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กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

เปนอยางสูงที่สนับสนุนทุนวิจัยใหแกคณะผู วิจัยเพ่ือทําการศึกษาบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรม

ชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงาน

ศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและไดเล็งเห็น

ความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นของศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศซึ่งคณะผูวิจัยไดทําการวิจัยเพ่ือ

ศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

 

 นอกจากน้ีคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการของศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ 

เครือขาย ประชาชนที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอคณะผูวิจัย ตลอดจนสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

ทุกจังหวัดที่ชวยเหลือ ประสานงาน อํานวยความสะดวกใหแกคณะผูวิจัยในการเก็บขอมูลและ

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจรับงาน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่คอยช้ีแนะ ใหคําแนะนํา 

ใหคําปรึกษาที่ประโยชนตอการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย เจาหนาที่ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สุราษฎรธานี ที่คอยชวยเหลือ แนะนํา สนับสนุนและประสานงานในดานตางๆ ที่เก่ียวของจนทําให

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไปไดดวยดี 

 

คณะผูวิจัย 

ตุลาคม 2561 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

ยุติธรรมชุมชนเปนยุทธศาสตรและยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชนในชุมชน

เขามามีสวนรวมหรือเปนหุนสวนในการปองกันควบคุมจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท ลดและ

เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดตลอดจน 

คืนคนดีกลับสูชุมชนดวยการฟนฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีตประเพณีหรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน 

โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัยและเขาถึงความยุติธรรม แตระบบและกลไกที่ทํา

หนาที่ขับเคลื่อนสงเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชนตามนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

กระทรวงยุติธรรมน้ัน ยังคงมีความซับซอนและมีภารกิจที่ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนที่เปนรูปธรรม

อยางชัดเจนเพียงพอ เชน การไมมีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีกฎหมายเฉพาะที่

รองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของซึ่งเปนผลใหการดําเนินงานดังกลาวยังไม

สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ ต้ังเปาไวและขาดการสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรม

อาสาสมัคร เน่ืองจากในแตละปงบประมาณกําหนดใหมีการอบรมของอาสาสมัครเพียงหน่ึงครั้งเทาน้ัน

และสวนใหญมักจะกําหนดเฉพาะอาสาสมัครรุนใหมเปนผลใหอาสาสมัครรุนเกาไมไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ิมขึ้นและตอเน่ืองจึงทําใหขาดความเขาใจถึงองคความรู หลักการและรูปแบบการ

ดําเนินงานของยุติธรรมชุมชนอยางลึกซึ้งหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสังคมที่มีลักษณะ 

สูความเปนชุมชนเมืองสงผลทาทายตอความเขมแข็งของชุมชนในการที่จะรวมกลุมเพ่ือรวม 

กิจกรรมตางๆ ซึ่งศูนยยุติธรรมชุมชนอาจจะเปนกลไกหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยน

แนวคิดหรือนโยบายการบริหารงานยุติธรรมชุมชนทําใหงานยุติธรรมชุมชนอยูในภาวะไมเช่ือมโยง 

ขาดความตอเน่ืองและไมชัดเจนในการมอบหมายอํานาจที่แทจริงใหกับภาคประชาชนเพ่ือดําเนิน 

งานยุติธรรมชุมชนสงผลทําใหประชาชนมีความรูสึกวาไมสามารถพ่ึงพาและเขาถึงความยุติธรรมได

อยางแทจริง จากการศึกษาพบวา 

1. บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ภาพรวมมีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินงาน

เกี่ยวกับภารกิจทั้ง 6 ดานและเมื่อทําการวิเคราะหภาพรวมทั่วประเทศ พบวา มีบทบาทและศักยภาพ

ของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก 

2. ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม พบวา มีปญหาและอุปสรรคคือ ปญหาอุปสรรคดานงบประมาณ โครงสรางคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชน กฎหมายและระเบียบที่ยังขาดการบังคับใช คณะกรรมการและบุคลากรที่ขาด

ความรูความเขาใจ สถานที่/พ้ืนที่ คาตอบแทนและสิ่งจูงใจ การบูรณาการและความรวมมือ 



ค 

 

การโยกยายของเจาหนาที่อยูเปนประจําและยังมีปญหาและอุปสรรคดานอ่ืนๆ เชน การรับรูของ

ประชาชน การเขาถึงการใชบริการ รวมถึงความเช่ือมั่นของประชาชนตอศูนยยุติธรรมชุมชน 

3. ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน พบวา ปจจัยดานจิตอาสา 

การใหความสําคัญแกยุติธรรมชุมชน การสนับสนุน การประสานงาน การติดตามศูนยฯ การจัดการ 

พ้ืนที่ สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชน ความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับของประชาชนความรูและ

ทักษะ รวมถึงวิสัยทัศนของผูบริหารและเมื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพ

ของศูนยยุติธรรมชุมชน พบวา ภาพรวม ทั่วประเทศอยูในระดับมากและจากการทดสอบ พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนเหมือนกันประกอบดวยปจจัยดานการมี

สวนรวม ดานพ้ืนที่ ดานจิตอาสา ดานบุคลากรและประสบการณ ดานการยอมรับ/ความศรัทธา 

ดานนโยบาย ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ดานการสนับสนุน ดานการบูรณาการ 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ดานงบประมาณและดานสถานที่ต้ังซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. รูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นน้ัน ตองมีรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ

เกรด D ดังน้ี
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รูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A 

 

สถานที่ต้ัง 

- ตองมีสถานทีต้ั่งชัดเจน 

- การขึ้นปายของศูนยฯ 

รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ

โครงสรางรูปแบบที่ 1/2) 

คณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน (ตองมี

อัตราสวนที่เพียงพอและมี

จิตอาสา) 

ความเขาใจตอบทบาทและ

ภารกิจของศูนยฯ 

มีกฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ ในการ

รองรับอํานาจหนาที่ 

การจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน/ 

คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม

ตามภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- การชวยเหลือผูเสียหาย/เหยื่อ 

- การชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

การมีสวนรวม 

และจิตอาสา 

การผลักดันจาก

กระทรวงยุติธรรมในการ

ออกกฎหมาย 

เพ่ิมบุคลากร 

รัฐ/ภาคประชา

สังคม/เอกชน 

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ง 
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รูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D 

 

 

สถานที่ต้ัง 

- ตองมีสถานทีต้ั่งชัดเจน 

- การขึ้นปายของศูนยฯ 

 

รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ

โครงสรางรูปแบบที่ 1/2) 

คณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน (ตองมี

อัตราสวนที่เพียงพอและมี

จิตอาสา) 

 

 

ความเขาใจตอบทบาทและ

ภารกิจของศูนยฯ 

 

มกีฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ ในการ

รองรับอํานาจหนาที่ 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน/ 

คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยง 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรม

ตามภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจของศนูยยุติธรรมชมุชน 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- การชวยเหลือผูเสียหาย/เหยื่อ 

- การชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

การมีสวนรวม 

และจิตอาสา 

ความรู 

ความเขาใจ 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร/จิตอาสา 

เพ่ิมบุคลากร 

แรงจูงใจ 

วิสัยทัศนของ

ผูบริหาร 

การผลักดันจาก

กระทรวงยุติธรรมในการ

ออกกฎหมาย 

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รัฐ/ภาคประชา

สังคม/เอกชน 

จ 
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จากผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ

เกรดD จึงจําเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ใหมี

ประสิทธิภาพ 7 ดังน้ี 

กลไกขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 7 ขั้นตอน 

ที่ ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

สิ่งที่ควรดําเนินการ 

1. สถานที่ต้ัง กระทรวงยุติธรรม 

 ตองมีสถานที่ ต้ั ง

ชัดเจน 

 การขั้นปายศูนยฯ 

 ตองมีสถานที่ ต้ั ง

ชัดเจน 

 การขั้นปายศูนยฯ 

- ตองมีสถานที่ ต้ังใหแกศูนยฯ 

อยางครบถวน 

-  แสดงตัวตนของศูนยฯ โดย

ติดต้ังปายกํากับใหชัดเจน 

2. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยติุธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 1 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 2 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 1 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 2 

-  ปรับปรุ งโครงสรางรูปแบบ

คณะกรรมการศูนยฯ ใหเหมาะสม 

3. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม 

 มี บุ ค ล า ก ร ที่

เพียงพอ 

 มีจิตอาสา 

+ มีบุคลากรที่เพียงพอ 

+ มีจิตอาสา 

-  การเ พ่ิมบุคลากรเขามาทํา

หนาที่ในดานศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สงเสริมการมีจิตอาสาในชุมชน 

4. ความเขาใจตอบทบาทและภารกิจของศูนยฯ กระทรวงยุติธรรม 

 ความรูความเขาใจ

ตอบทบาทภารกิจของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

+ ความรูความเขาใจ

ตอบทบาทภารกิจของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

-  ส นับส นุนการฝ กอบรม ให

คณะกรรมการศูนย 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะ 

ประสบการณของคณะกรรมการ

ศูนยฯ อยางตอเน่ือง 

- การศึกษา/เรียนรู/ดูงานจาก

ศูนยยุติธรรมชุมชนนํารองหรือ

ศูนยตนแบบ 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ที่ ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

สิ่งที่ควรดําเนินการ 

5. กฎหมาย ระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ กระทรวงยุติธรรม 

+ กฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ 

+ กฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ 

- การผลักดันกฎหมาย ระเบียบ

และข อปฏิ บั ติ ต า งๆ  ให เป น

รูปธรรม 

6. การจัดสรรงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม 

+ ค า ตอบแทนและ 

เบ้ียเลี้ยง 

+ ค า ตอบแทนและ 

เบ้ียเลี้ยง 

- สนับสนุนการสรางแรงจูงใจ 

เชน รางวัลตางๆ  

- สงเสริมใหภาคเอกชน/สังคมใน

ชุมชนสนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

7. การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจ กระทรวงยุติธรรม 

 มี ค ว า ม รู ค ว า ม

เขาใจ 

 การมีสวนรวม 

 การมี จิ ตอาสา /

สรางแรงจูงใจ 

+ มีความรูความเขาใจ 

+ การมีสวนรวม 

+ การมีจิตอาสา/สราง

แรงจูงใจ 

- สรางรูปแบบการมีสวนรวม 

- การมีจิตอาสาของคนในชุมชน 

- มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 

สวนขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายสําหรับศูนยยุติธรรมชุมชน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดและกะทรวงยุติธรรม โดยม ี

ระยะเวลา 1-4 ป ดังตอไปน้ี 

1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ระยะเวลา 1-2 ป 

  1.1 ศูนยยุติธรรมชุมชนตองสงเสริมการสรางความรูความเขาใจใหแกคณะกรรมการ 

ศูนยฯ เกี่ยวกับบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน โดยมีการจัดอบรมศักยภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ตลอดจนการสงคณะกรรมการศูนยฯ เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนยฯ 
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  1.2 ศูนยยุติธรรมชุมชนตองมีคณะกรรมการศูนยฯ ใหครบทุกตําแหนงและ 

มีเจาหนาที่ของศูนยฯ อยูประจํา ณ ศูนยยุติธรรมชุมชน (สถานที่ต้ัง) ของตนเอง โดยการจัดสรร

บุคลากรจากสวนกลางหรือเปดรับสมัครเจาหนาที่เพ่ือทําการปฏิบัติหนาที่ในศูนยยุติธรรมชุมชน

โดยเฉพาะ 

  1.3 ศูนยยุติธรรมชุมชนตองสรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนในพ้ืนที่โดยนําเสนอ

กรณีศึกษาใหประชาชนไดรับทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนผานชองทางตางๆ เชน การออกเสียงตามสายภายในหมูบาน การประชาสัมพันธ

ผานงานในชุมชน เชน งานวัด งานฌาปนกิจศพ เปนตน  

 - ระยะเวลา 3-4 ป 

  1.4 ศูนยยุติธรรมชุมชนทุกศูนยทั่วประเทศตองมีสถานที่ต้ังเปนของตนเองและ 

มีเจาหนาที่ประจําศูนยฯ เพ่ือใหคําปรึกษาแกประชาชนกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความเดือดรอน 

โดยกระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรพ้ืนที่ใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนที่ยังไมมีที่ต้ังเปนของตัวเองใหมี

สถานที่ที่ชัดเจนและประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

 - ระยะเวลา 1-2 ป  

  2.1 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตองมีความถี่หรือระยะเวลาในการนิเทศ การลงพ้ืนที่

เพ่ือใหคําแนะนําแกศูนยยุติธรรมชุมชมเพ่ือสงเสริมความรูความใจดานภารกิจใหแกคณะกรรมการ

ศูนยฯ ซึ่งวิธีการคือ มีการวางในการลงนิเทศศูนยใน 1 สัปดาห เจาหนาที่ของยุติธรรมจังหวัดตองลง

นิเทศศูนยจํานวนก่ีศูนยฯ ตออัตราสวนของเจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัดและภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ยุติธรรมจังหวัดตองนิเทศศูนยฯ ขั้นตํ่ากี่ศูนยฯ เปนตน 

  2.2 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตองจัดกิจกรรมหรือจัดโครงการภายในจังหวัดเพ่ือให

ศูนยยุติธรรมภายในจังหวัดไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจนการถายทอดและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการดําเนินงานซึ่งกันและกัน เชน การจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

คณะกรรมการศูนยฯ การจัดโครงการอบรมสรางความรูความเขาใจในภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน  

  2.3 สํานักงานยุติธรรมธรรมจังหวัดตองมีการติดตามประเมินผลถึงศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในรอบ 6 เดือนหรือ 1 ป และมีรางวัลเพ่ือเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณตางๆ ในการดําเนินงาน 

การสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพ่ิมเติมในการดําเนินกิจกรรม เมื่อศูนยยุติธรรมสามารถพัฒนา

ตนเองใหผานเกณฑการประเมินผลของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
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3. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกระทรวงยุติธรรม 

 - ระยะเวลา 1-2 ป 

  3.1 กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอการจัดต้ังศูนยยุติธรรมทั้ง

ประเทศเพ่ือใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินงานและจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการจัดสรรบุคลากรจากสวนกลางไปปฏิบัติหนาที่ เชน โครงการคืน

เจาหนาที่กลับภูมิลําเนาโดยสมัครใจ เปนตน  

  3.2 กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปใช

ในการปฏิบัติงานของศูนยฯ เชน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับศูนยยุติธรรมชุมชนและใชใน

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

เปนตน โดยสามารถต้ังโครงการและเบิกงบประมาณจากสวนกลางได  

  3.3 การจัดสรรสรรวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสํานักงานตางๆ เชน คอมพิวเตอร 

เครื่องปริ้น เครื่องถายเอกสาร กระดาษ เปนตน ใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เลขานุการศูนยฯ ตลอดจนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน โดยสามารถ

ต้ังเบิกจากกองคลังได 

  3.4 กระทรวงยุติธรรมตองกํากับนโยบายกระตุนใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการ

และดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและจริงจังเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการอยางแทจริง 

 - ระยะเวลา 3-4 ป  

  3.5 ตองมีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน 

การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนยยุติธรรมชุมชน 

  3.6 ตองมีแผนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงยุติธรรม 

 - ระยะเวลา 1-2 ป  

          4.1 กระทรวงยุติธรรมตองมีการผลักดันพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ..... ให

รองรับตอการปฏิบัติหนาที่ของยุติธรรมจังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

          4.2 กระทรวงยุติธรรม ควรสรางความรวมมือ (Memorandum of Understanding) 

กับสํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการจัดสรร

งบประมาณใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปขับเคลื่อนนโยบายและชวยเหลือ แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 
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          4.3 กระทรวงยุติธรรมตองกําหนดแผนแมบทการดําเนินงานบรรจุในยุทธศาสตรของ

กระทรวงยุติธรรมและตองมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

           4.4 กระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายการพัฒนาเช่ือมโยงกับการใชทรัพยากรตางๆ 

ในชุมชนและทุนทางสังคมของแตละชุมชนในลักษณะการตอยอดเพ่ือใหยุติธรรมชุมชนเปนของชุมชน

อยางแทจริง  

           4.5 กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย ควรมีการบูรณาการนโยบายรวมกัน 

ในการต้ังงานยุติธรรมชุมชนขึ้นในเทศบาล ทองถิ่นหรือองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

           4.6 กระทรวงยุติธรรมตองมีกฎระเบียบที่เก่ียวของในการเบิกจายเบ้ียเลี้ยงอยาง

ชัดเจน 

  4.7 กระทรวงยุติธรรมตองจัดทําแผนปฏิบัติการยุติธรรมชุดชนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือ

ผลักดันยุทธศาสตร แผนการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับยุติธรรมชุมชน 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน 

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เปนการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัย 

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกโดยกลุมเปาหมาย

คือ คณะกรรมการศูนย ยุติธรรมชุมชนที่อยู ในศูนย ยุ ติธรรมชุมชนทั้งประเทศไทยและเปน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D จํานวน 43 คน ทําการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

และการประชุมกลุมยอย โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูแทนจากคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประชาชนที่ใชบริการ เครือขายและประชาชนและอยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ

เกรด D จํานวน 48 คน ทําการสุมแบบเฉพาะเจาะจง สวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีการเก็บ

แบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรมชุมชน 

ทั้งประเทศไทยและเปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D เชนเดียวกัน จํานวน 

1,200 คน ทําการสุมแบบโควตาและจากการเก็บแบบสอบถามเก็บไดทั้งสิ้นจํานวน 444 คน คิดเปน

ภาคเหนือ รอยละ 21.40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 13.06 ภาคกลาง รอยละ 20.72 กลุม

เศรษฐกิจตะวันออก รอยละ 24.32 ภาคใต รอยละ 15.99 และกลุมจังหวัดชายแดนใต รอยละ 4.50 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบประชุมกลุมยอยและแบบสอบถามและทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาและการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาไดแก คาความถี่จํานวน 

รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสหสัมพันธเพียรสัน จากการวิจัยพบวา  

1. บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ภาพรวมมีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินงาน

เกี่ยวกับภารกิจทั้ง 6 ดาน ของกระทรวงยุติธรรมและเมื่อทําการวิเคราะหภาพรวมทั่วประเทศ พบวา 

มีบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ

มาก ( X =3.63, S.D.=.007) 

2. ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม พบวา มีปญหาและอุปสรรคคือ ปญหาอุปสรรคดานงบประมาณ โครงสรางคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชน กฎหมายและระเบียบที่ยังขาดการบังคับใช คณะกรรมการและบุคลากรที่ขาด

ความรูความเขาใจ สถานที่/พ้ืนที่ คาตอบแทนและสิ่งจูงใจ การบูรณาการและความรวมมือ 

การโยกยายของเจาหนาที่อยูเปนประจําและยังมีปญหาและอุปสรรคดานอ่ืนๆ เชน การรับรูของ

ประชาชน การเขาถึงการใชบริการ รวมถึงความเช่ือมั่นของประชาชนตอศูนยยุติธรรมชุมชน  
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3. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตองมีสถานที่ ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนการเฉพาะ มีรูปแบบ

โครงสรางและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสม มีการบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของกับศูนยยุติธรรมชุมชนโดยเฉพาะและตลอดจนขอปฏิบัติที่เกี่ยวของของคณะกรรมการศูนยฯ 

มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานและโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน มีคาตอบแทน

และเบ้ียเลี้ยงใหแกคณะกรรมการศูนยฯ ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

นอกจากน้ันปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนคือ ปจจัยดาน 

จิตอาสา การใหความสําคัญแกยุติธรรมชุมชน การสนับสนุน การประสานงาน การติดตามศูนยฯ 

การจัดการ พ้ืนที่ สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชน ความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับของประชาชน

ความรูและทักษะ รวมถึงวิสัยทัศนของผูบริหารและเมื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน พบวา ภาพรวม ทั่วประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.65, S.D.=.083) 

และจากการทดสอบ พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน

เหมือนกันประกอบดวยปจจัยดานการมีสวนรวม ดานพ้ืนที่ ดานจิตอาสา ดานบุคลากรและ

ประสบการณ ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ดานนโยบาย ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

ดานการสนับสนุน ดานการบูรณาการ ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ดานงบประมาณและดานสถานที่ต้ัง

ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ 

เกรด D อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ: บทบาทและศักยภาพ, ศูนยยุติธรรมชุมชน, การแกไขปญหา 
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Abstract 

 

This research aims at study the roles and potential of Community Justice 

Center under the mission of the Ministry of Justice. It also aim to study the problems 

and obstacles of community justice center to proceed in the missions of the Ministry 

of Justice as well as to study thae ways and operation forms of community justice 

center under the mission of the Ministry of Justice more efficiently. This study was the 

mixed method research between qualitative research and quantitative research. The 

target groups of qualitative research obtained through in-depth interview were the 

committee staying at community justice center nationwide, and there were community 

justice center with grade A and grade D, totalling 43 committee. It was conducted by 

depending onpurposive sampling. Concerning focus group, the target groups were the 

representatives from commuity justice center, people who used the services here, the 

networks, and individuals dwelling in community justice center with grade A and D 

potential, totalling 48, who were obtained by purposive sampling. As for quantitative 

research, it was conducted through collecting questionnaire. The target groups were 

the committeee from community justice center dwelling here all over the country, 

and this community justice center had its potential with grade A and grade D, totalling 

1,200 samples. This quantitative research also depended on quota random sampling 

as well as on questionnaire collection, totalling 444 samples, which were divided into 

21.40% from the northern region, 13.06% from the northeastern region, 20.72% from 

the center region, 24.32% from the eastern region, 15.99% from the southern region, 

and 4.50% from the southern provinces. At the meantime, research tool was in-depth 

interview with focus group while analyzing data through conntent analysis and 

descriptive analysis, which composed of frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient. According to the research results, it 

was found that:  

 1. Considering the roles and potential of community justice center under the 

missions of the Ministry of Justice, it was revealed that community justice center with 

the potential grade A and grade D, as a whole, mobilized and operated in 6 aspects of 

the Ministry of Justice. And, when analyzing in holistic views nationwide, it was found 
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that this center had the role and potential of community justice center under the 

mission of the Ministry of Justice with 6 aspects at very high level ( X =3.63, S.D.=.007) 

 2. Concerning the problems and obstacles of community justice center 

proceeding in the missions of the Ministry of Justice, it turned out that the problems 

and obstacles were abut the budgets, committee and personal lacking in knowledge 

and understanding the areas and location, incentives and compensation, integration 

and coorperation, the frequent transfer of the officer, while other problems and 

obstacles were the recognition of people, the access to services, and the trust of 

people to this community justice center. 

 3. The ways or operation forms of community justice center under the missions 

of the Ministry of Justice to make it more efficient needed to depend on location of 

community justice center, structural form and the committee of community justice 

center appropriately, stipulation on laws and regulations involving community justice 

center, especially involved with the committee of the center, while allocating the 

budgets for the operation and other projects of community justice center, providig 

compensation and allowance to the committee of the center, which can make the 

operation of community justice center more efficient. 

