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บทคัดยJอ
บทความวิ จัยนี้ มีวัตถุ ประสงค 1)เพื่อ สังเคราะหองคประกอบตั วบMง ชี้ความเปOนเลิศในการ
อํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRนไทยเปรียบเทียบมาตรฐานสากล 2)เพื่อสรRางกรอบแนวคิด
การพัฒนาองคประกอบและตัวบMงชี้โมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ชั้นตRนที่เหมาะสมกับบริบทของไทย เปOนการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยคRนควRาวิจัยเอกสารวิชาการ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวขRอง และการสัมภาษณเชิงลึกผูRทรงคุณวุฒิ แลRวนําขRอมูลที่ไดRมาวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อสรRางกรอบแนวคิดการพัฒนาองคประกอบและตัวบMงชี้โมเดลความเปOนเลิศในการ
อํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน
ผลการวิจัยพบวMา 1. องคประกอบและตัวบMงชี้ความเปOนเลิศที่เหมาะสมในการอํานวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรมชั้นตRนของไทยและสอดคลRองกับมาตรฐานสากลมีองคประกอบ 4 มิติ 80 ตัวบMงชี้ ดังนี้
1)มิติป^จจัยนําเขRาการอํานวยความยุติธรรม 2)มิติกระบวนการจัดการ 3)มิติผลิตภาพของการอํานวย
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ความยุติธรรม 4)มิติผลกระทบของการอํานวยความยุติธรรม 2. กรอบแนวคิดการวิจัยเนRนแนวคิดหลัก
เปOนป^จจัยนําเขRา 4 ดRานคือ 1)มาตรฐานสากลดRานการอํานวยความยุติธรรมของสมาคมนานาชาติเพื่อ
ความเปOนเลิศทางศาล 2)องคการตุลาการในอนาคต 3)กรอบการดําเนินงานสากลเพื่อความเปOนเลิศ
ทางการศาลและ 4) การบริหารจัดการคดีเพื่อความเปOนเลิศทางศาลในยุคป^จจุบันสําหรับกระบวนการ
เนRนหลักการบริหารจัดการ กระบวนพิจารณาคดี ความเปOนอิสระและจริยธรรมของตุลาการ สMวนผลิต
ภาพเนRนหลักประหยัดและเขRาถึงไดR ความเชื่อมั่น คMานิยมทางการศาล และการปqองกันการทุจริต และ
ผลกระทบเนRนความตRองการและจําเปOนในการใหRบริการทางศาล อาคารสถานที่ บุคลากรผูRใหRบริการ
กระบวนการใหRบริการวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี คMาธรรมเนียมศาลและความไวRวางใจและเชื่อมั่นตMอ
การอํ านวยความยุติธรรมของศาลผลการวิจั ยครั้ งนี้ ควรใชRเ ปOนกรอบแนวคิดการวิ จัยเชิ งปริม าณหา
ความสัมพันธเชิงสถิติเพื่อสรRางโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน
มีการทดลองใชRในศาลยุติธรรมชั้นตRนที่เปOนพื้นที่ตRนแบบและประเมินยืนยันโมเดลแลRวพัฒนาตMอยอดใหR
สามารถนําไปใชRกับศาลยุติธรรมชั้นตRนทั่วประเทศตMอไป
คําสําคัญ : 1. โมเดลความเปOนเลิศ 2. การอํานวยความยุติธรรม 3. องคประกอบและตัวบMงชี้ 4. ศาลยุติธรรม
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to synthesize the components
and indicators for the excellence in providing the justice of Courts of First Instance
under the Supreme Court, and 2) to establish the conceptual framework for developing
an appropriate model of the components and indicators based on the context of
Thailand. The qualitative research was employed for the study through literature
reviews and interviewing experts. The content analysis was used for data analysis and
the data quality was assessed through triangulation method. The research results were
as follows.
The research results were as follows : 1. The components and indicators for the
excellence in delivering justice of the court of first instance under the Supreme Court
were consistent with the international standards consisting of four dimensions with
eighty indicators. 1) The input factors for providing the justice. 2) The management
process. 3) The image of justice providers. 4) The impacts of justice provision. 2. The
conceptual framework of the research focused on four major input factors. 1) The
international standards for providing the excellent justice of courts, 2) organizations of
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judiciary in the future, 3) framework of courts for the excellence, 4) the current
management of cases of courts for the excellence. The management process of courts
focused on the principles of considering cases, independence and ethnics of judiciary.
The image of judiciary focused on saving and accessibility, confidence, values of courts
and corruption prevention. The impacts emphasized needs for the services of courts,
location and rooms, service personnel, process of the services, materials, equipment
and technology, fee of the services, trust and confidence in the services of courts. The
research results should be employed for the framework of quantitative research based
on the statistical relations for establishing an excellent model of the courts of first
instance. The model should be implemented in the target court of first instance and
the model should be evaluated to confirm and further development for practical
application of all courts of first instance throughout Thailand.
