
โครงการศึกษาวิจัยตอเนื่อง (คร้ังที่ 5  ปที่ 5)
เรื่อง

การวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดย
รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  และคณะ

1.  ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศาลรัฐธรรมนูญไทยไดเริ่ม

ปฏิบัติหนาที่เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 อาจกลาวไดวา ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรสําคัญที่สุดของ
กระบวนการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหนวยงานและประชาชนจะอาศัยศาล
รัฐธรรมนูญเปนที่พ่ึงสูงสุดเพื่อชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง ตลอดจนการปฏิรูปทาง
การเมืองการปกครองและการบริหารของไทย  เพราะมีอํานาจที่จะบังคับใหทุกฝายปฏิบัติตามไมวา
จะเปนฝายบริหาร ติบัญญัติ รือตุลาการ แตถาตุลาการยอหยอนในการปฏิบัติหนาที่ยินยอมให
กฎหมายลําดับรอง เชน ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี
อํานาจเหนือรัฐธรรมนูญ หรือพิจารณาวินิจฉัยคดีในทิศทางที่ทําใหรัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธิ์
หรือยินยอมใหฝายการเมืองครอบงําการพิจารณาวินิจฉัยคดีแลว รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) และประชาชนทั่วประเทศไดรวมมือกันรางขึ้นยอมลมเหลวในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนรากฐานแหงระบบการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศที่ตั้งอยู
บนอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บนหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน การปกครองภายใตกฎหมาย และความโปรงใส  อีกทั้งกระบวนการปฏิรูปดังกลาวยอม
ลมเหลวตามไปดวย

โครงการศึกษาวิจัย  เร่ือง  วิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญ จะมีประโยชนสําคัญหลายประการ เปนตนวา (1) รับทราบองคความรูและแนวคิดสําคัญ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลและขอเท็จจริงในอดีต ปจจุบัน และความคิดเห็นทางวิชาการจากการวิจัย
อันเปนลักษณะของขอมูลสําหรับอนาคตดวย (2) ชวยขยายความหมายของตัวบทแหงรัฐธรรมนูญ
(3) มีสวนชวยใหเห็นผลของการนําบทบัญญัติไปบังคับใช ซ่ึงอาจนําไปสูการแกไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญถาบทบัญญัติน้ันขัดตอความตองการของประชาชน  (4) เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน จะมีสวนชวยใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ิมความระมัดระวังและความรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ไปในทิศทางที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวม อันจะมี
สวนชวยใหศาลรัฐธรรมนูญเปนที่เชื่อม่ันเลื่อมใส และศรัทธาของประชาชนตลอดไป (5) มีสวนชวย
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สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่ยังขาดแคลนตําราและงานวิจัย
ในแงมุมตาง ๆ อีกมาก (6) ชวยกระตุนใหประชาชนเกิดตื่นตัว  ม่ันใจ กลาที่จะใชสิทธิเสรีภาพ และ
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพ่ิมมากขึ้น ๆ และ
(7) ยังมีสวนสําคัญตอการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหมเม่ือคนเกาตาย ลาออก หรือหมด
วาระ โดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการคัดเลือกจะไดทราบและเขาใจแนวคิดหรืออุดมการณของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทานวาเปนอยางไร  เปนไปในทิศทางใด  แลวนําขอมูลดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาสําหรับคัดเลือกบุคคลที่มีแนวคิดหรืออุดมการณที่ประเทศชาติและประชาชน
โดยสวนรวมตองการเขาไปดํารงตําแหนงแทน  โดยอาจเขาไปในลักษณะที่ชวยลด เพ่ิม  หรือ
ถวงดุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู เพ่ือใหมีจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากเพียงพอที่จะรวม
กันวินิจฉัยไปในทิศทางที่ประชาชนในยุคสมัยน้ันตองการ ทั้งน้ีเพราะองคประกอบของศาล 
รัฐธรรมนูญจะมีผลตอทิศทางของการวินิจฉัย  ปจจุบันวุฒิสภายังไมมีกระบวนการคิดแบบนี้  และ
ยากจะกระทําไดถาปราศจากการวิเคราะหชี้นําของนักวิชาการที่วิเคราะหขอมูลไดชัดเจน

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน โครงการศึกษาวิจัยน้ีจึงเปนเรื่องใหมที่สําคัญ จําเปน เปนที่
สนใจอยางกวางขวาง และนับวันจะเพ่ิมความสําคัญมากขึ้น ๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการ 
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

2.  วัตถุประสงคของโครงการ
เปนการศึกษาวิจัยตอเน่ืองจากโครงการศึกษาวิจัยภายใตชื่อเรื่องเดียวกันน้ีซ่ึงไดดําเนินการ

