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บทคัดย่อ 
 
           การศกึษาวิจยัเร่ือง “ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ                  
ศาลอุทธรณ์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของการบริหารงานของศาลอุทธรณ์ การใช้หลัก           
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานศาลอุทธรณ์ในปัจจุบนัและ เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของศาลอุทธรณ์  ท่ี มีประสิท ธิ ภาพ  โดยการวิจัย 
แบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสารได้ด าเนินการโดยทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การวิจยัเชิงคณุภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ในการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  24 คน 
ประกอบด้วยกลุ่มท่ี 1 คือ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบตัิงาน ในศาลอุทธรณ์ จ านวน 12 คน กลุ่มท่ี 2 คือ
บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรม จ านวน 6 คน กลุ่มท่ี 3 คือ ผู้มาใช้บริการในศาลอทุธรณ์ จ านวน  
6 คน ส่วนประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงปริมาณ ได้เก็บแบบสอบถามจากประชากร
จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 193 คน และกลุ่มข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานในศาลอทุธรณ์ จ านวน 177 คน รวมทัง้สิน้ 370 คน 
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 ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ศาลอุทธรณ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ด้านนิติธรรม  คือ การตัดสินของผู้ พิพากษาต้องมี 
ความเป็นอิสระจากคู่ความ อิสระจากรัฐ และอิสระจากสังคมและไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใด  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ การจ่ายส านวนต้องเป็นความลับ ด้านความโปร่งใส คือ การจัด
ระบบงานผู้ ช่วยผู้พิพากษาในการคัดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปอ่านให้คู่ความฟัง   
ด้านการมีส่วนร่วม คือ การจดัประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจในการท างาน /
นโยบายของศาลอทุธรณ์ให้แก่ประชาชน ด้านความคุ้มคา่ คือ การมีระเบียบการใช้ทรัพยากร/วสัดุ
ครุภณัฑ์ท่ีเคร่งครัดและชดัเจน ด้านความรับผิดชอบ คือ การบริหารการพิจารณาคดีให้ส าเร็จลลุว่ง 
ทนัตามเวลาท่ีตัง้เป้าหมายไว้ จากนัน้ผู้ วิจยัได้น ามาสงัเคราะห์เพ่ือจดัท าเป็นรูปแบบยทุธศาสตร์
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของศาลอุทธรณ์  โดยใช้ช่ือว่า 4 Ps Judicial  
Governance Strategies  Model ซึง่ประกอบด้วย 

1. รูปแบบยุทธศาสต ร์บุคลากร  (Person) การด า เนิ น งานประการแรก 
ศาลอุทธรณ์ต้องพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานด้วยหลักนิติธรรมและความรับผิดชอบ 
ในวิชาชีพการด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
การอ านวยความยตุิธรรมท่ีมีกฎเกณฑ์ท่ียตุธิรรมและชดัเจน ประการท่ีสองจะต้องมีการด าเนินการ
แบ่งแยกอ านาจและถ่วงดุล รวมทัง้  มีระบบตรวจสอบท่ีผู้ บริหารต้องให้ความส าคัญกับระบบ 
ธรรมาภิบาล   

2. รูปแบบยุทธศาสตร์นโยบาย (Policy) การด าเนินงานประการแรกศาลอทุธรณ์
ต้องส่งเสริมการสร้างนโยบายท่ีเคร่งครัดตัง้แต่ศาลชัน้ต้นให้มีความเข้มแข็งในการพิจารณาคดี  
เพ่ือแบ่งเบาภาระงานให้ศาลอุทธรณ์การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  
ต่าง ๆ มีความทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ กฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกาของประชาชนและกฎหมายวิธีพิจารณาความต่าง  ๆ
ประการท่ีสอง การจดัประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจในการท างาน/นโยบาย
ของศาลอุทธรณ์ให้แก่ประชาชนสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ ระหว่างรัฐและประชาสงัคมโดยเน้น
การมีสว่นร่วมของประชาสงัคมในแผนงานและนโยบาย  

