลนั้น ต้องมีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
มีการด าเนินการร่วมกับต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า มีการประชุมเพ่ือรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ
อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการรายงานผล โดยเน้นการรายงานผล
ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา โดยด าเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าและสม่ าเสมอ การ
รายงานผลต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบ

การประสานงาน            
LINE Model 

L                                   
LAW   

ด าเนินการตาม
กฎหมาย  และระดับ

การบังคับบัญชา  

I                                  
Integrity 

ประสานงานต้อง
ด าเนินการด้วยความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็น
ธรรม  และไม่ขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 

ยึดประโยชน์ของทาง
ราชการ 

กลยุทธ์การพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการ
และความร่วมมือ

ภายในองค์กร 

แผนการบูรณาการ
ความร่วมมือภายใน

องค์กร 

N                               
Network   

ประสานงานเป็นระบบ
อย่างเป็นประจ าและ

สม่ าเสมอ 

โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือของ

บุคลากรภายในองค์กร 

โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือของ

บุคลากรภายในองค์กร 
E                         

EQUITY   
ค านึงถึงหลักความ
เสมอภาค  ไม่เลือก

ปฏิบัติ 



๑๙๐ 

ได้ และต้องมีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มี
การส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม เกียรติ ศักดิ์ศรี หลักความรับผิดชอบ
ร่วมกัน หลักความถูกต้อง หลักการตรวจสอบได้ในทุกด้าน หลักความโปร่งใส และการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หลักความชอบธรรม หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหา
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผลให้มี ความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างดียิ่ง   
 
 



๑๙๑ 

 
 
แผนภาพที่  ๔.๑๔  (๖)  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)  

 
 

การรายงานผล 
OUT  Model 

O                            
Overshadow   

มีการคุ้มครอง
ผู้รายงานผลที่

ปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริต 

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

โครงการยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมระดับสูงให้กับ
ผู้บริหารส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ  

U                     
Unveil 

มีการประชุมเพื่อ
รายงานผลอย่าง

สม่ าเสมอ 

มีการประชุมเพื่อ
รับทราบการ

รายงานผลอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  

T                            
Transparent  

มีการรายงานผลที่
ถูกต้องไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

ปราศจากการก้าว
ก่ายแทรกแซงของ

ผู้บังคับบัญชา  

มีความโปร่งใส  
ถูกต้อง  ชอบธรรม  
และตรวจสอบได้ 

แผนการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

ที่เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ

ข้าราชการ  



๑๙๒ 

๗.  การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการบริหารงบประมาณนั้น ต้องมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหาร
อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน มีการประชุม
ร่วมกันของทุกส่วนงาน ดังนั้น ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรมีรูปแบบในการบริหารงบประมาณ โดย
เน้นการประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหารงบประมาณของทุกส่วนงานอย่างพร้อมเพรียงกัน  มีการ
จัดสรรงบประมาณ มีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน การบริหาร
งบประมาณด าเนินการ ต้องยึดหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ  
ทั้งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้
งบประมาณในทุกส่วนงาน และไม่มีการใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงบประมาณ มี
กระบวนการเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องเปิดโอกาส
ให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกป้องผู้กระท า
ความผิด และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันทีไม่ เลือกหน้า ประกอบกับการน าหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องหิริโอตัปปะ ศีล ๕ และหลักสัปปุริสธรรม มาประกอบเพ่ือให้การบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านการบริหารงบประมาณ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
 
  
 



๑๙๓ 

 
 
แผนภาพที่  ๔.๑๕  (๗)  รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ

หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ต่อ)   

การบริหาร
งบประมาณ 

KEEP  
Model  

K                              
Knowledge   

ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการ

บริหาร
งบประมาณ 

แผนการวางกรอบ
โครงการประจ าปี 

โครงการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าป ี

แผนการ บูรณาการ
การจัดท า            

ค าของบประมาณ
ประจ าปี 

โครงการบูรณาการ
การจัดท า              

ค าของบประมาณ
ประจ าปี 

E                                      
Exact   

ต้อง
ด าเนินการ
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย

และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการอบรมความรู้
ด้านการจัดท า
งบประมาณ 

E                                  
Examine   

มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อ

รับทราบผลการ
บริหารอย่าง

พร้อมเพรียงกัน 

มีการส่งเสริมการ
ตรวจสอบ  และ
ติดตามการใช้

งบประมาณในทุก
ส่วนงาน 

โครงการเร่งรัดและ
ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ
ประจ าปี 

P                                   
Profit   

ค านึงถึงความ
คุ้มค่า  ความ

โปร่งใส  ไม่ก้าว
ก่ายแทรกแซงการ
บริหารงบประมาณ 



๑๙๔ 

สรุปได้ว่า องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ชุดความรู้ในการบริหารราชการโดย
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB” ส่งผลให้
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ผดุงและรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมแห่งชาติ องค์กรที่ปฏิบัติ
ภารกิจได้มาตรฐานสากล องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมาย  
องค์กรที่ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ องค์กรที่ให้ความเสมอภาพและเป็นธรรม องค์กรที่เป็น
ที่พึงของกระบวนการยุติธรรม และเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากข้าราชการคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และประชาชนสูง ซึ่งน าไปสู่การบริหารราชการที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
น าไปสู่ความโปร่งใสได้ในที่สุด   

 
 



 
บทท่ี  ๕ 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเพ่ือเสนอรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) กล่าวคือ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้จัดเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักเฉพาะประเด็น
แบบตัวต่อตัว และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยวิเคราะห์ (Induction Analysis) ส่วนในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method)  ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามส าหรับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
รวม ๑๓๐ คน จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ๒ ประเด็น คือ ๑. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
การศึกษาบริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ ๒. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือ
ความโปร่งใสในการบริหารราชการตามกระบวนการบริหารของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ในการศึกษาวิเคราะห์บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า 
 ๑. บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ   

๑.๑  ด้านการหมั่นประชุมกันเป็นประจ าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมกันเป็นประจ าและประชุมบ่อยครั้ง แต่ผลที่ออกมาไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์  



๑๙๖ 

๑.๒  ด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า 
การพร้อมเพรียงกันประชุมของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหามาจากการก าหนดนัดประชุมคราว
ต่อไปไม่มีการก าหนดวันให้ชัดเจน หรือมีการก าหนดวันที่กระชั้นเกินไป หรือมีการก าหนดวันประชุมที่
ซ้ าซ้อนกันหลายคณะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่สามารถจัดสรรเวลา เพ่ือเข้าร่วมประชุมใน
วันที่มีการประชุมได้ หรือเข้าร่วมประชุมได้เป็นบางช่วง ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่าง
ต่อเนื่องและเต็มที่  หรือปัญหาจากการที่ไม่กระจายการท างาน หรือไม่มอบหมายหน้าที่ให้ทั่วถึง แต่
จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นพรรคพวกของตน  ท าให้เมื่อมี
การประชุมบุคคลกลุ่มนี้ก็จะติดการประชุมหลายคณะ  และไม่เกิดการประชุมที่พร้อมเพรียงกัน 

๑.๓  ด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจของส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ มีปัญหามาจากการไม่เข้าใจข้อเท็จจริง หรือการขาดข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ ท าให้
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางประการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ บางกรณีเกิดปัญหา
บุคลากรที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ออกกฎหรือระเบียบขึ้นใหม่เอง ในบางกรณีเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชา
บริหารงานตามอ าเภอใจ ไม่เป็นธรรม ไม่อยู่บนหลักการที่เคยมอบหมายไว้ 

๑.๔  ด้านการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญพบว่า การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหามา
จากการที่บุคลากรสามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ได้เอง หากมีความรู้ ความสามารถ และครบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ระดับความอาวุโสในทางราชการของบุคลากรที่อายุน้อยกับบุคลากรที่อายุ
มาก มีระดับความอาวุโสในทางราชการไม่ห่างกัน บางครั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยแต่มีความอาวุโสทาง
ราชการมากกว่ากลับเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรที่มี อายุมาก  ท าให้เกิดปัญหาการสั่งงาน 