Keywords : 1. Excellence Model 2. Delivering Justice 3. Components and Indicators
4. Court of First Instance
1. ความสําคัญและที่มาของปaญหาที่ทําการวิจัย
ผลจากการที่สั งคมโลกมุM งเนR นพั ฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิ ดทุ นนิยมกระแสหลัก ทําใหR เกิ ด
ป^ญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ระบบนิเวศนทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจนขาดความสมดุล สMงผล
ใหRสังคมโลกเกิดปรากฏการณโลกแหMงความยRอนแยRง (The Age of Paradox) โลกแหMงความสุดโตMง
(The Age of Extremity) โลกแหMงการเปลี่ยนแปลงอยMางเฉียบพลัน (The Age of Disruption)
(Knowledge, 2018) นับเปOนความทRาทายสําหรับนักบริหารจัดการในทุกภาคสMวนของประชาคมโลก
จําเปO นตR องแสดงบทบาทนํ าเพื่อ ปรั บตั วใหRทั นการเปลี่ยนแปลงดR วยเหตุนี้องคการสหประชาชาติไดR
กําหนดวาระการพัฒนาภายหลัง พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) เปOนนโยบาย
สําคั ญ ใหR สั ง คมโลกทุ ก ภาคสM วนรMวมมื อ กั นกํ าหนดยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาแบบสมดุ ล ไปสูM เ ปq าหมาย
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมีเปqาหมายสําคัญที่เกี่ยวขRอง
กับหนMวยงานในกระบวนการยุติธรรมประการหนึ่งคือการสนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดใหRมีการเขRาถึงความยุติธรรมสําหรับทุกคนเพื่อลดป^ญหาความเหลื่อมล้ําและสรRาง
หนM วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมใหR เ ปO นสถาบั นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ความรั บ ผิ ดชอบและมี ความ
ครอบคลุมในทุกระดับสอดคลRองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวMาดRวยสิทธิมนุษยชนอันเปOน
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หลั กการสากลที่ทั่ วโลกตMางใหRก ารยอมรั บวM าจะนํ าโลกสูMสั นติ ภาพและความเจริญ กRาวหนRาแหM งมวล
มนุษยชาติ(The United Nations in Thailand, 2018 : Online)
สถานการณดRานกระบวนการยุ ติธรรมสําหรับประเทศไทยจากสรุปผลการดําเนิ นงานสิท ธิ
มนุ ษยชนที่ สําคั ญระหวMางป• พ.ศ. 2557-2561 (กรมคุR มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ, 2561 : 30-33) ยั งปรากฏ
เปOนประเด็นทRาทายที่สําคัญคือป^ญหาความเหลื่อมล้ําป^ญหาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและ
ป^ญหาจริยธรรมของบุคลากรดRานกระบวนการยุติธรรมในมิติธรรมาภิบาลหรือหลักนิตธิ รรมทัง้ ยังปรากฏ
ขRอเท็จจริงความไมMพรRอมของกระบวนการการยุติธรรมในหลายดRาน อาทิ 1) การบังคับใชRกฎหมายขาด
ประสิทธิภาพและผูRถูกบังคับใชRกฎหมายบางสMวนยังไมMมีความรูRความเขRาใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมอยMางเพียงพอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ
สํ านั ก นายกรัฐ มนตรี , 2560 : 142; 2) การกํ าหนดนโยบายแนวทางหรื อ กิ จ กรรมตM างๆ เพื่ อ การ
บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมสM ว นใหญM ไ มM ไ ดR ตั้ ง อยูM บ นพื้ น ฐานขององคความรูR แ ละหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ
(Knowledge-based and evidence-based justice system) (สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม, 2558 : ซ) รัฐธรรมนูญ แหMงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงกําหนดนโยบายการ
ปฏิรูปประเทศดRานกระบวนการยุติธรรมเปOนหนึ่งใน 11 ดRานของการปฏิรูปมีเปqาหมายใหRบรรลุภารกิจ
ดRานการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไมMเปOนธรรมในสังคม
เสริมสรRางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตMางๆที่เกี่ยวขRองในกระบวนการยุติธรรมใหRมุMงอํานวย
ความยุติธรรมแกMประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็วใหRประชาชนไดRรับความยุติธรรมโดยไมMลMาชRา
จากสภาพป^ญหาและเปqาหมายที่มุMงกRาวขRามป^ญหาดังกลMาวจําเปOนอยMางยิ่งจะตRองมีการศึกษา
เพื่อหาองคประกอบและตัวบMงชี้ที่คมชัดตรงประเด็นมากําหนดเปOนกรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศใน
การอํานวยความยุติธรรม อันเปOนป^จจัยนําเขRา (input) ที่สําคัญกMอนที่จะผMานกระบวนการวิจัย และไดR
ผลลัพธเปOนองคความรูRใหมM (new knowledge)ในสMวนของศาลยุติธรรมชั้นตRนซึ่งเปOนดMานหนRาในการ
ใหRบริการดRานการอํานวยความยุติธรรมแกMประชาชนโดยตรงสมควรมีงานวิจัยที่ทันสมัยสอดคลRองกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว เอื้อตMอ