3. รูปแบบยุทธศาสตร์กระบวนการ (Process) การด าเนินงานประการแรก 
ศาลอทุธรณ์ต้องมีกระบวนการท างานท่ีมีความโปร่งใส ประการท่ีสองการบริหารการพิจารณาคดี 
ให้ส าเร็จลุล่วงทันตามเวลาท่ีตัง้เป้าหมายไว้โดยมีการพัฒนาดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการคดี การก าหนดมาตรฐานด้านระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
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4. รูปแบบยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน (Practice) การด าเนินงานประการแรก 
ศาลอุทธรณ์ต้องส่งเสริมความร่วมมือของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสร้างมีความรู้สึก
รับผิดชอบในผลของการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดการร่วมมือและช่วยกันปฏิบตัิงานให้ทันเวลาและ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ประการท่ีสอง  การเน้นการท างานเป็นทีมและ 
มีความพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือกนัแก้ปัญหาและร่วมมือกนัขจดัข้อขดัข้องตา่ง ๆ ในการท างาน                          
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Abstract 
 

The research thesis aimed for studying the context of administration in 
the Court of Appeal and the application of good governance to obtain effective 
strategies to strengthen good governance in the Court of Appeal administration by 
applying mixed methods research. The researcher applied on documentary research by 
reviewing documents, literary theories, and researches related to both domestic and 
foreign, qualitative research by in-dept interview method and quantitative research by 
questionnaires method. For the Qualitative method, the researcher had accumulated the 
information from 24 experienced informants. The first group was comprised of 12 
executives in the Court of Appeal. The second group was comprised of 6 practitioners. 
The third group was comprised of 6 service recipients of the Court of Appeal. To 
achieve statistical result by using the Quantitative method, the questionnaires have been 
given to 2 groups. The first group was consisted of 193 justices and principal research 
judges of the Court of Appeal and the second group was consisted of 177 officers of the 
Court of Appeal, total 370 persons. 
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 The research found that the aspects of strengthening of good 
governance in the administration of the Court of appeal were that the rule of law aspect 
was to include effective decision of judges must be independent from the party, the 
State and the society and there are no other benefits. For the morality and ethics aspect, 
the idioms must be confidential. For the transparency aspect, there should organize the 
assistant judge to steer and check up the idioms before sending it to read and listen to 
the party. For the participation aspect, there should organize a proactive public relation 
to provide knowledge and understanding of the work of the Court of appeal. For the 
worthiness aspect, there should have resource strict and clear regulations. For the 
responsibility aspect, the executive proceedings should be on time. Then, the 
researcher has introduced a synthetic strategy to strengthen governance in the 
administration of the Court of appeal, called the 4 Ps Judicial Governance Strategies 
Model which was as followings; 

1. Person strategy model: The Court of Appeal organization must instruct 
every personnel to perform the duties under the rule of law and professional ethics for 
the fair legal framework and predictability. There also must be the system of check and 
balance including the executives control system in order to ensured that good 
governance is emphasized. 

2. Policy strategy model: The Court of Appeal organization must promote 
stringent policy of the Court of First Instance to alleviate the Court of Appeal burden. The 
provisions and rules relating to the rights of appeal and procedural law should be 
amended in accordance with fairness and current situations. Inter communication 
between the court organizations and public must be established in order to increase the 
knowledge of the Court of Appeal policies by highlighting on the public participation. 

3. Process strategy model: Transparency must be a key principle of the 
organizations. The cases must be decided in due course and Key Performance 
Indicators must be developed to set the standard of time period in legal procedure. 

4. Practice strategy model: The Court of Appeal organization must 
encourage the cooperation between the executives and the officers to enhance the 
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efficiency of the results as well as operate as teamwork to eradicate any problems and 
difficulties.  
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