๑.๕  ด้านการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ข่มเหงของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พบว่า ผู้บังคับบัญชาจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑.๖  ด้านการค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และลูกจ้างส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมของความสามัคคี 

๑.๗  ด้านการให้การอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พบว่า การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ 

๑.๘  ด้านความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พบว่า ควรมุ่งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการเพ่ือป้องกันปัญหาการท างานที่หวัง
ผลประโยชน์ ท าในสิ่งที่ผิดจริยธรรม มากกว่าการท างานเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือประเทศชาติ  
อันน ามา ซึ่งการบริหารราชการที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรจะมาจาก
การตั้งอยู่บนหลักความยุติธรรม หลักความรับผิดชอบร่วมกัน หลักความถูกต้อง หลักการตรวจสอบได้
ในทุกด้าน หลักความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักความชอบธรรม หลักความซื่อสัตย์
สุจริต หลักของอปริหานิยธรรมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความโปร่งใส ตรวจสอบได้และป้องกัน



๑๙๗ 

การกระท าอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากการประชุมจะต้องมีการน าเสนอ
เรื่องต่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนจะสามารถทราบและมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันได้ 
มีการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะช่วยตรวจสอบดูว่ามีการกระท าอันเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ มีการยึดกฎ ระเบียบ แบบแผน จะช่วยป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้องได้ มีการยึดหลักประโยชน์ส่วนรวม
จะเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามหากการประชุมนั้นมีสมาชิกท่ีได้รับการแต่งตั้งเฉพาะแต่ที่เป็นพรรคพวกของ
ตนแต่งตั้งเข้ามาเพ่ือสนับสนุนหรือดูแลผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง มิได้แต่งตั้งจากบุคคลที่เป็น
กลาง มีความรู้ ความสามารถจากทุกภาคส่วนก็อาจท าให้เกิดกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกป้องผู้กระท าความผิด และลงโทษผู้กระท าผิดโดยทันทีไม่เลือกหน้า  
การคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรต้องค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ในการ
บริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
แสดงถึงความโปร่งใส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และในการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรควรยึดหลัก
คุณธรรมเป็นสาระส าคัญ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในด้านการบริหารให้ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญให้มากขึ้น ในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมบางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในด้านการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรม เช่น หิริโอตัป
ปะ เพื่อเป็นการเตือนสติคนให้มีสติยั้งคิดให้ไตร่ตรองก่อนการกระท าใด ๆ ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนก าลัง
กระท านั้นเป็นสิ่งดีงามหรือไม่ และในเรื่องของศีล ๕ และหลักสัปปุริสธรรม ก็จะหนุนน าท าให้กระท า
การต่าง ๆ เป็นไปโดยสุจริต และโดยชอบธรรม   

๓.  รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๕.๑    รูปแบบของการบริหารราชการโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับ
หลักการบริหารงานตามทฤษฎี “POSDCoRB”  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

การประสานงาน 
๑.วางแผนตามขั้นตอน 
๒.ประชุมเป็นประจ า 
๓.ด าเนินการตามสายบังคับ
บัญชา  
๔.มุ่งรักษาประโยชนข์องทาง
ราชการ 
๕.ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส   

 

การงบประมาณ 
๑.มีการประชุมร่วมกัน
อย่างพร้อมเพรียงกัน  
๒.มีการกระจาย
งบประมาณ 
๓.ไม่ก้าวกา่ยแทรกแซง ยึด
หลักความคุ้มค่า   
๔.ส่งเสริมการตรวจสอบ
และติดตาม 

 

การรายงานผล 
๑.ประชุมเพื่อรายงานผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.ประชุมเพื่อรับทราบอย่างพร้อม
เพรียงกัน  
๓.มีการรายงานผลที่ถกูต้อง           
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๔.ปราศจากการก้าวกา่ยแทรกแซง
ของผู้บังคับบัญชา  
๕.มีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยสุจริต 

 

การจดัคนเข้าสูต่ าแหน่ง 
๑.มีการประชุมหารอื และ
รับฟังความคิดเห็น  
๒.ด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ขององค์กร 
๓.ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงานด้วยกัน 
๔.ตั้งอยู่บนหลักความ
โปร่งใส เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้   

 
 

การสั่งการ 
๑.ผู้ ใต้บั ง คับบัญชา
พ ร้ อ ม เ พ รี ย ง กั น
รับทราบการส่ังการ 
๒.ด า เนิ นก า รตาม
ระเบียบปฏิบัติ  
๓.ไม่ชี้น าข่มเหง  หรือ
ข่มขู่  ตั้งอยู่บนหลัก
ความโปร่งใส  
๔ . ค า นึ ง ถึ ง เ กี ย ร ติ  
และศักดิ์ศรี ตั้งอยู่บน
หลักความชอบธรรม   

 

การวางแผน 
๑.หมั่นประชุมกันเป็น
ประจ า 
๒.มีการประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง  
๓.มีการก าหนดกฎ 
ระเบียบที่ถูกต้อง   
๔.วางแผน  หารือ
ร่วมกันในการบริหาร 
๕.วางแผนการบริหาร  
บนหลักความโปร่งใส    
ชอบธรรม 

 

การจัดองค์การ 
๑.จัดองค์การเป็นประจ า 
๒.จัดให้บุคลากรประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน   
๓.มีการให้เกียรติและ
คุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. ขอค าแนะน าจาก
ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน  
๕.จัดองค์การต้ังอยู่บน
หลักความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้   

 

ยุทธศาสต
ร์ 

แผนงาน กลยุทธ ์ โครงการ 

องค์กรท่ีรักษาความ
เท่ียงธรรมแห่งชาติ 

องค์กรท่ีปฏิบัติภารกิจ
ได้มาตรฐานสากล 

องค์กรท่ีเช่ียวชาญ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

องค์กรท่ียึดถือ
ผลประโยชน์ของชาต ิ

องค์กรท่ีให้ความเสมอภาพ
และเป็นธรรม 

องค์กรท่ีเป็นที่พึงของ
กระบวนการยุติธรรม 

องค์กรท่ีได้รับความ
ไว้วางใจสูง 

CHAIR  
Model 

หลักอปริหานิยธรรม 

HOME   
Model 

MANAGE 
Model 

ORDER 
Model 

OUT  
Model 

KEEP 
Model 

LINE 
Model 



๑๙๙ 

๓.๑  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการวางแผน 

รูปแบบ MANAGE Model ในด้านการวางแผนสามารถน าไปใช้ตั้งแต่การจัดท า
ยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้กับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  
มีการก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหาร
ก าหนดไว้ และให้ปลอดจากการกระท าทุจริตหรือไม่โปร่งใส และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ช่วยให้
ทราบถึงความเสียหายนั้นได้โดยเร็วที่สุด และเพ่ือให้การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) 
ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายใน หรือภายนอกองค์กรต่างต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพ
เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารราชการด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่ถูกต้อง และชอบธรรม 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหาย จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น 

๓.๒ รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดองค์การ 

รูปแบบ HOME Model ในด้านการจัดองค์กรสามารถน ากลยุทธ์การบูรณาการ
บุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีแผนงานส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร  
และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางมโนทัศน์ของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เกิดประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยเน้นแนวการพัฒนาด้านการบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน การเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน  
เพ่ือรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยสมาชิกในองค์กรเอง โดย
ปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง อันจะท าให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้าน
การจัดองค์การเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม                    
 ๓.๓  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง 

รูปแบบ CHAIR Model ในด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งสามารถน าไปใช้ในการจัดท า
ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายในการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและผู้บริหารส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ การก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยจัดให้มีการเจรจา
และท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปีให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปีโดยการ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลงบน
พ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญในด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น  



๒๐๐ 

 ๓.๔  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการสั่งการ 

รูปแบบ ORDER Model ในด้านการสั่งการสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้บริหารและข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการประชุม การอบรมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการทุกระดับให้มีความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ   

๓.๕  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการประสานงาน 

ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพ่ือก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การประสานงานที่ดีจะช่วยให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการ
ท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มั่นคง เสริมสร้างสายสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง ท าให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง
ก้าวไปสู่ความส าเร็จ และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีการบริหารราชการที่โปร่งใส 

