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ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง* 

        สุเมธ ม่วงไม้** 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ศาลแรงงานกลาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง และพัฒนา
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง โดยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ใน
ส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 8 คน 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง คือ ใช้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลักส าคญั 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรบัผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า น ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกดิความเป็นธรรมในส่วนของข้าราชการและประชาชน การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดีทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ที่มาติดต่อราชการ  

ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล, การปฏิบัติงาน, ศาลยุตธิรรม 

บทน า 

 ประเทศไทยมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็น การบริหารที่
สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสทิธิผล และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วม ปัจจุบันสถานการณด์้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การบริหารงานขององค์การภาครัฐท้ังภายในประเทศและต่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การส่งต่อข้อมลูข่าวสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน ขณะที่สภาพการณ์ต่างๆได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วก้าวเข้าสู่ยคุโลกาภิวัฒน์ แต่
การบริหารงานของหน่วยงาน องค์การภาครัฐ และสังคมไทยยังไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุดังกล่าวการที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์การภาครัฐ และภาคสังคม โดยการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) มาใช้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทย ให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นหรือเรยีกร้อง เกิดการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในแขนง
วิชาชีพต่างๆและองค์กรธุรกิจภาคเอกชน เพื่อจะได้มีบทบาทตรวจสอบ ติดตามการบรหิารการด าเนินงานของ
หน่วยงาน องค์การภาครัฐ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเกดิความโปร่งใสซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ
ประชาชน เมื่อประชาชนเกดิความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงาน องค์การภาครัฐ การ
ขับเคลื่อนการท างานของรัฐจะเปน็ไปด้วยความแข็งจากการมสี่วนรว่มของประชาชน ท าให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 ประเทศเริ่มให้ความสนใจและ
ใส่ใจต่อหลักธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทางภาคประชาชน หรือการเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมลูการบริหารงานภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้มีการวางหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีสาระส าคญั คือการสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั การมีส่วน 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 

 

ร่วมในทุกภาคส่วน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีเอาไว้ด้วย และได้วางแนวทางเพื่อการพัฒนาการสรา้งระบบบริหารจัดการทีด่ี ปราศจากการ
ทุจริต มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่การป้องกันปัญหาอันเกิดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปช่ัน ต่อมาได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐด าเนินการบริหารจดัการโดยยึดหลักการ 6 
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ต่อมาได้ยกเลิกระเบียบนี้ไปในปี พ.ศ.2547 บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา3/1 วรรคสาม ไว้ว่า “ในการปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตล่ะภารกจิ” อีกทั้งยังมี
สาระส าคญัระบุไว้ว่า การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน  ต่อมาไดม้กีารตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นแนวทางการวางหลักการที่ก าหนดวิธีปฏิบัตริาชการของ
ข้าราชการเพื่อให้เกิดการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นการปฏบิัติราชการของหน่วยงาน องค์การภาครัฐให้มี
ธรรมาภิบาล โดยการบริหารงานของหน่วยงาน องค์การภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในภารกิจ
รัฐ ลดขั้นตอนเกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ปรับปรุงส่วน
ราชการทันต่อเหตุการณ์ เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ เปิดประโยชน์สุขของประชาชน มีการประเมินผลการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ระบุเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลไว้ใน หมวด 4 ไว้ว่า
ข้าราชการหรือลูกจ้างต้องปฏิบตัหิน้าท่ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และใหก้ารบริการต่อ
ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล หมวด 5 รัฐต้องพัฒนาคุณภาพ คณุธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรฐั เพื่อให้การ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิหน่วยงานรัฐใช้หลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักทีส่รา้งและผดุงความยตุิธรรมให้แก่สังคมไทย ผา่นกลไกอ านาจอธิปไตยฝ่าย
ตลุาการ ทั้งการพิจารณาพิพากษาคดี ไกลเ่กลี่ย ระงับข้อพิพาทและคุ้มครองสิทธิเสรภีาพตามกฎหมายเพื่อให้ภาค
ส่วนต่างๆในสังคมไทยอยูร่่วมกันได้อย่างผาสุก ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม ใน
การปฏิบัตริาชการของศาลยุติธรรมนั้นได้น าวิธีบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี หรือธรรมาภิบาล มาเป็นหลักในการ
บริหารและประยุกต์ใช้ในการท างาน  