 

 In addition, the factors influencing the roles and potential of community justice 

center were the factor as to volunteer sirit, importance on community justice, supports, 

cooperation, monitor and management of the center, areas, location of community 

justice center, reliability and acceptance of people, knowledge and skills, and the 

visions of the administrators. And, when analyzing the factors influential to the roles 

and potential of community justice center, it appeared that they were at high level 

nationwide ( X =3.65, S.D.=.083) . And, according to the test, it was found that factors 

influential to the roles and potential of community justice center with the potential 

grade A and grade D; the factors that had the same influence on the roles and potential 

of community justice center composed of participation, locations, volunteer spirits, 

personnel, and experience, acceptance, faith, policy, cultures, traditions, religion, 

supports, integration, visions of the administrators, budgets, and locations. All of these 
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factors has significant impacts on the roles ad potential of community justice center 

with the potential grade A and grade D at the levels of statistical significance .01 

 

Keywords: Roles and potential, Community Justice Center, Solving the Problems 
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1.1 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพ เกรด A ถึง เกรด D 4 

1.2 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพ เกรด A ถึง เกรด D 5 

1.3 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพ เกรด A ถึง เกรด D 7 

1.4 แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดงวดงานขอเสนอโครงการวิจัย 9 

1.5 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด A)  11 

1.6 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด D) 12 

1.7 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการประชุมกลุมยอย 14 

1.8 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม (เกรด A และเกรด D) 16 

2.1 สถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนแยกตาม

ภารกิจทั้ง 6 ดานป พ.ศ.2558 

21 

2.2 สถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนแยกตาม

ภารกิจทั้ง 6 ดานป พ.ศ.2559 

24 

3.1 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด A) 103 

3.2 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด D) 104 

3.3 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการประชุมกลุมยอย 105 

3.4 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม (คน) 107 

3.5 สรุปกลุมเปาหมายในแตละวิธีของการเก็บขอมูล 108 

3.6 เกณฑในการแปลความหมาย 111 

3.7 ตัวช้ีวัด 111 

4.1 สรุปผลของการดําเนินงาน บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม 

128 

4.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบ ภาพรวมทั้งประเทศ 139 

4.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ภาพรวมทั้ง

ประเทศ 

142 
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4.4 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานการมีสวนรวม 

143 

4.5 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานพ้ืนที ่

144 

4.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานจิตอาสา 

144 

4.7 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 

145 

4.8 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 

146 

4.9 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานนโยบาย 

147 

4.10 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

148 

4.11 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานการสนับสนุน 

149 

4.12 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานการบูรณาการ 

149 

4.13 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 

150 

4.14 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานงบประมาณ 

151 

4.15 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้ง

ประเทศ ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 

151 

4.16 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ภาพรวมทั้งประเทศ 

153 
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4.17 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสราง

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ภาพรวมทั้งประเทศ 

154 

4.18 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ภาพรวมทั้งประเทศ 

155 

4.19 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรม

ของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ภาพรวมทั้งประเทศ 

156 

4.20 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยให

ดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงใน

ชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน ภาพรวมทั้งประเทศ 

157 

4.21 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ภาพรวมทั้งประเทศ 

158 
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4.22 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพน

โทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก ภาพรวมทั้งประเทศ 

159 

4.23 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมทั้ งประเทศของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

160 

4.24 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

162 

4.25 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การมีสวนรวมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

163 

4.26 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

พ้ืนที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

164 

4.27 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน 

จิตอาสาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

164 

4.28 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

บุคลากรและประสบการณของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

165 

4.29 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การยอมรับ/ความศรัทธาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

166 

4.30 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

นโยบายของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

167 

4.31 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

168 
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4.32 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การสนับสนุนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

169 

4.33 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การบูรณาการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

169 

4.34 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

วิสัยทัศนของผูบริหารของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

170 

4.35 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

งบประมาณ ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

171 

4.36 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

171 

4.37 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

173 

4.38 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสราง

การเขาถึงความยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

174 

4.39 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

175 
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ตารางที่  

4.40 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรม

ของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

176 

4.41 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยให

ดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยง 

ในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

177 

4.42 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงาน

ที่ เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

178 

4.43 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพน

โทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีกของศูนยยุติธรรมชุมชน

ที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

179 

4.44 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมทั้ งประเทศของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

180 

 



ป 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

หนา 

ตารางที่  

4.45 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวม 

ทั้งประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

182 

4.46 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การมีสวนรวมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

183 

4.47 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

พ้ืนที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

184 

4.48 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานจิต

อาสาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั่วประเทศ 

184 

4.49 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

บุคลากรและประสบการณของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

185 

4.50 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การยอมรับ/ความศรัทธาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

186 

4.51 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

นโยบายของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

187 

4.52 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

188 

4.53 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การสนับสนุน ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

189 

4.54 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

การบูรณาการ ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

189 

4.55 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

วิสัยทัศนของผูบริหารของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

190 

 



ผ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

หนา 

ตารางที่  

4.56 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

งบประมาณ ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

191 

4.57 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดาน

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

191 

4.58 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม

ทั้ง 6 ดาน ภาพรวมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

193 

4.59 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ดานการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ 

หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึง 

ความยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

194 

4.60 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

195 

4.61 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรม

ของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

196 

4.62 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยให

ดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยง 

ในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

197 



ฝ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

หนา 

ตารางที่  

4.63 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงาน

ที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

198 

4.64 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เ ก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและ 

ผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับ

ตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีกของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

199 

4.65 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคเหนือ 

200 

4.66 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

เกรด A ในภาคเหนือ 

202 

4.67 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคเหนือ 

205 

4.68 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

207 

4.69 ตารางที่ 4.69 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน

ที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

209 

4.70 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุ ติธรรมทั้ ง  6 ด าน ของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนที่ มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

212 

4.71 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A ในภาคกลาง 

214 



พ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

หนา 

ตารางที่  

4.72 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคกลาง 

216 

4.73 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคกลาง 

219 

4.74 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

221 

4.75 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด A 

ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

223 

4.76 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุม

เศรษฐกิจตะวันออก 

226 

4.77 ตารางที่ 4.77 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคใต 

228 

4.78 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

 

ยุติธรรมชุมชนเปนยุทธศาสตรและยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชนในชุมชน

เขามามีสวนรวมหรือเปนหุนสวนในการปองกันควบคุมจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท ลดและ

เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดตลอดจน 

คืนคนดีกลับสูชุมชนดวยการฟนฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีตประเพณีหรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน 

โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัยและเขาถึงความยุติธรรม ชุมชนมีศักยภาพและ

ความสมานฉันทและมีกลไกการทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่เช่ือมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผาน

การประสานงานของหนวยงานยุติธรรมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 

สุทธิ สุขย่ิง, มูฮัมหมัดรอฟอี มูซอ, 2549) 

 

ปจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาปรับ

ใชเพ่ืออํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมใหประชาชนในชุมชน หมูบาน สามารถเขาถึง

ความยุติธรรมไดงาย สะดวกและรวดเร็ว ผานการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน โดยสรางหุนสวน 

การทํางานระหวางภาคสวนตางๆ หรือเครือขายยุติธรรมชุมชนกับกระทรวงยุติธรรม โดยมีจุดมุงหมาย

ที่ใหความสําคัญกับการควบคุมปองกันอาชญากรรมและผลกระทบจากการกระทําความผิด 

ที่ครอบคลุมต้ังแตการกระทําเชิงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจนถึงพฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายและ

การเยียวยาหรือชดใชความเสียหายในทุกมิติเพ่ือบรรเทาความเสียหายแกทุกฝาย การระงับขอขัดแยง

ที่เกิดจากปญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่และชุมชนที่มีบทบาทในการจัดการกับการกระทําผิดเล็กนอย 

ในชุมชนและนอกจากน้ีแลวกระทรวงยุติธรรมไดมีการกระจายอํานาจแบบบูรณการศูนยยุติธรรม

ชุมชนใหเช่ือมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่นใหเขามามีบทบาทในการดําเนินการของศูนยยุติธรรม

ชุมชนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของกระทรวงยุติธรรมโดยมีเปาหมายเพ่ือตอบสนอง

ความตองการเสริมสรางความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชนภายใตยุทธศาสตร “ยุติธรรม 

ถวนหนา” ประชามีสวนรวม (Justice for All, All for Justice) 

 

แมวาระบบศูนยยุติธรรมชุมชนจะเปนยุติธรรมทางเลือกที่เปนประโยชนและมีการริเริ่ม

ดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานแลว โดยกระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบายที่เขมขนและจริงจัง 
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เมื่อ พ.ศ.2559 ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 322/2559 กําหนดโครงสรางศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทภารกิจที่ชัดเจนเพ่ือการชวยลดชองวางความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลักทําใหคนในชุมชนทองถิ่นหันมาพ่ึงพาอาศัยกัน รวมกันเฝาระวังอาชญากรรม เพ่ิมบทบาท

และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่นในการที่จะทําหนาที่คุมครองสิทธิจัดการความขัดแยง 

ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําความผิด

ตลอดจนคืนคนดีสูสังคมก็ตาม แตระบบและกลไกที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนสงเสริมกระบวนการยุติธรรม

ชุมชนตามนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรมน้ัน ยังคงมีความซับซอนและ

มีภารกิจที่ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนเพียงพอ เชน การไมมีกรอบ 

แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน กฎหมายเฉพาะที่จะรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกร

ที่เกี่ยวของเปนผลใหการดําเนินงานดังกลาวยังไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ ต้ังเปาไว 

ขาดการสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมอาสาสมัคร เน่ืองจากในแตละปงบประมาณกําหนดใหมี

การอบรมของอาสาสมัครเพียง 1 ครั้งเทาน้ันและสวนใหญมักจะกําหนดใหสงเฉพาะอาสาสมัคร 

รุนใหมเทาน้ันเปนผลใหอาสาสมัครรุนเกาไมไดรับการพัฒนาศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นและตอเน่ือง (ประเวช 

จันทรฉาย, 2553) ทําใหขาดความเขาใจถึงองคความรู หลักการและรูปแบบการดําเนินงานของ

ยุติธรรมชุมชนอยางลึกซึ้งหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสังคมที่มีลักษณะไปสูความเปน

ชุมชนเมืองมากขึ้นสงผลทาทายตอความเขมแข็งของชุมชนในการที่จะรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ 

ซึ่งศูนยยุติธรรมชุมชนอาจจะเปนกลไกหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและ 

ที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่บอยครั้งเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดหรือนโยบาย 

การบริหารงานยุติธรรมชุมชนใหเปนไปตามรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศทําใหงานยุติธรรมชุมชน 

อยูในภาวะสับสน ขาดความตอเน่ืองและไมชัดเจนในการมอบหมายอํานาจที่แทจริงใหกับ 

ภาคประชาชนเพ่ือดําเนินงานยุติธรรมชุมชนสงผลทําใหประชาชนมีความรูสึกวาไมสามารถ “พ่ึงพา” 

และเขาถึงความยุติธรรมไดอยางแทจริง (วรพล พินิจ, 2560) 

 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในบทบาทและสถานะของศูนยยุติธรรม

ชุมชนภายใตภารกิจที่รับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมที่ชัดเจนและนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไก

การปฏิบัติงานตามภารกิจของยุติธรรมชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่จะ

ทําการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจและนโยบายของกระทรวง

ยุติธรรมเพ่ือพิจารณาบทบาทและผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่สําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในประเทศไทย รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่พบเพ่ือสํารวจสถานะและความสําเร็จ ปญหาและ

อุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชน ซึ่งขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยจะแสดงใหเห็นถึงสภาวะปจจุบันของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน บทบาทและศักยภาพที่เปนจุดแข็งและจุดออนเพ่ือจะนําไปสูการพัฒนา 
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ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับความหลากหลายเชิงพ้ืนที่และตอบสนอง 

ตอความตองการที่แทจริงของชุมชนตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม  

2. เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ 

กระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

1.3 นิยามศัพทการวิจัย 

 

 ศูนยยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่ที่อยูในชุมชนและสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน

ตลอดจนประชาชนเห็นชอบใหจัดต้ังเปนศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือใหเปนสถานที่ดําเนินงานของ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน หมายถึง คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนทั้ง 3 รูปแบบ

ไดแก รูปแบบที่ 1 คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากประธานคณะกรรมการอํานวยการ

กฎหมายของแตละหมูบาน รูปแบบที่ 2 คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากกลุม 

ผูนําชุมชนที่ไดรับการโหวตคัดเลือกและรูปแบบที่ 3 คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจาก

คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 322/2559 

 

 บทบาทหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชน หมายถึง หนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ชวยในการ

สนับสนุนหนวยงานของราชการในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน การปองกัน

ปญหาอาชญากรรม การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน 

การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาททางแพงและทางอาญา การใหความชวยเหลือผูเสียหายที่ไดรับ

ผลกระทบจากอาชญากรรมและการใหความชวยเหลือสนับสนุนงานของหนวยงานดานการบําบัด

ฟนฟูผูกระทําผิดใหกับชุมชน 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

 1.4.1 ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

 ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุม 

กลุมยอย โดยจําแนกขอบเขตการวิจัยเปน 2 ดานคือ ขอบเขตดานประชากรและขอบเขต 

ดานกลุมตัวอยาง (ดานพ้ืนที่และดานกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา) ดังน้ี 

 1. ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

  1.1 ขอบเขตดานประชากร (ดานพ้ืนที่) 

           พ้ืนที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุม

จังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใต 

และกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยจําแนกศักยภาพศูนยยุติธรรมชุนชนออกเปน 

เกรด A ถึง เกรด D ตามเกณฑการประเมินของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมดังน้ี 

ตารางที่ 1.1 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพเกรด A ถึง เกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน (ศูนย) 

เกรด A 1,028 

เกรด B 3,609 

เกรด C 2,791 

เกรด D 356 

รวม 7,784 

 

  1.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (ดานพ้ืนที่) 

  พ้ืนที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุม

จังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นานและลําพูน) โดยศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในภาคเหนือมีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยทั้ ง  3 รูปแบบไดแก  รูปแบบที่  1, 2 และ 3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนครและ

กาฬสินธุ) มีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยทั้ง 2 รูปแบบไดแก รูปแบบที่ 1 และ 2 ภาคกลาง (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรีและนครนายก) มีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยทั้ง 2 รูปแบบ

ไดแก รูปแบบที่ 1 และ 2 กลุมเศรษฐกิจตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา) มีรูปแบบของ

คณะกรรมการศูนยเปนรูปแบบที่ 2 ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา ตรังและพัทลุง) มีรูปแบบ
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ของคณะกรรมการศูนยเปนรูปแบบที่ 2 และกลุมจังหวัดชายแดนใต (จังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส) มีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยเปนรูปแบบที่ 2 เชนเดียวกัน โดยจําแนกเปน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 23 ศูนยและเกรด D จํานวน 20 ศูนย ซึ่งศูนยฯ ที่มี

ศักยภาพเกรด A และเกรด D ตองรวมกันไมตํ่ากวาแหงละ 20 ศูนย รวมทั้งหมด 40 ศูนยและสุม 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 1.3 ขอบเขตดานประชากร (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 

           กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรม

ชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยกลุมเปาหมาย

เปนคณะกรรมการอยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

1.4 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 
                     กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรม
ชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นานและ
ลําพูน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร
และกาฬสินธุ) ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรีและนครนายก) กลุมเศรษฐกิจ
ตะวันออก ภาคใตกลุมจังหวัดชายแดนใต (จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส) โดยจําแนกเปน 
ศูนย ยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 23 ศูนยและเกรด D จํานวน 20 ศูนยและ 
ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D รวมกันไมตํ่ากวาแหงละ 20 ศูนย รวมทั้งหมด 
40 ศูนยและสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการประชุมกลุมยอย 
  2.1 ขอบเขตดานประชากร (ดานพ้ืนที่) 

           พ้ืนที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุม
จังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 
ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต รวมจํานวน 7,784 ศูนย โดยจําแนกศักยภาพศูนยยุติธรรมชุนชน
ออกเปนเกรด A ถึง เกรด D ตามเกณฑการประเมินของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมดังน้ี 

ตารางที่ 1.2 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพเกรด A ถึง เกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน (ศูนย) 

เกรด A 1,028 

เกรด B 3,609 

เกรด C 2,791 

เกรด D 356 

รวม 7,784 
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  2.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (ดานพ้ืนที่) 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการประชุมกลุมยอยคือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 

แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) โดยศูนยยุติธรรมชุมชนมีรูปแบบของ

คณะกรรมการศูนยเปนรูปแบบที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) มีรูปแบบของ

คณะกรรมการศูนยเปนรูปแบบที่  2 ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีรูปแบบของ

คณะกรรมการศูนยรูปแบบที่ 1 กลุมเศรษฐกิจตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) มีรูปแบบของคณะกรรมการ

ศูนยรูปแบบที่ 2 ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรธานี) มีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยรูปแบบที่ 2 และ 

กลุมจังหวัดชายแดนใต (จังหวัดยะลา) มีรูปแบบของคณะกรรมการศูนยรูปแบบที่ 2 จํานวน 48 คน 

ซึ่งมากจากศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D โดยสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 2.3 ขอบเขตดานประชากร (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 

           กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรม

ชุมชนทั่วประเทศไทยแบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยกลุมเปาหมาย

เปนผูแทนจากคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประชาชนที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขาย

ยุติธรรมชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ รวมถึงยุติธรรมจังหวัดและเปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A และเกรด D 

2.4 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 

          กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ ผูแทนจากคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประชาชน 

ที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ทั่วประเทศไทยแบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จังหวัดนครราชสีมา) ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) กลุมเศรษฐกิจตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) 

ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรธานี) และกลุมจังหวัดชายแดนใต (จังหวัดยะลา) ซึ่งเปนผูแทนจาก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประชาชนที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ น้ันๆ รวมถึงยุติธรรมจังหวัด จํานวน 48 คน โดยกลุมเปาหมายมากจาก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D และสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 
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 1.4.2 ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม จําแนกขอบเขต 

การวิจัยเปน 2 ดานคือ ขอบเขตดานประชากรและขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (ดานพ้ืนที่และ 

ดานกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา) ดังน้ี 

1. ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม 

  1.1 ขอบเขตดานประชากร (ดานพ้ืนที่) 

           ขอบเขตดานประชากร (ดานพ้ืนที่) คือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตาม

กลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยจําแนกศักยภาพศูนยยุติธรรมชุนชน

ออกเปนเกรด A ถึง เกรด D ตามเกณฑการประเมินของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมดังน้ี 

ตารางที่ 1.3 การจําแนกศูนยยุติธรรมชุนชนที่มีศักยภาพเกรด A ถึง เกรด D 

ศูนยยุติธรรมยุติธรรมชุมชน จํานวน (ศูนย) 

เกรด A 1,028 

เกรด B 3,609 

เกรด C 2,791 

เกรด D 356  

รวม 7,784 

 

1.2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (ดานพ้ืนที่) 

           ขอบเขตดานกลุมตัวอยางคือ ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทยแบงตามกลุม

จังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใต

และกลุมจังหวัดชายแดนใต โดยเปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D เพ่ือเลือก

เปนตัวแทนจํานวนประชากรในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D โดยจะตอง

รวมกันไมตํ่ากวา 480 ศูนย 

 1.3 ขอบเขตดานประชากร (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 

           กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรม

ชุมชนทั่วประเทศไทยแบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยกลุมเปาหมาย

ดังกลาวเปนคณะกรรมการที่อยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 
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1.4 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง (กลุมเปาหมายที่ศึกษา) 

           กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรม

ชุมชนทั่วประเทศไทยแบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,200 คน โดยแบงเปน

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 600 คน และเกรด D จํานวน 600 คน

สุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) รวม 6 ภาค ภาคละ 200 คน เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง 

ที่เปนตัวแทนของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ เกรด D
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1.5 แผนการดําเนินงานและแผนการเก็บขอมูล 

 

ตารางที่ 1.4 แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดงวดงานขอเสนอโครงการวิจัย 

แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

ในการดําเนินงาน 

เดือน/พ.ศ.2561 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

1. ทําการประชุมคณะวิจัยเพ่ือมอบหมายหนาที ่          

2.  การจัดทํ ารายงานการศึกษาเ บ้ืองตนและ 

เคาโครงการวิจัยในแตละบท แผนการดําเนินงาน

และผลการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองตน 

         

3. ผลการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมโดยครบถวน          

4. แนวทาง/แผนการดําเนินงานภาคสนามและ

เครื่องมือการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและ

แบบสัมภาษณประชุมกลุมยอยซึ่งผานการตรวจสอบ

ความถูกตองและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

  

 

       

5. การเก็บขอมูลภาคสนาม (การสัมภาษณเชิงลึก 

จํานวน 43 คนและประชุมกลุมยอย จํานวน 48 คน)  

         

6 .  ผลการวิจัย เ บ้ืองตนและขอเสนอแนะจาก 

การสมัภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย 
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ตารางที่ 1.4 (ตอ)  

แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

ในการดําเนินงาน 

เดือน/พ.ศ.2561 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

7. เครื่องมือการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผาน 

การตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิและผลการทดสอบแบบสอบถาม

เบ้ืองตนกอนการวิจัยภาคสนาม 

         

8. การเก็บแบบสอบถาม จํานวน 1,200 คน          

9. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณและประชุม

กลุมยอย 

         

10. สรุปผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม          

11. รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ          

12. สงรางรายงานฉบับสมบูรณใหผูวาจางตรวจสอบ          

13. ประชุมวิพากษรางรายงานฉบับสมบูรณและ

สรุปผลและขอเสนอแนะจากการจัดประชุมวิพากษ 

         

14. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ          

15. บทความทางวิชาการในรูปแบบตามที่กําหนด          

16. สรุปผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบ Info Graphic          
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ตารางที่ 1.5 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด A)  

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย

แบงตามกลุมจงัหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตาม

จังหวัดที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เกรด A รูปแบบคณะกรรมการ วันที่ลงเก็บขอมูล 

1. ภาคเหนือ เชียงใหม  

เชียงราย 

นาน 

ลําพูน 

1. ศยช. ต.ทาศาลา 

2. ศยช. ต.ดอยลาน 

3. ศยช. ท.เมืองนาน 

4. ศยช. ทต.รมิปง 

รูปแบบที่ 2+3 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 5-9 มีนาคม 

พ.ศ.2561 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี  

ขอนแกน  

นครราชสีมา  

อุบลราชธานี  

สกลนคร 

กาฬสินธุ 

1. ศยช. ต.โนนสูง-นํ้าคํา 

2. ศยช. อบต.เขื่อนอุบลรัตน 

3. ศยช. ทต.หวัทะเล 

4. ศยช. ทต.ขามใหญ  

5. ศยช. อบต.เจริญศิลป 

6. ศยช. ต.นาดี 

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 12-16 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

 

3. ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา  

นครปฐม  

ลพบุรี  

นครนายก 

1. ศยช. ท.เมืองอโยธยา 

2. ศยช. ต.ศาลายา 

3. ศยช. ทต.ทาศาลา 

4. ศยช. ทต.นครนายก 

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 19-23 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ชลบุรี  

ฉะเชิงเทรา 

1. ศยช. ทต.หวยกะป 

2. ศยช. ต.ดอนฉมิพล ี

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 22-23 มนีาคม 

พ.ศ.2561 
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ตารางที่ 1.5 (ตอ)  

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 

แบงตามกลุมจงัหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตาม

จังหวัดที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เกรด A รูปแบบคณะกรรมการ วันที่ลงเก็บขอมูล 

5. ภาคใต สุราษฎรธานี  

สงขลา  

ตรัง 

พัทลุง 

1. ศยช. ต.เขานิพันธ 

2. ศยช. อบต.สะทอน 

3. ศยช. ต.บางหมาก 

4. ศยช. ต.แพรกหา 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

- 

วันที่ 26-30 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

 

วันที่ 25 เมษายน 

พ.ศ.2561 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต ปตตานี 

ยะลา 

นราธิวาส 

1. ศยช. อําเภอเมือง 

2. ศยช. ทต.ยุโป 

3. ศยช. ต.ปะลุกาสาเมาะ 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 24-26 เมษายน 

พ.ศ.2561 

 

รวม 23   

 

ตารางที่ 1.6 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด D) 

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 

แบงตามกลุมจงัหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตาม

จังหวัดที่มีศักยภาพเกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เกรด D รูปแบบคณะกรรมการ วันที่ลงเก็บขอมูล 

1. ภาคเหนือ เชียงใหม  
เชียงใหม 
นาน 
แมฮองสอน  

1. ศยช. ต.บานโปง 
2. ศยช. ต.สันทรายหลวง 
3. ศยช. ต.กองควาย 
4. ศยช. ต.ปางหม ู

รูปแบบที่ 3 
รูปแบบที่ 3 
รูปแบบที่ 1 
รูปแบบที่ 2 

วันที่ 5-9 มีนาคม 
พ.ศ.2561 
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ตารางที่ 1.6 (ตอ)  

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 
แบงตามกลุมจงัหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตาม
จังหวัดที่มีศักยภาพเกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เกรด D รูปแบบคณะกรรมการ วันที่ลงเก็บขอมูล 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี  
ขอนแกน  
นครราชสีมา  
อุบลราชธานี  
สกลนคร 

1. ศยช. ต.บลนาดี 
2. ศยช. ต.บัวใหญ 
3. ศยช. อบต.สีมุม 
4. ศยช. ทต.หวยเรือ  
5. ศยช. อบต.ธาตุทอง 

รูปแบบที่ 3 
รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 3 
รูปแบบที่ 1 

วันที่ 12-16 มนีาคม 
พ.ศ.2561 

 

3. ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุร ี
ลพบุร ี
ลพบุร ี

1. ศยช. อบต.สามตุม 

2. ศยช. ต.โคกตูม 
3. ศยช. ทต.ปาตาล 
4. ศยช. ต.โพนทอง 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 2 

วันที่ 19-23 มนีาคม 
พ.ศ.2561 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ชลบุรี  

ฉะเชิงเทรา 

1. ศยช. ทต.หนองซ้ําซาก 

2. ศยช. ต.คลองนครเน่ืองเขต 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2 

วันที่ 22-23 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

5. ภาคใต นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

1. ศยช. ต.ทาดี 
2. ศยช. ต.ทองลําเจียก 

รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 2 

วันที่ 26-30 มนีาคม 
พ.ศ.2561 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต นราธิวาส 
ยะลา 
นราธิวาส 

1. ศยช. อ.รือเสาะ 
2. ศยช. ต.คีรีเขต 
3. ศยช. ทต.บาเจาะ 

รูปแบบที่ 2 
รูปแบบที่ 2 

- 

วันที่ 26-30 มนีาคม 
พ.ศ.2561 

รวม  20   

**หมายเหตุ: จังหวัดที่มีการเลือกศูนยยุติธรรมชุมชนซ้ําเน่ืองจากศูนยยุติธรรมชุมชนในภาคนน้ันไมมีศูนยยุติธรรมชุมชนเกรด D  
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ตารางที่ 1.7 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการประชุมกลุมยอย 

ภาค กลุมเปาหมาย จํานวน 

1. ภาคเหนือ เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

3. ภาคกลาง เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน 2 คน 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน 2 คน 
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ตารางที่ 1.7 (ตอ) 

ภาค กลุมเปาหมาย จํานวน 

5. ภาคใต เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/คน D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน/เกรด D 1คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ประธานศูนยฯ หรือตัวแทนศนูยยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน/เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน  2 คน 
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ตารางที่ 1.8 แผนการเก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม (เกรด A และเกรด D)  

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 

แบงตามกลุมจงัหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตามภาค 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจําแนกตามภาค 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

วันที่ลงเก็บขอมูล 

1. ภาคเหนือ 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

3. ภาคกลาง 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

5. ภาคใต 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต 100 คน 100 คน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
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1.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 

 1. ทราบถึงบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน 

 2. ทราบถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 3. ไดแนวทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยใหมีความเปนมาตรฐานและ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน คณะผูวิจัยทําการศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