๓.๖  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการรายงานผล 

รูปแบบ OUT Model ในด้านการรายงานผลสามารถน าไปปรับกับการวางแผนการ
ติดตามประเมินผลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การรายงานผลข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้การ
วางแผน การจัดองค์กร ทั้งในเรื่องการบริหารบุคลากร การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพและความรับผิดชอบที่เป็นเลิศ
ขณะเดียวกัน การรายงานผลที่ดีจะเป็นการช่วยให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และสร้างความโปร่งใส  
สุจริตในการบริหารราชการ 

๓.๗  รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ด้านการบริหารงบประมาณ 

รูปแบบ KEEP Model ในด้านการบริหารงบประมาณสามารถวางแผนและเร่งรัด
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การวางแผนการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  
การพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าและบริหารงบประมาณ ตลอดจน การด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ละส่วนงานต้องมีการประชุมหารือ และวางแผนร่วมกันในเชิงบูรณาการ เพ่ือ
ไม่ให้การจัดท าโครงการต่าง ๆ เกิดความซ้ าซ้อน มีการก้าวก่ายแทรกแซงที่เป็นช่องทางอันเอ้ือต่อการ
ทุจริต 

จะเห็นได้ว่า หากได้มีการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมร่วมกับหลักการบริหารงาน
ตามทฤษฎี “POSDCoRB” แล้ว จะส่งผลให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศใน
ด้านความโปร่งใส เพราะเป็นองค์กรที่ผดุงและรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมแห่งชาติ องค์กรที่ปฏิบัติ
ภารกิจได้มาตรฐานสากล  องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมาย  
องค์กรที่ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ องค์กรที่ให้ความเสมอภาพและเป็นธรรม องค์กรที่เป็น
ที่พึงของกระบวนการยุติธรรม และเป็นองค์กรทีส่ร้างความเชื่อม่ันให้กับทุกภาคส่วน  



๒๐๑ 

  ๕.๑.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของลูกจ้าง และข้าราชการส านักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๓๐ คน โดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละตามล าดับ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมาก เป็นเพศชาย อายุ ๓๑-๔๐ ปี การศึกษาปริญญาโท ระดับช านาญการ และมีอายุ
ราชการน้อยกว่า ๑๐ ปี 

ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในด้าน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
(Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) 
และการบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการวิจัยได้
ดังนี้ 

ความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งด้านการประสานงาน (Coordinating) การวางแผน (Planning) การสั่งการ (Directing) การบริหาร
งบประมาณ (Budgeting) ส่วนการรายงานผล (Reporting) การจัดองค์การ (Organizing) และการ
จัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน (Planning) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
การประชุมมีการก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า การวางแผนในการบริหารโดยเคารพองค์กร/สถาบัน และฟังเหตุผลของ 
ผู้ที่มีประสบการณ ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวางแผนในการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับงานแต่ละอย่างได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการก าหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหาร
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือบุคคลใดหรือกลุ่มในกลุ่มหนึ่ง 
การวางแผน/การหารือร่วมกันในการบริหารองค์การ มีการให้การความเคารพในสิทธิการแสดงความ
คิดเห็นของทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่วนหน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมขององค์กรในด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยชอบด้วยกฎหมาย  
และหน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารราชการ อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การจัดองค์การมีการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของหน่วยงาน  องค์การมีการจัด
ให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการจัดองค์การในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ประจ า การจัดองค์การมีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาสม่ าเสมออยู่ในระดับมาก  
ส่วนการจัดองค์การมีการขอค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน การบริหารส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ไม่ก าหนดกฎ ระเบียบ ตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การจัดองค์การมีการ
ค านึงถึงความชอบธรรมในการบริหารงานขององค์กร เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความ
อาวุโสในทางราชการ และการจัดองค์การตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการ
ก้าวก่ายแทรกแซง อยู่ในระดับปานกลาง 

๓. ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง (Staffing) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน  เช่น การไหว้  
การท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยกัน มีการให้เกียรติซึ่งกัน



๒๐๒ 

และกัน  มีการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  และความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดคนเข้า
ปฏิบัติงานมีการแนะน า การสอนงานการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า  การจัดคนเข้าปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งต่างๆ ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  การจัดคนเข้าปฏิบัติงานมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ขององค์กร การจัดคนเข้า
ปฏิบัติงานมีการประชุมหารือ และรับฟังความต้องการด้านบุคลากรของแต่ละส่วนงาน และ
ข้าราชการทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดคนเข้าปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

๔. ด้านการสั่งการ (Directing)  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมเพรียงกัน ในการรับทราบการสั่งการ การสั่งการมีการด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ การถ่ายทอดค าสั่งตามระดับชั้น  หรือระดับความจ าเป็นของค าสั่ง การสั่งการมีการ
ประชุมเป็นประจ าเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจในการปฏิบัติตาม การสั่งการ 
และการสั่งการมีการค านึงถึงเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก ส่วนการสั่งการ
โดยไม่ชี้น า ข่มเหง หรือข่มขู่ การสั่งการตั้งอยู่บนหลักความชอบธรรม ความยุติธรรม มีการคุ้มครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล และการสั่งการตั้งอยู่บนหลักความ
โปร่งใส และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 

๕. ด้านการประสานงาน (Coordinating) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทุกข้อทั้งการประสานงาน
มุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการ การประสานงานตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และค านึงถึงการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ การประสานงานมีการวางแผนและส่งเสริมการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม การประสานงานมีการด าเนินการตามระดับการบังคับบัญชา การประสานงานมีการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประสานงานไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ  
การประสานงานมีการให้เกียรติและคุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย และมีการประชุมเพ่ือการประสานงาน
ในหน่วยงานอย่างเป็นประจ า 

๖.    ด้านการรายงานผล (Reporting) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการรายงานผลตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา มีการรายงานผลการด าเนินการร่วมกับต่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า การบริหารงานของส านักงาน ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม เพ่ือรายงานผล
อย่างสม่ าเสมอ  การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมเพ่ือรับทราบการรายงาน
ผลอย่างพร้อมเพรียงกัน อยู่ในระดับมาก  ส่วนการรายงานผลของผู้ใต้บังคับบัญชาปราศจากการก้าว
ก่ายแทรกแซงของผู้บังคับบัญชา การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการรายงานผลที่
ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การรายงานผลการบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไป
ตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีการคุ้มครองผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  
อยู่ในระดับปานกลาง 

๗. ด้านการบริหารงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การบริหารงบประมาณมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกัน  การ
จัดสรรงบประมาณมีการกระจายงบประมาณตามภารกิจความจ าเป็นของทุกส่วนงาน การจัดสรร
งบประมาณมีการประชุมร่วมกันของทุกส่วนงาน การบริหารงบประมาณด าเนินการ โดยยึดหลักความ
คุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ การบริหารงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก  ส่วนการบริหารงบประมาณตั้งอยู่บนหลักความ



๒๐๓ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การบริหารงบประมาณ มีการส่งเสริม
การตรวจสอบ และติดตามการใช้งบประมาณในทุกส่วนงาน และไม่มีการใช้อ านาจในการก้าวก่าย
แทรกแซงการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 
  
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยมีประเด็นในการน าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ บริบททั่วไปของความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ  

๑)  ด้านการวางแผน พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาด้านการวางแผนอยู่ที่ไม่มี
การวางแผนที่ชัดเจน หรือมีการวางแผนแต่ก็มิได้มุ่งไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารราชการ หรือ
ความยุติธรรมขององค์กรในด้านการบริหารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชภูมิ สีชมภู๑ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการการบริหารจัดการที่ดี
ทุกด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ ส่วนด้านภาวะผู้น าและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์  
การก าหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ส าหรับด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตาม
แผนงบประมาณ การบริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และตรวจสอบถ่วงดุล การรายงานผลการจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริรัตน์  คลังเย็น๒ ได้วิจัย เรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน  
มีระบบการประเมินเป็นระยะๆ ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือเป้าหมาย  
สามารถรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร และท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงานไม่
เป็นที่น่าพอใจผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ
บริหาร ได้แก่ การวางแผน โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ตั้งไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  
และการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่มี 

 

                                                        
๑ชัชภูมิ  สีชมภู,  “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๒ศิริรัตน์  คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๖).   