ส านักงานศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานธุรการศาลยตุิธรรม อาทิ การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจดัการอาคารสถานที่ งานทาง
วิชาการ และงานส่งเสรมิงานตุลาการ ซึ่งลักษณะของงานเหล่านี้เปน็ไปตามลักษณะของการบริหารองค์กรหรือ
หน่วยงาน และที่ส าคัญคือการสนบัสนุนงานตุลาการอันเป็นภาระหลักให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ 
และเป็นเลิศในการอ านวยความยตุิธรรมบทบาทภารกจิของส านักงานศาลยตุิธรรม มีดังนี้ 1. ก าหนดนโยบายการ
บริหารด้านบุคลากร งบประมาณและแผนงานใหเ้ป็นไปตามหลักการสรา้งระบบบริหารกจิการบ้านเมอืงและสังคมที่
ดี (Good Governance) 2. ด าเนนิการด้านเลขานุการของคณะกรรมการตลุาการ (ก.ต.) คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยตุิธรรม (ก.ศ.) 3. สรรหาอัตราก าลังข้าราชการตลุาการและ
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ธุรการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและ
ระบบงานของศาลยตุิธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนด
ตวัช้ีวัดประสิทธิผลและมูลคา่ผลงานต่อหน่วย (Unit Cost) 6. ประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง 

 ส านักอ านวยการประจ าศาลแรงงานกลางเป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักงานศาลยุติธรรม มภีาระหน้าทีห่ลัก
ในทางธุรการและการสนับสนุนงานของส านักงานศาลยุติธรรมส าหรบัข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นทรัพยากรและ
เป็นกลไกท่ีมีความเกีย่วเนื่องโดยตรงกับประชาชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัตริาชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เท่ียงธรรม 
สุจรติโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการท างานมีความรบัผิดชอบในสิ่งท่ีได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือ
ตอบสนองต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผดิ มีศลีธรรม จริยธรรมในการท างาน สร้างความเท่าเทียมกันทาง
สังคมในการรบัโอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากศาลอีกด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วในช่วงที่ผ่านมาแม้ส านัก
อ านวยการประจ าศาลแรงงานกลางจะไดม้ีการอบรม และพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมอยา่งต่อเนื่องตลอดมา แต่
การปฏิบัติงานก็ยังไมส่ามารถปฏบิัติได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจากข้าราชการ
ศาลยุติธรรมยังขาดความเข้าใจในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างแท้จริง จึงควรที่จะด าเนินการแกไ้ขปัญหา
มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม และส านักงานศาลยตุิธรรมขึ้นได้  