2.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 6 ดานของกระทรวงยุติธรรม 

2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับบทบาทการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.3 การมีสวนรวมของชุมชนและภาครัฐดานกระบวนการยุติธรรม 

2.4 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

2.5 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

2.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 บทบาทและศั กยภาพของศูนย ยุ ติ ธรรมชุ มชนตามภารกิจ  6 ด านของ 

กระทรวงยุติธรรม 

 

 2.1.1 ความสาํคัญและความเปนมาของยุติธรรมชุมชน 

 

ในคริสตศตวรรษที่ 1970 เปนทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลงชีวิตคิดดานการปฏิบัติตอเหย่ือ

อาชญากรรม ผูกระทําผิดและชุมชนอยางกาวกระโดดในชวงเวลาดังกลาวพรอมๆ กับกระแสการนํา

ระบบยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช ยุติธรรมชุมชนก็อีกแนวคิดหน่ึงที่ไดเปดพ้ืนที่

ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรมขึ้นอีกครั้งหน่ึงเพ่ือเปนทางเลือกในการเขาถึงความยุติธรรม 

ทําใหประชาชนปลอดภัยและชุมชนมีความเขมแข็งไปพรอมๆ กัน ซึ่งการใช “ชุมชน” เปนฐานคติ 

ในการอธิบายแทนการใช “กระบวนการยุติธรรมเชิงสถาบัน” เปนหลักน้ี กลาวอีกนัยหน่ึงไดวา 

เปนการเปลี่ยนวิธีการอธิบายความยุติธรรมจากการใช ทฤษฎีความยุติธรรมของเจาหนาที่รัฐ 

ผูทรงอํานาจที่ใหความสําคัญกับ “ผูกระทําผิด” ตอบโจทยความยุติธรรมดวยการ “ลงโทษ” มาใช

ทฤษฎีความยุติธรรมของชุมชนซึ่งใหความสําคัญกับ “เหย่ืออาชญากรรม” อธิบายความยุติธรรมวา

เกิดขึ้นไดดวย “การผนึกกําลังจัดระเบียบชุมชนและเยียวยาสมานฉันท” แทนยุติธรรมชุมชน 

เปนนวัตกรรมยุติธรรมในลักษณะแนวคิดและยุทธวิธีที่ปรากฏขึ้นรวมสมัย ยุติธรรมชุมชนเปนเรื่อง
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เก่ียวกับภารกิจเชิงปฏิบัติการของกระบวนการยุติธรรมในการขับเคลื่อนพันธกิจ “ชุมชนปลอดภัย” 

ใหไดผลบรรลุเปาหมายสอดคลองกับวิถีชีวิตตามความเปนจริงของชุมชน โดยเนนดําเนินกิจกรรม

ยุติธรรมในพ้ืนที่ชุมชนหน่ึงซึ่งเปนสถานที่เกิดอาชญากรรมและเปนที่ซึ่งไดรับผลกระทบสูงสุดทั้งจาก

บรรดาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและจากการตอบโตของกระบวนการยุติธรรมโดยไมเนนการดําเนินการ 

ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนสถาบันที่สังคมสรางขึ้น ยุติธรรมชุมชนเสนอทางออกเพ่ือทบทวน 

วา นโยบายของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักจะสามารถสราง “ชุมชนปลอดภัย” ใหเกิดขึ้น 

ในสถานที่อยูอาศัยและที่ทํางานไดอยางไร (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2556) 

 

ความสําคัญและความเปนมาของยุติธรรมชุมชนน้ันยุติธรรมชุมชนเปนเรื่องของกิจกรรมสราง

ความปลอดภัยความเปนธรรม ความยุติธรรมและความสงบสุข โดยชุมชนเพ่ือชุมชนหรือเปนหุนสวน

กับภาครัฐซึ่งมีองคประกอบหลักคือ การดําเนินการในระดับชุมชนดําเนินการโดยชุมชนหรือ 

เปนหุนสวนกับภาครัฐต้ังบนฐานความเปนธรรมตามกฎหมายและความเปนธรรมทางสังคมและ

กิจกรรมมีลักษณะยืดหยุนเพ่ือสรางความปลอดภัย ความเปนธรรม ความยุติธรรมและความสงบสุข 

โดยบทบาทภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชนคือ การเสริมพลัง การปองกันและการสรางภูมิคุมกันจาก

ปญหาอาชญากรรม การเยียวยาและการจัดการความขัดแยงดังน้ัน ยุติธรรมชุมชนจึงมีความสําคัญ

กอใหเกิดประโยชนรูปธรรมหลายประการ เชน การนําทุนทางสังคมมาใชประโยชน ประชาชน 

มีโอกาสเขาถึงความยุติธรรมไดดีขึ้นกวาเดิม เสริมประสิทธิภาพและลดภาระของกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลัก สรางจิตสํานึก ความเปนชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทองถิ่นใหคงอยู 

(จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2556) 

 

        สืบเน่ืองจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลง

นโยบายของกระทรวงยุติธรรมเปนแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจํา

ทั่วไปของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง

ยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนศูนยกลางการบริหารราชการของ

กระทรวงยุติธรรม โดยแบงสวนราชการออกเปนระดับกองและสํานักเฉพาะราชการบริหารสวนกลาง

ทําใหภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางแทจริงเพราะไมมีสวนราชการรองรับในระดับภูมิภาค ในฐานะเปนสวนราชการ

ผูแทนกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเฉกเชนกับกระทรวงอ่ืนๆ โดยสวนใหญ 

แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากขอจํากัดตามมาตรการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐและการจัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ดังน้ันกระทรวงยุติธรรมจึงไดแกปญหาโดยการจัดต้ังสํานักงาน
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ยุติธรรมจังหวัดขึ้นเปนหนวยงานภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือทําหนาที่ดังกลาว 

ในการบริหารจัดการงานยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด รวมทั้ง

ดําเนินการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งไดเริ่มดําเนินการจัดต้ังมาต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ในทุกจังหวัด (75 จังหวัด) ตอมาไดมีการจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

สาขาขึ้นต้ังแตปงบประมาณ 2549 จนถึงปจจุบัน จํานวน 5 แหงไดแก จังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 

ตาก สาขาแมสอด ยะลา สาขาเบตง สุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุยและสุรินทร สาขารัตนบุรีและลาสุด

ไดจัดต้ังบึงกาฬ ต้ังแตวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดต้ัง

จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 ดังน้ันในปจจุบันจึงรวมสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั้งสิ้น จํานวน 81 แหง 

 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองในปงบประมาณ 2553 กระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบายให

ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนสวนราชการตามแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค

ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2550 จึงได

ดําเนินการโครงการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 5 จังหวัดประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม 

ขอนแกน ฉะเชิงเทรา สุราษฏรธานีและปตตานีขึ้นในปงบประมาณ 2554 โดยจัดใหมีอัตรากําลัง

ขาราชการไปปฏิบัติงานประจําอยางนอยจังหวัดละ 5 อัตราและจัดสรรงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ

เพ่ิมเติมเปนพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานและประเมินความคุมคาของการจัดต้ังกอนที่จะ

เสนอขอจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศตอไป ตอมาในปงบประมาณ 2555 กระทรวง

ยุติธรรมไดมีนโยบายในการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2554 

โดยใหมีการจัดต้ังเพ่ิมเติมอีกจํานวน 5 จังหวัดไดแก จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 

นครราชสีมาและอุดรธานี เพ่ือใหสอดคลองตามพ้ืนที่ภาคในกระบวนการยุติธรรม 9 ภาค รวมทั้ง 

ให พิจารณาดําเนินการจัดต้ังเครือขายยุติธรรมชุมชนขึ้นในระดับชุมชน/หมูบานและจัดต้ัง 

ศูนยยุติธรรมชุมชนขึ้นตามความเหมาะสม โดยใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการ

หลักและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ (สํานักงานยุติธรรมจังหวัด, 2556) 

 

 2.1.2 สถานการณและสถิติผลการดําเนนิงานของศนูยยติุธรรมชุมชน 

 

 2.1.2.1 สถานการณของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 การอํานวยความยุติธรรม การสรางความเปนธรรมและความสงบสุขในสังคมเปนภารกิจหลัก

ที่สําคัญย่ิงของกระทรวงยุติธรรมที่จะตองดําเนินการใหเกิดขึ้นแกประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกระดับ 

แตภารกิจดังกลาวหากรัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินการแตเพียงฝายเดียวคงไมสามารถบรรลุผลอยาง
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ย่ังยืนได หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินภารกิจดังกลาวจึงอยูที่คนในชุมชน ซึ่งเปนผูที่อยู

ใกลชิดไดสัมผัส มีสวนไดสวนเสียกับความยุติธรรม ความเปนธรรมและความสงบสุขในชุมชนน้ันๆ ได

มีโอกาสและมีชองทางที่จะเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

โดยมีโอกาสในการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการและรวมรับประโยชนจากการแกปญหารวมกัน 

ในลักษณะของการเปนหุนสวน 

 

 ยุติธรรมชุมชน หมายถึง มาตรการหรือยุทธวิธีในการลดละและปองกันอาชญากรรม 

โดยวิธีการลักษณะที่สรางเพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมเปนหุนสวน ขณะที่แนวนโยบายแบบ

ยุติธรรมจะใหความสําคัญกับการเผชิญหนาอาชญากรรมและการกระทําผิดดวยวิธีเชิงรุก แกปญหา

ทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุในการปองกัน ควบคุม ลดและเยียวยาความรุนแรงที่เกิดอาชญากรรม โดยมี

เปาหมายเพ่ือสรางและรักษาความปลอดภัย ความเขมแข็ง มีชีวิตชีวาและความยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 

 ดานบทบาทเครือขายยุติธรรมชุมชนเปนเครือขายหลักของกระทรวงยุติธรรมที่เปดโอกาส 

ใหประชาชนผูสนใจ สามารถรวมกับกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน 

โดยเฉพาะในสวนที่ เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความสงบสุขให กับชุมชน 

โดยกระทรวงยุติธรรมไดจัดใหมีการฝกอบรมและมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือใหไดรับทราบถึง

ภารกิจและแนวทางในการรวมตัวกันเปน “เครือขาย” เพ่ือรวมกับกระทรวงยุติธรรมในการดําเนิน

กิจการที่เปนประโยชนตอชุมชน โดยสมาชิกของเครือขายที่มีความสนใจและมีความพรอมจะสามารถ

รวมกับภาครัฐ ในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนเปนกลไกที่ เปนรูปธรรมในการทํางานรวมกับ 

กระทรวงยุติธรรมในชุมชนและสามารถสมัครเพ่ือเขารับการอบรมเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ

ภารกิจเฉพาะดานรวมกับหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบตางๆ บทบาทของเครือขาย

ยุติธรรมชุมชนมีความหลากหลายและสามารถแบงเปนหลายระดับขึ้นอยูกับความสนใจของแตละ

บุคคลและความพรอมของเครือขายแตละแหง เชน บทบาทในการเปนแนวรวมของกระทรวงยุติธรรม

ในชุมชนที่จะรวมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตางๆ ที่เปนการเสริมสราง

ความยุติธรรม ความเปนธรรมและความสงบสุขในชุมชน บทบาทในการลดขอพิพาท ความขัดแยง 

ในชุมชน บทบาทในการปองกันอาชญากรรมในชุมชน เปนตน  
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 สถานการณที่จะเกิดยุติธรรมชุมชนน้ัน ยุติธรรมชุมชนเกิดจากสถานการณ 3 สถานการณ

ดังน้ีคือ 

1. เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นแลวจึงเกิดยุติธรรมชุมชนเชิงแกไขดวยกระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันท 

2. เมื่อเกิดสถานการณที่เต็มไปดวยปจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสูการเกิดอาชญากรรมจึงเกิด

ยุติธรรมชุมชนเชิงปองกัน 

3. การรวมมือของเครือขาย แตระดับความรวมมือไมเทากันขึ้นอยูกับศักยภาพของศูนยฯ 

 

 2.1.2.2 สถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชน 

 

 จากการศึกษาสถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชน พบวา 

การจดบนทึก การทํารายงานสถิติการดําเนินงานของแตละศูนยยุติธรรมชุมชนและสงตอไปยัง

ยุติธรรมจังหวัดน้ันในแตละภาคซึ่งประกอบดวยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุม

เศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จะเห็นไดวา บางศูนยยุติธรรมชุมชนมีการ

รายงานการดําเนินงาน มีการจัดเก็บสถิติอยางตอเน่ืองและสงรายงานใหยุติธรรมจังหวัดทราบเปนราย

เดือนหรือขึ้นอยูกับการสั่งการของยุติธรรมจังหวัด แตอยางไรก็ตามศูนยยุติธรรมชุมชนบางศูนยไมมี

การจดบันทึกผลการดําเนินงาน ไมมีการเก็บสถิติและสงผลใหไมสามารถรายงานผลการดําเนินงาน

หรือจัดสงสถิติในแตละเดือนใหแกยุติธรรมจังหวัดได นอกจากน้ันรูปแบบการเก็บสถิติหรือระบบใน

การจัดเก็บสถิติในแตละพ้ืนที่แตกตางกันออกไป ไมมีเครื่องมือที่เปนมาตรฐานในการจัดการเก็บสถิติ 

ดังน้ันสถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนจึงมีความแตกตางกัน คณะผูวิจัย

จึงทําการรวบรวมใหเห็นในภาพรวมตามภารกิจทั้ง 6 ดานดังตอไปน้ี 

ตารางที่  2.1 สถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนแยกตามภารกิจ 

ทั้ง 6 ดานป พ.ศ.2558 

จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

เชียงใหม  ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

เชียงราย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

แพร อยูระหวางการจัดต้ัง ศยช. จึงยังไมมีสถิติการรายงานผลการดําเนินงาน 

แมฮองสอน ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

กําแพงเพชร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครสวรรค 30 21 23 46 3 9 
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จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

นาน อยูระหวางการจัดต้ัง ศยช. จึงยังไมมีสถิติการรายงานผลการดําเนินงาน 

ลําพูน - 8 - 2 - - 

พะเยา - - - - - - 

พิจิตร - 12 - - - - 

พิษณุโลก 54 31 42 56 2 6 

สุโขทัย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุตรดิตถ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุทัยธานี 58 58 5 - - - 

กาญจนบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ชัยนาท ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครนายก ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครปฐม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นนทบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ปทุมธานี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ราชบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ลพบุร ี 65 2 11 14 0 0 

สมุทรปราการ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สมุทรสาคร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สระแกว ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สระบุรี - - - - - - 

สิงหบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สุพรรณบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

พระนครศรีอยุธยา 31 46 39 40 5 12 

อางทอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

เพชรบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

จันทบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ฉะเชิงเทรา - 11 45 3 9 - 

ชลบุรี 14 197 345 110 19 34 
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จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

ระยอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครราชสีมา ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

กาฬสินธุ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ขอนแกน ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ชัยภูม ิ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครพนม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

บึงกาฬ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

บุรีรัมย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

มหาสารคาม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

มุกดาหาร อยูระหวางการจัดต้ัง ศยช. จึงยังไมมีสถิติการรายงานผลการดําเนินงาน 

ยโสธร อยูระหวางการจัดต้ัง ศยช. จึงยังไมมีสถิติการรายงานผลการดําเนินงาน 

รอยเอ็ด ยังไมมีการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในป 2558 

ศรีสะเกษ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สกลนคร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สุรินทร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

หนองบัวลําภู ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อํานาจเจริญ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุดรธานี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุบลราชธานี   32 25 20 16 5 30 

กระบ่ี ศูนยยุติธรรมชุมชนเริ่มจัดต้ังขึ้นเมือปงบประมาณ 2558 จํานวน 8 ศูนยและ

ยังไมไดมีการดําเนินการจัดเก็บสถิติ 

พังงา ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ตรัง ยังไมไดเริ่มเก็บขอมูล 

นครศรีธรรมราช ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

พัทลุง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ภูเก็ต ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ระนอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สงขลา - 130 88 11 32 41 
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จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

สุราษฎรธานี 15 65 26 23 3 12 

สตูล 10 - 28 22 12 21 

นราธิวาส 150 49 91 22 91 560 

ปตตานี 1,229 187 127 7 687 286 

ยะลา - - - - - - 

 

ตารางที่  2.2 สถิติผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนแยกตามภารกิจ 

ทั้ง 6 ดานป พ.ศ.2559 

จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

เชียงใหม  ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

เชียงราย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

แพร - 9 4 3 4 6 

แมฮองสอน ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

กําแพงเพชร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครสวรรค 142 73 35 5 6 6 

นาน 6 1 - 22 - - 

ลําพูน - 57 2 1 21 21 

พะเยา - 6 - 3 - - 

พิจิตร - 101 - 3 10 19 

พิษณุโลก 23 58 31 20 4 1 

สุโขทัย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุตรดิตถ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุทัยธานี 58 58 5 5 - - 

กาญจนบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ชัยนาท ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครนายก ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครปฐม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 
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จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

นนทบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ปทุมธานี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ราชบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ลพบุร ี 35 4 1 25 0 0 

สมุทรปราการ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สมุทรสาคร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สระแกว ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สระบุรี - - - - - - 

สิงหบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สุพรรณบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

พระนครศรีอยุธยา 40 135 339 275 79 11 

อางทอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

เพชรบุร ี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

จันทบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ฉะเชิงเทรา - 4 32 4 7 - 

ชลบุรี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ระยอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครราชสีมา ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

กาฬสินธุ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ขอนแกน ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ชัยภูม ิ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

นครพนม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

บึงกาฬ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

บุรีรัมย ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

มหาสารคาม ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

มุกดาหาร อยูระหวางการจัดต้ัง ศยช. จึงยังไมมีสถิติการรายงานผลการดําเนินงาน 

ยโสธร - 33 5 25 - - 

รอยเอ็ด - 10 6 5 10 2 
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จังหวัด บทบาท/ภารกิจ 6 ดาน 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 

ศรีสะเกษ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สกลนคร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สุรินทร ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

หนองบัวลําภู ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อํานาจเจริญ ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุดรธานี ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

อุบลราชธานี   70 52 46 34 12 58 

กระบ่ี - 9 1 6 - 5 

พังงา ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ตรัง - - 30 46 1 14 

นครศรีธรรมราช ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

พัทลุง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ภูเก็ต ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

ระนอง ไมดําเนินการจัดสงสถิติในแตละภารกิจ 

สงขลา - 127 63 6 11 39 

สุราษฎรธานี 173 627 11 17 154 77 

สตูล 10 - 8 7 1 - 

นราธิวาส 281 24 116 32 116 482 

ปตตานี 3,366 713 136 17 483 313 

ยะลา 276 17 46 18 - 72 

หมายเหตุ:  ดานที่ 1 คือ สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ดานที่ 2 คือ ปองกันอาชญากรรม 

ดานที่ 3 คือ พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

ดานที่ 4 คือ ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

ดานที่ 5 คือ ชวยเหลือผูเสียหาย/เหย่ือ 

ดานที่ 6 คือ ชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 
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 2.1.3 รูปแบบของศนูยยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย 

 

 2.1.3.1 รูปแบบที่  1 (นํารอง) คณะกรรมการศูนย ยุติธรรมชุมชนซึ่ งมาจากประธาน

คณะกรรมการอํานวยการกฎหมายของแตละหมูบานซึ่งมาจากหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ดวนมากที่ ยธ 02026.2/ว025 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 

 โครงสรางที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

 1. ประธานศูนยยุติธรรมชุมชน ประธานคณะทํางานดานอํานวยการในคณะกรรมการหมูบาน

ทุกหมูบานในตําบล เลือกกันเอง 2 คน (ลําดับที่ 2 เปนรองประธานฯ) 

 2. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบดวย 

  2.1 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนกรรมการ

หมูบานทุกหมูบานในตําบลเลือกกันเอง 2 คน  

  2.2 ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนเดิมในตําบล (ถามี) 1 คน 

  2.3 ผูนําองคกรหรือกลุมอาชีพในตําบลเลือกกันเอง 1 คน 

  2.4 ตํารวจชุมชนประจําตําบล 1 คน 

  2.5 นิติกรหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน

ตําบลที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันมอบหมาย 1 คน (คณะกรรมการและเลขานุการ) 

 3. ที่ปรึกษาศูนยยุติธรรมชุมชน 

  3.1 ปลัดอําเภอประจําตําบล 

  3.2 พัฒนากรตําบล 

  3.3 กํานัน 

  3.4 นายกองคการบริหารสวนตําบลและ/หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลในพ้ืนที่ตําบล 

  3.5 ผูแทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน  

 

 2.1.3.2 รูปแบบที่ 2 พ.ศ.2558 (ขยายผล) คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากกลุม

ผูนําชุมชนที่ไดรับการโหวตคัดเลือกซึ่งมาจากคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 02077/503  

 

 โครงสรางที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

 1. ประธานศูนยยุติธรรมชุมชน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล เลือกกันเอง 2 คน (ลําดับที่ 2 

เปนรองประธานฯ) 
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 2. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบดวย 

  2.1 สมาชิกสภาองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่ เปน

กรรมการหมูบานทุกหมูบานในตําบลซึ่งเลือกกันเอง 2 คน 

  2.2 ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนเดิมในตําบล (ถามี) 1 คน 

  2.3 ตํารวจชุมชนประจําตําบล 1 คน 

  2.4 ผูนําองคกรหรือกลุมอาชีพในตําบลเลือกกันเอง 2 คน 

  2.5 ผูทรงคุณวุฒิที่กรรมการเห็นชอบ ไมเกิน 2 คน 

  2.6 อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

อาสาสมคัรคุมประพฤติ ประเภทละ 1 คน  

  2.7 นิติกรหรือเจาหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่ต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน

ตําบลที่นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นน้ันมอบหมาย 1 คน (กรรมการและเลขานุการ) 

 3. ที่ปรึกษาศูนยยุติธรรมชุมชน 

  3.1 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนที่ตําบล 

  3.2 ปลัดอําเภอประจําตําบล 

  3.3 พัฒนากรตําบล 

  3.4 กํานัน 

  3.5 นายกองคการบริหารสวนตําบลและ/หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลในพ้ืนที่ตําบล 

  3.6 ผูแทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน 

 

 2.1.3.3 รูปแบบที่ 3 พ.ศ.2559 (ขยายผล) คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากคําสั่ง

กระทรวงยุติธรรมที่ 322/2559 

 

โครงสรางที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

1. ตนป เชนเดียวกับในป พ.ศ.2558 

2. ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 2.1 ประธานศูนยยุติธรรมชุมชน ปลัดอําเภอประจําตําบล 

 2.2 คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

  2.2.1 พัฒนากรประจําตําบล 

  2.2.2 ตํารวจชุมชนประจําตําบล 

  2.2.3 กํานัน 
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  2.2.4 นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นในตําบล 

  2.2.5 ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนเดิม 1 คน (ถามี) 

  2.2.6 อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูแทนสภาเกษตรกรตําบลและ

ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน ประเภทละ 1 คน 

  2.2.7 นิติกรหรือเจาหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่ ไดรับ

มอบหมาย (คณะกรรมการและเลขานุการ) 

3. ที่ปรึกษาศูนยยุติธรรมชุมชน  

  - ไมมี 

 

 2 .1 .4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนตามภารกิจ 6 ด านของ 

กระทรวงยุติธรรม 

 

 จากการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 6 ดานของกระทรวง

ยุติธรรมซึ่งภารกิจทั้ง 6 ดานประกอบดวยดังน้ี 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจง

เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเกี่ยวกับความแพงหรือความอาญา

ที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการ

ความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทํา

ความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข 

บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัว

ช่ัวคราว ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก  
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ซึ่งภารกิจแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ภารกิจที่ 1 การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ

หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

2. ภารกิจที่ 2 การปองกันและควบคุมอาชญากรมมีขอบเขตเก่ียวกับการจัดระเบียบชุมชน 

ปองกัน ควบคุม สรางภูมิคุมกันจากอาชญากรรมและการกระทําผิดเปนการกระทําที่จะยับยั้งหรือ

ชะลอเวลาไมใหนําไปสูสถานการณการเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิด รวมไปถึงการลดหรือ

หยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนําไปสูการกระทําความผิดหรือการกออาชญากรรม โดยจะมีกิจกรรมที่มี

ลักษณะเปนการควบคุมจัดระเบียบและใหความรูเก่ียวกับอาชญากรรม การกระทําผิดระเบียบชุมชน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2550: 26; จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 

2556: 232-234) 

   เพ่ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมจึงใหเนนดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ

ยุติธรรมชุมชนในดานการปองกันและควบคุมอาชญากรรมใหพิจารณาดําเนินการดังน้ี 

  2.1 การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการยับย้ังหรือชะลอเวลาหรือ

สถานการณมิใหนําไปสูการเกิดความขัดแยงหรือขอพิพาทหรือการกระทําผิดเกิดขึ้น รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนๆ รวมทั้งกับภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เก่ียวของ ทั้งน้ี

โดยการประสานความรวมมือในการวางแผนกําหนดวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการหรือ

กิจกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณรวมกัน 

           2.2 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือภาคประชาชนเกี่ยวกับการ 

เฝาระวังปองกันภัยในชุมชน ทั้งภัยจากอาชญากรรมและการปองกันปญหาขอพิพาทตางๆ ที่อาจจะ

เกิดหรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

           2.3 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือเฝาระวัง

ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิด เชน กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

กลุมผูประกอบการตางๆ เปนตน 

           2.4 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันการกระทําความผิด 

ตลอดจนเปนการสรางระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายใหแกประชาชน 

2.5 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (รุงทิวา ธรรมเรือง, 2555) 