๒๐๔ 

๒)  ด้านการจัดองค์การ พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นปัญหาด้านการจัดองค์การอยู่ที่
ไม่มีการขอค าแนะน าจากผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน การจัดองค์การบางครั้งเป็นไปตามความต้องการ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ยึดกฎ ระเบียบ ความชอบธรรม เช่น หลักความรู้ ความสามารถ หลักความ
อาวุโสในทางราชการ และบางครั้งไม่ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส และมีการก้าวก่ายแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย๓ ได้วิจัย เรื่อง การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการบริหารจัดการ ๒ ส่วน  
คือ ๑) การบริหารพัฒนา (Administrative Development) เป็นการบริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน
หมู่บ้านโดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ  
๒) การบริหารจัดการองค์กร (Organization Administrative) มุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร  และระบบการท างานในองค์กร  เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  
และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยบริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็นทีม  
สามารถท างานแทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน น าระบบคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยมีการสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรม
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสนับสนุนการท างานเพ่ือประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี  
สามารถมองได้จาก ๓ ประเด็น คือ ตัวบุคคล หลักการหรือวิธีการบริหาร และผลที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยงค์  มีใจซื่อ๔ ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการด้านโทรคมนาคมและการ
สื่อสารไทย ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์รวมของตัวแปร ๘ ตัว คือ สภาพภายในองค์การ ปัจจัย
สนับสนุนการท างานภายในองค์การ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน พ้ืนฐานส่วนบุคคล ความสามารถ
ในการท างาน แรงจูงใจ ในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับงาน เป็นความสัมพันธ์
เชิงบวกกับตัวแปรตาม โดยจะเห็นได้ว่าทั้งองค์การ บุคคล และผลการปฏิบัติงานล้วนมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยง และเป็นเหตุปัจจัยให้แก่กันและกัน องค์การย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล บุคคลย่อมมี
ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งองค์การ บุคคล ทั้งนี้  
อาจเป็นเพราะพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์การนั้น เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้กงล้อการท างานมีการหมุนไปข้างหน้า แต่พวงมาลัยที่ใช้ส าหรับบังคับให้มีการเคลื่อนตัวไปใน
ทิศทางที่ผู้บริหารต้องการ และระบบเบรกที่ท าหน้าที่ในการหยุดเมื่อต้องการหยุดก็ถือได้ว่ามี
ความส าคัญเช่นกัน ในท านองเดียวกันในสภาพแวดล้อมของการท างานร่วมกันนั้นนอกจากตัวแปร
หลัก ๆ แล้ว ยังจะต้องอาศัยตัวแปรทั้งภายในและภายนอกองค์การอ่ืน ๆ อีกมากมายเข้าส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างาน  เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่ผู้บริหารคาดหวัง  ซึ่งตัวแปรต่าง  ๆ  เหล่านั้นจะมี
                                                        

๓อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย, “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,  (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๔). 

๔ประยงค์  มีใจซื่อ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
การบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย”,  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘). 



๒๐๕ 

ผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ ดังนั้น ในการ
พัฒนาแบบองค์รวมจึงไม่อาจละเลยหรือแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันโดยเด็ดขาดและผู้บริหาร
ต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวก่อนการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์การมีศักยภาพในการ
ด าเนินงาน 

๓)  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาด้านการจัดคน
เข้าสู่ต าแหน่งอยู่ที่การไม่ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  การไม่ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ขององค์กร การไม่ประชุมหารือและรับฟังความต้องการ
ด้านบุคลากรของแต่ละส่วนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ านงค์  สวมประค า๕ ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ มีแนวทาง ๔ ด้าน คือ ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธ ารง
รักษา และด้านสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการสรรหาที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด  ปฏิบัติไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม สรรหาโดยการคัดเลือก โดยเลือกคนมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายขององค์กรราชการ มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมน าแนวทางการ
สรรหาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยมีกฎกติกาอย่างรัดกุม คือ มีคณะบุคคล
ผู้ด าเนินการคัดเลือก สรรหาอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่มีอคติ และต้องพิจารณาเลือกบุคคลผู้มี
บุคลิกภาพดีทางกาย วาจาและมีจิตใจดีงาม เคารพกฎกติกา มีมารยาท มาเป็นบุคลากรในองค์กร  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์  ทองทิพย์๖  ได้วิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ผลการวิจัยพบว่า สาระส าคัญของไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตาม
หลักไตรสิกขา มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ การสร้าง
สัมมาทิฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ในวัชชีปุตตสูตร ทุติยยสิกขัตตสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัย
พุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่ม
คฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบ  
มุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการส าคัญอยู่ ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสร้าง
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ  สร้างสัมมาทิฏฐิ  ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 

๔)  ด้านการสั่งการ พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาด้านการสั่งการอยู่ที่มีการสั่ง
การ โดยชี้น า ข่มเหง หรือข่มขู่  ไม่ตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส การขัดกันแห่งผลประโยชน์                  
หลักความชอบธรรม  ความยุติธรรม  ไม่มีการคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา และเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม

                                                        
๕จ านงค์  สวมประค า,  “การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖). 
๖ทวีศักดิ์  ทองทิพย์,  “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑).  



๒๐๖ 

หรือเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาคม ธีรสุวรรณจักร๗ ได้วิจัย เรื่อง รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี  
พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม  
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ราชบุรี ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความรับผิดชอบ 

๕)  ด้านการประสานงาน พบว่า ปัญหาด้านการประสานงานส่วนใหญ่อยู่ที่การ
ไม่เข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารแล้วท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติ  หรือเกิดปัญหาต่างคน
ต่างท า ไม่มีการประสานการท างานท าให้ทิศทางในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรียงดาว ทวะชาลี๘ ได้วิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้   ๑.  
กระบวนทัศน์เดิมของการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับแบบระบบราชการของ
สหกรณ์ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่สอดคล้อง ไม่
คล่องตัว และมีความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการสหกรณ์ ๒. ลักษณะการบริหารจัดการของ
ไตรภาคีสหกรณ์ยังขาดการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย และ ๓. กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
บริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการควรมีระบบการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน ๒)  สนับสนุนการใช้ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมเพ่ือการ
จัดการทุจริตคอร์รัปชั่น ๓) ควรปรับแนวคิด พัฒนาข้อมูลการประสานงาน การมีส่วนร่วม เพ่ือ
แสวงหาต้นทุนผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิก  ๔) เสริมสร้างองค์
ความรู้ที่ทันสมัยต่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ๕)  มุ่งแสวงหาทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ
สูง เพ่ือช่วยให้สหกรณ์การเกษตรมีต้นทุนการด าเนินงานต่ าแต่มีประสิทธิผลการบริหารจัดการที่สูงขึ้น  

                                                        
 ๗นาคม  ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 
 ๘เรียงดาว  ทวะชาลี,  “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์,  ๒๕๕๖). 



๒๐๗ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสืบวงศ์  กาฬวงศ์๙ ได้วิจัย เรื่อง ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) สมรรถนะการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ ๔)  
สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕)  สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร 

๖)  การรายงานผล พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาด้านการรายงานผลอยู่ที่การ
รายงานผลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการก้าวก่ายแทรกแซงของผู้มีอ านาจ ไม่มีการคุ้มครอง
ผู้ รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริต ท าให้ การรายงานผลการบริหารงานของส านักงาน                  
ศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ศิริรัตน์  คลังเย็น๑๐ ได้วิจัย เรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินเป็นระยะๆ ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือ
เป้าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร และท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการ
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นที่น่าพอใจผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนการปฏิบัติงาน 
ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ตั้งไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่  และการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ม ี

๗)  การงบประมาณ พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาด้านการงบประมาณอยู่ที่
การใช้อ านาจในการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงบประมาณของผู้มีอ านาจ ท าให้การบริหาร
งบประมาณไม่อยู่บนหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งยังไม่มีระบบ
ส่งเสริมการตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณในทุกส่วนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัญชนา  พานิช๑๑ ได้วิจัย เรื่อง องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการวิจัยพบว่า ในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วยตัวแปร ๗ ตัว คือ พฤติกรรมการบริหาร ความพึงพอใจในการท างาน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การ โครงสร้างองค์การ และ
ประสิทธิผลองค์การ มีค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระดับต่ า  แต่สามารถน าไปใช้ในการอธิบายสาเหตุของประสิทธิผลองค์การได้ และพบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์การ ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน

                                                        
 ๙สืบวงศ์  กาฬวงศ์, “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”,  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 

๑๐ศิริรัตน์  คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๖).   
 ๑๑อัญชนา  พานิช, "องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ", วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๕๐). 