การเขRาถึงบริการของศาลสMงผลตMอความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตMอการอํานวยความยุติธรรมของศาล
ยุติธรรมชั้นตRน ตลอดจนการบรรลุเปqาหมายความเปOนเลิศดRานตุลาการตามมาตรฐานสากลที่ผMานมายัง
ไมMปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาถึงองคประกอบและตัวบMงชี้ในการวัดคุณภาพการอํานวยความยุติธรรมเชิง
เปรียบเทียบอยMางเปOนระบบ เชMน งานวิจัยเรื่อง A Transparent and Accountable Judiciary to
Deliver Justice for All. ผลการวิจัยพบวMา การทุจริตกําลังขัดขวางการสMงมอบความยุติธรรมทั่วโลก
ศาลเปO น บริ ก ารสาธารณะที่ มี ก ารทุ จ ริ ตมากที่ สุ ดรองจากตํ า รวจ ประสบการณจากอั ฟ กานิ ส ถาน
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา โคลัมเบีย อินโดนีเซีย เคนยา โคโซโว เนปาล ไนจีเรีย ปารากวัย ฟ‡ลิปป‡นส
และโซมาเลีย พบวMาการเป‡ดระบบตุลาการใหRโปรMงใสสามารถตรวจสอบไดRจะสMงเสริมความซื่อสัตยและ

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 295

เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนโดยไมM ขั ดขวางความเปO น อิ ส ระของตุ ล าการ(United Nations
Development Programme by Sofie Arjon Schütte, Paavani Reddy และ Liviana Zorzi,
2016 : 8) เห็นไดRวMางานวิจัยดังกลMาวเสนอแนะใหRวิจัยหาองคประกอบและตัวบMงชี้ในการวัดคุณภาพการ
อํานวยความยุติธรรมใหRเปOนระบบตุลาการที่โปรMงใสตรวจสอบไดRเปOนที่เชื่อมั่นศรัทธาของสาธารณชน
ดRวยเหตุผลขRางตRนผูRวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบและตัวบMงชี้ความเปOนเลิศในการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลชั้นตRนเชิงเปรียบเทียบตามทฤษฎีระบบวMามีความตRองการจําเปOนและความพรRอม
เพียงใดที่จะพัฒนาโครงสรRางองคกร บุคลากรสายอาชีพตุลาการ และระบบบริหารจัดการคดีในศาล
ชั้นตRนใหRเชื่อมโยงตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไป
เพื่อใหRประสิทธิภาพและประสิทธิผลการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมมุMงสูMความเปOนเลิศตาม
มาตรฐานสากลตอบสนองความตR องการของผูRรับ บริ การหรือ ประชาชนใหRสามารถเขRาถึ งไดRโดยงMาย
คุRมคMา ขจัดป^ญหาความเหลื่อมล้ํา และมีความรับผิดชอบครอบคลุมกRาวขRามป^ญหาในทุกมิติอยMางไรR
รอยตMอสอดคลRองกับหลัก สิทธิมนุษยชนมุMงสูMสังคมสันติสุขตามเปqาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนทั้งนี้ เพื่ อ
พัฒนาเปOนกรอบแนวคิดในการวิจัยในระยะตMอไป
2. วัตถุประสงคcของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาองคประกอบและตั วบM ง ชี้ ค วามเปO นเลิ ศในการอํ า นวยความยุ ติธ รรมตาม
มาตรฐานสากลเปรียบเทียบกับของไทย
2.2 เพื่อสรRางกรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ชั้นตRนที่เหมาะสมกับบริบทของไทย
3. ประโยชนcที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดRองคประกอบและตัวบMงชี้ความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล
เปรียบเทียบกับของไทยนําไปสรRางกรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาล
ยุติธรรมชั้นตRนที่เหมาะสมกับบริบทของไทยเพื่อวิจัยหาตRนแบบ(Prototype) ความเปOนเลิศในการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน และสามารถนําตRนแบบที่ไดRจากการวิจัยไปใชRพัฒนาระบบงานศาล
ยุติธรรมชั้นตRนใหRมีระบบบริ หารจั ดการที่ เปOนเลิศ ประชาชนสามารถเขRาถึงไดRโดยสะดวก รวดเร็ ว และ
ประหยัดทั้งชMวยเสริมสรRางบรรยากาศใหRเอื้อตMอการลงทุนเปOนโอกาสในการรMวมมือกันกับตMางประเทศในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับโลก สรRางสังคมสมดุลเกิดสันติสุขสูMเปqาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2 ไดRกรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน
ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุMมตัวอยMางในการสังเคราะหองคประกอบ และตัวบMงชี้ความ
เปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRนผูRวิจัยศึกษาจาก 2 สMวน คือ 1)การศึกษา
คRนควRาจากเอกสารที่ เกี่ ยวขR อง ไดRแกM หนั งสื อ ตํารา วรรณกรรม งานวิจั ย วารสารเอกสารวิ ชาการ
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพออนไลนที่เกี่ยวขRองกับระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน
เปOนตRน และ 2)การศึกษาคRนควRาจากตัวบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณเชิง ผูRทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญมีผลงาน
ดR านการบริ ห ารเปO นที่ ป ระจั ก ษทั้ ง ในองคกรฝŒ ายตุ ล าการ ฝŒ ายนิ ติบั ญ ญั ติ ฝŒ ายบริ ห าร และเฉพาะ
ผูRทรงคุณวุฒิจากศาลยุติธรรมตRองเคยคํารงตําแหนMงผูRบริหารศาลยุติธรรมในระดับผูRกําหนดนโยบายศาล
ยุติธรรม หรือดํารงตําแหนMงหรือเคยดํารงตําแหนMงไมMต่ํากวMาอธิบดีผูRพิพากษา โดยเลือกกลุMมเปqาหมาย
แบบเจาะจงจํานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใชRในการวิจัยเปOนแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยคRนควRาวิจัยเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวขRอง และสื่อสิ่งพิมพออนไลนที่เกี่ยวขRองรวมถึง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานแลRวนํามากําหนดประเด็นสรRางเปOนแบบสัมภาษณเชิงลึกผMานการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดRวยขRอคําถาม 4 ขRอ คือ 1)ทMานเห็นดRวยกับ
กรอบการดําเนินงานสากลเพื่อความเปOนเลิศทางการศาล (The International Framework for Court
Excellence : IFCE) ทR ายแบบสั มภาษณนี้ หรือไมM อยMางไร 2)ทMานคิดวM าแนวทางการอํานวยความ
ยุติธรรมในศาลยุ ติธรรมชั้ นตRนของไทยควรเปOนไปตามกรอบการดําเนินงานสากลเพื่อ ความเปO นเลิ ศ
ทางการศาลตามขRอ 1 หรือไมM อยMางไร 3) องคประกอบและตัวบMงชี้ความเปOนเลิศในการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลชั้นตRนของไทยตามที่ผูRวิจัยนําเสนอทRายแบบสัมภาษณมีความเปOนไปไดRเพียงใด และ
ควรแกRไขเพิ่มเติมหรือไมM อยMางไร และ 4) ทMานเห็นวMาโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรม
ของศาลชั้นตRนของไทยที่จะรองรั บการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีประเด็นสําคัญใดบRางที่ควรตR องเนR น
ดําเนินการ
การวิ เคราะหขRอมู ล ขR อมูล ที่ไดRจ ากการวิ จัยเอกสารใชRการวิเคราะหขRอ มูลแบบสั งเคราะห
พรรณนาขRอมูลที่ไดRจากการสัมภาษณเชิงลึกใชRการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) ดRวยการ
เรียบเรียงและจําแนกขRอมูลอยMางเปOนระบบ แลRวนํามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรRาง
ขRอ สรุ ป จากขR อ มู ลตM างๆ ที่ ร วบรวมไดR เพื่ อ จะไดR ศึก ษาประเด็ นตM างๆ แบบเชิ ง ลึ กตรงประเด็ นและ
วิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงทฤษฎี และเพื่อพิสูจนวMาขRอมูลที่ผูRวิจัยไดRมานั้นมีความ
ถูกตRองและตรงกับความเปOนจริงหรือไมMในระหวMางการเก็บรวบรวมขRอมูลทั้งจากการวิจัยเอกสาร และ
การสัมภาษณ ผูRวิจัยมีการตรวจสอบความถูกตRองและความนMาเชื่อถือของขRอมูลโดยใชRวิธีการตรวจสอบ
แบบสามเสRา (Methodological Triangulation) ของ Denizen (สุภางค จันทวานิช, 2554 : 129-130)
เปOนการแสวงหาความเชื่อถือไดRของขRอมูลจากแหลMงที่แตกตMางกัน ทั้งการตรวจสอบสามเสRาดRานขRอมูล
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(Data Triangulation) คือ แหลMงขRอมูลเอกสารที่ผูRวิจัยไดRมานั้นถูกตRองหรือไมMใชRการรวบรวมขRอมูลเรื่อง
เดียวกันที่มาจากแหลMงตMางกันวิธีตรวจสอบคือการสอบแหลMงที่มาของขRอมูลทั้งดRานเวลาสถานที่และ
บุคคล เพื่อดูวMาถRาแหลMงขRอมูลเปลี่ยนไปขRอมูลจะเหมือนเดิมหรือไมMการตรวจสอบสามเสRาดRานทฤษฎี
(Theory Triangulation) เพื่อพิสูจนวMาถRาผูRวิจัยใชRแนวคิดทฤษฎีที่ตMางไปจากเดิมจะสMงผลใหRการตีความ
ขRอมูลแตกตMางกันมากนRอยเพียงใด และการตรวจสอบสามเสRาดRานผูRวิจัย (Investigator Triangulation)
คือพิสูจนวMาผูRวิจัยแตMละคนจะไดRขRอมูลตMางกันอยMางไรโดยใชRขRอมูลจากผูRวิจัยหลายคนที่วิจัยเรื่องเดียวกัน
มาตรวจสอบวM าไดR ขRอ มู ล ผลการวิ จั ย ตรงกั นหรื อไมM จากนั้ น จั ดระบบขR อ มู ล ใหR เ ปO น หมวดหมูM และ
กลั่นกรองขRอมูลเพื่อคRนหาองคประกอบและตัวบMงชี้สรRางความสัมพันธระหวMางตัวแปรตMางๆจากแนวคิด
ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เคยมีมากMอนแลRวนําขRอมูลที่เก็บรวบรวมมาเปรียบเทียบกับโมเดลทีส่ รRางไวR
ตามทฤษฎีวMามีความสอดคลRองหรือแตกตMางกันอยMางไร
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึ ก ษาองคประกอบและตั วบM ง ชี้ ค วามเปO นเลิ ศในการอํ า นวยความยุ ติธ รรม
ตามมาตรฐานสากลเปรียบเทียบกับของไทย พบวMาผูRทรงคุณวุฒิเห็นดRวยกับผลศึกษาองคประกอบและ
ตัวบMง ชี้ความเปOนเลิ ศในการอํ านวยความยุติธรรมของศาลยุ ติธรรมชั้ นตR นที่ผูR วิจั ยนํ าเสนอวM ามี ความ
เปOนไปไดR โดยผูRวิจัยไดRปรับปรุงตามขRอเสนอแนะของผูRทรงคุณวุฒิแลRวไดRองคประกอบ 4 มิติ 80 ตัวบMงชี้