 3. ภารกิจที่ 3 การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและ



   32 
 
แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 

 4. ภารกิจที่ 4 การจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท

เปนการกระทําที่ ยุ ติหรือบรรเทาความรุนแรงของความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในชุมชนดวยการให

ประสานงานดําเนินการเองในชุมชนหรือใหหนวยงานที่เก่ียวของกับคนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการที่

ไมใชความรุนแรงเปนการกระทําที่ทําใหขอขัดแยง การทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมที่จะนําไปสูความ

รุนแรงไดลดนอยลงและหายไปในที่สุด โดยมีวิธีการรูปแบบตางๆ เชน การไกลเกลี่ย การประชุมฟนฟู

สัมพันธภาพ การประชุมกลุมครอบครัวและวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของทองถิ่นรูปแบบตางๆ 

(กิตติพงษ กิตยารักษ, 2550: 26; จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2556: 232-234) 

เพ่ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมจึงใหเนนดําเนินการขับเคลื่อนกระบวน 

การยุติธรรมชุมชนดานการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันทใหพิจารณาดําเนินการดังน้ี 

          4.1 การพัฒนาศักยภาพของเครือขายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครยุติธรรมใหมี

ความสามารถในการจัดการความขัดแยงหรือการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพ่ิมมากขึ้น เชน 

การจัดฝกอบรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

          4.2 พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีระบบ

การบริหารจัดการและการสงตอเรื่องมายังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางนอยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดจะตองมีผลการปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยประนีประนอม 

ขอพิพาทจากศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมเปนระยะๆ และ 

ทําการวิเคราะหประโยชนเชิงปริมาณหรือมูลคาที่สามารถประหยัดงบประมาณจากการไกลเกลี่ย

ประนอมขอพิพาทได 

           4.3 การพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ทั้งน้ีนอกจากการสงเสริมการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยศูนยยุติธรรมชุมชนแลว สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดควรจะตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทที่ประชาชน 

อาจเดินทางมาขอใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชวยไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทใหโดยตรงหรืออาจสง

ตอมาศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การจัดสถานที่ไวสําหรับ ใหคําปรึกษาหรือดําเนินการไกลเกลี่ย

ประนอมขอพิพาท การจัดเจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องโดยตรง การจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ 

ที่เกี่ยวของใหเปนระเบียบสืบคนงายและการจัดระบบการติดตามผลของการไกลเกลี่ยประนอม 

ขอพิพาทวาคูกรณีปฏิบัติตามขอตกลงไวหรือไมเพียงใด ทั้งน้ีโดยเนนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี

ของคูกรณีภายใตหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนสําคัญ 
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           4.4 การประสานงานกับจังหวัด/อําเภอในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยคณะกรรมการหมูบาน โดยเฉพาะการเสริมศักยภาพของกํานันและ

ผูใหญบานในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

          4.5 การประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนางาน 

ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทระดับทองถิ่น โดยการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา 

มีสวนรวมในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนหรือประสานงานที่เกี่ยวของหรือการเสริมสรางการเปน

หุนสวนในการพัฒนางานรวมกันกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

4.6 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที ่(รุงทิวา ธรรมเรือง, 2555) 

5. ภารกิจที่ 5 การเยียวยา ยุติธรรมชุมชนมีการเยียวยาผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบ 

จากอาชญากรรมจะตองไดรับการฟนฟูเมื่อเกิดความเสียหาย (Bazemore and Schiff, 2001) เปน

การเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด เปนการชดใช 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดกฎเกณฑของสังคม การบรรเทา

ผลรายจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิดที่เกิดขึ้นกับทุกฝายไมวาจะเปนผูเสียหาย ผูกระทํา

ความผิดและชุมชนและรวมไปถึงการชวยเหลือสนับสนุนใหผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม 

มีโอกาสกลับคืนสูสังคม นอกจากน้ียังมีการเสริมพลังเหย่ืออาชญากรรมดวยการจัดบริการที่จําเปน

เพ่ือสนับสนุนใหกําลังใจมีการจัดต้ังกลุมเพ่ือเหยื่ออาชญากรรม เชน การจัดต้ังกลุมเพ่ือนหญิง เปนตน 

(กิตติพงษ กิตยารักษ, 2550: 26; จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2556: 232-234) 

หากการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเปนแนวทางหน่ึงในการปองกัน

อาชญากรรมและเยียวยาผูเสียหาย โดยทั่วไปการพิจารณาโทษก็เพ่ือใหผูถูกลงโทษไดรับโทษ 

สวนใหญเปนการจําคุกผูกระทําผิด แตในมุมของยุติธรรมชุมชนไมไดจบเพียงแคการลงโทษเพราะ 

ถือวาผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนทุกคนตางไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม การลงโทษในมิติ

ยุติธรรมชุมชนจึงรวมไปถึงการเยียวยาเหยื่อและผูไดรับผลกระทบ ซึ่งโดยสวนใหญแลวเหย่ือก็ตองการ

ที่จะใหผูกระทําผิดไดรับโทษมากๆ ใหสาสมกับการทําผิด แตมากไปกวาน้ันเหย่ือยังตองการที่จะบอก

เลาผลกระทบและความเจ็บปวดที่ตนเองไดรับจากการกระทําของอาชญากรเพ่ือใหอาชญากรไดสํานึก

วาสิ่งที่ตนกระทําน้ันเลวรายเพียงใดและยังตองการการฟนฟูเยียวยาหลังจากเผชิญกับอาชญากรรม 

ดังน้ันการลงโทษในบริบทของยุติธรรมชุมชนจึงปรับบทบาทของผูฟองรองและผูพิจารณาคดีไวเปน

สวนประกอบสวนเหย่ือจะไดรับการคํานึงถึงมากกวาเรียกวา “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท” (Restorative 

Justice) (Clear et. al, 2011) 

เพ่ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมจึงใหเนนดําเนินการขับเคลื่อนกระบวน 

การยุติธรรมชุมชนดานการเยียวยาและเสริมพลังใหพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
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           5.1 การจัดโครงการหรือกิจกรรมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน 

ผูใหญบานและอาสาสมัครยุติธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในบทบาทภารกิจในงานดานการเยียวยา

เหย่ือหรือผูที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากความขัดแยง ขอพิพาท อาชญากรรมหรือการทําผิด 

ทางอาญา 

                      5.2 การจัดเอกสารขอมูลและองคความรูที่เก่ียวขอใหกับกลุมเปาหมายตามขอ 5.1 

รวมถึงการติดตาม เยี่ยมเยียนและใหคําปรึกษาแนะนําอยางตอเน่ือง 

            5.3 การจัดทําฐานขอมูลเหย่ือและผูที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากความขัดแยง 

ขอพิพาท อาชญากรรมหรือการทําผิดทางอาญาเปนรายคดีและรายพ้ืนที่เพ่ือประโยชนในการวาง

แผนการดําเนินการ 

            5.4 การดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายในคดีอาญาและกองทุนยุติธรรม 

    5.5 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที ่(รุงทิวา ธรรมเรือง, 2555) 

6. ภารกิจที่ 6 การรับผูกระทําความผิดกลับคืนสูชุมชน (การใหความชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ) คือ 

มีการทําใหเหย่ือหรือผูเสียหายและผูกระทําผิดไดกลับคืนสูสังคม (Bazemore and Schiff, 2001) 

เปนการที่ ชุมชนเขามามีสวนรวมปรับปรุงแกไขความประพฤติและจิตใจของผูกระทําความผิด 

กลุมที่ไดรับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักมาใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

โดยเฉพาะใชวิธีการคุมประพฤติทั้งที่เปนเด็ก เยาวชน ผูใหญและผูที่ไดรับการพักการลงโทษ โดยจะมี

กิจกรรมตางๆ ที่ชวยฟนฟูพฤติกรรมและจิตใจของผูกระทําผิด เชน การทํางานบริการสังคมแทน 

การกักขัง การทํางานบริการสังคมตามคําสั่งศาล การทํางานบริการสังคมเพ่ือชดเชยความเสียหาย 

แกเหย่ืออาชญากรรม ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ เช่ือมโยงผูกระทําความผิดกลับคืนสู ชุมชน 

(จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2556) 

เพ่ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมจึงใหเนนดําเนินการขับเคลื่อนกระบวน 

การยุติธรรมชุมชนดานการคืนคนดีกลับสูชุมชนใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจารณาดําเนินการดังน้ี 

          6.1 การจัดทําฐานขอมูลของผูพนโทษจากเรือนจํา ทัณฑสถาน ศูนยฝกอบรม 

เด็กและเยาวชนและพนจากการคุมประพฤติโดยแยกเปนรายชุมชน/หมูบาน 

          6.2 จัดทําโครงการหรือกิจกรรมติดตาม เย่ียมเยียน กลุมเปาหมายตามขอ 6.1 

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ศูนยยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรม 

ตลอดจนการสรางเครือขายประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริมอาชีพและ
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ทักษะฝมือแรงงานใหแกกลุมเปาหมายรวมทั้งการฟนฟูและพัฒนาใหกลุมเปาหมายสามารถอยูใน

สังคมไดปกติสุขและไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก  

                     6.3 การจัดประชุม/สัมมนา รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและอาสาสมัครยุติธรรม 

ในการขับเคลื่อนภารกิจรวมกัน 

6.4 การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาคานิยมของประชาชนที่มีตอผูพนโทษทางอาญา 

6.5 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที ่(รุงทิวา ธรรมเรือง, 2555) 

 

 จากการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนน้ัน กอนต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน

เบ้ืองตนมีภารกิจเพียงแค 4 ดาน ภายหลังตอมาไดมีการปรับภารกิจเพ่ิมอีก 1 ดาน รวมเปน 5 ดาน

และในปจจุบันภารกิจดังกลาวไดเพ่ิมจาก 5 ดานเปน 6 ดาน ซึ่งสรุปไดตามภาพที่ 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ตามภารกิจ 6 ดานของกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนตามภารกิจ 6 ดาน 

ของกระทรวงยุติธรรม 

1. สงเสริมการเขาถึง 

กระบวนการยุติธรรม 

2. การปองกันอาชญากรรม 

3. พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของ

ประชาชน 

4. ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

5. ชวยเหลือผูเสียหาย/เหย่ือ 

6. ชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 
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 2.1.5 ยุทธศาสตรและนโยบายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 2.1.5.1 นโยบายกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

 

 กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคัญบทบาทของชุมชนในปจจุบันและ 

พบวา ดานของการอํานวยความยุติธรรม มาตรการปองกันปญหาและการเยียวยาทางกฎหมาย 

ในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดขอพิพาทระหวางประสมาชิกในชุมชนและไมอาจ

เขาถึงความยุติธรรมและความเทาเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวได โดยสวนใหญแลวเปน 

ขอพิพาทของสมาชิกในชุมชนซึ่งสามารถยุติขอพิพาทไดโดยกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ซึ่งชุมชน

เองสามารถเปนผูดําเนินการประนอมขอพิพาทไดเองโดยไมจําเปนตองนําขอพิพาทดังกลาวเขาสู

กระบวนการพิจารณาในช้ันศาลทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและสรางความสมัครสมานสามัคคีขึ้น 

ในชุมชน กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายในการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

โดยมุงเนนระบบงานยุติธรรมชุมชนเพ่ือใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําไปใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดโดยมุงเนนการใหบริการประชาชน

โดยยึดหลัก “งาย สะดวก รวดเร็วและประหยัด” (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน, ม.ป.ป.) 

 

 2.1.5.2 ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

 

 ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ป พ.ศ.2560-2579 เปนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตาม

มติคณะรัฐมนตรีและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กําหนดให

รัฐบาลจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช

เปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน (มาตรา 65) โดยกําหนดวิสัยทัศน 

ในการขับเคลื่อนไววา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กระทรวงยุติธรรมไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาธารณะของ

ประเทศมาเปนกรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม มาตรา 258 ใหดําเนินการปฏิรูป

ประเทศซึ่งเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมประกอบดวยดานการบริหารราชการ

แผนดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานการบริหารราชการแผนดิน ใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการ

บริหารราชการแผนดินและใหบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการและเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชน ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน 

เขาดวยกันเพ่ือใหเปนระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการและการบริการประชาชนใหมีการปรับปรุง
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และพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐ

แตละหนวยงานที่แตกตางกันใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจ 

ใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐและสามารถเจริญกาวหนา 

ไดตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและ 

กระทําในสิ่งที่ถูกตองโดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและ

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของ

ผูบังคับบัญชา 

2. ดานกฎหมาย มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ ที่ใช

บังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให

สอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ

เพียงเทาที่จําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและไมสรางภาระ 

แกประชาชนเกินความจําเปนเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศและปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนา 

ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีทัศนะคติและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักกฎหมาย พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลกฎหมายไดสะดวกและสามารถเขาใจเน้ือหาสาระของกฎหมายไดงายและจัดใหมีกลไก

ชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 

3. ดานกระบวนการยุติธรรม ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชาและมีกลไกชวยเหลือ

ประชาชนผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพ่ือใหมี

การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในสังคม

ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับ

พนักงานอัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย 

ใหชัดเจนเพ่ือมิใหคดีขาดอายุความและสรางความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน 

และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกําหนดใหการสอบสวนตองใชประโยชน 

จากนิติวิทยาศาสตรและจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวาหน่ึงหนวยงานที่มีอิสระ 

จากกันเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก เสริมสรางและพัฒนา

วัฒนธรรมองคกรขององคกรตางๆ ที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไข
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ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจและภารกิจของตํารวจใหเหมาะสมและแกไขปรับปรุง 

กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันวา

ขาราชการตํารวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงต้ังและโยกยายและ

การพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงต้ังและโยกยาย

ตองคํานึงถึงอาวุโสและความรูความสามารถประกอบกันเพ่ือใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีอิสระไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปน

ประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิเคราะหสภาพปญหา 

อุปสรรคดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ พบวา การบังคับใชกฎหมายยังขาด

ประสิทธิผลและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม 

จริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ

เขมงวดมากขึ้น ซึ่งจะกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวใหสอดรับขอกําหนดของสังคมโลก จากสภาพ

ปญหาดังกลาวไดกําหนดอนาคตประเทศไทยป พ.ศ.2579 คือ สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความ

เหลื่อมล้ํานอย มีการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง ไมคอรรัปช่ันและการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท กระทรวงยุติธรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนเปนการ

ไกลเกลี่ยในการสงเสริมใหเกิดความความสามัคคีและความสมานฉันทในชุมชน การเคารพกฎกติกา

การอยูรวมกันของคนในชุมชน ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเกี่ยวกับความแพง

หรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

หรือจัดการความขัดแยงในชุมชนซึ่งการดําเนินการขางตนจะเปนการทํางานรวมกับภาคีตางๆ 

ในชุมชนรวมถึงคณะกรรมการหมูบานดวย (ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579), 2560) 

 

 2.1.5.3 ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 

 

 ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผลสัมฤทธ์ิคือ สังคมมีภูมิคุมกัน 

ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ การเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง

และกองทุนแมของแผนดิน การสกัดก้ันยาเสพติดทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ความรวมมือดาน 

การปราบปรามยาเสพติดและเคมีภัณฑในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง การบังคับคดีโทษปรับยาเสพติด
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ผานชองทางพิเศษและโครงการสงเสริมและถายโอนภารกิจการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหเอกชน

และหนวยงานดานสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ผลสัมฤทธ์ิคือ สังคม

เช่ือมั่นการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและลดการกระทําผิดซ้ํา โดยมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ 

แผนงานดานการควบคุมดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและแผนงานปองกันอาชญากรรม 

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การอํานวยความยุติธรรม ผลสัมฤทธ์ิคือ ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนไดรับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 

แนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ แผนงานดานการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 

แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน (การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและการพัฒนาระบบ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน) แผนงานดานสิทธิมนุษยชน แผนงานการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

งานยุติธรรมเพ่ือการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานพัฒนาระบบการบังคับ 

คดีแพงคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีและแผนงานพัฒนาโครงสรางและระบบบริหาร

จัดการเพ่ือบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลสัมฤทธ์ิคือ กฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมาย 

มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีการรับรูกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย ขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรมของประเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ สงเสริมบทบาท

กระบวนการยุติธรรมไทยสูเวทีสากล 

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การปองกันและการปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง ผลสัมฤทธ์ิ

คือ ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับคดีดานความมั่นคง คดีความมั่นคงมีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ แผนงานปองกัน

อาชญากรรมดานความมั่นคง ปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ผลสัมฤทธ์ิคือ สังคมมีความ

ปรองดองและสมานฉันทอยูรวมกันอยางสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญคือ ศึกษาวิจัยและ

พัฒนาองคความรูทางดานการปรองดองสมานฉันทโดยใหหลักกฎหมายและภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา

ปรับปรุง จัดทํากฎหมายและระเบียบขอบังคับในการแกไข เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ จัดทํา 

ระบบฐานขอมูลปญหาความขัดแยงและเยียวยา ฟนฟูและดูแลผูที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ 

(ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579), 2560) 
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 2.1.5.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยกําหนดใหมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร

ราชการแผนดินเพ่ือใหมีขีดสมรรถนะและความยืดหยุนคลองตัวสูงดําเนินการจัดระเบียบ

ความสัมพันธของการบริหารราชการในทุกระดับใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ

รวมทั้งสามารถบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานในมิติและภาคสวนตางๆ เขาดวยกันโดยมีมาตรการ

ที่สําคัญคือ พัฒนารูปแบบการจัดโครงสรางภายในสวนราชการใหมีความยืดหยุนและมอบอํานาจ 

ใหหัวหนาสวนราชการสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรไดเอง โดยมีหนวยงานกลาง

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและปรับเปลี่ยนใหหนวยงานในสวนกลางมีขนาดที่เล็กลงและมุงเนน

เฉพาะภารกิจงานวิเคราะหในเชิงยุทธศาสตรการวางนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานการติดตาม

และประเมินผล การวิจัยและพัฒนาและการสนับสนุนในเชิงวิชาการอ่ืนๆ โดยจัดใหมีการโอนถาย

ภารกิจงานในเชิงปฏิบัติการออกไปถึงหนวยงานในระดับภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กระทรวงยุติธรรม มีหนวยงานภายใตสังกัดปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค/จังหวัดหลายหนวยงานไดแก 

เรือนจํากลาง/จังหวัด/อําเภอ/ทัณฑสถาน สํานักงานคุมประพฤติภาค สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 

สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต/สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ภาค) ซึ่งเดิมแตละหนวยงานตางก็ปฏิบัติงานตามภารกิจของตน โดยขาดการ

ประสานงานและบูรณาการในการที่จะนํายุทธศาสตรของกระทรวง/กรม ไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ

ลักษณะของพ้ืนที่และความตองการรับบริการจากภาครัฐของประชาชนในพ้ืนที่ดวยการจัดทําเปน

ยุทธศาสตรรวมของสวนราชการ/หนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัด โดยรวมภารกิจของทุกสวน

ราชการ/หนวยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มาบูรณาการรวมกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง

เกิดประสิทธิภาพและมีความคุมคา จึงเห็นควรใหมีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นทําหนาที่ประสานงาน

และบูรณาการงานของสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยเปน

ผูแทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจําจังหวัดมีหนาที่ในการอํานวยความ

ยุติธรรมแกประชาชนทั้งระบบอยางรวดเร็วและเทาเทียมกันรวมทั้งคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ประชาชน ปองกันและควบคุมอาชญากรรม แกไขบําบัดและฟนฟูผูกระทําผิด ตลอดจนประสานความ

รวมมือกับองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด 
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 2.1.6 ยุติธรรมชุมชนในตางประเทศ 

 

 2.1.6.1 การเกิดขึ้นของความยุติธรรมชุมชน  

 

 ความยุติธรรมชุมชนมักใชอางถึงตัวแปรในการปองกันอาชญากรรมและกิจกรรมความ

ยุติธรรมที่แสดงออกมาในกระบวนการของชุมชนและสรางการเขาถึงความเทาเทียมในชุมชน 

แตยุติธรรมชุมชนอาจจะมีวิธีการที่แตกตางกันไป แตวิธีการเหลาน้ีจะมีแกนหลักรวมกันคือ 

มองผลลัพธระดับชุมชนโดยเนนที่การแกปญหาระยะสั้น/ยาว ฟนฟูเหย่ือและชุมชน เปนตน 

แนวความคิดเรื่องยุติธรรมชุมชนสามารถถูกมองวาเปนความทาทายการปฏิบัติเก่ียวกับความยุติธรรม

ทางอาชญากรรมด้ังเดิมได (Karp and Clear, 2000) 

 

 2.1.6.2 ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสม  

 

 ความยุติธรรมชุมชนเนนที่การสนับสนุนความปลอดภัยสาธารณะและคุณภาพชีวิตชุมชน 

ความยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมมีไวสําหรับตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมในการทํางานเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะโดยการลดความไมเทาเทียมในชีวิตชุมชน

แออัด ลดความหวาดกลัว เปนตน จริยธรรมดังกลาวเริ่มตนเพ่ือจับเอาองคประกอบหลัก 3 ขอ 

ของกระบวนการยุติธรรมไดแก ตํารวจ ศาลและการแกไขเยียวยา (Karp and Clear, 2000) 

 

การตรวจไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเปนในรูปแบบชุมชนมากขึ้น ความกังวลในเรื่องการมีสวน

รวมของชุมชนไดนําไปสูการเนนในเรื่องความไรระเบียบของสังคมที่เพ่ิมขึ้น เชน การพนสีตามกําแพง 

โสเภณี เปนตน ในระดับที่ลึกกวาน้ี ความเก่ียวของของชุมชนหมายถึงการแบงปนความรับผิดชอบ 

ในการควบคุมสังคมกับสมาชิกในชุมชนดวย (Karp and Clear, 2000) 

 

การตัดสินน้ันศาลชุมชนไดแสดงอีกบทบาทในการเขาถึงกระบวนการตัดสินความหลากหลาย

ของรูปแบบศาลชุมชน เชน ศาลเยาวชน ศาลยาเสพติด เปนการเจาะลึกในประเด็นตางๆ เพ่ือ

แกปญหาใหตรงจุด (Karp and Clear, 2000) 

 

การแกไขเยียวยามีหลายโครงการใหมๆ เกิดขึ้นเพ่ือแสวงหาการแกไขเยียวยาที่จะรักษาเหย่ือ

และผูกระทําความผิด การกลาวถึงการทําใหเปนเรื่องของทองถิ่น พลวัตร กลยุทธตัวแปรที่กลาวไป

แลวดานบนไดถูกแทนที่การทําใหเปนศูนยกลางทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รูปแบบผูเช่ียวชาญ
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กลายเปนวัตถุประสงคของการพัฒนาความเช่ียวชาญจํานวนมากในชวงหลายปที่ผานมา อยางไร 

ก็ตามเปนเรื่องสําคัญที่จะเนนวาการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเปนการปรับใชที่เกิดขึ้นทันทีทันใดของระบบ

ที่มีตอการขาดความนาเช่ือถือและประสิทธิภาพและถูกดําเนินการโดยองคประกอบบางอยางของ

กระบวนการยุติธรรม (Karp and Clear, 2000) 

 

2.1.6.3 องคประกอบทั้ง 5 ขอยุติธรรมชุมชน 

 

ยุติธรรมชุมชนที่ดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ใกลเคียง ความยุติธรรมชุมชนคือ การแกไขปญหา 

ความยุติธรรมชุมชนไดกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตชุมชน 

เปนอันดับแรก ความยุติธรรมชุมชนเก่ียวของกับพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม (Karp and Clear, 

2000) 

 

2.1.6.4 หลักของความยุติธรรมชุมชน  

 

 หลักของความเปนประชาธิปไตย: หลักความเปนประชาธิปไตย 3 ขออางถึงการตอบสนอง

ของความยุติธรรมชุมชนตออาชญากรรม ระดับจุลภาคคือ การนําการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย

ของพลเมืองเขามาในกระบวนการยุติธรรม โดยความคิดที่วาน้ีมาจากหลัก 3 ขอไดแก ปทัสถาน 

การฟนฟูและความปลอดภัยสาธารณะ (Karp and Clear, 2000) 

 

หลักความเสมอภาคของมนุษยทุกคน: เพ่ือขยายความยุติธรรมชุมชนไปสูบริบทที่กวางกวา

บริบทของสภาพสังคมที่ทําใหปจเจกบุคคลตองพบกับความเสี่ยงจากปญหาสังคม เชน การใชยา 

การวางงาน จุดประสงคคือ เพ่ือขยายความยุติธรรมชุมชนไปสูเหตุการณเฉพาะ โดยจะเนนที่หลัก 

4 หลักที่ จะนําความยุติธรรมชุมชนไปสูความตระหนักในความเสมอภาคของมนุษยไดแก 

ความเทาเทียม การรวมเขาไป การรวมกันและการดูแล (Karp and Clear, 2000) 

 

2.1.6.5 รูปแบบการบูรณาการของความยุติธรรมชุมชน  

 

รูปแบบบูรณาการที่จะเราจะนําเสนอไมใชรูปแบบทั่วไป แตจะบรรยายถึงการจัดการแนวคิด

ของความยุติธรรมชุมชน: ระบบและกระบวนการใดที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายความยุติธรรม

ชุมชนที่พึงปรารถนาและแตละมิติหมายความวาอยางไร ในการสนับสนุนอีกมิติหน่ึง รวมถึงบอกวิธี