 ดังนั้นด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดส านักอ านวยการ
ประจ าศาลแรงงานกลาง มีความสนใจศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาล
แรงงานกลาง เพื่อน าผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบญัชาส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการศาลยตุิธรรม ศาลแรงงานกลาง ให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์พันธ
กิจของส านักงานศาลยตุิธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร ( Documentary Research ) เป็นการศึกษาคน้คว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบตัิงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง รวมทั้งการสบืค้นจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 2. การวิจัยสนาม ( Field Research ) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ( Structured interview or Formal interview ) 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร ( Population ) ไดแ้ก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ( Sample ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จากระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน 4 คน  ระดับช านาญการ จ านวน 1 คน ระดบัปฏิบัตกิาร จ านวน 2 คน ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 
คน รวม 8 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วธิีการสัมภาษณโ์ดยสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ( Structured interview or Formal interview ) ลกัษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ 
โดยได้แจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนญุาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การวิจัยเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นขอ้มูล
ที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. การวิจัยสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลอืกวิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structure interview ) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ป
ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณต์ามข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัย สภาพปัญหา
และอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการศาลยตุิธรรม ศาลแรงงานกลาง 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจยัในรปูแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดีเป็นแนวทางส าคญัในการจัดระเบียบใหส้ังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้จักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสรมิความเข้มแข็งหรือ
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สร้างภมูิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยยีวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อนัเป็นคุณลักษณะส าคญัของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจัจุบัน  
 แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลได้รบัการยอมรับมากขึ้นประมาณทศวรรษ 1980 เมื่อธนาคารโลกได้เริม่น าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการก าหนดนโยบายกู้เงินกับประเทศก าลังพัฒนาแนวคิดดังกล่าวไดร้ับการขานรับจากองค์การ
ระหว่างประเทศหลายแห่ง ในปี 1966 IMF ได้ส่งเสรมิให้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เพื่อการตรวจสอบภาครัฐในการแก้ไขปญัหาคอร์รัปช่ัน 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2522, หน้า 3) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นลักษณะและวิถีทางของ
การใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรบัผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกีย่วกับการ
พัฒนาความโปร่งใสและข้อมลูข่าวสาร ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมรีะเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ในการบริหารกจิการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรอืส่งเสรมิให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญอยา่งน้อย 6 ประการดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับตา่งๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัย ประกอบอาชีพสุจรติจนเป็นนิสยัประจ าชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปดิเผยข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได ้
 4. หลักความมสี่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญัหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออื่นๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่
ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคดิเหน็ท่ีแตกต่าง 
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคณุภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบรูณ์ยั่งยืน 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการ
ภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบรหิารงานภาครัฐ เช่น 
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุม้ค่า การจัดการ
โครงสร้างที่กะทัดรดัและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคญั
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ต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคญั 
 การปฏิรปูระบบราชการใน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดนิเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น และประชาชนไดร้ับ
การอ านวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 การปฏิรปูระบบราชการ หมายถึง การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเมือง การบริหารเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการ
บริหารและการบริการภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม มีความสามารถในการให้บริการและพัฒนา และให้มี
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิรปูระบบราชการมิใช่เป็นสิง่ที่ใหม่ ทุกประเทศในโลกต่างก็มกีารปฏิรปูระบบราชการให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศตามล าดับ โดยทดลองใช้วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบภายในของแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ดี แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏริูปในระบบราชการในหลายประเทศต่างก็มีการน ามาปรับใช้มีอยู่
หลายแนวความคิด 
 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวความคิดนี้บางครั้งก็มีผู้เรียกว่าแนวคิดการ
บริหารการจัดการที่ดีแนวความคดินี้ไดร้ับการผลักดันจากธนาคารโลก (World Bank) ในการมุ่งเน้นให้ระบบการ
บริหารงานของราชการไดร้ับความเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนยังผลให้ประเทศพัฒนาไป
ในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งสาระส าคญัของแนวความคิดนี้ประกอบด้วย 
 1. ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา(Accountability) 
 2. ความโปร่งใส(Transparency)ในกระบวนการบริหารจัดการทุกข้ันตอน 
 3. การกระจายอ านาจ(Decentralization)เพื่อส่งเสรมิให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการ
บริหารงานทุกระดับ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติของภาครัฐ 
 4. การให้อ านาจแก่ประชาชน(Empowerment)เพื่อให้ประชาชนรับผิดชอบตนเอง มีอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น และอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได ้
 5. การมีส่วนร่วม(Paticipation)ได้แก่การมสี่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานภายใน
องค์การและระหว่างองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม และเกดิลักษณะการท างานสื่อสารสอง
ทาง(Two-way communication)คือมีทั้งลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน(Top-Down)และการน าเสนอจากระดับ
ล่างไปสู่ระดับบน(Bottom-Up) ซึ่งจะท าให้เกิดความคดิเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกดิขึ้นในหน่วยงานได้ 
 6. หลักนิติธรรม(Legal Framework) การบริหารโดยยึดหลักท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จะช่วยลดความ
ขัดแย้งในสังคมและองค์การได ้
 7. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ(Responsiveness) ข้าราชการจะต้องมีทัศนะคติว่าผู้มา
ขอรับบริการเปรียบเสมือนลูกค้า ต้องยึดประชาชนหรือผู้มาขอรบับริการมากกว่าท่ีจะมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา 
 8. หลักจริยธรรม(Ethics) องค์การที่บุคลากรทุกระดับในองค์การเปน็ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม ย่อม
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีภาพลกัษณะที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก 
 การปฏิรปูระบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้น าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลเุป้าหมาย ดังต่อไปนี ้
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 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ ์
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และไดร้ับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังน้ี 
 1. กระบวนการธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยตุธิรรม ศาลแรงงานกลาง มดีังนี้ 