ดังนี้
6.1.1 มิติป^จจัยนําเขRาการอํานวยความยุติธรรม แบMงไดR 4 ดRาน คือ 1)ภาวะผูRนําทางการ
บริ ห าร 10 ตั วบM ง ชี้ โดยใหR ตัวบM ง ชี้ ดRานทรั พ ยากรบุคคลเปO นอันดั บ แรกวM า ตR องมี วิสัยทั ศนกวR างไกล
บริหารงานเชิงกลยุทธไดRสอดคลRองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และตัดสินใจอยMางมีประสิทธิภาพเนRน
การมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม รักษาภาพลักษณและคุณธรรมอันดีงามของศาลยุติธรรมไวRอยMาง
มั่นคงและสามารถเปOนตัวแบบที่ดีมีความรูR ความสามารถ มีศิลปะในการชี้แนะ จูงใจ และสั่งการ หรือ
บริหารงานไดRเหมาะสมกับบทบาทหนRาที่ใหRบรรลุวัตถุประสงคองคการ ตRองเรMงพัฒนาระบบกลั่นกรอง
สมรรถนะทางการบริหารอยMางมีประสิทธิภาพอยMางแทRจริงในการคัดเลือกผูRบริหารศาลการแตMงตั้งใหR
ดํ ารงตํ าแหนM ง ผูR บ ริ ห ารศาลควรยึ ดความรูR ความสามารถ และความเหมาะสมเปO นเกณฑจั ดระบบ
คMาตอบแทนตําแหนMงวิชาชีพสายคดี และตําแหนMงทางการบริหารอยMางเสมอภาคจัดตั้งและพัฒนาหนMวย
เชี่ ยวชาญเฉพาะคดี สํ าคั ญ หรื อ คลั ง สมองเฉพาะคดี ( Special Guru) ที่ เ ปO นนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ
นอกเหนื อ จากคดี ชํ านั ญ พิ เ ศษ เชM น หนM ว ยงานเชี่ ย วชาญคดี ทุ จ ริ ต คดี ย าเสพติ ด คดี เ ลื อ กตั้ ง คดี
สิ่งแวดลRอม 2)นโยบายและการวางแผน 7 ตัวบMงชี้ โดยใหRตัวบMงชี้ดRานนโยบายและแผนกลยุทธสูMการ
บริ ก ารที่ เ ปO นเลิ ศของศาลเปO นลํ าดั บ ตM อ มาวM า ศาลตR อ งรั ก ษามาตรฐานของการบั ง คั บ ใชR ก ฎหมาย
ผูRพิ พ ากษา เจR าหนR าที่ ผูRใชR บ ริ ก ารทางศาลและผูRมี สM วนไดR เ สี ยควรมี สM วนรMวมในการพั ฒ นานโยบาย
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แนวทางและการวางแผนการปรับปรุงกระจายอํานาจการตัดสินใจทางการบริหารใหRกับสํานักอธิบดี
ผูRพิพากษาภาคดRานการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการกลั่นกรองคดีสําคัญ จัดระบบ
ขRอมูลสารสนเทศและวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ
ของศาลพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลโดยกําหนดมาตรฐานตําแหนMงผูRพิพากษาศาลยุติธรรมชั้นตRนใน
ภูมิภาคใหRมีความอาวุโสสูงเปOนมาตรฐานเดียวกันกับศาลชั้นตRนในกรุงเทพมหานครโดยใหRเลื่อนชั้นตาม
ระยะเวลา และสมรรถนะความเชี่ยวชาญโดยไมMยึดกรอบตําแหนMงในแตMละชั้นศาลพัฒนาระบบสMงเสริม
ความกRาวหนRาในเสRนทางอาชีพ(Career Path) ของผูRพิพากษารายตําแหนMงตามสมรรถนะ (เชี่ยวชาญ)
และความถนั ด (ชอบ) และมี แผนการพัฒนาบุคลากรของศาลที่เ กิดจากการมี สMวนรMวมของบุคลากร
3) ทรัพยากรการบริหาร 6 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ศาลจะบรรลุสูMการใหRบริการอํานวยความยุติธรรมที่เปOน
เลิศไดRตRองมีความพรRอมดRานทรัพยากรบุคคลเครื่องมือเทคโนโลยี และงบประมาณบุคลากรศาลตRองเปOน
ผูRที่มีความรูRความสามารถ เคารพในคุณคMาทางวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติภารกิจอํานวยความยุติธรรม
ไดRดีที่สุดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพ ในการใชRทรัพยากร
อยMางคุRมคMาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเขRาถึงขRอมูลในการวินิจฉัยคดีของศาล
พัฒนาสมรรถนะความเปO นมืออาชี พใหRกับบุ คคลากรอยMางสม่ําเสมอ และนํ านวัตกรรมเทคโนโลยีม า
สนับสนุนการบริการสูMความเปOนเลิศเพื่อใหRเกิดการอํานวยความยุติธรรมอยMางสมบูรณ (D-Court) เชMน
ระบบติดตามสํานวนคดีทางเว็บไซต (Tracking System) เปOนตRน 4) มาตรฐานความประพฤติของตุลา
การ4 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ตัวชี้วัดความเปOนเลิศของศาลที่สําคัญประการหนึ่งคือศาลตRองพัฒนาระบบ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร โดยเฉพาะอยMางยิ่งผูRพิพากษาตRองดํารงตนอยMางเหมาะสมโดยยึดมั่นใน
หลักคMานิยมพื้นฐานความยุติธรรมอยMางเครMงครัด ไดRแกM หลักความเสมอภาคความเปOนธรรม ความเปOนกลาง
ความเปOนอิสระในการวินิจฉัย ความสามารถ ความซื่อสัตยความโปรMงใส ความเขRาถึงไดR ความรวดเร็ว
ทั นกาลและความแนM น อนเชื่ อ ถื อไดR ผูR พิ พ ากษาไมM ควรใชR เ สรี ภ าพในการแสดงออกหรื อ การชุ ม นุ ม
ที่อาจกระทบตMอการผดุงไวRซึ่งความยุติธรรมความเปOนกลางและความเปOนอิสระของตุลาการ
6.1.2 มิติกระบวนการจัดการ (Management Process) แบMงเปOน 4 ดRาน คือ 1)การบริหาร
จั ดการในชั้ นศาล 3 ตั วบM ง ชี้ โดยเห็ นวM า ตR อ งเรM ง จั ดระบบปรั บ เปลี่ ยนสายงานของผูR พิ พ ากษาตาม