๒๐๘ 

องค์การ โครงสร้างองค์การ และพฤติกรรมการบริหาร มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น                
๑) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันต่อ
องค์การ ๒) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านเทคโนโลยีความพึงพอใจในการท างานไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ และ ๓) พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกผ่านความผูกพันต่อองค์การไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาคม  ธีรสุวรรณจักร ได้วิจัยเรื่อง  
รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดราชบุรี พบว่า  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ ส่วนผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จังหวัดราชบุรี ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า  
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ๑๒ 

๕.๒.๒  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
ผลกระทบต่อการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีการบริหารแบบ

หลักการจัดระเบียบองค์การ (POSDCoRB) กับหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารราชการของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ คือ หลักอปริหานิยธรรม หากไม่มีการด าเนินการที่ควบคู่กันแล้วจะส่ง ผลกระทบต่อ
การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ตั้งมั่นอยู่บนหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
และความโปร่งใส ซึ่งปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ที่ผู้มีอ านาจเหนือผู้บริหารของส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
สถานะของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๓ ก าหนดให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใน
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นข้าราชการที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด และเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ Max Weber คือ มีหลักการก าหนดสาย
การบังคับบัญชาที่ชัดเจน (A clearly defined hierarchy) มีการแบ่งงานกันท า (Division of work)  
มีหลักการของกฎและระเบียบทางราชการ (Rules and regulations) และมีหลักการความสัมพันธ์ที่
เป็นทางการ (Impersonal relationships) ประกอบทฤษฎีการบริหารของ Luther Gulick & 
Urwick  ที่เน้นประสิทธิภาพในการบริหารเป็นเรื่องส าคัญ  และเพ่ือให้การบริหารงานในทุกหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพจะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามความเหมาะสม  ตามความจ าเป็น  และตามความถนัด  

                                                        
 ๑๒นาคม  ธีรสุวรรณจักร,  "รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดราชบุรี",  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 



๒๐๙ 

โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบองค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่น
กันมา ซึ่งเป็นที่รู้จักว่า POSDCoRB แต่ด้วยเหตุที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีองค์อ านาจที่มีอ านาจ
เหนือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพระราชบัญญัติส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ก าหนดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน  
และการด าเนินการอ่ืนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการ ประกอบระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ศร.” ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน  
โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธาน อ.ศร. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้บังคับตามระเบียบนี้ ท าให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้า
มาท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายมากกว่าการเป็นที่ปรึกษาของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ             
บางกรณีได้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยอ้อม อันท าให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธฤติ  วิโรจโน๑๓               
ได้วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ผลการวิจัยพบว่า สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐหรือ
เป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีซึ่งเหมาะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาพระสังฆาธิการที่มุ่งเน้น
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติ สุจริตกาย วาจา และ
สัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม ๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกฝนในด้านคุณภาพ
และสมรรถนะทางจิตใจ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านจิตใจ และ ๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือ
ปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประทีป  มากมิตร๑๔ ได้วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า  
จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีองค์ประกอบ  
๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และ
จริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่ ๒ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบ
ที่ ๓ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมต่อส่วนตน ๒) แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี ๘ แนวทาง ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย  
๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓)  จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การ
ตรวจสอบจริยธรรม ๕)  การน าจริยธรรม เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖)  การ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น า ๗)  มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘)  การจูงใจ 

   

                                                        
๑๓พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
 ๑๔ประทีป  มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐).   



๒๑๐ 

 ๕.๒.๓ รูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๑)  ด้านการวางแผน พบว่า ต้องน ารูปแบบ MANAGE Model มาใช้เนื่องจาก
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะในเรื่องการท างานอย่างมีกลยุทธ์ มีแผนการ 
เพ่ือให้การบริหารราชการในแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ ภายใต้แผนงาน โครงการ ภารกิจที่รับผิดชอบ ที่มีการวางแผน อย่างเป็น
ระบบ มีการรับทราบแผนงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการประชุมเพ่ือแจ้งขั้นตอนกระบวนการ  
มีการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นประจ า เพ่ือให้แผนงานที่วางไว้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งหมาย  
ทั้งต้องท างานด้วยความใส่ใจ ท างานด้วยความถูกต้อง แม่นย า และเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาด
บกพร่องอันจะเกิดขึ้นในการท างาน จึงควรมีการวางแผน วางระบบ มีผังการปฏิบัติงาน (Checklist)   
ในการก ากับดูแล ท างานด้วยความเป็นกลาง ท างานด้วยความมีวินัย ท างานด้วยความดีงาม เพ่ือให้
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส สุจริต และไม่มีการกระท าอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรัฐ  วัฒนพานิช ได้วิจัยเรื่อง การปรับ
พฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  ผลการวิจัยพบว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คือ เริ่มจากการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเอง และเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ฝึกตนและพัฒนาตน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวก โดยในการจะน าหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗ มาใช้จะต้องท าความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดี และมีความเข้าใจในลักษณะของ
มนุษย์ในองค์กร ศึกษาถึงระบบบริหาร การจัดรูปแบบขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรมาประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการน าหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดีเป็นระบบ ตลอดจนการบริหารองค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอย่างมีเหตุมีผล  
เพ่ือเกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าพาองค์กรให้
เจริญเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสืบไป๑๕ 

๒)  ด้านการจัดองค์การ พบว่า ต้องน ารูปแบบ HOME  Model มาใช้เนื่องจาก 
ในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะในเรื่องการ
ท างานด้วยความพร้อมเพรียง สามัคคี แม้แต่ละส่วนงานจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน และไม่อยู่ใน
ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาต่อกัน แต่เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ  
มีการจัดระบบขององค์กร บนพ้ืนฐานความถูกต้อง ศีลธรรม ชอบธรรม ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและความเคารพต่อกัน ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป มากมิตร๑๖ 
ไดว้ิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 

                                                        
 ๑๕ณรัฐ  วัฒนพานิช, “การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑).   
 ๑๖ประทีป  มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐).   



๒๑๑ 

องค์ประกอบที่  ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม
องค์ประกอบที่ ๒ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ ๓ จริยธรรมต่อ
ส่วนงาน และจริยธรรมต่อส่วนตน ๒) แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทาง ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการ
จัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบ
จริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้น า ๗)  มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการบริหารจัดการ ๒ ส่วน คือ ๑) การบริหารพัฒนา (Administrative 
Development) เป็นการบริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้านโดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่
ดีมีสุข สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ ๒) การบริหารจัดการองค์กร (Organization 
Administrative) มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านบุคลากร และระบบการท างานในองค์กร เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดย
บริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็นทีม สามารถท างานแทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน น าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยมีการสร้างสรรค์  
ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสนับสนุนการท างาน
เพ่ือประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี สามารถมองได้จาก ๓ ประเด็น คือ ตัวบุคคล หลักการหรือ
วิธีการบริหาร และผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดี๑๗ 

๓)  ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง พบว่า ต้องน ารูปแบบ CHAIR Model มาใช้ใน
การการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง โดยมีการคัดกรองผู้มีคุณสมบัติอันจะเหมาะกับต าแหน่งได้เป็นอย่างดี  
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทั้งนี้  
ในการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่งต้องยึดหลักความสุจริต ความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม มีศีลธรรม มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มิใช่เลือกพวกพ้อง หรือมุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน หรือเฉพาะตน
และด าเนินการบนความอคติ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ านงค์  สวมประค า๑๘ ได้ศึกษาวิจัย   
เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ มีแนวทาง ๔ ด้าน คือ ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธ ารง
รักษา และด้านสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการสรรหาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบัติไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมสรรหาโดยการคัดเลือก โดยเลือกคนมีความรู้เกี่ยวกับ