  1.1 กระบวนการปฏิบตัิงานของข้าราชการศาลแรงงานกลางจะใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หรือหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 6 ประการ คอื หลักนิติธรรม หลักคณุธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลักความมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ค่า น ามาเป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลใหเ้กิดความเป็นธรรมในส่วนของข้าราชการและประชาชนทุกฝา่ย การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีดีทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ที่มาตดิต่อราชการ และส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 
  1.2 การบริหารราชการตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ เป็นตวัช้ีวัดสมรรถนะการท างานของแตล่ะต าแหน่ง
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีจรยิธรรม มีจติส านึกให้การใหบ้ริการและ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน เกิดการท างานเป็นทีม มี
ส่วนร่วม มีจติสาธารณะ 
  1.3 การให้บริการกับประชาชนอย่างเท่าเทียม ไมเ่ลือกปฏิบัติ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และมสี่วนร่วมในการออกความเห็นต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการให้บริการ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง มี
ดังนี ้
  2.1 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการศาลแรงงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ ยังไมรู่้ว่าการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ยังคงยดึติดกับแนว
ทางการปฏิบัติงานแบบเดิม ไม่ยอมเปลีย่นแปลงหรือเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  2.2 ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากร ยงัคงใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทัง้พลังงาน เช่นไฟฟ้า หรือ
วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ส่งผลใหต้้องแบ่งงบประมาณมาสนับสนุนในส่วนน้ีเกินความจ าเปน็ 
  2.3 ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ยังคงยึดติดกับรูปแบบวิธีปฏิบตัิงานแบบเดิมๆ ไม่พัฒนาความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย ไม่ใส่ใจต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน ขาดการมสี่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
  2.4 ปัญหาด้านการให้บริการประชาชน ยังคงยึดติดในความเป็นข้าราชการของตนจนขาด
จิตส านึกในการใหบ้ริการ ไม่ใส่ใจที่จะบริการประชาชน ขาดจิตสาธารณะ ไมเ่ป็นแบบอย่างทีดีให้กับประชาชน เกิด
ภาพลักษณ์ทีไ่มด่ีต่อองค์การ 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง ตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตังิานของข้าราชการศาลยตุิธรรม ศาลแรงงาน
กลาง มีดังนี ้
  3.1 จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการน าไปปรับใช้ในการ
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ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  โดยหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากรได้เปดิรับแนวทางใหม่ และเกิด
การมีส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างาน 
  3.2 ปลูกฝังจิตส านึกในการให้บริการ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ให้กับข้าราชการศาล อบรมจริยธรรม
แก่ข้าราชการศาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และอบรมวิธีการให้บริการต่อประชาชนท่ีถูกต้อง 
  3.3 อบรมและปลูกฝังและสร้างจติส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อลดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
  3.4 สร้างสร้างแรงจูงใจหรือขวัญก าลังใจแก่บุคลากร โดยให้บคุลากรในหน่วยงานเกิดความรัก
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน ท างานเป็นทีม 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 กระบวนการของธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง ใช้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 6 ประการ คือ หลักนติิธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า น ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในส่วนของข้าราชการและประชาชนทุกฝ่าย การปฏบิัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีดีทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัตงิานเองและผู้ที่มาติดต่อราชการ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2522) ได้อธิบายไว้ว่า 
เป็นลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบท
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ในการบริหารกิจการบ้านเมอืงและสังคมที่ดคีวรจัดหรือส่งเสรมิให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคญั
อย่างน้อย 6 ประการดังนี้ หลักนติิธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกตอ้งดีงาม โดย
รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยดึถือหลักนี้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจรติจนเป็นนิสัยประจ าชาติ หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสรา้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจง้ความเห็นการไตส่วนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ หลักความรับผดิชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน หลักความคุม้ค่า ได้แก่ การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยดั ใช้
ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรคส์ินค้าและบริการที่มีคณุภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยั่งยืน การบริหารราชการตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
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ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรบัใช้ เป็นตัวช้ีวัดสมรรถนะการท างานของแต่ละ
ต าแหน่งเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีจริยธรรม มจีิตส านึกให้การให้บริการและ เกิดความเชี่ยวชาญในงาน เกดิการท างาน
เป็นทีม มีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ์ (2560) การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กบัการ
บริหารงานภาครัฐ เชน่ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความ
คุ้มค่า การจดัการโครงสร้างที่กะทดัรัดและแนวราบ การเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ 
การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการใหบ้ริการแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเปน็ส าคัญ เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพราะว่า
กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลใหส้ภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคญั คือ ความเสือ่มถอยของ
ระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไมป่รับเปลี่ยนและพฒันาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่
องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย ดังนั้นการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจดัการภาครฐัซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆของ
ภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจดัการดังนี้ การให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน การก าหนด การวดัและการให้
รางวัลแก่ผลการด าเนินงานท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล การสร้างระบบสนับสนุนท้ังในด้านบุคลากร(เช่น การ
ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคณุธรรม) เทคโนโลยเีพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ การเปดิกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ท้ังการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันและ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวน
ตนเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า การให้บรกิารกับประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏบิัติ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างรวดเร็ว และมสี่วนร่วมในการออกความเห็นต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิด การบรหิารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าของ บุญ
เกียรติ การะเวกพันธุ์ (2560) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การปฏริูประบบราชการใน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใหบ้ริการแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบรหิารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น และประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า หมายถึงการ
บริหารราชการที่มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน การด าเนินการที่สะดวกและรวดเร็ว ใช้งบประมาณต่ ามี
ความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกจิของรัฐและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน การปฏริูประบบราชการในปี พ.ศ. 
2545 ได้น าแนวคิดการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังตอ่ไปนี้ เกิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสทิธิภาพและเกดิความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
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ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ปัญหาและอุปสรรคของธรรมาภบิาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