พ้ืนฐานในการประเมินองคประกอบของการริเริ่มในโปรแกรมความยุติธรรมชุมชนดวย รูปแบบที่วาน้ี
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แบงออกเปน 2 สวนหลัก สวนที่ 1 ไดกําหนดหมวดหมูที่มุงเนนกระบวนการ 4 หมวด (การเขาถึง

ระบบ การเขามาเก่ียวของของชุมชน กระบวนการซอมแซมและกระบวนการกลับมารวมกัน สวนที่ 2 

คือผลลัพธที่ตองการของรูปแบบชุมชน การฟนฟูและการบูรณาการสังคมจะตอบสนองตอเปาหมาย 

ที่สําคัญของชุมชน 2 เปาหมายคือ การทําใหเกิดความสามารถของชุมชนและการฟนฟูและการบูรณา

การสังคมจะกระทบตอความพึงพอใจของชุมชน (Karp and Clear, 2000) 

 

กระบวนการของความยุติธรรมชุมชนประกอบดวยการเขาถึงระบบ (มีความพยายามในการ

หาวิธีใหมในการเขาถึงความปลอดภัยชุมชน) การเขามาเก่ียวของของชุมชน (ทําใหสาธารณชน

สามารถเขาถึงระบบได มีพ้ืนฐานมาจากความเขาใจในกระบวนการประชาธิปไตย) และกระบวนการ

กลับมารวมกัน เชน การพัฒนาเครือขายสนับสนุนผูกระทําความผิดและเหย่ือหรือการพัฒนาศักยภาพ

เพ่ือใหสามารถกลับคืนสูสังคมได) (Karp and Clear, 2000)                                    

 

ผลลัพธของความยุติธรรมชุมชนประกอบดวยการฟนฟูคือ ใหความสําคัญกับความตองการ

ของเหย่ืออาชญากรรมและนําพวกเขาไปสูบริบทความเปนสมาชิกรวมกัน การบูรณาการ (มีไวเพ่ือ

บูรณาการเหย่ือและผูกระทําความผิดคือ เนนที่ความตองการการผูกมัด ความผูกพันและการมีสวน

รวมเชิงประชาธิปไตยในชีวิตชุมชน) ความสามารถของชุมชน (ความสามารถของชุมชนในการ

ตระหนักถึงคุณคารวมกันหรือความดีงามรวมกัน ซึ่งความยุติธรรมชุมชนจะเปนทั้งผลลัพธและการ

เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาของตนเองดวย ตัวบงช้ีความสามารถของชุมชนอาจจะ

ดูจากขอบเขตที่วาสมาชิกน้ันถูกขัดเกลาทางสังคมใหเขากับวัฒนธรรมชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากนอยแคไหน) ความพึงพอใจของชุมชน (มีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจของพลเมือง 

ในระบบยุติธรรมและทําใหเกิดความรูสึกถึงความยุติธรรมมากขึ้น เปนแนวความคิดแบบหลายมิติ) 

(Karp and Clear, 2000) 

 

2.1.6.6 ประเด็นปจจุบันในเรื่องความยุติธรรมชุมชน  

 

 ต้ังแตกระบวนการถึงการพิจารณา: กระบวนการยุติธรรมรวมสมัยถูกต้ังไวเพ่ือพยายาม 

จะปกปองสิทธิของผูถูกกลาวหา ซึ่งแนนอนวาความขัดแยงในเรื่องของสิทธิเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได 

สิทธิในเรื่องการพิจารณาที่อยูบนการแกปญหากลายเปนพันธะที่ตองพิจารณาในฐานะขอบเขต 

ที่สําคัญของความตองการและผลประโยชนของเหย่ือ ผูกระทําความผิดและชุมชนที่พวกเขาอยู แตน่ี

ไมไดหมายความวากระบวนการสิทธิแบบด้ังเดิมจะจบลง ไมมีใครควรถูกบังคับใหเขาสูกระบวนการ

แกปญหาที่พวกเขาเช่ือวาไมสามารถประยุกตใชกับพวกเขาไดในรูปแบบสิทธิเรื่องการพิจารณา 
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น้ีประเด็นปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจะตองถูกพิจารณาอยางระมัดระวัง กระบวนการใหมน้ีจะเขาไปเสริม 

ในกระบวนการพิจาณาความผิด พยายามที่จะจัดการการลงโทษใหเกิดความยุติธรรมและเพียงพอกับ

ความตองการของเหยื่อ ผูกระทําความผิดและชุมชน (Karp and Clear, 2000) 

 

ขอจํากัดของการควบคุมชุมชน: อํานาจที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความเปนไปไดที่ชุมชนจะใชอํานาจ

ในทางที่จะขัดแยงกับคุณคาวัฒนธรรมในวงกวางน่ีทําใหเกิดคําถามสําคัญเก่ียวกับอํานาจการควบคุม 

ที่ไมเปนทางการ เชน อะไรควรจะเปนความสัมพันธระหวางชุมชนและระบบยุติธรรมที่เปนทางการ

หรือสิทธิของผูถูกกลาวหาควรจะถูกละเมิดเชนน้ันหรือไม (Karp and Clear, 2000) 

 

เจตจํานงนิยมและการเปนตัวแทนแบบประชาธิปไตย: มีจุดมุงหมายเพ่ือการลดอาชญากรรม

และตนทุนในการลดอาชญากรรม บางชุมชนมีการจัดการที่ดีกวา เชน มีสถาบันทองถิ่น (โรงเรียน 

โบสถ ฯลฯ) ที่เขมแข็งและเครือขายการสื่อสารที่แพรกระจายไดเร็วและอาจจะมีการต้ังผูขับเคลื่อน

กิจกรรมของชุมชนดังกลาว เมื่อมีการควบคุมทางสังคมแบบไม เปนทางการเชน น้ี เกิดขึ้น 

ความสามารถของชุมชนจะเพ่ิมขึ้นดวยและมีแนวโนมจะเขาแทนที่หนวยงานที่เปนทางการและพัฒนา

วาระของตนเองในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชน (Karp and Clear, 2000) 

 

2.1.6.7 การหาเงินทุนแนวใหม  

 

 ชุมชนที่มีปญหาอาชญากรรมมักจะตองเจอกับปญหาดานสาธารณูปโภคที่ยํ่าแยซึ่งตองการ

ความรวมมือในดานทรัพยากร แตคําถามคือ จะสามารถมองหาทรัพยากรเหลาน้ีไดจากที่ไหน แนนอน

วาในระบบยุติธรรมแบบด้ังเดิมมีเงินที่ถูกใชไปเพ่ือการทํางานในเรื่องความยุติธรรมชุมชน เงินจํานวน

มากถูกใชไปในเรื่องการลงโทษขังคุกที่ในระดับชุมชน มีพ้ืนที่จํานวนมากที่มีผูถูกลงโทษจําคุก 

เงินที่ไดมาเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของชุมชนอาจจะไมเพียงพอที่จะจายสําหรับสํานักงานพัฒนา

ชุมชนอยางเต็มรูปแบบและคําถามคือ เงินดังกลาวจะสามารถเปลี่ยนเสนทางไปยังความพยายาม 

ดานยุติธรรมชุมชนไดอยางไร 

 

 รูปแบบความยุติธรรมชุมชนจํานวนมากตระหนักถึงความจริงวา ผูกระทําความผิดเปนสมาชิก

ชุมชนและความสามารถคือ การเปนสวนหน่ึงของชีวิตชุมชนที่เปนศูนยกลางคุณภาพชีวิตในชุมชน 

ถาผูกระทําความผิดผานประสบการณจําคุกเพียงเพ่ือจะกลับมาในชุมชนในฐานะศัตรูก็อาจจะมีผลตอ

ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนได แตถาผูกระทําความผิดสามารถเปลี่ยนเสนทางของ 

พวกเขาไปสูการที่พวกเขาใหการสนับสนุนชีวิตชุมชนแทน ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในชุมชน 
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ก็จะรวมพวกเขาเขาไปแทนที่จะกันออกมา แตตองมีเรื่องการเงินเขามาเก่ียวของดวย เชน ในกรณ ี

ที่ทั้งผูกระทําความผิดและเหย่ือเต็มใจ พวกเขาจะไดรับบัตรกํานัลที่จะสามารถใชไดในสถานที่ 

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนและเปอรเซ็นตเงินทั้งหมดที่พวกเขาใชไปในกระบวนการ

จําคุกของผูกระทําความผิดจะยังคงอยูในชุมชนเพ่ือใชจายในสิ่งที่ชุมชนเห็นวาสมควรเปนการสราง

แรงจูงใจสําหรับสมาชิกทุกคนเพ่ือการเขารวมในกระบวนการฟนฟูชุมชนและยังเปนการทําให 

การลงทุนในการควบคุมอาชญากรรมกลายเปนการพัฒนาชุมชนดวย (Karp and Clear, 2000) 

 

 2.1.7 ยุติธรรมชุมชนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

 ระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เปนระบบที่มีการระบุไวในกฎหมายอยางชัดเจนคือ กฎหมายกําหนดใหมีการใชระบบการไกลเกลี่ย

กอนที่จะใชระบบยุติธรรมในกระแสหลัก ดังน้ันระบบงานยุติธรรมชุมชนจึงเปนกระบวนการที่บรรจุ

อยูในระบบยุติธรรมหลักของประเทศ สําหรับการไกลเกลี่ยปญหาตางๆ ในชุมชน จะเปดโอกาสให 

แตละฝายสลับกันพูดหรือไมแยงกันพูดเพ่ือปองกันการทะเลาะวิวาท การใหพูดคนละครั้งทําใหอีกฝาย

ตองฟงความเห็นหรือมุมมองของคูกรณีทําใหเห็นถึงจุดยืนหรือมุมมองของอีกฝาย อันอาจจะทําใหเกิด

ความเขาใจฝายตรงขามไดมากขึ้นไมไดมองเฉพาะในมุมของตนเองเทาน้ันและการใหคูกรณีสามารถ

นําบุคคลอ่ืนมารวมในการเจรจาไกลเกลี่ยไดเพ่ือใหผูที่เก่ียวของรูสึกวามีความไวใจมากขึ้นเพราะ 

มีบุคคลที่ตนเองตองการใหเขารวมในการเจรจาไกลเกลี่ยดวยในการเจรจาไกลเกลี่ย คณะกรรมการ

มักจะใชวิธีการช้ีใหเห็นถึงปญหาและคาใชจายที่อาจจะตองเสียหรือจะตองมีคาใชจายหากมีการ

ดําเนินคดีระหวางกัน ทั้ งปญหาในเรื่องความยุงยากในการดําเนินคดี คาใชจายที่จะเกิดขึ้น 

การเสียเวลา ความรูสึกหรือสุขภาพจิตตางๆ ที่จะเกิดตามมาหากมีคดีความเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญ

กรรมการที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยจะใชแนวทางในการเจรจาไกลเกลี่ย (วนิตยา โพธ์ินอกและ 

ณัฏฐกาญจน ศุกลรัตนเมธี, 2560)  

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ 

ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหมูบานเพ่ือระงับไปโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งจะ

เปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีวาดวยหนวยงานไกลเกลี่ยระดับหมูบาน โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือไมใหคดีพิพาทเล็กนอยที่สามารถยอมความกันไดขึ้นสูช้ันศาล คณะกรรมประนีประนอมขอพิพาท

นอกจากจะมีผูใหญบานเปน คณะกรรมการแลวยังประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิสหพันธสตรี เมื่อขอ

พิพาทเกี่ยวของกับสตรี ตัวแทนชาวหนุม เมื่อมีเยาวชนเขามาเกี่ยวของซึ่งจะทําจะทําหนาที่เปน 

คนกลางใหคําปรึกษาและโนมนาวใหคูกรณีตกลงประนีประนอมจากน้ันจะมีการทําสัญญาพรอมลง
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ลายมือช่ือไวเพ่ือเปนหลักฐานและใหคูกรณีปฏิบัติตาม (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, สุทธิ สุขยิ่งและ 

มูฮัมหมัดรอฟ อี มูซอ, 2549: 40) 

 

หนวยไกลเกลี่ยระดับหมูบานเปนหนวยงานหน่ึงที่ ต้ังขึ้นในทุกหมูบานในทั่วประเทศ 

เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทในหมูบานน้ันๆ ประชาชนที่อยูหางไกลจากศาลอําเภอ 

ไดถือเอาการไกลเกลี่ยน้ีเปนประเพณีปฏิบัติในการแกไขขอพิพาททางแพงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน 

เชน ขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสิน ครอบครัว ศาสนาหรือชนเผา เปนตน เน่ืองจากความสําคัญของการ 

ไกลเกลี่ย รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจึงไดออกขอตกลงวาดวยการจัดต้ังและเคลื่อนไหวของหนวย 

ไกลเกลี่ยระดับหมูบาน ซึ่งขอตกลงฉบับน้ีมีสวนชวยใหชวยองคกรปกครองระดับหมูบานสามารถ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหมูบานของตนเองไดเพ่ือเปนการเพ่ิมความเปนธรรมและเสริมขยาย

สิทธิผลประโยชนของพลเมืองเพ่ือเผยแพรระเบียบของกฎหมาย รวมทั้งประสานงานกับองคกร

ยุติธรรมและองคกรอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของ โดยทั่วไปหนวยไกลเกลี่ยของหมูบานจะตองจัดต้ังเปน

คณะกรรมการโดยมีผูใหญบานเปนหัวหนาคณะโดยตําแหนง นอกจากน้ีในหนวยไกลเกลี่ยยังมีตัวแทน

แนวรวมของหมูบาน สหพันธสตรี ชาวหนุม (เยาวชน) และผูทรงคุณวุฒิภายในหมูบานประกอบ 

เปนคณะ โดยกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหหนวยงานยุติธรรมอําเภอเปนผูดูแลรับผิดชอบและ

คุมครอง (บุญตา ส.ผาบมีชัย, 2547) 

 

 นอกจากน้ันแลวปจจัยที่ทําใหระบบการระงับขอขัดแยงในระดับหมูบานของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบความสําเร็จคือ 

1. ระบบการจัดต้ังของรัฐ แมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะปกครองดวยระบบ

คอมมิวนิสตซึ่งองคกรตางๆ ถูกจัดต้ังโดยฝายปกครอง แตระบบการจัดต้ังของลาวยังคงใหความสําคัญ

ตอวิถีชุมชนและไมทําลายอํานาจชุมชนคือ คอมมิวนิสตแบบลาวมีความยืดหยุนประนีประนอมจะเห็น

ไดจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอขัดแยงในระดับหมูบาน แมเปนองคกรที่กําหนดโครงสรางและ 

ถูกจัดต้ังโดยภาครัฐ แตคณะกรรมการดังกลาวยังมีความเปนอิสระและมีบทบาทเปนตัวแทนชุมชน

อยางแทจริง โดยใชกระบวนการไกลเกลี่ยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเช่ือจารีตประเพณีในชุมชน 

รวมทั้งวัฒนธรรมของแตละชนเผาซึ่งแตกตางจากประเทศไทยที่คณะกรรมการตางๆ ที่แตงต้ังโดยรัฐ

มักมีความรูสึกวาตนเองเปนตัวแทนของรัฐและมักถูกแทรกแซงหรือสั่งการโดยทางการจนไมอาจแสดง

บทบาทเปนตัวแทนชุมชนไดอยางแทจริง 

2. ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เปนประเทศคอมมิวนิสตที่มีเอกลักษณตางจากประเทศคอมมิวนิสตอ่ืนๆ คือ ยังคงวิถีชีวิตไวไดอยาง

งดงาม ประชาชนชาวลาวสวนใหญยังมีบุคลิกภาพของชาวพุทธ แมรัฐบาลลาวมีนโยบายสนับสนุน 
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การทองเที่ยวโดยตลอด แตทางการลาวไมไดสงเสริมการสรางถาวรวัตถุรองรับนักทองเที่ยว จุดขาย

ของการทองเที่ยวของลาวคือ การเปนเมืองพุทธที่สงบและมีวิถีวัฒนธรรมที่งดงาม ซึ่งเปนความ

ภาคภูมิใจของชาวลาว วัฒนธรรมของลาวจึงมีความเขมแข็ง ประชาชนยังมีความศรัทธาตอพุทธ

ศาสนาซึ่งฝงรากลึกในประเทศ โดยเฉพาะในแขวงหลวงพระบางที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

วัฒนธรรมและความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบการไกลเกลี่ยของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบความสําเร็จ  

3. โครงสรางของหนวยไกลเกลี่ยมีความสอดคลองกับแนวคิดยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยบุคคลที่เขามาไกลเกลี่ยมาจากหลายภาคสวน 

ในชุมชนซึ่งลวนเปนบุคคลที่มีความใกลชิดและเขาใจถึงลักษณะความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน

ของตนเปนอยางดี 

4. ภูมิปญญาในการบริหารจัดการเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหการไกลเกลี่ยขอขัดแยงในชุมชน

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบความสําเร็จ เชน การใชวิธีแกไขปญหาที่ตนเหตุ

โดยเนนเชิงปองกัน เชน การจัดระบบการปรึกษาหารือระหวางกันของสหพันธแมหญิงในหมูบาน 

เปนการปองกันปญหาความขัดแยงในครอบครัวอันจะนําไปสูความแตกแยกและสงผลกระทบตอ 

บุตรหลานทุกหนวยยอยไดรับการดูแล โดยในแตละหมูบานจะมีกลุมสตรี เด็ก ผูสูงอายุ เปนตน 

ใหการดูแลซึ่งกันและกันทําใหแตละกลุมไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง แตกลับรูสึกอบอุนและมีกําลังใจ 

ในการรวมกันพัฒนาชุมชน เปนตน (วนิตยา โพธ์ินอกและณัฏฐกาญจน ศุกลรัตนเมธี, 2560) 

 

ในดานอุปสรรคของการไกลเกลี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอุปสรรคดังน้ี 

1. การกําหนดประเภทคดีที่ใหไกลเกลี่ยไดตามกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เฉพาะมาตรา 25 เทาน้ัน ถือเปนการกําหนดไวแคบเกินไป  

2. ผูไกลเกลี่ยไมไดจบการศึกษาวิชากฎหมายและไมไดรับการอบรมความรู ดานกฎหมาย

เบ้ืองตนทําใหผูไกลเกลี่ยบางสวนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย อีกทั้งไมไดมี

หลักเกณฑเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนไปใน

แนวทางที่สอดคลองกับแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางแทจริง 

3. เรื่องผลบังคับของขอตกลง หากคูกรณีไมปฏิบัติตามขอตกลงคูกรณีอีกฝายตองฟองรองตอ

ศาลเปนคดีแพงใหปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งยอมสรางความยุงยากเสียเวลาและคาใชจายสําหรับคูกรณี

และในของผลของการไกลเกลี่ยน้ัน แมจะตกลงกันไดแลวก็ไมไดทําใหความผิดทางอาญาที่ไดไกลเกลี่ย

กันแลวน้ันระงับไป อาจมีการฟองรองกันไดอีก (วนิตยา โพธ์ินอกและณัฏฐกาญจน ศุกลรัตนเมธี, 

2560) 
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2.2 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับบทบาทการดําเนินงานและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 2.2.1 กฎหมายที่บังคับใชแลว 

 

2.2.1.1 พระราชบัญญัติคาตอบแทนแกผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย 

ในคดีอาญา พ.ศ.2544 

 

ถือไดวาเปนพระราชบัญญัติที่ไดใหการชวยเหลือจากรัฐ ของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหาย

เน่ืองจากการกระทําผิดอาญาของผูอ่ืน ซึ่งโดยผูเสียหายมิไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทําผิดน้ัน 

แตอยางใดและไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน ทั้งการรับรองสิทธิในการไดรับ

คาทดแทนในกรณีของบุคคลที่ตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี 

หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ัน ขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยไมไดเปนผูกระทําความผิด 

หรือการกระทําของจําเลยไมมีความผิดซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

 

การที่จะไดรับคาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญา 

การไดรับคาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญาความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับ

คาตอบแทนไดตองเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิดเก่ียวกับเพศ (มาตรา 

276-287) และความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย (มาตรา 288-308) ผูเสียหายจะไดรับคาตอบแทน 

ไดแก คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ คาตอบแทน

ในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการ

งานไดตามปกติและคาตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรคณะกรรมการ 

จะกําหนดใหผูเสียหายไดรับคาตอบแทนเพียงใดหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรง

ของการกระทําความผิดและสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ รวมทั้งโอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับ

การบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย 

 

การไดรับคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาจําเลยที่มีสิทธิไดรับคาทดแทนและ

คาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ถูกคุมขังในระหวาง

พิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีการถอนฟอง 

ในระหวางดําเนินคดีหรือปรากฏตาม คําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ัน ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลย

มิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด การกําหนดคาทดแทนและ
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คาใชจายแกจําเลยใหกําหนดหลักเกณฑจาก คาทดแทนการถูกคุมขัง คาใชจายที่จําเปนในการ

รักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ เน่ืองจากจําเลยไดรับความเจ็บปวยเปนผล

โดยตรงจากการถูกดําเนินคดี คาทดแทนในกรณีที่จําเลยถึงแกความตายและความตายน้ันเปนผล

โดยตรงจากการถูกดําเนินคดี คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดีและคาใชจาย 

ที่จําเปนในการดําเนินคดี การย่ืนคําขอและการอุทธรณใหผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับ 

ความเสียหายที่มีสิทธิขอรับคาตอบแทน 

 

คาทดแทนหรือคาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ี ย่ืนคําขอตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด ตามแบบที่กําหนดภายในหน่ึงปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิดหรือ

วันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองหรือวันที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ัน ปรากฏตามขอเท็จจริง

ฟงยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 

 

ในกรณีที่ผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายเปนผูไรความสามารถหรือไม

สามารถย่ืนคําขอดวยตนเองได ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือ

ภริยาหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งไดรับแตงต้ังเปนหนังสือจากผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับ

ความเสียหายแลวแตกรณี อาจย่ืนคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจายแทนไดตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธิอุทธรณตอศาล

อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

ผูอุทธรณย่ืนอุทธรณตอสํานักงานยุติธรรมจังหวัดหรือศาลจังหวัดที่ผูน้ันมีภูมิลําเนาอยูในเขตเพ่ือสง

ใหแกศาลอุทธรณก็ไดและใหถือวาเปนการย่ืนอุทธรณตอศาลอุทธรณแลว 

 

การที่จะไดรับคาทดแทนของจําเลยในคดีอาญา 

จําเลยในคดีอาญา หมายถึง ผูที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการหรือตัวผูเสียหายเองและ 

ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีของศาล ตอมาภายหลังปรากฏหลักฐานชัดแจงวาจําเลยมิไดเปน

ผูกระทําความผิด โดยมีการถอนฟองระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีหรือมีคําพิพากษา 

ถึงที่สุดวามิไดมีการกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดตามฟอง  

 

ตามกรณี ดังกลาวขางตนทั้ งผู เสียหายและจําเลยในคดีอาญาเพ่ือเปนการบรรเทา 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนแกผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย 
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แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 จึงไดกําหนดใหผูเสียหายและจําเลยไดรับคาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายที่จําเปนตามสมควรจากหนวยงานของรัฐ 

 

กําหนดเวลาในการยื่นคํารองขอคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่จําเปนมีดังน้ี 

1. กรณีเปนผูเสียหาย ตองย่ืนภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด 

2. ในกรณีจําเลย ภายใน 1 ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟอง เน่ืองจากปรากฏ

หลักฐานชัดแจงวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือวันที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ันวา

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาการกระทําของจําเลยดังกลาวไมเปนความผิด  

 

กรณีผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญาไมสามารถย่ืนคําขอดวยตนเองไดใหผูแทนโดยชอบ

ธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งไดรับการแตงต้ัง

เปนหนังสือจากผูเสียหายหรือจําเลยสามารถย่ืนคําขอแทนได 

 

หากบุคคลใดย่ืนคําขอรับคาตอบแทนและคาใชจาย โดยแสดงขอความหรือพยานหลักฐาน 

อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

ความผิดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตองอยูในประเภทความผิดดังตอไปน้ีไดแก 

ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอรางกาย ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐาน

ทอดทิ้งเด็ก  

 

โดยวิธีการยื่นคําขอรับคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่จําเปน ใหย่ืนคําขอ ณ สํานักงาน

ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรมในสวนภูมิภาคย่ืนไดที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

 

2.2.1.2 พระราชบัญญัติการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 

 

พระราชบัญญัติน้ีถือไดวาความสําคัญตอประชาชนในการบําบัดทุกขบํารุงสุขตามกฎหมาย

ลักษณะปกครองทองที่ และที่ สํ าคัญประการห น่ึงคือ  เกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรมและ 

สรางความสมานฉันทสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชนหรือหมูบานอีกครั้ง 
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โดยไดกําหนดใหผูใหญบานชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และถือวาเปนหัวหนา

ราษฎรในหมูบาน 

 

โดยไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูใหญ ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติปกครองทองที่ 

พ.ศ.2457 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ไดแก อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความ

สงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแกราษฎร การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้น

ในหมูบาน รวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในทองที่ประสานงานหรืออํานวยความสะดวกใหแก

ราษฎรซึ่งอยูในหมูบานและรับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการที่จําเปน

ของราษฎรในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกร

อ่ืนที่เก่ียวของเพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของราชการ โดยกระทํางานใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ราชการ 

ไดแนะนํา อบรมหรือช้ีแจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน 

ทางราชการในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือ 

ในกิจการสาธารณะประโยชนเพ่ือบําบัดปดปองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน ตลอดทั้งการ

ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยจัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจํา

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ 

ที่ไมปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมทั้งรายงานตอนายอําเภอดวยและปฏิบัติตาม