                                                        
 ๑๗อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย, “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
๒๕๕๔). 
 ๑๘จ านงค์  สวมประค า, “การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๑๒ 

กฎหมายขององค์กรราชการ มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมน าแนวทางการ
สรรหาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยมีกฎกติกาอย่างรัดกุม คือ มีคณะบุคคล
ผู้ด าเนินการคัดเลือก สรรหาอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่มีอคติ และต้องพิจารณาเลือกบุคคลผู้มี
บุคลิกภาพดีทางกาย วาจาและมีจิตใจดีงาม เคารพกฎกติกา มีมารยาท มาเป็นบุคลากรในองค์กร 

๔)  ด้านการสั่งการ พบว่า  ต้องน ารูปแบบ ORDER Model  มาใช้ในการสั่งการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยทั้งผู้รับค าสั่งและผู้สั่งต้องรู้หน้าที่ของตนในการปฏิบัติการต่าง ๆ 
และต้องตั้งอยู่บนความชัดเจน แน่นอน  เป็นค าสั่งที่สามารถด าเนินการ หรือกระท าได้จริง มีความ
เที่ยงตรง ความถูกต้อง ความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความชอบธรรมที่เกิดจากกฎหมายใช้
บังคับ และต้องค านึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี ไม่ชี้น า ข่มเหง หรือข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนาคม  ธีรสุวรรณจักร๑๙ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ต้องประกอบด้วย หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
สอดคล้องกับงานวิจัยของประยงค์  มีใจซื่อ๒๐ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย ผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์รวมของตัวแปร ๘ ตัว คือ สภาพภายในองค์การ ปัจจัยสนับสนุนการท างาน
ภายในองค์การ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน พ้ืนฐานส่วนบุคคล ความสามารถในการท างาน 
แรงจูงใจ ในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับงาน เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ตัวแปรตาม โดยจะเห็นได้ว่าทั้งองค์การ บุคคล และผลการปฏิบัติงานล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง  
และเป็นเหตุปัจจัยให้แก่กันและกัน องค์การย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล บุคคลย่อมมีผลกระทบต่อผล
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งองค์การและบุคคล และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมอปริหานิยธรรม 
๗ ในการครองใจคนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นาและการบริหารความขัดแย้ง๒๑ 

๕)  ด้านการประสานงาน พบว่า ต้องน ารูปแบบ LINE Model มาใช้ในการ
ประสานงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยตั้งอยู่บนหลักความโปร่งใส มีการด าเนินการตาม
ระดับการบังคับบัญชา ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ไม่ด าเนินการโดยอ าเภอใจ มีการให้เกียรติและ
คุ้มครองผู้ร่วมงานทุกฝ่าย  มีการประสานงานอย่างเป็นขั้นตอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี  

                                                        
 ๑๙นาคม  ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี", วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 
 ๒๐ประยงค์  มีใจซื่อ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
การบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘). 

๒๑วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”,
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐).  



๒๑๓ 

นพรุจจินดา๒๒ ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารทุกคนพึงมี เพราะผู้บริหาร
ที่เป็นผู้น าที่ดีต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์การ เกิดศรัทธา เชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ผู้บริหารยุคปัจจุบันและอนาคตต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ ยึดความถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ เที่ยงตรง ส านึกในความรับผิดชอบ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ผู้บริหารต้องมีมาตรฐานด้านจริยธรรม และประพฤติ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนที่มีการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของ
ข้าราชการพลเรือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารีรัตน  ปรกแก้ว และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ศึกษา
และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้าง
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ในเขตการเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนชุมชนอีสาน  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องนั้น  เป็นการ
คาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ปรับจากเดิม จากที่
เคยเป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบแนวดิ่งและมักเป็นการสื่อสาร
แบบทางเดียว โดยแต่เดิมชุมชนมักเข้าร่วมประชุมเพ่ือมารับแจ้งข่าวสาร หรือมารับนโยบายการ
บริจาคสนับสนุน ปรับมาเป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์แบบแนวราบ ที่ทั้งฝ่ายโรงเรียนและชุมชน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันอย่างเสมอภาคเคียงบ่าเคียงไหล่๒๓ 

๖)  การรายงานผล พบว่า ต้องน ารูปแบบ OUT Model มาใช้ในการรายงานผล
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องรายงานผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และต้อง
มีหลักประกันคุ้มครองป้องกันผู้รายงานผลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เพ่ือมิให้มีการกลั่นแกล้งผู้รายงาน
ผลที่รายงานตามความเป็นจริง และต้องมีการรายงานผลหรือเปิดเผยผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือพวกพ้องได้ หรือมีการ
กระท าอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ คลังเย็น๒๔  
ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

                                                        
 ๒๒สุภาวดี  นพรุจจินดา, “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  ๒๕๕๓). 

๒๓จารีรัตน ปรกแก้ว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการท างาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับย่อ, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖). 

๒๔ศิริรัตน์  คลังเย็น,  “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๖).   



๒๑๔ 

องค์กร ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมิน  
เป็นระยะๆ  ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร และท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ
ผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการบริหาร ได้แก่  
การวางแผน โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน การปฏิบัติ งานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนที่ตั้งไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และการปรับปรุง
แก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่มี 

๗)  การงบประมาณ พบว่า ต้องน ารูปแบบ KEEP Model  มาใช้ในการบริหาร
งบประมาณของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับอยู่เสมอ ยึดถือแนวทางปฏิบัติด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่บนพ้ืนฐานของความรู้แจ้ง รู้จริง ต้องด าเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มติคณะรัฐมนตรี และประกาศหรือค าสั่งของ คสช. อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายหลายประการ  ทั้งนี้ต้องเป็นส่วนที่สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณได้
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปกปิด ทุจริต หรือปกป้องผู้กระท าความผิด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาธฤติ  วิโรจโน๒๕ ได้วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์
ให้เป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีซึ่งเหมาะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนา
พระสังฆาธิการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต
กาย วาจา และสัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม ๒. อธิจิตต สิกขา คือ  การฝึกฝน
ในด้านคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านจิตใจ และ ๓. อธิปัญญาสิกขา  
คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  
  กล่าวได้ว่า การวิจัยครั้งนี้มีบทสรุปและการอภิปรายผลที่ท าให้เกิดความเข้าใจเป็นองค์
ความรู้ใหม่ของรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยด้านการวางแผนใช้รูปแบบ MANAGE Model โดยการน ากลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยมีแผนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และมีโครงการจัดท ากรอบการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร และโครงการจัดท าระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ด้านการจัด
องค์การใช้รูปแบบ HOME Model โดยการน ากลยุทธ์การบูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีแผนงานส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร และโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางมโนทัศน์ของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ด้านการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง
ใช้รูปแบบ  CHAIR Model  โดยการน าแผนการจัดท าข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

                                                        
๒๕พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธกิารเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