แลวเสร็จไปแลว 4 ครั้ง กลาวคือ (1) ครั้งที่ 1 ป 2545 (เลมที่ 1 มีเลมเดียว), (2) ครั้งที่ 2 เดือน
เมษายน ป 2546 (เลมที่ 2 - เลมที่ 5 รวม 4 เลม), (3) ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ป 2547 (เลมที่ 6 -
เลมที่ 8 รวม 3 เลม), และ (4) ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน ป 2548 (เลมที่ 9 - เลมที่ 11 รวม 3
เลม) เฉพาะครั้งที่ 4 น้ี กําลังอยูในระหวางการพิจารณาจัดพิมพ โปรดดูตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

การศึกษาวิจัยครั้งที่ 5 น้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อ
2.1 วิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ป 

2547 ทุกเรื่อง
2.2 วิเคราะหภูมิหลังของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ซ่ึงครอบคลุมเร่ือง การศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน ป 2547
2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบคําวินิจฉัยและขอมูลตัวเลขที่สําคัญ ตั้งแตป 2541-2547
2.4 เสนอแนะผลการศึกษาวิจัยที่สามารถใชเสริมหรือชี้นําสําหรับการพัฒนาโครงสรางและ

อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

2.5 จัดทําตารางสรุปคําวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ป 2547
2.6 จัดทําตารางคําวินิจฉัยที่วางบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญ ป 2547 เฉพาะประเด็น

สําคัญหรือประเด็นหลัก และทํายอนหลังตั้งแตป 2541-2547 (งานใหมที่เพ่ิมขึ้น)
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กลาวไดวา วัตถุประสงคสวนใหญของโครงการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 5 น้ี เปนไปทํานองเดียวกับ
โครงการศึกษาวิจัยครั้งที่ 4 แตไดมีการเพิ่มเติมบางเรื่องอีกดวย เชน จัดทําตารางคําวินิจฉัยที่
วางบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญทุกปยอนหลังตั้งป 2541-2547 รวมตลอดทั้งการพิสูจน
สมมติฐานที่ตั้งข้ึนใหม เชน (1) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน ปปช. กกต. และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ (2) คํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น นอกเหนือ
จากการพิสูจนซํ้าสมมติฐานเดิมที่ไดศึกษาและพิสูจนมาแลวเพียง 1 ป เชน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญสนับสนุนการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ และของฝายบริหาร รวมทั้งคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเอ้ืออํานวยตอผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

นอกจากนี้ หากมีการวิจัยสนาม จะมีการพิสูจนสมมติฐานตอไปน้ีดวย (1) ศาลรัฐธรรมนูญมี
อํานาจหนาที่หรือใชอํานาจหนาที่มากเกินไป (2) ศาลรัฐธรรมนูญไมควรมีอํานาจหนาที่สั่งยุบพรรค
การเมือง (3) กระแสสังคมหรือแรงกดดันจากมวลชนมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (4) 
รัฐบาลหรือฝายการเมืองมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และ (5) ผลกระทบที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับหลังจากมีคําวินิจฉัยที่ไมสอดคลองกับความตองการของฝายการเมือง

2.7 เตรียมการเพื่อจัดทําแผนซีดีรอม (CD-ROM) เพ่ือบันทึกเผยแพรผลงานวิจัย หากเห็น
สมควร

2.8 เตรียมการแปลคําวินิจฉัยบางสวนเปนภาษาอังกฤษ หากเห็นสมควร

3.  ขอบเขตการศึกษาวิจัย
3.1 สรุป จัดระบบ และวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่อง และคําวินิจฉัย

สวนบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละคนในทุกเรื่อง
3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคําวินิจฉัยที่สําคัญบางเรื่องที่เปนที่สนใจของประชาชน และ

วิเคราะหเปรียบเทียบคําวินิจฉัยที่เปนประเภทเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน รวมทั้งวิเคราะหวาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแตละคนลงคะแนนเสียงในแตละเร่ืองอยูในกลุมใหญหรือกลุมยอย ทั้งน้ีเพ่ือหาจุดยืน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละคน

3.3 วิเคราะหภูมิหลัง  ตลอดจนปรัชญาและแนวคิดทางนิติศาสตรและรัฐศาสตรของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละคน 

3.4 พิจารณาศึกษาแนวโนมของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและของตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญ

3.5 พิสูจนเพื่อยื่นยันหรือคัดคานสมมติฐานเดิม และสมมติฐานที่ตั้งข้ึนใหม
3.6 เสนอแนะแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การพัฒนาโครงสรางและอํานาจหนาที่ การพัฒนาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการพัฒนา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไปในทิศทางที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  อุดมการณ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนผลประโยชนของประเทศชาติและ
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ประชาชนโดยสวนรวมในยุคที่ประเทศชาติประสบปญหาวิกฤตหรือในยุคการปฏิรูปการเมืองของ
ประเทศไทย ทั้งน้ี เปนการนําขอมูลใหมมาเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนการสนับสนุน ยืนยัน หรือคัดคาน
ขอมูลเดิมที่ไดเสนอแนะไวแลว หรืออาจตั้งประเด็นใหม

3.7 จัดทําตารางดัชนีสรุปคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอจากครั้งที่ผานมา โดย
เร่ิมตั้งแตคําวินิจฉัยป 2547 หรือตั้งแตคําวินิจฉัยที่ 1/2547 ถึง คําวินิจฉัยที่ 64/2547 ซ่ึงมีจํานวน
64 เรื่อง

3.8 จัดทําตารางคําวินิจฉัยที่วางบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญ ป 2547 เฉพาะ
ประเด็นสําคัญหรือประเด็นหลัก รวมทั้งจัดทํายอนหลังตั้งป 2541-2547

3.9 จัดทําบทความ หรือ บทสรุปสําหรับผูบริหาร (executive summary)

ตารางที่ 1 โครงการศึกษาวิจัย 4 ครั้ง จัดแบงตาม ปของคําวินิจฉัย
โครงการศึกษา
วิจัย 4 ครั้ง
คําวินิจฉัย ป

จัดพิมพอยูใน
เลมที่… สวนที่…

(Volume… Part…)

ตั้งแต
คําวินิจฉัยที่…..

ถึง   คําวินิจฉัยที่…..

รวม
คําวินิจฉัย
กลาง

รวม
คําวินิจฉัย
สวนบุคคล

2541 เลมที่ 1  สวนที่ 1 คําวินิจฉัยที่  1/2541 ถึง 
คําวินิจฉัยที่ 16/2541

16 208

2542 เลมที่ 1  สวนที่ 1 คําวินิจฉัยที่ 1/2542 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 54/2542

54 701ครั้งที่ 1

2543 เลมที่ 1  สวนที่ 1
เลมที่ 1  สวนที่ 2

คําวินิจฉัยที่ 1/2543 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 64/2543 64 819

ครั้งที่ 2
2544

เลมที่ 2  สวนที่ 1
เลมที่ 2  สวนที่ 2
เลมที่ 2  สวนที่ 3

คําวินิจฉัยที่ 1/2544 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 51/2544

51 726

ครั้งที่ 3 2545
เลมที่ 3  สวนที่ 1
เลมที่ 3  สวนที่ 2
เลมที่ 3  สวนที่ 3

คําวินิจฉัยที่ 1/2545 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 64/2545

64 933

ครั้งที่ 4 2546 เลมที่ 4  สวนที่ 1
เลมที่ 4  สวนที่ 2

คําวินิจฉัยที่ 1/2546 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 52/2546

52 743

รวม โครงการศึกษาวิจัย 4 ครั้ง (คําวินิจฉัยตั้งแตป 2541-2546) 301 4,130
     กําลังอยูในระหวางการพิจารณาจัดพิมพโดยสํานักพิมพ
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ตารางที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย 4 ครั้ง  จัดแบงตาม ปที่จัดพิมพ และจํานวนเลม
โครงการศึกษา
วิจัย 4 ครั้ง

(ปที่จัดพิมพ)

จัดพิมพอยูใน
เลมที่… สวนที่…

(Volume.. Part …)

ตั้งแต
คําวินิจฉัยที่…..

ถึง   คําวินิจฉัยที่…..

รวม
คําวินิจฉัย
กลาง

รวม
คําวินิจฉัย
สวนบุคคล

จํานวน
หนา

ครั้งที่ 1 (2545)
มี 1 เลม

เลมที่ 1  สวนที่ 1 คําวินิจฉัยที่  1/2541 ถึง 
คําวินิจฉัยที่ 31/2543

101 1,302  1,369

ครั้งที่ 2 (2546)
มี 4 เลม

เลมที่ 1  สวนที่ 2
เลมที่ 2  สวนที่ 1
เลมที่ 2  สวนที่ 2
เลมที่ 2  สวนที่ 3

คําวินิจฉัยที่ 32/2543 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 51/2544

84 1,152  1,792

ครั้งที่ 3 (2547)
มี 3 เลม

เลมที่ 3  สวนที่ 1
เลมที่ 3  สวนที่ 2
เลมที่ 3  สวนที่ 3

คําวินิจฉัยที่  1/2545 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 64/2545