สมรรถนะ(Switch) ระหวMางสายงานคดีกับสายงานบริหารและจัดโครงสรRางของศาลชั้นตRนใหRประชาชน
เขRาถึงบริการของศาลไดRสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเชMน การจัดตั้งศาลแขวงครอบคลุมทุกอําเภอ ปรับปรุง
โครงสรRางศาลจัง หวัดขนาดกลางและขนาดใหญMเพื่อยกระดับใหRสอดรับ กับหลักความเชี่ยวชาญดRาน
วิชาชีพโดย แบMงเปOนแผนกตMางๆ เชMน แผนกคดีแพMง แผนกคดีอาญา แผนกคดีสิ่งแวดลRอม และแผนกคดี
ทุจริต 2)กระบวนพิจารณาคดี 6 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ศาลตRองรักษามาตรฐานในการวินิจฉัยคดีอยMาง
เครMงครัด เปOนธรรม และเชื่อถือไดRเชMน การมีคูMมือและแนวทางประกอบการใชRดุลพินิจในการตัดสินคดี
แตMละประเภทใหRเปOนมาตรฐานเดียวกันและการมีแบบแผน(Platform) ในการใชRดุล พินิจเพื่ อใหRการ
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อํ านวยความยุ ติ ธรรมเปO นมาตรฐานเดี ย วและศาลตR อ งพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานตุ ล าการโดยใชR
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ( D-Court) เพื่ อ ใหR ร ะบบบริ ห ารจั ดการคดี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพรวมถึ ง การใชR
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินคดี มีระบบบันทึกภาพ และเสียงในหRองพิจารณาคดี
3)ความเปOนอิสระของตุลาการ 5 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ตุลการการตRองทําหนRาที่พิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีใหRอยูMภายใตRหลักความเปOนอิสระทั้งในเนื้อหาและในทางสMวนตัวตามหลักนิติธรรมการพิจารณาชี้ขาด
ตัดสินคดีตRองปราศจากอิทธิพลของผูRพิพากษาอื่น/ฝŒายบริหาร/ฝŒายนิติบัญญัติ/ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
หรือพลเมืองกระบวนการพิจารณาคดีตRองกระทําโดยเป‡ดเผยตMอสาธารณชนและดําเนินการอยMางเปOน
กลาง เปOนธรรมและเคารพตMอสิทธิของคูMความบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการอยMางเปOน
กลางและสรR างสรรคตMอ คํ าพิ พ ากษาเพื่อ ประโยชนแหMง ความยุติธรรมและการพั ฒนาหลั กกฎหมาย
4)ระบบจริยธรรมของตุลาการ 6 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ศาลมีระบบการประเมินจริยธรรมของผูRพิพากษา
ตามมาตรฐานสากล มีระบบการประเมินจริยธรรมของผูRพิพากษาแบบ 360 องศา หรือใชRมุมมองการ
พิจ ารณา ในหลากหลายมิติจากผูR มี สMวนเกี่ยวขR องทั้ งภายในและภายนอกศาลอยMางโปรMง ใสสามารถ
ตรวจสอบไดR ส ามารถนํ า ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมของผูR พิ พ ากษามาใชR ป ระกอบการพิ จ ารณา
ความกRาวหนR าในเสRนทางอาชีพ ผูRพิ พ ากษามีความมั่นคงในตําแหนM งคM าตอบแทนและใหR การคุR มกั นที่
เหมาะสมแกM ผูR พิ พ ากษาระบบการถอดถอนหรื อ ลงโทษผูR พิ พ ากษามี ความโปรM ง ใส เปO น ธรรมและ
ตรวจสอบไดR
6.1.3 มิติผลิตภาพของการอํานวยความยุติธรรม (Justice Administration Productivity)
แบMงเปOน 4 ดRาน 1)ความประหยัดและสามารถเขRาถึงไดR 5 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMาศาลตRองมีนโยบายหรือ
แนวทางการปฏิบั ติตMอผูRใชRบริ การของศาลทุก คนอยM างเทM าเทียมกัน ตRองใชRเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สMงเสริมการดําเนินคดีของศาลที่สามารถเขRาถึงไดRอยMางรวดเร็วมีระบบใหRขRอมูลเพื่อชMวยเหลือผูRตRองคดีที่
ไมMมีทนายความหรือตัวแทนปรับสภาพแวดลRอมใหRเอื้อตMอผูRใชRบริการทุกกลุMม เผยแพรMขRอมูลเกี่ยวกับการ
ใหRบริการและการเขRาถึงบริการของศาลแกMสาธารณชนอยMางสม่ําเสมอ 2)ความไวRวางใจและความเชื่อมั่น
8 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา สถาบันศาลจะดํารงสถานะเปOนที่พึ่งสุดทRายของประชาชนไดR ตRองมีบทบาทและ
ผลงานที่ไดRรับความไวRวางใจจากสาธารณชนสรRางความมั่นใจแกMผูRรับบริการ มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อ ง
รRองเรียน การจัดการเรื่องรRองเรียน และระบบตรวจสอบภายในที่เปOนอิสระโปรMงใสที่สามารถตรวจสอบ
และเชื่อถือไดR มีระบบสรRางการรับรูR เพื่อชMวยใหRผูRใชRบริการเขRาใจกระบวนการอํานวยความยุติธรรมทั้ง
งานบริ การดR านธุร การและการวิ นิจ ฉัยคดี ของศาลทุก ขั้นตอนใหRขRอมู ลเกี่ยวกั บประสิท ธิภาพในการ
ทํางานตามเวลาและมาตรฐานการบริการทุกดRาน พัฒนามาตรการเกี่ยวกับการเขRาถึงความยุติธรรมหรือ
บริ ก ารทางศาลตามสิ ท ธิ ของพลเมื อ งทุก คนอยMางเป‡ดเผยสนั บ สนุนใหR สื่ อเขR าถึง ขR อ มู ลและรายงาน