 1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการศาลแรงงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้ ยังไม่รู้ว่าการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ถูกตอ้งเป็นอย่างไรสอดคล้องกับงานวจิัยของ อภิสิทธ์ิ 
หนุนภักดี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม ผลการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลใน
องค์การภาคประชาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของธรรมาภบิาล ซึ่งจะเน้นถึง
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปน็ส าคัญ แต่ข้าราชการศาลแรงงานยังคงยึดติดกับแนวทางการปฏิบตัิงานแบบเดิม 
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตงิาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐัญาฎา ขาว
อุบล (2558) ได้ศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานศาลยุติธรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล ของศาลจังหวัด
ในสังกัดส านักงานอธิบดผีู้พิพากษาภาค 7 ผลการศึกษาพบว่า การสร้างทัศนคติการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าท่ีภาคปฏิบตัิ ซึ่งเป็นผูส้ัมผสัแห่งปัญหาโดยตรงในการเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหารในการออกกฎ 
ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ หรือในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ซ้ าซ้อนหรือล้าสมัย 

 2. ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากร ยังคงใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งพลังงาน เช่นไฟฟ้า หรือวัสดสุ านกังาน 
เช่น กระดาษ ปากกา ส่งผลให้ต้องแบ่งงบประมาณมาสนับสนุนในสว่นน้ีเกินความจ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐญาฎา ขาวอุบล (2558) ได้ศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานศาลยุติธรรมเชิงสร้างสรรคต์ามหลักธรรมาภิบาล 
ของศาลจังหวัดในสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย อย่าง
เป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได การมี ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการควบคุมภายใน มี
การตรวจสอบ และมีการบริหารความเสี่ยง 

 3. ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ยังคงยึดติดกับรูปแบบวิธีปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ไม่พัฒนาความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย ไม่ใส่ใจต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน ขาดการมสี่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินทวงศ์ (2556) ได้ศึกษา การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ผลการศึกษาพบว่า ปฏิบัติงานไมม่ีคุณภาพเพราะไมเ่ข้าใจ
สภาพสังคมประชาชนขาดจิตส านกึ การประเมินที่ไมเ่ป็นธรรมท าให้ขาดความรับผิดชอบ 