๒๑๕ 

แผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน โดยมีโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงานภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในส่วนงานคดี โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการในส่วนงานบริหาร โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนา
องค์กร ด้านการสั่งการใช้รูปแบบ ORDER Model โดยการน าแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหาร
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาใช้  โดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญทุกไตรมาส โครงการสัมมนาข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการประชุม
ผู้บริหารประจ าเดือนและโครงการอบรมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ข้าราชการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญมาพัฒนาองค์กร ด้านการประสานงานใช้รูปแบบ LINE Model โดยการน ากลยุทธ์การ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือภายในองค์กร โดยมีแผนการบูรณาการความร่วมมือ
ภายในองค์กร โครงการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร  โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร และโครงการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรมา
พัฒนา การรายงานผลใช้รูปแบบ OUT Model โดยการน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่
เป็นเลิศ โดยมีโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมระดับสูงให้กับผู้บริหารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมาพัฒนา   และการงบประมาณใช้
รูปแบบ KEEP Model โดยการน าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ แผนการวางกรอบ
โครงการประจ าปี แผนการบูรณาการการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดยมีโครงการอบรม
ความรู้ด้านการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โครงการบูรณาการการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี และโครงการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีมาพัฒนา  ทั้งนี้ ในการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังต้องน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ด้วย  
เช่น หลักเรื่องความสามัคคี หลักประชาธิปไตย หลักโยนิโสมนสิการ และหลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ หลักอคติ ๔ หลักความยุติธรรม หลักวุฑฒิธรรม ๔ และหลักหิริโอตัปปะ ซึ่งการบริหาร
ราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญหากน้อมน าหลักธรรมของพระพุทธองค์มาใช้ นอกจาก
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรที่โปร่งใสแล้ว ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นองค์กรที่มี
ความเลิศแห่งความเจริญอีกด้วย     

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่
หลายคนยังมีความเข้าใจว่า ความเป็นองค์กรอิสระย่อมสามารถที่จะกระท าการใด ๆ ก็ได้ทั้งในเรื่อง
ของการบริหารบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ในเรื่องของการออกกฎ ระเบียบต่ าง ๆ 
แต่แท้ที่จริงแล้ว ความเป็นอิสระนี้หมายเฉพาะถึงความเป็นอิสระที่จะไม่ถูกครอบง า  ก้าวก่าย
แทรกแซงในการด าเนินกิจการขององค์กรจากฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเท่านั้น ส่วนในเรื่องการออก
กฎระเบียบการบริหารการเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังต้องยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
ต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ และยังต้องถูกตรวจสอบการท างานจากองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐอ่ืนอยู่ 



๒๑๖ 

เช่น ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพราะองค์กรอิสระไม่สามารถที่จะหารายได้ด้วยตนเอง ยังคงต้องรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาลผ่านส านักงบประมาณดังเช่นหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ อยู่ 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้  ดังนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
          ๑)  เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลัก 

อปริหานิยธรรม จึงเห็นควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 
 (๑)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและผู้แทนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
จ านวน  ๒  คน   
 (๒)  ผู้แทนของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จ านวน  
๓  คน 
 (๓)  ผู้แทนของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปฏิบัติการถึงช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๓ คน 
 (๔)  ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารด้าน
การบริหารงานบุคคล  และด้านการงบประมาณ  ด้านละ  ๑  คน  รวม  ๓  คน 
 (๕)  ผู้แทนของส านักงาน ก.พ. และผู้แทนของส านักงบประมาณที่ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหน่วยงานละ ๑ คน รวม ๒ คน 

ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีส่วนร่วม มีความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซง และมีการถ่วงดุล
อ านาจซึ่งกันและกันได้ 

การแก้ไขดั งกล่าวเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงด าเนินการให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดย
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกัน มิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”   

๒)  กระบวนการคัดสรรบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือด ารงต าแหน่งทาง
บริหารขององค์กรควรต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย เพราะกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้เกิดการถ่วงดุล ท าให้ได้บุคคลมาดูแลผลประโยชน์ขององค์กร
โดยรวมได้ ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดให้มีสัดส่วนการให้คะแนนการคัดเลือกผู้บริหารจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมด้วย 

๓)  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรปฏิรูปโครงสร้างและอัตราก าลังของข้าราชการ
และลูกจ้างทุก ๕ ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้พันธกิจขององค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งอาจมีบุคลากร
เพ่ิมมากข้ึน มีภารกิจมากขึ้น หรืออาจมีการปรับลดอัตราก าลังหากมีภารกิจขององค์กรลดลง 



๒๑๗ 

 ๔)  เนื่องด้วยองค์กรส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  
ความมีคุณธรรมจริยธรรม การมีพฤติกรรมในทางจริยธรรมที่ถูกที่ควรจึงมีความส าคัญยิ่ง ดังนั้น 
บุคลากรขององค์กรในทุกระดับจึงควรจะต้องเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาทุกคนทุกปี ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้มีความส านึกที่ดี  
มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีหิริ โอตตัปปะ มีความละอายแก่ใจ และมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือ
โทษทั้งทางอาญาและวินัยการฝึกอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะส่งผลให้บุคลากรไม่ท างานที่
มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง หรือกระท าการที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือฝ่าฝืนในทาง
พฤติกรรมทางจริยธรรม 

๕)  ควรจัดให้มีการส่งเสริมคนดี โดยการให้โอกาสในการเข้ามาใช้อ านาจในเชิง
บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ  
ส าหรับคนที่ประพฤติชั่ว การท าการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือมีความบกพร่องในพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ก็ต้องถูกลงโทษโดยทันที เพ่ือมิให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
      ๑)  ในการจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการประชุมพิจารณาหาข้อยุติในเรื่อง

ต่าง ๆ นั้น ควรมีการจัดแบ่งให้ดีว่า กิจการใดจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ กิจการใดจะเป็นการใช้
อ านาจ ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารคือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์กร หากมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเสียทุกเรื่องก็จะท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร
ราชการ และผู้บริหารจะขาดหลักความรับผิดชอบต่อองค์กร ทั้งนี้  เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงใช้
ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็นพึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 

๒)  ในการจัดให้มีการประชุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมควรมีการเตรียมตัวเตรียม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องอภิปราย หรือตัดสินใจในการประชุมคราวนั้นเป็นการล่วงหน้า และเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มิใช่ว่าเข้าไปนั่งประชุมสักพักแล้วก็ออกจากห้องประชุมไปท าธุระอ่ืน  
หรือไม่มีการเตรียมข้อมูลใด ๆ เพ่ือจะเข้าอภิปรายเลย คอยแต่มอบให้ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมไป
ด าเนินการ 

๓)  ในการประชุมควรมีการบันทึกเหตุผลของมติที่ประชุมให้ชัดเจน เพราะหากที่
ประชุมจะมีการบัญญัติหลักการใด ๆ ใหม่ขึ้น หรือยกเลิกข้อระเบียบ กฎหมาย หรือหลักการเดิม
จะต้องมีเหตุผลในทางวิชาการที่ชัดเจนและดียิ่งกว่า เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเกิดภาวะของการขาด
หลักการและความมั่นคงแห่งนิติฐานะของกฎระเบียบนั้น กล่าวคือ จะยกเลิกเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 
กลายเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจไป ดังนั้น การบันทึกตัวเหตุผลจะเป็นเจตนารมณ์ในการบัญญัติ
หรือยกเลิกข้อบัญญัตินั้น ๆ ได้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นไปโดยชอบด้วย หลักกฎหมายเป็นไป
ตามหลักความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกคนในองค์กรหรือไม่ 

 



๒๑๘ 

๔)  ในการประชุมร่วมกัน คือ การอภิปราย การให้เหตุผลที่ถูกที่ควร การรับฟัง  
ผู้อาวุโสกว่าจึงมีความจ าเป็น เพราะเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาก่อน การให้เกียรติซึ่ง
กันและกันในที่ประชุมก็มีความจ าเป็นเช่นกัน ต้องยอมรับผู้ที่มีเหตุผลที่ดีกว่า แม้ว่าจะไม่ถูกต้องตรง
ใจบ้างก็ตาม การประชุมจึงมิใช่การมุ่งเอาชนะคะคานในจุดยืนของตนเอง แต่เป็นการหลอมรวมใน
ความมีเหตุมีผลภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายที่จะยึดถือน ามาใช้ร่วมกัน  ดังนั้น  ผู้อาวุโสต้องฉลาดและ
มีการเตรียมตัวที่ดี มีเหตุมีผล ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องรับฟัง พร้อมที่จะรับค าแนะน า สั่งสอน และชี้แจง
ด้วยเหตุผลอย่างนอบน้อม หากมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่า 