64 933 1,397

ครั้งที่ 4 (2548)
มี 2 เลม

เลมที่ 4  สวนที่ 1
เลมที่ 4  สวนที่ 2

คําวินิจฉัยที่  1/2546 ถึง
คําวินิจฉัยที่ 52/2546 52 743 1,571

รวม โครงการศึกษาวิจัย 4 ครั้ง (ป 2545-2548) มี 10เลม 301 4,130 6,129
     หมายถึง จํานวนหนาตามตนฉบับ ฉบับสมบูรณ แตเม่ือจัดพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพ จํานวน
     หนาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย

กําลังอยูในระหวางการพิจารณาจัดพิมพโดยสํานักพิมพ

4.  วิธีการศึกษาวิจัย
แบงเปน การวิจัยเอกสาร การวิจัยสนาม และการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
4.1  การวิจัยเอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย คํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  บทความ  ตลอดจนคําวิเคราะหวิจารณ
ของหนวยงานหรือบุคคล เชน  นักวิชาการ  นักการเมือง  และสื่อมวลชน

4.2  การวิจัยสนาม
4.2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร หรือผูมีประสบการณดานการเมืองการปกครองและการบริหาร เชน สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการขององคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ เปนตน

4.2.2  สัมภาษณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีสวน
ในการพิจารณาวินิจฉัย ตามความจําเปน
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4.3  การจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและความครบถวนของประเด็นที่วิจัย โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานหรือสมาคม
เชน มูลนิธิ ศ. ดร. อมร รักษาสัตย และสมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน เปนตน

5.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย
     การศึกษาวิจัยตลอดโครงการใชเวลา 12 เดือน นับแตวันที่ 1 เมษายน 2548 - 31 มีนาคม 2549

6.  งบประมาณ
การศึกษาวิจัยทั้งโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 990,000 บาท (เกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)

แบงเปนคาใชจายหมวดตาง ๆ แตถัวจายได ดังน้ี
6.1  คาตอบแทนผูอํานวยการโครงการ 1 คน นักวิจัย 1 คน และผูชวย 1 คน

1) ผูอํานวยการโครงการ
                        เดือนละ 20,000 บาท รวม 12 เดือน        เปนเงิน   240,000   บาท
   2) นักวิจัย 1 คน
                        เดือนละ 15,000 บาท รวม 12 เดือน          เปนเงิน   180,000   บาท

3) ผูชวย 1 คน
                        เดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน          เปนเงิน   120,000   บาท

6.2  คาวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม                     เปนเงิน   100,000   บาท
6.3  คาสัมภาษณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ                    เปนเงิน     50,000   บาท
6.4  คาจัดการสัมมนา และคาตอบแทนวิทยากร             เปนเงิน   100,000   บาท
6.5  คาแจงนับ ประมวลขอมูล และคาจัดพิมพ เปนเงิน    100,000   บาท
6.6  คาบริหารจัดการโครงการ  และเบ็ดเตล็ด เปนเงิน    100,000   บาท
                                                       รวมคาใชจายทั้งสิ้น     990,000   บาท

หมายเหตุ  ไมรวมคาจัดพิมพเปนเลมโดยสํานักพิมพ

7.  คณะผูดําเนินการศึกษาวิจัย
7.1  ที่ปรึกษาพิเศษของโครงการ 1 คน     :   ……………………………
7.2  ผูอํานวยการโครงการ  1 คน              :  รองศาสตราจารย ดร. วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ
7.3  นักวิจัย 1 คน     :   ………………………..
7.4  ผูชวย 1 คน     :   ………………………..
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8.  แผนการดําเนินงานศึกษาวิจัย
แผนการดําเนินงานศึกษาวิจัยตลอดโครงการ 12 เดือน ปรากฏในตารางขางลางนี้

                                    ระยะเวลา 12 เดือนแผนการ
ดําเนินงานศึกษาวิจัย      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12

1.  ปรึกษาหารือ  และ
    วางแผนปฏิบัติงาน

   1

2.  ศึกษาคนควา  และ
    รวบรวมเอกสาร

                                         9

3.  จัดทําและสงรายงาน
    ความกาวหนา

                       1

4.  เตรียมการสัมภาษณ
    และเก็บขอมูลสนาม

                                                                           3

5.  ประมวล และวิเคราะห
     ขอมูล

                                                                           1

6.  จัดทําและสงรายงาน
    การศึกษาวิจัยเบื้องตน

                                                                            1

7.  จัดสัมมนาเพื่อรับฟง
    ความคิดเห็น

                                                                                                 ½

8. จัดทําและสงรายงานผล
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ

                                                                                                  1

                26 มิถุนายน 2548
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