ภารกิจหรืองานซึ่งตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง 

กรม หนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมอบหมาย 

 

นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ.2551 แลว กระทรวงมหาดไทยไดมีการบัญญัติขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2530 

เปนการแสดงเจตนาที่จะใหผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานเปนที่ทําการระงับขอพิพาท 

ที่ลูกบานในหมูบานเกิดขอขัดแยงโตเถียงกัน ซึ่งเมื่อลูกบานสามารถตกลงยุติขอพิพาทกันไดตางก็อยู

ในหมูบ านอยางสงบสุข มีความเรียบรอยในชุมชนซึ่ งขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 กําหนดให

คณะกรรมการหมูบานทําการประนีประนอมขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหมูบานได ทั้งขอพิพาทเกี่ยวกับ

ความแพงหรือความอาญาที่เปนความรับผิดอันยอมความได 

 

ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นมีต้ังแตเรื่องทะเลาะเบาะแวงเล็กๆ นอยๆ การผิดสัญญา ผิดขอตกลง

ใดๆ ตอกัน จนถึงการกระทําความผิดทางอาญา หากเปนความผิดทางอาญาที่ยอมความตอกันได
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คณะกรรมการหมูบานก็สามารถทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ันๆ ไดและหากคูพิพาทสามารถตกลงกัน

ได ก็ใหคณะกรรมการหมูบานทําบันทึกขอตกลงเปนสัญญาประนีประนอมขอพิพาทขึ้นมา 

โดยใหคูพิพาทตางลงช่ือไวในบันทึกน้ี 

 

เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามที่ไดตกลงไวในสัญญาประนีประนอมขอพิพาท 

การจะบังคับใหคูพิพาทฝายน้ันรับผิดตามสัญญาฯ คูพิพาทอีกฝายก็จะตองนําสัญญาประนีประนอม 

ขอพิพาทน้ีไปฟองตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาฯ ตอไป 

 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่  7) 

พ.ศ.2550 มาตรา 14 ที่ ใหเพ่ิมความเปนมาตรา 61/1 มาตรา 61/2 และมาตรา 61/3 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 โดยที่มาตรา 61/2 มีสาระสําคัญ

กําหนดใหแตละอําเภอมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทฯ ซึ่งตอมาก็ไดมีการ

ออกกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ.2553 และมาตรา 61/3 

มีสาระสําคัญกําหนดใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท ซึ่งก็ไดออกเปน

กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 

 

ซึ่งในการออกกฎกระทรวงน้ีมุงหวังผลย่ิงเพ่ือใหการที่ระงับขอพิพาทใหสามารถยุติกันได 

ในชุมชนและมีผลตามกฎหมายโดยมิตองนําการผิดขอตกลงไปกลาวฟองรองตอศาลกันอีกอันจะทําให

เปนคดีที่รกโรงรกศาลอีกดวย 

 

2.2.1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

 

รัฐธรรมนูญคือ กฎหมายสูงสุดของประเทศที่กําหนดระเบียบแหงอํานาจสูงสุดของรัฐ เชน 

กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญจะบอกถึงลักษณะและรูปแบบการบริหารประเทศวา 

มีลักษณะอยางไร ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดนโยบายแหงรัฐ

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหรัฐดําเนินตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาร

ราชการแผนดิน เชน รัฐตองสงเสริม สนับสนุนและใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเข็มงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริม

ใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือช้ีเบาะแส โดยไดรับความ

คุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 63) และรัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
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ยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติและใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็วและไมเสียคาใชจายสูงเกินควรและรัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาที่

ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเครงครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือ

ครอบงําใดๆ รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือโดยโอกาส 

ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมรวมตลอดการจัดหาทนายความให 

 

นอกจากน้ันแลวรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปนและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 

ที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณหรือที่ เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ 

การประกอบอาชีพ โดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชนและดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัว

บทกฎหมายตางๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยาง

ถูกตอง กอนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะห

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ

คิดเห็นและการวิเคราะหน้ันตอประชาชนและนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา

กฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย

ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวยเพ่ือพัฒนากฎหมาย

ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบ

คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปนพึงกําหนดหลักเกณฑ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของ

รัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจนและพึงกําหนด

โทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 

 

2.2.1.4 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 

 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติน้ีคือ โดยที่กองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมวาดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2553 มีงบประมาณที่จํากัดประกอบกับไมมีความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานทําใหกองทุนไมสามารถชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีและใหความคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไดอยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของประชาชน 

ดังน้ันสมควรกําหนดใหกองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคลเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับชวยเหลือประชาชน

ในการดําเนินคดี การขอปลอยช่ัวคราว ผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให

ความรูทางกฎหมายแกประชาชนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี (กรมประชาสัมพันธ, 2559) 
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ใหมีการจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเรียกวา “กองทุน

ยุติธรรม” มีฐานะเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเก่ียวกับการให 

ความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนและการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน โดยเงินกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงค 

ใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปน้ี 

1. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี 

2. การขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 

3. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

4. การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

 

คณ ะกรรมการกองทุน ยุ ติธรรมประกอบด วยรัฐมนตรีว าการกระทรวงยุ ติธรรม 

เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง 

กรมคุมครองและเสรีภาพ สํานักงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม 

สํานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความและผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู

ความสามารถและประสบการณเปนที่ประจักษในดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

จํานวน 6 คน เปนกรรมการ ใหรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง

ยุติธรรมเปนกรรมการและเลขานุการและใหปลัดกระทรวงยุติธรรมแตงต้ังเจาหนาที่ของสํานักงาน

กองทุนยุติธรรม จํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ 

 

การขอรับเงินทดแทนดังกลาวกําหนดใหประชาชนที่จะขอรับความชวยเหลือจากกองทุน 

ในการดําเนินคดี การขอปลอยช่ัวคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไดรับผลกระทบจากการ

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ แบบคําขอการพิจารณาใหความชวยเหลือใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดดังน้ี 

1. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ประกอบดวยคาจางทนายความ คาฤชา 

ธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินคดี 

2. การพิจารณาใหความชวยเหลือในการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยใหคํานึงถึงวา

หากไดรับการปลอยช่ัวคราวแลว ผูตองหาหรือจําเลยจะหลับหนีจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ

จะไปกอเหตุภยันตรายประการใดหรือไม 
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2.2.2 รางกฎหมายหรือกฎหมายที่ยังไมมีการบังคับใช 

 

2.2.2.1 (ราง) พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ..... 

 

ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ..... ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของในการอํานวยความยุติธรรม

และจัดการความไมเปนธรรมในชุมชน สงเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรูและประสบการณ 

ดานยุติธรรมชุมชนของประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ิมชองทางใหประชาชนเขาถึงความ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและประหยัด สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและ 

ความสมานฉันทในชุมชน รวมถึงการเคารพกฎกติกาการอยูรวมกันของคนในชุมชนและสนับสนุนสวน

ราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของ

ประชาชน 

 

ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวขางตนกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงซึ่งเรียกวา

คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแหงชาติประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม  (รองประธาน ) กรรมการโดยตําแหนงไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการ

สํานักงานศาลยุติธรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด 

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานคณะกรรมการแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถความเช่ียวชาญและ

ประสบการณเปนที่ประจักษในดานกฎหมาย สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน จํานวน 3 คนและให 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

และใหขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 คน 

 

นอกจากน้ันแลวไดมีการกําหนดใหมีอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนโดยกําหนดใหบุคคลที่ม ี

ความประสงคที่จะดําเนินงานยุติธรรมชุมชนมาย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนทองที่ที่บุคคลน้ัน 

มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูใหอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวเขารับการฝกอบรม

ตามหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การขึ้นทะเบียนและ 

การอบรมอาสาสมัครยุติธรรมใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยใหอาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชนมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
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 1. เฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ

รัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

 2. รับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแส

ขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ และประสานงานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหความชวยเหลือ 

 3. ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีน้ันมีภูมิลําเนาอยูในเขตที่รองขอเกี่ยวกับ

ความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความไดเฉพาะในกรณีที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

 4. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดทางอาญาและประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

 5. ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไขบําบัด

ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับ

ตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก 

 

 ซึ่งการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 

ที่มีช่ือในทะเบียนบานในตําบลเดียวกัน หากประสงครวมกันเพ่ือดําเนินงานยุติธรรมชุมชน ใหย่ืนขอ

จดทะเบียนจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตอนายทะเบียนในเขตทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ซึ่งการ

ขึ้นทะเบียนศูนยยุติธรรมชุมชนใหเปนไปตามที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด 

 

และเมื่อมีการจัดต้ังศูนยยุติธรรมแลวศูนยยุติธรรมชุมชนแตละแหงจะตองมีคณะกรรมการ 

คณะหน่ึงเรียกวา คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบดวย 

 1. ปลัดอําเภอเปนประธาน 

 2. กรรมการโดยตําแหนงไดแก พัฒนากรประจําตําบล ตํารวจชุมชนประจําตําบล กํานัน

ทองที่ นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบล 

 3. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูซึ่งมี

ความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนที่ประจักษในดานกระบวนการยุติธรรม 

แรงงาน คุมประพฤติ สาธารณสุขและกฎหมาย จํานวน 5 คน 

 

โดยใหประธานแตงต้ังเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรรมการและเลขานุการ

จํานวน 1 คน และเปนผูชวยเลขานุการ จํานวนไมเกิน 2 คน 
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ในกรณีที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชนไดมีการกําหนดคุณสมบัติไวดังน้ี 

 1. เปนอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 

 2. มีประสบการณในการทํางานดานยุติธรรมชุมชนมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตทองที่ตําบลที่จะขอจดทะเบียนจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน 

โดยมีระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 180 วัน 

 

ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนมีดังน้ี 

 1. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

 2. เฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ

และการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

 3. พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจง

เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและแกไขปญหา

แกผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 4. ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญา 

ที่เปนความผิดอันยอมความได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความ

ขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

 5. ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทํา

ความผิดและอาชญากรรมและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

 6. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข 

บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว

ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก 

 7. เผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดานยุติธรรมชุมชนแกประชาชน 

 8. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

สวนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
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2.2.2.2 รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... 

 

เจตนารมณของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีโดยที่ปจจุบันขอพิพาททางแพงและทางอาญา

เกิดขึ้นจํานวนมากเห็นควรใหนํากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงซึ่งมีทุนทรัพยไมมากนักและ

ขอพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเปนขอกฎหมายกลางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐหรือ 

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนใชในการยุติหรือระงับขอพิพาทดังกลาว โดยคํานึงถึงความ

ยินยอมของคูกรณีเปนสําคัญ ลดงบประมาณแผนดินและเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางปกติสุข 

 

ซึ่งรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุงหวังใหคดีแพงที่มีทุนทรัพยไมสูงมากนักและคดีอาญา 

บางประเภทไดยุติขอพิพาทกัน โดยมุงหวังความสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมซึ่งไดมีการกําหนดสาระสําคัญ

ดังตอไปน้ี 

1. บทนิยาม 

“การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน

ระงับขอพิพาททางแพงและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท ทั้งน้ี 

ไมรวมถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดําเนินการในช้ันศาลและในช้ันการบังคับคดี 

“ผูไกลเกลี่ย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนและไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่

ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

“ขอตกลงระงับขอพิพาท” หมายความวา ขอตกลงที่คูกรณีตกลงใหมีผลผูกพันโดยชอบดวย

กฎหมายเพ่ือระงับขอพิพาทหรือขอเรียกรองใดๆ ที่แตละฝายมีอยูและใหคูกรณีแตละฝายตางมีสิทธิ 

หนาที่หรือความรับผิดเพียงเทาที่กําหนดไวในขอตกลงน้ัน 

“หนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายความวา หนวยงานของรัฐซึ่งดําเนิน 

การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค สํานักงานศาล

ยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุดหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียน” หมายความวา หัวหนาหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบการไกลเกลี่ย 

ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองแจงตอ

กระทรวงยุติธรรมกอน 

3. การขยายอายุความระกวางการไกลเกลี่ย 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ีไดมีการกําหนดในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนผลสําเร็จและ

สิ้นสุดลง หากปรากฏวาอายุครบกําหนดไปแลวในระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจะครบกําหนด
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ภายใน 60 วัน นับแตวันมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลงใหขยายอายุออกไปอีก 60 วันนับแตวันที่

การไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดลง 

และในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท เน่ืองจากคูกรณีฝายใด 

ฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเรื่องความสามารถที่จะเขามาทําขอตกลงระงับขอพิพาทหรือมูลเหตุแหงขอ

พิพาทหรือขอตกลงระงับขอพิพาทมีลักษณะตองหามโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขอตกลงรับขอพิพาทเกิดจากการกลฉอฉล 

บังคับขูเข็ญหรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใดๆ หรือมีเหตุเกี่ยวกับการแตงต้ังผูไกลเกลี่ย เชนผู

ไกลเกลี่ยไมเปนกลางหรือการแตงต้ังผูไกลเกลี่ยโดยไมชอบดวยกฎหมายที่มีผลตอการทําบันทึก

ขอตกลงเปนสําคัญ หามมิใหอุทธรณคําสั่งศาล เวนแต ศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอ

พิพาทหรือศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทโดยฝาฝน นอกจากน้ันแลวยังมีการบัญญัติ 

ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลถึงที่สุด 

4. อํานาจหนาที่ของผูไกลเกลี่ย 

กําหนดแนวทางและจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทและชวยเหลืออํานวยความสะดวกและ

เสนอแนะคูกรณีในการแนวทางยุติขอพิพาทและจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความ 

เปนกลางและจัดทําขอตกลงระงับขอพิพาทตามผลของการไกลเกลี่ยขอพิพาทและในกรณี 

ที่ผูไกลเกลี่ยกระทําโดยสุจริตจะไดรับการคุมครองจากศาลไมตองรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา 

นอกจากน้ันแลวผูไกลเกลี่ยจะตองเปดเผยขอเท็จจริงที่อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปน

กลางและความเปนอิสระของผูไกลเกลี่ยในการปฏิบัติหนาที่ของผูไกลเกลี่ยใหคูกรณีทราบและ

โดยเฉพาะเรื่องการเปนคูหมั้นคูสมรส เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใดๆ หรือพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองซึ่งนับไดเพียง 3 ช้ัน เทาน้ันหรือหากเปนญาติเก่ียวพันกันทางแตงงานนับไดเพียง 2 ช้ัน

เทาน้ันหรือเปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนหรือเปนเจาหน้ี

หรือลูกหน้ีหรือเปนนายจางหรือลูกจาง 

 

แตอยางไรก็ตามผูไกลเกลี่ยอาจถูกถอดถอนโดยคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้ง 2 ฝายหรือ

หนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเหตุคือ กระทําการฉอฉลหรือขมขูคูกรณีหรือบุคคลอ่ืน 

ผูมีสวนเก่ียวของกับขอพิพาทหรือไมมาปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ยเกิน 2 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควรหรือ

ขาดจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไวหรือถูกต้ังขอรังเกียจ 

 

การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงถาเปนเรื่องเก่ียวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว  

หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยไมสามารถที่จะไกลเกลี่ยขอพิพาทได การไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง

ใหกระทําไดในกรณีดังน้ี 
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1. ขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใชขอพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิ 

2. ขอพิพาทระหวางทายาทเกี่ยวกับทรัพยมรดก 

3. ขอพิพาทตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 

4. ขอพิพาทอ่ืนที่มีทุนทรัพยไมเกิน 5,000,000 บาท หรือไมเกินจํานวนตามที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา 

 

คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหย่ืนคํารองตอหนวยงาน 

ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ซึ่งหนวยงานดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะสอบถามความสมัครใจ

ของคูกรณี อีกฝายหน่ึงที่จะเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท ถาคูกรณี อีกฝายไมสมัครใจเขาสู

กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจําหนายคํารองไกลเกลี่ย

ขอพิพาทและตองแจงใหคูกรณีผูย่ืนคํารองไกลเกลี่ยขอพิพาททราบ 

 

ในกรณีที่มีคูกรณีมากกวา 2 ฝายและคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดไมสมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทใหสามารถดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางคูกรณีที่สมัครใจเขารวมการไกลเกลี่ย 

ขอพิพาทได 

 

ในกรณีตกลงแตงต้ังผูไกลเกลี่ยคนหน่ึงหรือหลายคน จากบัญชีผูไกลเกลี่ยที่หนวยงาน 

ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทจัดทําไว หากคูกรณีไมสามารถตกลงแตงต้ังผูไกลเกลี่ยได คูกรณีอาจ

ขอใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแตงต้ังผูไกลเกลี่ยจากบัญชีรายช่ือ ทั้งน้ีใหเปนไปตาม

ระเบียบที่หนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทกําหนด 

 

ในการแตงต้ังผู ไกลเกลี่ยดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูที่ ไดรับการแตงต้ัง 

ใหหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ีแจงคูกรณีเก่ียวกับกระบวนการและผลทางกฎหมาย 

ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมทั้งสิทธิในการยุติการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

อีกทั้งเมื่อมีขอเท็จจริงที่อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของ 

ผูไกลเกลี่ยและคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดคัดคานหรือผูไกลเกลี่ยเห็นเองวาผูไกลเกลี่ยมีความไมเปนกลาง

หรือความอิสระในการไกลเกลี่ยใหผูไกลเกลี่ยหยุดการไกลเกลี่ยขอพิพาทไวกอนและแจงใหหนวยงาน

ซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททราบเพ่ือที่จะใหหนวยงานน้ันมีคําสั่งตอไป 
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การไกลเกลี่ยขอพิพาทใหดําเนินการอยางตอเน่ืองและใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยผูไกลเกลี่ย 

อาจตกลงกับคูกรณีเพ่ือกําหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

และการไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อผูไกลเกลี่ยสอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับขอพิพาทตามประสงค

ของคูกรณีที่ จะระงับขอพิพาทและขอเท็จจริงอ่ืนๆ ซึ่ งเกี่ยวของกับการไกล เกลี่ยขอพิพาท 

ใหผูไกลเกลี่ยอธิบายใหคูกรณีเขาใจหรือผอนปรนซึ่งอาจทําใหตกลงระงับขอพิพาทได 

 

และห ามมิ ให รับฟ งขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการไกล เกลี่ย ดังตอไป น้ี เปน

พยานหลักฐานในการดําเนินคดีกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอ่ืนใด เวนแตเพ่ือ

การบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท 

1. ความประสงคหรือความสมัครใจของคูกรณีในการขอเขารวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

2. ความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ของคูกรณี 

3. การยอมรับหรือขอความที่กระทําโดยคูกรณีในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

4. ขอเสนอใดๆ ที่เสนอโดยผูไกลเกลี่ย 

5. ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นถึงความสมัครใจที่จะยอมรับขอเสนอในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

6. เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะ 

 

พยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใดที่มีอยูและนําสืบไดอยูแลวในกระบวนพิจารณาของศาล 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาอ่ืนใด ยอมไมตองหามตามวรรคหน่ึงดวยเหตุที่

คูกรณีฝายหน่ึงฝายใดนําไปใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

เมื่อคูกรณีไดมีการตกลงแลวใหผูไกลเกลี่ยบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดใหมี

การบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาทน้ันไวเปนลายลักษณอักษร โดยใหคูกรณีและผูไกลเกลี่ยลงลายมือ

ช่ือไวซึ่งตองมีรายการดังน้ี ช่ือและที่อยูของคูกรณี ขอพิพาททางกฎหมาย ความสมัครเขารวมการ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทและสาระสําคัญของขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน การชดใช

เยียวยาความเสียหาย เง่ือนไขที่คูกรณีตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการหรือ

ขอตกลงไมติดใจที่จะรับการชดใชเยียวยาความเสียหาย 

 

นอกจากน้ันในการบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทเมื่อคูกรณีฝายหน่ึงเรียกรองใหคูกรณ ี

อีกฝายหน่ึงปฏิบัติขอตกลงระงับขอพิพาท แตคูกรณีฝายที่ถูกเรียกรองไมปฏิบัติตามขอตกลงระงับขอ
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พิพาท คูกรณีฝายที่เรียกรองอาจย่ืนคํารองตอศาลเพ่ือใหบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทได 

การรองขอดังกลาวตองกระทําภายใน 3 ป นับแตวันที่อาจบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทได 

ถาไมไดรองขอภายในกําหนด 3 ป ใหมูลหน้ีตามขอตกลงระงับขอพิพาทเปนอันระงับไป 

 

การรองขอใหย่ืนตอศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัดหรือศาลแขวง 

ที่ขอตกลงระงับขอพิพาททําขึ้นในเขตศาลน้ันหรือศาลดังกลาวขางตนที่คูกรณีฝายที่ไมปฏิบัติตาม

ขอตกลงระงับขอพิพาทมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลน้ันและใหเสียคาขึ้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงในอัตราเดียวกับคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ในประเทศ 

 

นอกจากน้ันแลวใหนําเอาบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ ใหศาลมีคําสั่งตามขอตกลงระงับขอพิพาท เวนแต

ความปรากฏแกศาลหรือคูกรณีซึ่งถูกบังคับตามขอตกลงพิสูจนใหเห็นวา 

1. คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเรื่องความสามารถที่จะเขาทําขอตกลงระงับขอพิพาท 

2. มูลเหตุแหงขอพิพาทหรือขอตกลงระงับขอพิพาทมีลักษณะเปนการตองหามชัดแจง 

ดวยกฎหมายเปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

3. ขอตกลงระงับขอพิพาทเกิดจากกลฉอฉล บังคับ ขูเข็ญหรือกระทําการโดยมิชอบ 

4. มีเหตุเกี่ยวกับการแตงต้ังผูไกลเกลี่ย เชน ความเปนกลางซึ่งมีผลตอการทําบันทึกขอตกลง 

 

และหามมิใหอุทธรณคําสั่งศาลเน่ืองจากเหตุดังกลาวขางตน เวนแต 

1. ศาลมีคําสั่งไมบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาท 

2. ศาลมีคําสั่งบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทโดยฝาฝน คําพิพากษาหรือคําสั่งของ 

ศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

 

การไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญา 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหทําไดเฉพาะที่เปนความผิดที่ยออมความไดและ

ความผิดลหุโทษที่ไมมีผลกระทบตอสวนรวม 

 

นอกจากน้ีการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนใหอยูภายในการกํากับดูแลของกรมคุมครอง

สิท ธิและเสรีภาพและไมมีลักษณะเปน นิ ติ บุคคล ทั้ งไมมีผลกระทบตอการไกล เกลี่ ยของ

กระทรวงมหาดไทย 
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ในการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยไกลเกลี่ย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

จะใหการอุดหนุน 

 

นอกจากน้ันพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไดกําหนดโทษสําหรับผูไกลเกลี่ยหรือผูใหการสนับสนุน 

หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแต 1-10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

ดังน้ันสรุปไดวาหากรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการใชบังคับก็จะไดรับประโยชนโดยสามารถ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดงาย สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติ 

น้ีเปนการนํากระบวนการยุติธรรมกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงที่มีทุนทรัพยไมมากและ 

ขอพิพาททางอาญาในคดีบางประเภทมากําหนดเปนกฎหมายกลางเพ่ือที่จะใหหนวยงานของรัฐหรือ

ศูนยการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนใชในการระงับหรือยุติขอพิพาท ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความ

ยินยอมของคูกรณีเปนสําคัญซึ่งจะทําใหปริมาณคดีเขาสูศาลลดนอยลง ลดปญหาความขัดแยง ถือให

เกิดความสมัครสมานสามัคคีสมานฉันทในสังคมเพ่ิมขึ้น ลดคาใชจายภาครัฐและทําใหสังคม 

เกิดสันติสุขอยูรวมกันอยางมีความสุขย่ิงขึ้น 

 

2.2.3 คําสั่งกระทรวงยุติธรรม 

 

2.2.3.1 คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 322/2559 เรื่องการบริหารงานศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 เพ่ือใหการบริหารงานของศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม อาศัยตามความใน

มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพ่ิมเติมจึงมี

คําสั่งดังน้ี 

1. ใหศูนยประสานงานราชการกระทรวงยุติธรรมเขตมีหนาที่พัฒนา สงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการดําเนินการขับเคลื่อน 

งานยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนของศูนยยุติธรรมชุมชน  

2. ใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีหนาที่สงเสริม พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ 

ความยั่งยืนของศูนยยุติธรรมชุมชน 
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3. ใหศูนยยุติธรรมชุมชนมีหนาที่และบทบาทดังน้ี 

  3.1 สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

   3.2 เฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและการประพฤติมิชอบของ

เจาหนาที่รัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

  3.3 การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและ

แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรม 

                     3.4 การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือ

ความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

หรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

                      3.5 การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก

การกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ 

                      3.6 การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ 

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

3.7 เผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดานยุติธรรมชุมชนแกประชาชน 

3.8 ดําเนินการอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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2.3 การมีสวนรวมของชุมชนและภาครัฐดานกระบวนการยุติธรรม 

 

 จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและภาครัฐดานกระบวนการยุติธรรมน้ัน สวนใหญ 

มีพ้ืนฐานหรือมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการมีสวนรวมดังน้ี  

 

 2.3.1 ทฤษฎีการมีสวนรวม 

 

 2.3.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

 

สมชิต ขันขวา (2544) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดวยความต้ังใจโดยกระทําการงานดังกลาวในหวงเวลาและลําดับการที่ทรงประสิทธิภาพ 