๕)  มุ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมคนดี คุ้มครองปกป้องคนดี และลงโทษผู้ประพฤติชั่วใน
ด้านต่าง ๆ ในองค์กรหากมีผู้ที่กล้าที่จะเปิดเผยตัวผู้ที่กระท าผิดหรือบกพร่องในพฤติกรรมทาง
จริยธรรม องค์กรต้องส่งเสริมให้ข้าราชการและเพ่ือนร่วมงานมายกย่องชมเชย และปกป้องคุ้มครอง
เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้กล้าที่จะเสียสละเพ่ือองค์กรในการน าสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลออกมาเผยแผ่ให้
สาธารณะได้รับรู้ การรู้และแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีในองค์กรย่อมดีเสียกว่าสิ่งที่ไม่ดีงามเหล่านั้นถูกน าออกไป
เผยแพร่นอกองค์กร เพราะอาจถูกมองได้ว่าองค์กรปกป้องคนชั่ว ไม่ก าราบ หรือลงโทษคนชั่ว ปล่อยให้
คนชั่วลอยนวล เพราะผลของการกระท าความชั่วนอกจากจะยังความเสียหายแก่องค์กรแล้ว ยังน า
ความเสียหายไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุดได้ 

๖)  การบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรตั้งอยู่พ้ืนฐานของหลักความ
โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้เสมอ เพราะทั้ง ๓ สิ่งนี้ จะน ามาซึ่งความเป็นธรรม การยอมรับ
นับถือของทุกคนในองค์กร องค์กรใดมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นธรรมแล้วย่อมน ามาซึ่งความสุข  
ความสงบ และความสามัคคี และการยอมรับนับถือของบุคคลในทุกฝ่าย 

๗)  ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนงาน ด้านการวางแผน ควรยึดหลักตามแนว
รูปแบบ MANAGE Model ด้านการจัดองค์การ ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ HOME Model ด้าน
การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ CHAIR Model ด้านการสั่งการ ควรยึดหลัก
ตามแนวรูปแบบ ORDER Model ด้านการประสานงาน ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ LINE Model  
ด้านการรายงานผล ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ OUT Model และด้านการบริหารงบประมาณ  
ควรยึดหลักตามแนวรูปแบบ KEEP Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในงานวิจัยนี้ 

๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปที่ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายที่ผู้วิจัยท่านอ่ืนสามารถ

ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือน าผลมาเสริมสร้างรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึนได้ ดังประเด็นต่อไปนี้ 

๑)  ควรศึกษาถึงรูปแบบและมาตรฐานทางจริยธรรมและบทลงโทษส าหรับผู้ก้าว
ก่ายแทรกแซงการบริหารราชการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการจัดโครงสร้างของ
องค์กรอิสระยังไม่มีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลที่มีสัดส่วนจากข้าราชการในทุกระดับ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก ท าให้องค์อ านาจซึ่งไม่เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองเข้ามา
ก้าวก่ายแทรกแซง 

๒)  ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการด้านแนวทางการ
ป้องกันการใช้อ านาจสั่งการในเชิงนโยบาย อันก่อให้เกิดการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการบริหาร
ราชการ  รวมถึงการกระท าท่ีเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ในส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  



๒๑๙ 

บรรณานุกรม   
 

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).  พจนานุกรมฉบับพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานการพิมพ์ ส านัก
การพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๗.  

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ  รัฐธรรมนูญและกฎหมาย .                 

พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๘. 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์.  การประชุมอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: 

๒๕๔๗.   
ชุติมา  สัจจานันท์.  รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษา  :  

กรณีการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย. รายงานการสังเคราะห์. ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงการศึกษาธิการ,  ๒๕๔๘. 

ไชย  ณ  พล  อัครศุภเศรษฐ์. ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย,  
๒๕๕๔.  

เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา              
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ถวิลวดี  บุรีกุล  และคณะ. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี.  
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕.  

ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : รัตนไตร, 
๒๕๔๙. 

ธงชัย  สันติวงษ์.  องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๓. 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม ๑ วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคต่าง ๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ. สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการ 
บรรยาย  ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๕. 

ประยูร  ธมฺมจิตฺโต  (พระธรรมโกศาจารย์). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   

มนตรี รูปสุวรรณ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๕. 

วรเจตน์  ภาคีรัตน์ . หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน,  ๒๕๔๖.  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  
ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  และไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ,  ๒๕๔๕.  

วิโรจน์  สารรัตนะ. การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์.      
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๖. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ. องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : Diamond 
in business world, ๒๕๔๕. 

สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สวัสดิการส านักงานศาลปกครอง. ข้อเท็จจริงค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น “หน่วยงานทาง

ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่
ในบังคับบัญชาหรือก ากับของรัฐบาลหรือไม่” : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 
กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๗. 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗. 

สุดจิต  นิมิตกุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี : ในการปกครองที่ดี (Good 
Governance). กรุงเทพมหานคร : บุรพะการพิมพ์, ๒๕๔๓. 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์.  หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุปรีชา  กมลาศน์. พลอากาศโท หม่อมหลวง. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕.    
สุรพล นิติไกรพจน์.  ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : 

วิญญูชน, ๒๕๔๖. 
อัครเมศวร์ ทองนวล. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวด องค์กร

ทางการเมือง เรื่อง ๑๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี. 
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา,  ๒๕๔๔. 

อ าพน เจริญชีวินทร์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการด าเนินคดีในศาลปกครอง . 
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๕. 

อุดม  มุ่งเกษม. Governance กับการพัฒนาข้าราชการ. กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์, ๒๕๔๕.  
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(๒) บทความ 
เกรียงศักด์  เจริญวงค์ศักดิ์. “ธรรมรัฐภาคการเมือง : บทบาทภาคีการเมือง”, สารวุฒิสภา ๖, ๙ 

(กันยายน  ๒๕๔๕). 
ด ารง บุญยืน. “ทิศทางการปฏิรูปการบริหารบุคคลภาครัฐที่ควรจะเป็น :  กรณีศึกษากระทรวง

สาธารณสุข”.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๓. 

________. “ปัญหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ.” วารสารวิชาการศาลปกครอง ๑ : ๓ 
(กันยายน ๒๕๔๔) : ๑ – ๔๙ 

วิจิตรา วิเชียรชม. การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  ในรวมบทความครบรอบ ๘๐ ปี 
ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม. ๒๕๓๕. 

 
(๓) วิทยานิพนธ์ 
กมล  เรือนทอง. การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีต ารวจภูธรลาดยาว. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

นพรัตน์  ช่วงเวฬุวรรณ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖. 

วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล  และจิราวัลย์  จิตรถเวช. ฐานข้อมูลเพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ.  
โครงการวิจัย ความรู้และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน. รายงานวิจัย. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, 
๒๕๕๗. 

จารีรัตน ปรกแก้ว และคณะ. โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการท างาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน.  
รายงานวิจัยฉบับย่อ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖. 

จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์. ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

จ านงค์  สวมประค า. การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 

ชัชภูมิ  สีชมพู. รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล . วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘. 
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ทรงวิทย์  แก้วศรี.  การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๑. 

ทวีศักดิ์  ทองทิพย์. การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

นันทวรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย.  ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๐.  

นันทิยา  น้อยจันทร์. วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
๒๕๕๐. 

นภดล สุรนัครินทร์. การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

บัณฑิต  แท่นพิทักษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า  อ านาจความศรัทธา และความพึงพอใจ               
ในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  ๒๕๕๔. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ปกเกล้า, ๒๕๔๔. 

ประยงค์  มีใจซื่อ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
การบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  ๒๕๔๘.  

ประโยชน์  ส่งกลิ่น.  การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศ
ไทยและประเทศสิงคโปร์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๗. 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน.  รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย               
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 

เรียงดาว  ทวะชาลี . กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์,  ๒๕๕๖. 

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์. หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม. วิทยานิพนธ์
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐. 

วลัยมาศ  แก้วศรชัย.  สภาร่างรัฐธรรมนูญ กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๑. 



๒๒๓ 

วิทยา  จิตนุพงษ์. ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
๒๕๕๔. 

ศรีพัชรา  สิทธิก าจร  แก้วพิจิตร. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๑. 

สืบวงศ์  กาฬวงศ์. ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์,  ๒๕๕๔. 

สุภาวดี  นพรุจจินดา. องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
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