 4. ปัญหาด้านการให้บริการประชาชน ยังคงยึดติดในความเป็นข้าราชการของตนจนขาดจิตส านึกในการ
ให้บริการ ไม่ใส่ใจที่จะบริการประชาชน ขาดจิตสาธารณะ ไม่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับประชาชน เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่
ดีต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐญาฎา ขาวอุบล (2558) ได้ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบตัิงานศาลยุติธรรม
เชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล ของศาลจังหวัดในสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการศาล มีความคาดหวังกับการอ านวยความยุติธรรมของศาลอยา่งสูง เนื่องจากศาล
ยุติธรรมเป็นท่ีพึ่งสุดท้ายของประชาชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประสิทธิผล ของการปฏบิัติงานศาลยุติธรรม ควร
ค านึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเป็นส าคญั และไมเลือกปฏิบตัิ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานกลาง ตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏบิัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ศาล
แรงงานกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 



11 

 

 1. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง  โดยหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากรได้เปิดรับแนวทางใหม่ และเกดิการมสี่วน
ร่วมซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ รัทยานนท์ (2556) ได้ศึกษา ความ
คิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  ณ ส านักงานศลุกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง กรณีศึกษาการน าเข้าช่ัวคราว ตามพระราชก าหนดพิกัดอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530  ภาค 4 ประเภท 3 ญ 
ผลการศึกษาพบว่า เพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสมบรูณค์วรมีแนวทางการพัฒนาสาม
ประการ ประการแรก ควรจดัอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสารที่ใช้อยู่ และเปิดช่องทางสื่อสารอื่น ๆ 
เพื่อให้ตัวแทนออกของได้เข้ามามสี่วนร่วม ประการทีส่อง ควรเพิ่มอัตราก าลังคนให้มีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน 
และประการทีส่ามควร กวดขันการท างานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรอยา่งเข้มงวดเพื่อให้การปฏิบตัิพิธีการเกิดความ
รวดเร็ว อันเป็นการน าแนวคดิธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์กรอย่างสมบูรณ ์

 2. ปลูกฝังจิตส านึกในการให้บริการ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ให้กับข้าราชการศาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อริยะวรรณ พิมภา (2556) ได้ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ด้านหลักนิติธรรม ผู้บรหิารควรมีการออกกฎระเบยีบ ข้อบังคับให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และค านึงถึงผลประโยชน์ของบุคลากรทุกคน มีการอบรมจรยิธรรมแก่ข้าราชการศาลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และอบรมวิธีการให้บรกิารต่อประชาชนท่ีถูกต้อง 

 3. อบรมและปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อยา่งจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือ่ลด
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรุ่ง สาลผีล (2553) ได้ศึกษา การน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตัิงานของเทศบาล ในเขตอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า การ
จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กองต่างๆในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสดุของประชาชน 

 4. สร้างสรา้งแรงจูงใจหรือขวัญก าลังใจแก่บุคลากร โดยให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความรักสามัคคี รว่ม
แรงร่วมใจกันในการปฏบิัติงาน ท างานเป็นทีม สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2560) ได้กล่าว
สรุปว่า ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สิ่งแวดล้อมในการท างาน เชน่ การเห็นความส าคญัของประสิทธิภาพ การ
มุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ การมคีวามเชื่อถือได้ การมีระบบให้ก าลงัใจและประกาศความดีความชอบ การ
ปฏิบัติงานในแนวทางที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ควรปลูกฝังให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
ศาลแรงงานกลาง และสนับสนุนให้ข้าราชการได้ศึกษาหาความรูเ้กีย่วกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาตนเอง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท างานของตนเองในอนาคต 

 2. ส่งเสรมิและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับหลักธรรมาภิบาล ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏบิัติหน้าที่ของตนเอง 

 3. สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน ให้ตอบรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ช่วยให้พัฒนา
ความรู้ความสามารถเพิ่มพูนมากยิง่ขึ้น 
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 4. ผู้บริหารควรต้องเป็นแบบอยา่งที่ดี สร้างความขวัญก าลังใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของข้าราชการศาลยตุิธรรม และยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 
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