กระบวนพิ จ ารณาของศาลสํ ารวจความคิ ดเห็ นของผูRใชR บ ริ ก ารศาลเพื่ อ นํ าขR อ มู ล ไปแกR ป^ ญ หาตาม
ขRอแนะนําที่เหมาะสม 3) คMานิยมสะทRอนความเปOนเลิศทางการศาล 3 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMา ตัวชี้วัดความ
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เปO น เลิ ศของศาลที่ สํ าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ศาลตR อ งพั ฒ นาระบบมาตรฐานจริ ยธรรมของบุ คลากร
โดยเฉพาะอยMางยิ่งผูRพิพากษาตRองดํารงตนอยMางเหมาะสมโดยยึดมั่นในหลักคMานิยมพื้นฐานความยุตธิ รรม
อยMางเครMงครัด ตRองดํารงไวRความซื่อสัตยสุจริตความโปรMงใส ความแนMนอนเชื่อถือไดRความเปOนอิสระใน
การวินิจฉั ยคดีความเสมอภาค ความเปOนธรรม ความเปOนกลาง และความสามารถในการสรRางความ
ยุ ติธรรมที่ เ ขR าถึ ง ไดR ร วดเร็ วทั นกาล 4)มาตรการปq อ งกั นการทุ จ ริ ต 5 ตั วบM ง ชี้ โดยเห็ นวM า ศาลตR อ ง
เสริมสรRางความมั่นใจของประชาชนที่มีตMอจริยธรรม แนวปฏิบัติ และกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลมี
การเผยแพรMเหตุผลในคําพิพากษาหรือคําสั่ง รายการพิจารณาคดี นโยบายและรายงานประจําป•ของศาล
อยMางทันทMวงทีสรR างการมีสM วนรMวมของประชาชนในรูป แบบตM าง ๆ มีระบบบริหารจัดการและระบบ
ทะเบียนคดีที่ไดRรับการออกแบบมาเพื่อลดโอกาสการทุจริต มีการจัดสรรงานที่กําหนดไวRลMวงหนRาอยMาง
เป‡ดเผยและเปOนธรรมโดยระบบการหมุนเวียนสุMมหรือเปOนไปตามสมรรถนะของบุคลากร
6.1.4 มิติผลกระทบของการอํานวยความยุติธรรม(Justice Administration Impact)
แบMงเปOน 3 ดRาน คือ 1) คูMความในคดี 4 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMาความเปOนเลิศของศาลคือความพึงพอใจของ
คูMความหรือผูRใชRบริการ(Court User Satisfaction) วMาไดRรับบริการอํานวยความยุติธรรมทุกขั้นตอนตาม
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะความสามารถเขRาถึงไดR สะดวก รวดเร็ว อยMางเสมอภาคเปOนธรรมลดความ
เหลื่ อมล้ํ าคMาใชRจM ายในการดํ าเนิ นคดี (Cost Per Case) มี ความเหมาะสม 2)บุคลากรฝŒายตุลาการ
3 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMาบุคลากรศาลตRองมีทัศนคติที่ยึดประโยชนสMวนรวมและความเปOนธรรมของสังคม
(Social Justice) มีความเปOนอิสระ เปOนกลาง มีดุลยภาพทางอํานาจและเกาะเกี่ยวยึดโยงกับประชาชน
มีความเปOนมืออาชีพ การมีแผนพัฒนาตนเอง และความกRาวหนRาในสายงานอาชีพของบุคลากร เปOนบุคลากร
ศาลที่มีความกระตือรือรRน(Court Employee Engagement) 3)มาตรฐานของศาล 5 ตัวบMงชี้ โดยเห็นวMาผล
การพิจารณาคดีมีความถูกตRองทันสมัยสมบูรณยุติธรรม(Court File Integrity) การกําหนดวันพิจารณา
คดี(Trial Date Certainty) และระยะเวลาแลRวเสร็จ(On-Time Case Processing) เปOนไปตามปฏิทิน
การดําเนินการมี ระบบการยื่ นและสMง คําคูM ความหรือคํ าสั่ง ศาลและเอกสารอื่นโดยสื่ออิ เล็ก ทรอนิก ส
รวมถึงการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส(e-Payment) อยMางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
อัตราคดีที่แลRวเสร็จ(Case Clearance Rate) ในระยะเวลาที่เหมาะสม อัตราสMวนคดีคRางลMาชRา(Case
Backlog) ลดลงอยMางตMอเนื่องคMาธรรมเนียมศาลไมMสูงเกินไปสามารถเขRาถึงไดR(Access Fees)
6.2 ผลการสรR างกรอบแนวคิ ดโมเดลความเปO นเลิ ศในการอํ านวยความยุ ติธรรมของศาล
ยุติธรรมชั้นตRนที่เหมาะสมกับบริบทของไทยเพื่อนําไปใชRในการวิจัยเชิงปริมาณแลRวประเมินยืนยันความ
เปOนไปไดRตMอไป พบวMา ผูRทรงคุณวุฒิเห็นวMากรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรมชั้นตRนมีความเหมาะสมกับบริบทของไทยมากที่สุด ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน
7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาองคประกอบ และตั ว บM ง ชี้ ค วามเปO น เลิ ศ ในการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมตาม
มาตรฐานสากลเชิง เปรียบเที ยบกับ ของไทยตามวัตถุป ระสงคการวิ จัยขRอ 1 และไดRองคประกอบใน
4 มิติ 80 ตัวบMงชี้ โดยมีการประเมินยืนยันความเปOนไปไดRโดยผูRทรงคุณวุฒิแลRวครั้งนี้ เปOนการสังเคราะห
และคั ดสรรองคประกอบและตัวบMงชี้จ ากป^ จจัยนํ าเขR าเกี่ยวกับ มาตรฐานสากลดRานการอํ านวยความ
ยุติธรรมของสมาคมนานาชาติเพื่อความเปOนเลิศทางการศาล แนวคิดองคการตุลาการในอนาคต กรอบ
การดําเนินงานสากลเพื่อความเปOนเลิศทางการศาลและหลักการบริหารจัดการคดีเพื่อความเปOนเลิศใน
ยุคป^จจุบัน จึงมีความสอดคลRองกับหลักการสากลดังกลMาวทั้งในเปqาหมายของการดําเนินการ เนื้อหา