คือ ถูกจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกับทั้งกระทําการงานดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวา เช่ือถือ

ไววางใจได การมีสวนรวมเปนหัวใจของการเสริมสรางพลังการทํางานกันเปนกลุม (Teamwork) 

ที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเพราะการมีสวนรวม

ทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณและอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนา 

 

 ธวัช สิทธิกิจโยธิน (2543) ไดใหความหมายของ การมีสวนรวม หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล 

กลุมคนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจการดําเนินงานโครงการ 

การแบงปนผลประโยชนและการประเมินโครงการพัฒนาดวยความสมัครใจโดยปราศจากขอกําหนด

ที่มาจากบุคคลภายนอกและเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีอํานาจ

อิสระในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาใหกับสมาชิกดวยความพึงพอใจและผูที่เขามา 

มีสวนรวมมีความรูสึกเปนเจาของดวย 

 

 ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551) ใหความหมายของ การมีสวนรวม ไววา การมีสวนรวมเปนผล

มาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็น 

พองตองกันน้ันจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติการคือ ตองเปนการเห็นพอง

ตองกันของคนสวนใหญที่จะเขารวมปฏิบัติการน้ันและเหตุผลที่คนมารวมปฏิบัติการไดจะตอง

ตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุมหรือในนามของกลุมหรือกระทําการผานองคกร ดังน้ัน

องคกรจะตองเปนเสมือนตัวที่ทําใหการปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตองการ 
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สันติชัย เอ้ือจงประสิทธ์ิ (2551) กลาวถึงสาระสําคัญของ การมีสวนรวมของบุคลากร 

หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ 

การรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทําให

บุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของบุคลากร 

ใหดีขึ้นน้ันผูนําจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวา มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีความสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนที่ยอมรับของผูอ่ืนและพรอมที่จะอุทิศตน 

เพ่ือกิจกรรมของสวนรวมในองคกร 

 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการมีสวนรวมดังกลาวประชาชนและหนวยงานภาครัฐตองมีการ 

บูรณาการทํางานรวมกันในดานตางๆ ดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการมีสวนรวมดานกระบวน 

การยุติธรรมน้ันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตอง 

ใหการบริการซึ่งถาประชาชนและหนวยงานของรัฐมีสวนรวมในการวางโครงสราง กําหนดนโยบาย

หรือกิจกรรมตางๆ การทํางานรวมกัน การตรวจสอบหรือการประเมินผลในดานตางๆ เพ่ือใหเกิด

ผลประโยชนสูงสุดตอประชาชนและภาครัฐในการดําเนินการดานยุติธรรม 

 

 2.3.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม 

 

โกวิทย พวงงาม (2545) ไดสรุปถึงการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนในการพัฒนา 

ควรจะมี 4 ขั้นตอนคือ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละทองถิ่นคือ ถาหาก 

ชาวชนบทยังไมสามารถทราบถึงปญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปญหาในทองถิ่นของตนเปนอยางดี

แลว การดําเนินงานตางๆ เพ่ือแกปญหาของทองถิ่นยอมไรประโยชนเพราะชาวชนบทจะไมเขาใจและ 

มองไมเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงาน 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนดําเนินงานเปนขั้นตอน 

ที่จะชวยใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการนําเอาปจจัยขาวสารขอมูล

ตางๆ มาใชในการวางแผน 

3. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แมชาวชนบทสวนใหญจะมีฐานะยากจน 

แตก็มีแรงงานของตนที่สามารถใชเขารวมได การรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหชาวชนบทสามารถ

คิดตนทุนดําเนินงานไดดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและประเมินผล

งานขาดการมีสวนรวมแลวชาวชนบทยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานที่ทําไปน้ันไดรับผลดีไดรับ
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ประโยชนหรือไมอยางใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตอไปจึงอาจจะประสบ 

ความยากลําบาก 

 

 มงคล จันทรสอง (2544) ไดกําหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของบุคคลไววา 

องคประกอบรูปแบบของการมีสวนรวมมีอยู 3 ดานดังน้ี 

1. การมีสวนรวมจะตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ ชัดเจน การใหบุคคลเขารวม

กิจกรรมจะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวาจะทํากิจกรรมน้ันๆ ไปเพ่ืออะไร ผูเขารวม

กิจกรรมจะไดตัดสินใจถูกวาควรจะเขารวมหรือไม 

2. การมีสวนรวมจะตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจะตอง

ระบุลักษณะของกิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไรเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถตัดสินใจ 

ไดวาจะเขารวมกิจกรรมหรือไม 

3. การเขารวมจะตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การที่จะใหบุคคลเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมน้ันจะตองระบุกลุมเปาหมายดวย อยางไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคลกลุมเปาหมายมักถูกจํากัด

โดยกิจกรรมและวัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลวเปนพ้ืนฐาน 

 

จินตวีร เกษมศุข (2554) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมที่ ดําเนินอยูโดยทั่วไปเปน 

4 รูปแบบคือ 

1. การรับรูขาวสาร (Public Information) ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของจะตองไดรับ

การแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ทั้งน้ีการไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองเปนการแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่มีการจัดการหารือ 

ระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนและ 

ฝายที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรมและผูมีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมน้ันได

ใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจและคนหาเหตุผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่น้ัน 

ซึ่งมีหลายรูปแบบไดแก 

         3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทนเขารวมเพ่ืออธิบายให 

ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและตอบขอซักถาม 
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          3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ

โครงการที่มีขอโตแยงในเชิงวิชาการ จําเปนจะตองเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวย

อธิบายและใหความเห็นตอโครงการซึ่งผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย 

          3.3 การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผย 

ไมมีการปดบัง ทั้ งฝายเจาของโครงการและฝายผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการซึ่งจะตองมี

องคประกอบของผูเขารวมที่เปนที่ยอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและ 

แจงใหทุกฝายทราบโดยทั่วกัน 

4. การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของ

ประชาชนซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจไดเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับองคประกอบของ

คณะกรรมการที่เปนผูแทนประชาชนในพ้ืนที่ 

 

สวนลักษณะที่สําคัญของการมีสวนรวมสรุปได 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังน้ี 

1. มีสวนรวมในการคิด ศึกษาและคนควา หาปญหาและสาเหตุของปญหาตลอดจนความ

ตองการของชุมชน 

2. มีสวนรวมในการวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดและแกไขปญหา 

3. มีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

4. มีสวนรวมในการควบคุม ติดตามและประเมินผลการทํางาน 

 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ขั้นตอนในการมีสวนรวมน้ันมีความสําคัญที่จะทําใหทราบถึงสาเหตุและ

ปญหาของการทํางานโดยแทจริง ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะรับทราบจากผูที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ตางๆ คือ การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน

ดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลงาน ซึ่งขั้นตอนเหลาน้ีลวนมีความสําคัญในการดําเนินการอยางย่ิงโดยเฉพาะการมีสวน

รวมในดานยุติธรรมของภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐจะทําใหไดทราบถึงปญหาที่แทจริง 

สามารถชวยเหลือกันกําหนดการแกไขปญหา การประเมินผลงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ันรูปแบบของการมีสวนรวมก็มี่สวนสําคัญเชนกันประกอบดวยการรับรูขาวสาร (Public 

Information) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public 

Meeting) และการรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) จะสงใหผูเขารวมไดรับทราบตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอการจัดการหรือการทํางานรวมกัน 
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2.3.1.3 องคประกอบของการมีสวนรวม 

 

การทํางานแบบมีสวนรวมเก่ียวของกับบุคคลและองคกรหลายประเภทตามลักษณะงาน 

โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ ผูรวมงานทุกฝายตองมีอุดมการณ เปาหมาย วัตถุประสงคและ 

มีผลประโยชนรวมกัน (ศิราภรณ ภิญโญชูโต, 2549) 

องคประกอบของการมสีวนรวมประกอบดวยดังตอไปน้ี 

1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนจะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพ

ของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทํางานและ

รวมกันคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่ตองใช 

3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน 

เงินทุนหรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือ 

จากภายนอก 

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนาเปนการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิด

ประโยชนทั้งดานวัตถุและจิตใจโดยอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม 

 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญในการทํางานแบบมีสวนรวมคือ ผูรวมงานทุกฝาย

ตองมีอุดมการณ เปาหมาย วัตถุประสงคและมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งจะสงผลใหงานที่ทํารวมกันน้ัน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ลดผลกระทบการทํางานนอยลงและยังสงผลให 

ทุกหนวยงานที่ทํางานรวมกันไดรับทราบถึงปญหาของหนวยงานตนเองและสามารถหาทางแกไขไดใน

ที่สุด นอกจากน้ันการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนและหนวยงานภาครัฐจะทําใหทราบถึงขอมูล

เบ้ืองตนในการทํางานและรวมกันคนหาปญหา มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินการ

พัฒนาและมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งการนําองคประกอบเหลาน้ีไปประยุกตใชใน 

ดานยุติธรรมจะสงผลประชาชน ชุมชนและหนวยงานของรัฐไดรับผลประโยชนรวมกันและลดปญหา

อ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในสังคม 

 

 2.3.1.4 ระดับการมีสวนรวม 

 

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) ไดกลาวถึงระดับของการมีสวนรวมตามหลักการทั่วไป 

วาแบงเปน 5 ระดับคือ 
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1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 

2. การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร 

3. การมีสวนรวมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย โดยแบงเปน 3 กรณี

แลวแตกิจกรรมของตนอยูในขั้นตอนใดตอไปน้ี 

3.1 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ 

3.2 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ 

3.3 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ 

4. การสวนรวมทําคือ รวมในขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 

5. การมีสวนรวมสนับสนุนคือ อาจไมมีโอกาสรวมทําแตมีสวนรวมชวยเหลือในดานอ่ืนๆ 

 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ระดับของการมีสวนรวมตามหลักการทั่วไปในแตระดับมีความสําคัญของ

ตัวเอง เชน การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน จะทําใหผูที่ไดรับฟงขอมูล

ของตนเองรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือจะสามารถหาทางในการแกไขปญหาได การมีสวนรวมรับ

ขอมูลขาวสารจะทําใหผูรับฟงไดรับขาวสารจากบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเปน

ประโยชนตอตนเองเชนกัน นอกจากน้ันระดับของการมีสวนรวมตัดสินใจ เมื่อรับรูขาวสาร สงสารแลว

จะทําใหสามารถตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมตางๆ ไดงาย เพ่ือเปนประโยชนตอตนเองและหนวยงาน

อ่ืนๆ ในการแลกเปลี่ยนปญหา ในการชวยเหลือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับในกระบวน 

การยุติธรรมจึงจําเปนตองมีระดับการมีสวนรวมที่ดีเพ่ือจะสามารถชวยเหลือกันในการแกไขปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไดดีขึ้น  

 

2.3.1.5 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม 

 

หลักการสําคัญของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมีดังน้ี (ชิต นิลพานิชและ 

กุลธน ธนาพงศธร, 2532) 

1. หลักการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนที่มีตอหนวยงานหรือตอบุคคล 

2. หลักการขจัดความขัดแยง ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและความคิดจะมีอิทธิพลตอ

การดําเนินงานพัฒนาเปนอยางมากเพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและลมเหลว 

3. หลักการสรางอุดมการณและคานิยมในดานความขยัน ความอดทน การรวมมือการ

ซื่อสัตยและการพ่ึงตนเองเพราะอุดมการณเปนเรื่องที่จะจูงใจประชาชนใหรวมสนับสนุนนโยบายและ

เปาหมายการดําเนินงานและอาจกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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4. การใหการศึกษาอบรมอยางตอเน่ืองเปนการสงเสริมใหคนมีความรู ความคิดของตนเอง 

ชวยใหประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การใหการศึกษาอบรมโดยใหประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 

ปฏิบัติจะชวยใหประชาชนสามารถคุมครองตนเองได รูจักวิเคราะหเห็นคุณคาของงานและนําไปสู 

การเขารวมในการพัฒนา 

5. หลักการทํางานเปนทีม สามารถนํามาใชในการแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาได 

6. หลักการสรางพลังชุมชน การรวมกลุมกันทํางานจะทําใหเกิดพลังในการทํางานและทําให

งานเกิดประสิทธิภาพ 

 

 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดแก การสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวาง

ทางราชการกับประชาชน การขจัดความขัดแยง การสรางอุดมการณและคานิยม การใหการศึกษา

อบรมอยางตอเน่ือง การทํางานเปนทีมและการสรางพลังชุมชน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนสงเสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกันระหวางประชาชนและหนวยงานของรัฐไดเปน 

อยางดี หากความรวมมือระหวางรัฐและภาคประชาชนสามารถขจัดปญหาดังกลาวและหันมาเสริม

พลังกันในการทํางานจะสงผลตอการทํางานใหบรรลุเปาประสงคที่ต้ังไว 

 

2.4 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

2.4.1 กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท (Restorative Justice Process) 

 

 กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท หมายถึง กระบวนการใดๆ ก็ตามที่เหย่ืออาชญากรรม ผูกระทําผิด

หรือบุคคล สมาชิกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมแสดงความกระตือรือรนที่จะรวมตัวกัน

เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม โดยอาจไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่ 3 ที่มีความ 

เปนกลาง โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมถึงการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) 

การประชุมปรึกษาหารือ (Conferencing) และการพิพากษาแบบลอมวง (Sentencing Circles) 

(จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 162-163) 

 

Rom Classsen (2000) ไดเสนอทางเลือกสําหรับการทํางานของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันทไว 

4 วิธีในการจัดการความขัดแยง (Four Option for Handling Conflict) โดยรวมถึงกระบวนวิธี 

เชิงสมานฉันทซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงในการจัดการความขัดแยงดังน้ี 
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1. ทางเลือกที่ 1 เปนทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยฝาย

หน่ึงเพียงฝายเดียวเปนผูมีอํานาจและใชอํานาจน้ันไดแก การแกปญหาความขัดแยงบางกรณีระหวาง

ตํารวจกับอาชญากร โดยตํารวจแสดงอํานาจเพ่ือหยุดย้ังพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของอาชญากร 

2. ทางเลือกที่ 2 เปนทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยบุคคล

ที่ 3 ที่วางตัวเปนกลางเปนผูมีอํานาจและใชอํานาจในการตัดสินช้ีขาดความถูกผิดของปญหา 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดแก การตัดสินคดีของศาลยุติธรรมหรืออนุญาโตตุลาการ 

3. ทางเลือกที่ 3 เปนทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยบุคคล

ที่ 3 ประสานการจัดการใหเกิดเวทีที่บุคคลทั้ง 2 ฝาย ซึ่งขัดแยงกันไดมีโอกาสพบปะกันเพ่ือเจรจา

แกไขปญหาความขัดแยงกันเอง โดยทั้ง 2 ฝายเปนผูมีอํานาจและใชอํานาจในการไกลเกลี่ยประนอม

ขอพิพาทระหวางกันไดแก การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 4. ทางเลือกที่ 4 เปนทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยทั้ง 2 

ฝายเปนผูมีอํานาจและใชอํานาจในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทระหวางกันและกัน โดยไมมีบุคคล

ที่ 3 มาเกี่ยวของดวยไดแก การแกไขปญหาความขัดแยงเล็กๆ นอยๆ ระหวางสามีภรรยาหรือเพ่ือนฝูง 

(นัฎชนก หลักดี, 2552: 11-12) 

 

Claasen (2004) ไดอธิบายวาทางเลือกแบบที่ 3 และแบบที่ 4 เปนทางเลือกสําคัญในการ

แกปญหาความขัดแยงที่ใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยเรียกทางเลือกที่ 3 น้ีวา 

กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท (Restorative Justice Process) ซึ่งสามารถแกปญหาความขัดแยงไดทุก

กรณีและทุกขั้นตอนที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น ทั้งในโรงเรียน สถานที่ทํางานในขั้นตอนกอนที่คดีความ

จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีรวมถึงขั้นตอนภายหลังการ

พิจารณาคดีดวย (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 164) 

 

โดยสรุปกระบวนวิธีเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการเชิงสมานฉันทมุงเยียวยาและบรรเทา

ความเสียหายใหกลับคืนสูสังคม โดยใหผูเสียหายและผูกระทําผิดไดพบปะกันในบรรยากาศที่ปลอดภัย

เพ่ือที่ทุกฝายไดพูดคุยเก่ียวกับขอพิพาทที่เกิดขึ้นและอาจมีคนกลางซึ่งตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย 

ในคดีน้ันทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสาร 

 

ในปจจุบันวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดมีวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการแบงแยกกลุมผูกระทําผิด 

โดยใชอิสรภาพเปนเกณฑซึ่งวิธีการที่มีลักษณะ “ไมแบงแยกผูกระทําผิดออกจากชุมชน” ไมกีดกัน

ผูกระทําผิดออกไปเก็บตัวและยืนอยางโดดเด่ียวตามลําพังและไมเลือกใชชองทางที่เล็งเห็นไดวาจะ

สรางความขัดแยงแกคูกรณีมากขึ้น ซึ่งเรียกกระบวนการน้ีวา “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” 
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(Restorative Justice) วิ ธีการดังกลาวน้ี ใชทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสัน ติ วิ ธี  (Peacemaking 

Criminology) และอยูภายใตกระบวนทัศนการไมใชความรุนแรง (Non-Violence Paradigm) 

ซึ่งเปนการอํานวยความยุติธรรมที่มีการคํานึงถึงเหย่ือหรือผูเสียหายและมีการดึงชุมชนเขามามีสวน

รับรูและรวมกันแกไขเยียวยาผูเสียหายหรือเหย่ือ โดยมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการฟนฟูความเสียหาย

หรือผลกระทบจากการกระทําที่ทําใหทุกฝายไดรับผลรายซึ่งรวมทั้ง ผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม

ผูกระทําผิดและชุมชน โดยมุงเนนใหเกิดการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น การแกไขฟนฟูและนํา 

ทุกฝายกลับเขาสูสังคมและอยูรวมกันอยางสงบสุขและสมานฉันท (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 23) 

 

ชาญเชาวน ไชยานุกิจ ไดระบุถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทวาคือ การสรางความสํานึก เยียวยาและฟนฟูความเสียหายผดุงความยุติธรรมแกชุมชน 

แนวคิดเชิงทฤษฎีคือ เปนการจัดใหมีผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําผิดทางอาญาไดแก 

ผูเสียหายหรือเหย่ือ ชุมชนและผูกระทําผิดไดรวมมือกันโดยตรงในการจัดการและแกไขผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกเหย่ืออาชญากรรม

ดวยกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดแก การฟนฟูเหย่ือและชุมชนมากกวาการลงโทษ

เหย่ืออาชญากรรมจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยการสนับสนุนใหชุมชน

เขามีสวนรวมใหผูกระทําผิดยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา รวมทั้งแกไขมากกวาการลงโทษที่รุนแรง 

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของชุมชนในการสรางสภาพแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมของผูกระทําผิด 

ฉะน้ันหลักการและแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนความยุติธรรมเพ่ือสังคม 

โดยสวนรวมที่มุงเนนความเอ้ืออาทรและสมานฉันทใหเกิดขึ้นระหวางเหย่ือและผูกระทําผิดตลอดจน

ชุมชนหรือสังคมโดยสวนรวม 

 

2.4.2 หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

กิตติพงษ กิตยารักษ (2545: 8-9) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทวา 

1. อาชญากรรมไมเปนเพียงแต การฝาฝนกฎหมายและละเมิดบรรทัดฐานสังคมซึ่งตอง

ลงโทษผูกระทําผิดเทาน้ัน แตอาชญากรรมทําใหเกิดความเสียหาย (Harm) ตอผูเสียหายเพราะ 

การกระทําความผิดทางอาญาเปนการทําลายสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและความสมานฉันท 

ในสังคมไปพรอมๆ กัน 

2. กระบวนการยุติธรรมไมควรมุงเนนเพียงแตจับตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษโดยมุงผลของ

การแกแคนทดแทน (Retribution) สรางความขมขูยับย้ัง (Deterrent) และตัดโอกาสเขาไมใหกระทํา
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ความผิดอีก (Incapacitation) แตควรจะเนนการบรรเทาความเสียหายใหทุกฝายกลับคืนสูสภาพ 

ดีดังเดิม (Restoration) อีกดวย อันเปนที่มาของแนวคิดเรื่องยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ ตองการฟนฟู

ความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทําความผิดใหสังคม 

3. รัฐไมควรผูกขาดการดําเนินการที่มุงเนนเรื่องการลงโทษเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย 

เพียงอยางเดียว แตควรเปดโอกาสใหเหย่ืออาชญากรรม ผูกระทําความผิดและชุมชนไดมีโอกาส

หาทางออกในการแกปญหาเหลาน้ีรวมกัน  

 

2.4.3 โครงสรางของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทประกอบดวยโครงสรางสําคัญๆ ไดแก เหย่ืออาชญากรรม 

(Crime Victims) ผูกระทําผิด (Offenders) และชุมชน (Communities) ซึ่งแตละสวนตางก็ทําหนาที่

ของตนเพ่ือสนับสนุนหลักของความยุติธรรมตามที่ Bell and Schokkact (1994) โดยองคประกอบ

แตละสวนมีโครงสรางหนาที่ดังน้ี (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 90) 

1. เหย่ืออาชญากรรมหรือผู เสียหายในคดีอาญา Black Law Dictionary ไดอธิบายวา 

“เหย่ืออาชญากรรม” (Crime Victims) หมายถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาหรือ

ละเมิดเหย่ืออาชญากรรม จําแนกได 2 ประเภทคือ ผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง (Direct 

Victim) คือ ผูที่ถูกลวงละเมิดและไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิดกฎหมายน้ันและ

ผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยออม (Indirect Victim) คือ บุคคลที่ 3 ที่ไดรับผลกระทบจาก

การกระทําผิดกฎหมาย แมวาการกระทําผิดน้ันมิไดเกิดกับเขาโดยตรงไดแก ครอบครัว ญาติพ่ีนอง 

ผูใกลชิดของเหย่ืออาชญากรรม ตลอดจนผูเก่ียวของกับชีวิตและการทํางานของเหย่ืออาชญากรรม 

ซึ่งไดรับความเสียหายอันเปนผลกระทบทางดานจิตใจและทรัพยสิน หลักการสําคัญของเหย่ือ

อาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จากเวทีการเสวนาเรื่องชุมชนกับความยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทที่มลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 91) ระบุหลักการสําคัญ

สําหรับเหย่ืออาชญากรรมไวดังน้ีคือ 

          1.1 ตองกําหนดใหความประสงคและความตองการของเหย่ืออาชญากรรม 

เปนศูนยกลางสําคัญของกระบวนการกําหนดความเสียหายและใหเหย่ืออาชญากรรมสามารถเลือก

การเขามามีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือเยียวยาความเสียหายได 

          1.2 เหย่ืออาชญากรรมไดรับโอกาสที่จะเลือกเขามามีสวนรวมหรือพิจารณาเลื่อน 

การเขาไปเกี่ยวของไดตลอดเวลา 

          1.3 เหย่ืออาชญากรรมแตละคนไดรับบริการและทราบขอมูลแหงความตองการของ

เขาที่เกี่ยวของกับคดีที่เกิดขึ้น 
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2. อาชญากรหรือผูกระทําผิด หลักการสําคัญสําหรับ “ผูกระทําผิด” ในกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท จากเวทีการเสวนาเรื่องชุมชนกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มลรัฐโคโรลาโด 

สหรัฐอเมริกา (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 91) ระบุหลักการสําคัญสําหรับเหย่ืออาชญากรรมไวดังน้ี  

          2.1 ผูกระทําผิดมีความรับผิดชอบตอเหย่ืออาชญากรรมและชุมชนสําหรับการ

กระทําของเขา 

                     2.2 ชุมชนและเครือขายทํางานกับผูกระทําผิดเพ่ือสรางโอกาสในการยอมรับการ

แสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของผูกระทําผิด แสดงใหเห็นวิธีการที่เขาจะไดรับสถานภาพคืนสู

ชุมชน รวมทั้งแนะนําสงเสริมสนับสนุนความพยายามของเขาในการน้ี มีสวนรวมในกิจกรรมซึ่ง 

สรางความเห็นอกเห็นใจเหย่ืออาชญากรรมและสรางสรรคสิ่งบนฐานทรัพยากรและกําหนด 

ความตองการของเขาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางสรรคใหแกสมาชิกชุมชน 

3. ชุมชน Cold (1997) อธิบายวา ชุมชน หมายถึง ความรูสึก การรับรูถึงความเช่ือมโยง

ผูกพันระหวางมนุษยแตละคนที่มีตอกันและที่มีตอกกลุมสังคมใดๆ แตที่ใดก็ตามไรซึ่งความรูสึกผูกพัน

ในทามกลางกลุมสังคมที่น้ันถือวาไมมีชุมชนแมจะอยูอาศัยในพ้ืนที่รัฐหรือชาติเดียวกัน (จุฑารัตน 

เอ้ืออํานวย, 2548: 93) 

 

บทบาทของ “ชุมชน” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือการเสริมพลังกันเปน

เครือขาย สรางพันธะผูกพันชุมชนใหมีความแข็งแรง สรางความรูสึกเช่ือมโยงชีวิตของตนและความ

ปลอดภัยของเพ่ือนบานใหเกิดขึ้น เมื่อพันธะทางสังคมออนแอลงดวยความกลัวและความโดดเด่ียว 

อํานาจของชุมชนก็ลดลงและอาชญากรรมกลับมามีอํานาจตอรองเพ่ิมมากขึ้นและผูแทนชุมชนสวน

หน่ึงจะเปนผูที่กาวออกมาทําหนาที่เปน “คนกลาง” ในการไกลเกลี่ยเชิงสมานฉันทหรือเขารวม 

