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งานวิจัยเรื่อง “โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๕ ประการ ได้ แ ก่ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาท โครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ และเขตอ านาจศาล รวมทั้ ง การด าเนิ น งานในมิ ติ ต่ า ง ๆ ของศาลปกครอง
(3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง และ (5) เพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพั ฒนาคุณภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง โดยใช้วิ ธีการสารวจเชิงปริมาณด้ว ยแบบสอบถาม
การสารวจเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการศึกษาพบว่า
ในภาพรวมประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองและการอ านวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ซึ่ง ผู้ที่เคยรับบริการมีความพึ งพอใจต่ อคุณภาพ
การให้บ ริการศาลปกครองอยู่ ใ นระดั บ มากขึ้น ไป โดยนั กวิ ช าการ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ กลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ ภาครั ฐ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชนหรือภาคธุ รกิจ องค์กรพั ฒนาเอกชน (NGOs) มีความพึ งพอใจ
เกี่ย วกับ บทบาทอานาจหน้ า ที่ ของศาลปกครองในปั จ จุ บัน และภาพลั กษณ์ ของศาลปกครอง มีความเชื่ อมั่ น ต่ อ
การดาเนินงานของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของศาลปกครองยังมี ข้อควรพัฒนาบางประการ อาทิ
ประชาชนยังมีการรับรู้ รู้จักศาลปกครองน้อย คดีประเภทต่างๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการ
ในการทาหน้าที่ของศาลปกครองยังปรับไม่ทันกับความหลากหลายของคดี มีระยะเวลาในพิ จารณาคดีนาน รวมถึง
ประเด็นการเกิดกรณี “ฟ้องผิดศาล” โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ควรพัฒนากลไกในการ
ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข่ า วสารต่ า งๆ การปรั บ ตั ว ในยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน
การให้บริการแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เป็นต้น โดยคาดหวั งว่าศาลปกครองควรเป็นองค์กร
ที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐให้ดีขึ้น และคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐ
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) เน้นการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน (Call Center) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่น ๆ
อาทิ สานั กงานตารวจแห่ง ชาติ เน้ นให้ข้อมู ลที่ประชาชนสนใจ เน้นให้ความรู้และสร้า งความเข้าใจในประเด็น ที่
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้น่าสนใจ ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่ายและมีการประชาสัมพั นธ์อย่างต่อเนื่อง สรุปเนื้อหาคาพิพากษาให้ประชาชน
สามารถเข้าใจได้ง่าย (2) ควรมีการประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่ างศาลต่างๆ ในการให้ ความรู้แก่ประชาชน
ประสานงานกับสานักงานคดีปกครองในพื้นที่เพื่อร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวคดีปกครองแก่บุคลากรภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การสร้างความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการให้ความรู้แก่องค์ปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัดให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
แก่ประชาชน ศาลปกครองควรร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ช่องทาง
การให้ความรู้ต่างๆ เพื่ อให้ประชาชนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ควรนาประสบการณ์จริงในคดี

ปกครองมาให้ความรู้ แก่ป ระชาชนโดยนาเสนอในลั กษณะคดี ตั วอย่า งที่ เข้า ใจง่า ย ควรมีการจัด อบรมให้ความรู้
หลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ กับ ประชาชนกลุ่ ม ต่ า งๆ พั ฒ นาระบบทนายอาสา ควรมี การให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ คาวิ นิ จ ฉั ย
หลักกฎหมายคดีปกครองจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปรับเนื้อหาความรู้ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ควรนาคดีที่ภาครัฐเป็นผู้กระทา
ผิดมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ควรนาคดีเด่นๆ มาเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้ ควรมี
การย่อคาพิพากษาเหมือนคาพิพากษาของศาลฎีกา การอบรมควรเป็นการอบรมในเรื่องขั้นตอนกระบวนการพิ จารณา
คดีของศาลปกครอง และควรเน้นการปฏิ บัติมากกว่ าทฤษฎี (3) พัฒนาความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองให้กับประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลการประเมินค่อนข้างน้อย การแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ
ที่ มี ต่ อศาลปกครองและสร้า งภาพลั ก ษณ์ ของการเป็ น องค์กรที่ ท างานร่ว มกับ ภาครัฐ และ (4) ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองในด้านที่ยังมีผลประเมินความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ ปรับปรุงขั้นตอนการบริการ
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าของคดี ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
คาสาคัญ ศาลปกครอง ความเชื่อมั่น การอานวยความยุติธรรม