สาระขององคประกอบและตัวบMงชี้ความเปOนเลิศ และสอดคลRองกับเปqาหมายการพัฒนาใหRเกิดความ
สมดุลอยMางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ เพราะเปOนเปqาหมายที่จะนําไปสูMความสันติสุขในการอยูM
รMวมกันของมวลมนุษยชาติ ตัวอยMางเชMนสิงคโปรที่นํา IFCE มาประยุกตใชRจนประสบความสําเร็จในการ
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บริหารจัดการคดีในศาลชั้นตRนอยMางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปOนสังคมที่ศรัทธาและความเชื่อมั่น
ในการอํานวยความยุติธรรมของศาล อันเปOนป^จจัยพื้นฐานนําไปสูMการพัฒนาดRานเศรษฐกิจสังคมที่มั่งคง
ยั่งยืนกRาวหนRาสุดในอาเซียนและเปOนอันดับตRนๆ ของโลก
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงองคประกอบและตัวบMงชี้เกี่ยวกับความเปOนอิสระและจริยธรรมของ
ตุลาการที่ไดRจากการวิจัยครั้งนี้ยังพบวMาสอดคลRองกับงานวิจัยของ United Nations Development
Programme by Sofie Arjon Schütte, Paavani Reddy และ Liviana Zorzi (2016 : 8) เรื่อง
A Transparent and Accountable Judiciary to Deliver Justice for All ซึ่งเนRนระบบตุลาการที่
โปรMงใสสามารถตรวจสอบไดRใหRผูRใชRบริก ารสามารถเขRาถึงไดRโดยงMายการบริการแบบออนไลนชMวยลด
ขนาดของระบบราชการและบรรลุ ผลอยM างมี ป ระสิท ธิ ภาพเพื่ อความเชื่อ มั่นของสาธารณชนโดยไมM
ขัดขวางความเปOนอิสระของตุลาการ และสอดคลRองกับงานวิจัยของ UNDP, Michelsen (U4) และ
UNODC (AP-INTACT) (2019 : 5) เรื่องการประเมินความทRาทายและผลลัพธของการแทรกแซงการ
พัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ของความซื่อสัตยในการพิจารณาคดีผลการศึกษาพบวMายังมีขRอจํากัดของ
ความพยายามในการปฏิรูประบบตุลาการที่มีอยูMและที่เรียกรRองมากขึ้นและยังพบวMาความซื่อสัตย ความ
เปOนอิสระ และความเปOนกลางของกระบวนการยุติธรรมเปOนเงื่อนไขที่จําเปOนสําหรับการเขRาถึงอยMาง
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อความยุติธรรมและเพื่อปกปqองสิทธิมนุษยชนอยMางไรก็ตาม การเลือก
ปฏิบัติและการทุจริตมักจะปqองกันประชาชนโดยเฉพาะอยMางยิ่งคนจนและคนชายขอบจากโอกาสที่เทMา
เทียมและการปกปqองสิทธิของพวกเขา จําเปOนตRองเรMงพัฒนานวัตกรรมเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
สMวนการสรRางกรอบแนวคิดโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ชั้ น ตR น ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของไทยตามวั ต ถุ ป ระสงคการวิ จั ย ขR อ 2 ที่ ผูR ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ
ความสัมพันธโครงสรRางเชิงสาเหตุแลRววMามีความเหมาะสมกับบริบทของไทยมากที่สุดนั้น เนื่องจากมีการ
ยึดโยงกับกรอบแนวคิดความเปOนเลิศตามมาตรฐานสากลที่มีงานวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับความเปOน
เลิศการศาลสนับสนุนหลายเรื่องดังที่กลMาวอRางไวRแลRวขRางตRน
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขRอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ควรนํากรอบการดําเนินงานสากลเพื่อความเปOนเลิศทางการศาล(The International
Framework for Court Excellence : IFCE)ที่ครอบคลุมถึงขอบเขต 3 สMวน ประกอบดRวย ตัวบMงชี้ความ
เปOนเลิศ หลักคMานิยมทางการศาล และระบบประเมินผลความเปOนเลิ ศ มาเปOนตัวชMวยพื้นฐานในการ
ขับเคลื่อนความเปOนเลิศของศาลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานอํานวยความยุติธรรมของศาลชั้นตRนใหR
เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล
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8.2 ขRอเสนอแนะสําหรับผูRปฏิบัติ
8.2.1 ควรพัฒนาตนเองดRวยองคความรูRที่กRาวทันการเปลี่ยนแปลงและตระหนักในบทบาท
การอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลเพื่อบรรลุเปqาหมายการพัฒนาและสันติสุขที่ยั่งยืนรMวมกันของ
สังคมโลก
8.3 ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตMอไป
8.3.1 ควรนํากรอบแนวคิดที่ไดRจากการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ไปวิจัยเชิงปริ มาณหาความสัมพันธ
เชิงสถิติเพื่อสรRางโมเดลความเปOนเลิศในการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมชั้นตRน มีการทดลอง
ใชRในศาลยุติธรรมชั้นตRนที่เปOนพื้นที่ตRนแบบ(Sand box) และประเมินยืนยันโมเดลแลRวพัฒนาตMอยอดใหR
สามารถนําไปใชRกับศาลยุติธรรมชั้นตRนทั่วประเทศตMอไป
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