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับเหย่ืออาชญากรรมและผูกระทําผิด 

 

หลักการสําคัญสําหรับ “ชุมชน” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จากเวทีการเสวนา

เรื่องชุมชนกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 

2548: 95) ระบุหลักการสําคัญสําหรับชุมชนไวดังน้ี  

1. ชุมชน/เพ่ือนบาน ควรแบงปนความรับผิดชอบตอสมาชิกและแตละคนมีบทบาท 

ในการรับผิดชอบตอบรรทัดฐานและคานิยมของชุมชนดวย 

2. ชุมชนรวมเอาความรับผิดชอบของระบบงานยุติธรรมที่สนับสนุนกับกระบวนการน้ีไว 

3. ชุมชนแบงปนความรับผิดชอบในการตระหนักถึงและชวยเหลือเหย่ืออาชญากรรม โดยทํา

ใหแนใจความตองการของเหย่ืออาชญากรรมไดรับการใสใจและสมานฉันทกลับสูสังคม 
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4. ชุมชนแบงปนความรับผิดชอบในการเปนศูนยกลางชวยเหลือเหย่ืออาชญากรรม 

ในการทําใหกระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณและคืนสภาพเหยื่ออาชญากรรมสูสายตาของชุมชน 

 

2.4.4 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

Roche (2003) ไดกลาวถึงรูปแบบของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวาสามารถ

จําแนกไดเปน 4 รูปแบบดังน้ี (เศรษฐา เศรษฐเมธีกุล, 2551: 53-54) 

1. รูปแบบการไกลเกลี่ยเหย่ืออาชญากรรม/ผูกระทําผิด (Victim-Offender Mediation: 

VOM) รูปแบบน้ีเปนที่นิยมแพรหลายในทวีปยุโรป เชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร 

อเมริกาเหนือ ซึ่งวิธีการไกลเกลี่ยเหย่ืออาชญากรรม ผูกระทําผิด ประกอบดวยการเผชิญหนาระหวาง 

เหย่ืออาชญากรรมกับผูกระทําผิด ซึ่งเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมและอาสาสมัครอาจทําหนาที่

เปนผูประสานงานและมีขอสังเกตสําคัญที่วาทั้งเหย่ืออาชญากรรมและผูกระทําผิดตองพูดคุยทําความ

เขาใจกันในโลกของความเปนจริงและบนฐานของความสมเหตุสมผลของ 2 ฝาย โดยพยายามขจัด

ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การไกลเกลี่ยมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนใหมีการเยียวยา 

เหย่ืออาชญากรรมโดยการจัดเวทีที่ปลอดภัยและควบคุมได ใหพวกเขาไดพบปะพูดคุยกับผูกระทําผิด

บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดเรียนรูผลกระทบของอาชญากรรมที่มีตอ

เหย่ืออาชญากรรมและเขามาแสดงความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของเขาที่กระทําไป จัดหาโอกาส 

ใหเหย่ืออาชญากรรมและผูกระทําผิดไดรวมกันพัฒนาและยอมรับแผนการเยียวยาชดใชความเสียหาย 

ที่เกิดจากอาชญากรรมน้ัน 

2. รูปแบบการประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferences: FGCs) การประชุม

กลุมครอบครัวไดรับความสนใจอยางกวางขวางและนํามาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับ

คดีเด็กและเยาวชน แตบางครั้งก็ใชภายหลังศาลมีคําสั่งศาลแลว การประชุมกลุมครอบครัวน้ีจะ

ประกอบดวยเหย่ืออาชญากรรม ผูกระทําผิด สมาชิกผูสําคัญของครอบครัวทั้ง 2 ฝายซึ่งจะทําให 

ทุกฝายมีโอกาสพูดคุยแสดงความรูสึกเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมโดยเปาหมายคือ

การเปดโอกาสสําหรับเหย่ืออาชญากรรมไดมีสวนรวมโดยตรงในการอภิปรายเก่ียวกับการกระทําผิด 

ที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการลงโทษเชิงสมานฉันทที่เหมาะสมแกผูกระทําผิดรวมทั้งเปด

โอกาสใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นดวย การประชุมกลุมครอบครัวอาจใชใน

โรงเรียน โบสถหรือกลุมสมาชิกอ่ืนๆ โดยกระบวนการน้ีมีการยํ้าถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนตอ

อาชญากรรมและความเต็มใจของชุมชนที่จะยอมรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนอีกครั้ง การประชุม

กลุมครอบครัว (Roche, 2003: 66) เริ่มขึ้นในประเทศนิวซีแลนดและไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น 

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เชน เมนิโซตา เพนซิเวเนียและมอนทานาและรัฐอ่ืนๆ ก็ใหความสนใจ
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มากขึ้น ในประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลียมีกฎหมายรองรับ เชน Wagga Wagga Project 

(นัฏชนก หลักดี, 2552: 13) 

3. รูปแบบการพิจารณาแบบลอมวง (Sentencing Circles) การลอมวงสามารถดําเนินการ 

ไดในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลวผูมีสวนรวม

ประกอบดวย เหย่ืออาชญากรรมและครอบครัวหรือเพ่ือน ผูกระทําผิดและผูสนับสนุนอยาง เจาหนาที่

ในกระบวนการยุติธรรม สมาชิกชุมชน เปนตน โดยการประชุมผูเขารวมจะสามารถพูดจาอยาง

เปดเผยดวยความเคารพตอผลกระทบที่มีตอชุมชน พรอมทั้งแสวงหาวิธีเยียวยาผูมีสวนเก่ียวของทุก

ฝายมีการสงสิ่งของที่เปนสัญลักษณอยางขนนกไปรอบๆ วงใหผูที่ถือมีโอกาสพูดโดย ไมมีการขัด

กระบวนการน้ีอาจมีการลอมวงเพียงวงเดียวหรือหลายวงซึ่งแตละคนมีโอกาสนําเสนอเรื่องราวของตน

แตกตางกันไป เปาหมายคือ การสนับสนุนใหเกิดการเยียวยาทุกฝายที่ไดรับผลกระทบเปดโอกาสให

ครอบครัวและผูกระทําผิดไดชดใชและทุกฝายมีสิทธิแบงปนความรับผิดชอบในการคนหาขอสรุปที่

กระทําไดจริงซึ่งจะชวยใหเกิดการแบงปนคุณคาความรูสึกในการอยูรวมกันเปนชุมชน (จุฑารัตน 

เอ้ืออํานวย, 2548: 148) 

4. รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) Roche 

(2003: 68) เรียกรูปแบบน้ีวา Sentencing Panel รูปแบบน้ีเปนตนแบบใหมที่ชุมชนแสดงความ

รับผิดชอบตอเด็กเยาวชนกระทําผิดอยางกวางขวาง รูจักกันในนามของคณะกรรมการเยาวชน 

(Youth Panels) คณะกรรมการเพ่ือนบาน (Neighborhood Boards) หรือคณะกรรมการยุติธรรม

ทางเลือกชุมชน (Community Diversion Boards) คณะกรรมการน้ีใช เปนสวนหน่ึงของการ

เบ่ียงเบนคดีหรือการคุมประพฤติ คณะกรรมการประกอบดวยผูคนในชุมชนผูกระทําผิด เหย่ือ

อาชญากรรม ผูแทนจากกระบวนการยุติธรรมและบางครั้งก็มีสมาชิกครอบครัวของผูกระทําผิดรวมอยู

ดวยใชกับผูกระทําความผิดที่ไมรายแรงและดําเนินการเชนเดียวกับรูปแบบอ่ืนๆ คือ มีการพูดคุยกัน

ดวยความเคารพกอนที่คณะจะพิจารณาโทษ คณะกรรมการเหลาน้ีมีความสําคัญตอสมาชิกชุมชนใน

การอานวยความยุติธรรมในขั้นตอนที่อยูระหวางชุมชนกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา เปาหมายของ

รูปแบบน้ีเพ่ือใหพลเมืองเปนเจาของระบบงานยุติธรรมโดยมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการอํานวย 

ความยุติธรรม เปดโอกาสใหเหย่ืออาชญากรรมและสมาชิกชุมชนไดเผชิญหนากับผูกระทําผิดเพ่ือ

ศึกษาเขาใจพฤติกรรมการกระทําผิด ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดแสดงความ

รับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายที่เขาไดกระทําตอเหย่ืออาชญากรรมและชุมชนถือไดวา 

เปนการจัดการปญหาอาชญากรรมเองของชุมชนและลดคาความเสียหายจากการที่ใชกระบวนการ

ยุติธรรมเต็มรูปแบบ (ภิญโญ แสงภู, 2550: 40) 
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อยางไรก็ตาม Roche (2003) พบวา บางแหงมีการใชโปรแกรมที่มีรูปแบบผสมผสาน 

(Multi-Form Programs) คือ มีการใชรูปแบบทุกรูปแบบดังกลาวขางตนในโปรแกรมเดียวทั้งแบบ 

Mediation (ทั้งทางตรงและทางออม) แบบ Conference หรือ Circle โดยขึ้นอยูกับสถานการณและ

ตัวแปรอ่ืนๆ ที่เขามาแทรกซอนในขณะน้ัน (รัฐกร คลังสมบัติ, 2552: 87) 

 

2.4.5 ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่สามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนมาตรการที่สามารถใชไดทุกขั้นตอนทั้งกอนพิจารณา

คดี ระหวางการพิจารณาคดีและภายหลังจากการพิพากษาคดีดังน้ี (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2548: 

154-156) 

1. ขั้นตอนกอนคดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรม มีการใชวิธีการเชิงสมานฉันทโดยชุมชน

สําหรับคดีอาญาบางประเภทที่ไมรายแรงกอนมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

2. ขั้นตอนเมื่อคดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรมและกอนพิพากษาคดี มีการใชวิธีการ 

เชิงสมานฉันทในช้ันพนักงานสอบสวน เชน คดีลักทรัพย ทํารายรางกาย ช้ันพนักงานอัยการจะใชใน

คดีก่ึงอาชญากรรม เชน คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีอาจใชหลักการ

ดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ การชะลอการฟองประกอบ และช้ันพิจารณาคดีของศาลสามารถใชได

กอนที่จะมีคําพิพากษา 

3. ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี ในยุโรป ทวีปเอริกาเหนือและทวีปออสเตรเลีย มีการใช

วิธีการเชิงสมานฉันทในช้ันราชทัณฑ เมื่อมีการจําคุกผูกระทําผิดไประยะหน่ึงแลว เมื่อผูกระทําผิด

ไดรับการพักการลงโทษและในชวงกอนที่ผูกระทําจะสิ้นสุดการรับโทษจําคุกกลับคืนสูชุมชน โดยใช

รูปแบบการไกลเกลี่ยเหย่ือผูกระทําผิด (Victim Offenders Mediation: VOM) 

 

2.4.6 วิธีการ/ขั้นตอนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปปฏิบัติ  

 

วิธีการ/ขั้นตอนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปปฏิบัติ โดยอาศัยการประชุม 

เชิงสมานฉันทดังน้ี 

1. ผูเสียหายและผูกระทําผิดตกลงยินยอมเขารวมประชุมและเจาหนาที่/เครือขายเห็นชอบ 

2. การประชุมอาจมีผูสนับสนุนทั้ง 2 ฝายและผูแทนชุมชนรวมกัน 

3. ผูเสียหายกลาวถึงความรูสึก ความเสียหายและผลกระทบที่ไดรับจากอาชญากรรม 

4. ผูกระทําผิดแสดงความรูสึกและแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหาย 

5. ผูแทนชุมชนรวมแสวงหาทางออก 
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6. จัดทําขอตกลงที่ไดจากการประชุมโดยเจาหนาที่/เครือขาย 

7. ติดตามผลการปฏิบัติตามขอตกลง 

 

การเยียวยาชดใช 

1. การขอโทษ/ขอขมา (Apologizing) ตอหนากลุมเพ่ือน/ที่ทํางาน/ตัวตอตัว 

2. การจายคาทําขวัญและการชดใชคาเสียหาย (Reparation and Restitution) 

3. การประนีประนอม (เยียวยา) กรณีเปนความผิดทางเพศ ความรุนแรงที่มีความเสียหาย

บาดเจ็บทางอารมณและจิตใจ 

4. การชดใชเชิงสัญลักษณ เชน การทํางานบริการสังคม/หรือบริการสาธารณะประโยชน 

ที่ไมใชตัวเหย่ือ 

 

2.4.7 ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันท 

 

1. แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2558-2561 

 

เพ่ือใหการบริหารงานยุติธรรมในหวงระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2558-2561) บรรลุผลตาม

เปาหมายสอดคลองกับพันธกิจและผลักดันใหเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตร

และแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกันและเพ่ือใหหนวยงานยุติธรรมและภาคีที่ เกี่ยวของ 

ในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไดใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตอไปดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีสวนรวมในงานยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและเผยแพรองคความรูในงานยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การขับเคลื่อนและบูรณาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 

 

2.5 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 

 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives Justice System) เปนแนวคิดและมาตรการ

ในการสรางความเปนธรรมทางสังคม (Social Justice) ที่เปดโอกาสใหหนวยงาน ผูสวนเกี่ยวของ

ประชาชน ชุมชน เปนตน มีบทบาทและสวนรวมกําหนดแนวทางหลักเกณฑกลไกวิธีการและ 
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รวมปฏิบัติงานการปองกันควบคุมอาชญากรรม จัดระเบียบชุมชน แกไขปญหาความขัดแยง ปญหา

เด็กและเยาวชนกระทําผิด การกระทําผิดกฎหมายระดับที่ไมซับซอนรุนแรง เยียวยาเสริมพลังเหยื่อ

อาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการยุติธรรม 

กระแสหลักหรือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมหลักเพ่ือมุงสูผลลัพธ

สุดทายรวมกันคือ ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและความสงบสุขสมานฉันทของ

สังคม (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2554) 

 

 2.5.1 ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 

 

 ธวัชชัย ไทยเขียว (2551: 30) ใหความหมาย กระบวนการยุติธรรมทางเลือกวา หมายถึง

กระบวนการจัดการกับปญหาขอพิพาทและความขัดแยงที่อาศัยบุคคลผูเปนกลางมาชวยเหลือการ

จัดการหรืออํานวยกระบวนการเพ่ือใหคู พิพาทไดเจรจาตกลงในปญหาที่ เกิดขึ้นรวมกันแทน 

การฟองรองตอศาล 

 

 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (2548: 58-59) หมายถึง ทางเลือกในการยุติขอพิพาทโดยไมเขาสู

กระบวนการยุติธรรม ดวยการใช วิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความหรือระบบ

อนุญาโตตุลาการนอกศาล” และไดใหความหมายของ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในมิติขอบเขต

และกิจกรรมที่เกี่ยวของวา “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายรวมถึง กิจกรรมหลายประเภทซึ่งมี

ความหลากหลาย เชน การใหความรูทางกฎหมายกับประชาชนเปนสวนหน่ึงที่จะลดขอขัดแยงมาสู

กระบวนการยุติธรรม การใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การมีกระบวนการทางเลือกอ่ืนๆ 

แมกระทั่งทางเลือกในช้ันศาลเอง เมื่อเรื่องมาถึงศาลและเมื่อมีการประนีประนอมยอมความไมตองไป

ถึงศาลก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงทําใหไมอาจจะกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนไดวาแตละกิจกรรมน้ันมีสวนใด 

ที่ควรจะเช่ือมโยงและเสริมกันอยางไรอยูภายใตกรอบปรัชญาอะไร” 

 

 กิตติพงษ กิตยารักษ (2554: 21) ไดใหความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

หมายถึง การคุมครองสิทธิเสรีภาพใหความเปนธรรมในทางกฎหมายหรือแกไขปญหาความขัดแยง 

แกบุคคล โดยใชระบบรูปแบบวิธีการที่แตกตางจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก มีลักษณะเปนทางการ

หรือไมเปนทางการจะเนนการลงโทษชดใชหรือเนนการสมานฉันทและจะเช่ือมโยงกับระบบศาลหรือ

หันเหออกจากระบบศาลก็ไดเพ่ือใหประชาชนและสังคมบรรลุเปาหมายแหงการเขาถึงความยุติธรรม

และความสงบสุขของสังคม 

 



   82 
 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายถึง กระบวนการ มาตรการหรือ

ทางเลือกตางๆ ที่สามารถชวยเหลือใหประชาชนในสังคมสามารถเจราจา ไกลเกลี่ยกันเบ้ืองตนได

เพ่ือที่จะลดความขัดแยงลง โดยมีตัวกลางเขามาชวยในการไกลเกลี่ยหรือหาขอตกลงรวมกันและ 

ยุติปญหาขอพิพาท 

 

 2.5.2 ลักษณะสําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 

 

 องคประกอบซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (จุฑารัตน 

เอ้ืออํานวยและคณะ, 2553: 19) มีลักษณะดังน้ี 

1. องคประกอบดานขอพิพาทหรือความขัดแยงเกิดขึ้น (Dispute) ตองมีความขัดแยงหรือขอ

พิพาทเกิดขึ้น ซึ่งขอพิพาท หมายถึง ขอพิพาททางแพงหรือทางอาญา 

2. องคประกอบดานความจําเปนและความตองการใชกระบวนการยุติธรรมรูปแบบเฉพาะ 

สําหรับขอพิพาทและคดีความบางลักษณะเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีอาญาทั่วไป 

ซึ่งจะเปนการเหมาะสมกวา ถาหากมีการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบเฉพาะหรือ

มาตรการที่มีการออกแบบโดยเฉพาะสาหรับคดีประเภทน้ัน เชน กระบวนการยุติธรรมสําหรับ 

เด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรมสําหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว เปนตน 

3. องคประกอบดานรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยง ความขัดแยงหรือขอพิพาทที่เกิดขึ้น

ตองการมาตรการหรือกลไกวิธีการชุดหน่ึงหรือลักษณะใดลักษณะหน่ึงมาใชจัดการยุติหรือแกไขปญหา

ความขัดแยงหรือขอพิพาทน้ัน 

4. องคประกอบดานการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในความขัดแยงหรือขอพิพาท 

ที่เกิดขึ้นผูมีสวนรวมหรือผูที่เกี่ยวของสําคัญในความขัดแยงหรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นไดแก คูกรณี 

ในกรณีขอพิพาท ผูกระทําผิดและเหยื่ออาชญากรรม 

 

 2.5.3 ความมุงหมายของการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช 

 

 การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชมีความมุงหมายที่สําคัญเพ่ือแกปญหาบางประการ

ของการดําเนินการอํานวยความยุติธรรมโดยรัฐและเพ่ือแสวงหารูปแบบ กลไก ขั้นตอนและมาตรการ

ของการอํานวยความยุติธรรมที่มีขอบกพรองนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เพ่ือลดขอเสียและผลกระทบของการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

 2. เพ่ือลดตนทุนของความยุติธรรม 
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 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานยุติธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (เรียวรุง บุญเกิด, 2557) 

 

2.6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

 2.6.1 ทฤษฎีการเสริมพลัง 

 

 การเสริมพลังเปนสิ่งที่อยู ในหลายศาสตรทั้ งการพัฒนาชุมชน จิตวิทยา การศึกษา 

เศรษฐศาสตร การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมและองคการ วรรณกรรมที่ไดศึกษาเรื่องน้ีตางบอก

วาไมมีนิยามที่แนนอนเกี่ยวกับแนวคิดน้ี แตอยางไรก็ตามในเรื่องของการปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพน้ัน 

การทําใหการเสริมพลังสามารถใชงานไดในบริบทการสงเสริมสุขภาพเปนประเด็นสําคัญมากในบริบท

ทั่วไป การเสริมพลังจะกลาวถึง ความสามารถของบุคคลที่จะไดรับความเขาใจและการควบคุมเหนือ

อีกบุคคลหน่ึง สังคม แรงทางเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ือที่จะกระทําการบางอยางเพ่ือปรับปรุงชีวิต

ของพวกเขา น่ีเปนกระบวนการที่ปจเจกชนและชุมชนจะสามารถไดรับพลังและใชมันอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะไดการควบคุมที่ ดีขึ้น ประสิทธิภาพและความยุติธรรมในสังคมเพ่ือที่จะ

เปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งแวดลอม Rappaport ไดกลาววา การเสริมพลังเปนโครงสรางที่เช่ือมจุดแข็ง

สวนบุคคลและสมรรถนะ ระบบการชวยเหลือตามธรรมชาติและพฤติกรรมเชิงรุกในนโยบายสังคม

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและยังกลาวดวยวาเปนเรื่องงายที่จะนิยามการเสริมพลังจากสิ่งที่มัน 

ไมมีแตยากที่จะนิยามการเสริมพลังในเรื่องของการกระทําขณะที่มันจะกอใหเกิดการกระทําที่แตกตาง

กันกับคนที่แตกตางกันและบริบทที่แตกตางกัน Czuba (1999) ไดกลาวถึงองคประกอบ 3 ขอของ

นิยามการเสริมพลังที่เปนพ้ืนฐานกับความเขาใจแนวความคิดใดๆ การเสริมพลังมีหลากหลายมิติ 

สังคมและกระบวนการที่บอกวาหลากหลายมิติเพราะการเสริมพลังมีทั้งมิติดานสังคมวิทยา จิตวิทยา 

เศรษฐกิจและมิติอ่ืนๆ และยังปรากฏในหลากหลายระดับอีกดวย การเสริมพลังเปนกระบวนการของ

สังคมเพราะวามันปรากฏในความสัมพันธกับคนอ่ืนและเปนกระบวนการดวย มุมมองอ่ืนๆ ของการ

เสริมพลังอาจจะหลากหลายขึ้นอยูกับบริบทเฉพาะและคนที่เขามาเกี่ยวของ แตองคประกอบทั้ง 3 ขอ

น้ีจะยังคงอยูไป (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.1 พลัง 

 

การที่การเสริมพลังไมมีคอนเซปตคือ ความคิดของพลัง Lukes (1974) ไดกลาววา พลัง 

จะปรากฏในหลายระดับ ในระดับปจเจก พลังคือ ความสามารถในการตัดสินใจในระดับองคการ 
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พลังเกี่ยวกับภาวการณเปนผูนําที่ถูกแบงปนออกมาและการทําการตัดสินใจทั่วไป ความเปนไปได 

ในการเสริมพลังจะขึ้นอยูกับ 2 สิ่ง  

 

การเสริมพลังตองการพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแผขยายออกไปได การเสริมพลังเปน

กระบวนการที่บํารุงรักษาพลังในบุคคลสําหรับการใชในชีวิต ชุมชนและสังคมของพวกเขา โดยการใช

พลังในเรื่องใดๆ ก็ตามที่พวกเขาคิดวาสําคัญและพลังยังมักจะเก่ียวกับความสามารถในการทําให 

คนอ่ืนทําในสิ่งที่เราตองการดวย สังคมศาสตรด้ังเดิมที่เนนพลังในฐานะอิทธิพลและการควบคุมมักจะ

มองพลังเปนเหมือนสินคาหรือโครงสรางที่แยกจากการกระทําของมนุษย อยางที่ 2 การเสริมพลังยัง

ขึ้นกับพลังที่สามารถแผขยายออกไปได ความเขาใจพลังแบบ Zero-Sum มักจะกันคนสวนมากออก

จากพลัง ซึ่งความคิดดังกลาวหมายถึง การที่พลังยังคงอยูในมือของคนที่มีพลังถาพวกเขาไมใหมันไป 

ซึ่งน่ีเปนการละเลยประสบการณของพลังในการมีปฏิสัมพันธสวนมากไป งานวิจัยรวมสมัยในเรื่องพลัง

จะเปดกวางใหเห็นมุมมองใหมๆ วาพลังไมใช Zero-Sum แตเปนการแบงปนกัน สตรีนิยม สมาชิก

กลุมรากหญา กลุมเช้ือชาติหรือปจเจกชนในครอบครัวถูกนํามาสูอีกมุมมองหน่ึงของพลังที่ถูกกําหนด

ลักษณะโดยการรวมมือกัน การแบงปนและการรวมกัน ซึ่งมุมมองน้ีหมายความวาการไดรับพลังจริงๆ 

แลวเปนการเสริมความเขมแข็งในพลังอ่ืนมากกวา Kreisberg (1992) บอกวานิยามของพลังที่วา 

“ความสามารถในการบังคับใช” น้ันกวางพอที่จะอนุญาตใหพลังหมายถึงการครอบงํา อํานาจ 

ผลกระทบและ “พลังกับ” น่ีเปนนิยามที่มอบความเปนไปไดในการเสริมพลัง เปนกระบวนการรักษา

พลังไวเพ่ือใชทําใหชีวิต ชุมชนและสังคมดีขึ้นโดยกระทําการใดๆ ในประเด็นที่ตนมองวาสําคัญ 

(Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.2 ระดับการเสริมพลัง 

 

Israel et al. (1994) ไดพูดถึงการแยกความแตกตางระหวางการเสริมพลังในทางจิตวิทยา 

องคการ และชุมชน ในระดับจิตวิทยา การเสริมพลังอยูในระดับปจเจกชน องคการจะมองที่ศักยภาพ

รวมกัน และชุมชนจะเปนบริบทสังคมที่การเสริมพลังเกิดขึ้น แนวคิดการเสริมพลังมีหลายความหมาย

ภายในบริบทของการสงเสริมสุขภาพ แตระดับเหลาน้ีตางเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด ในชุมชนที่ไดรับ

การเสริมพลังจะมีองคการที่ไดรับการเสริมพลัง และระดับของการเสริมพลังองคการจะขึ้นกับระดับ

การเสริมพลังของสมาชิกองคการ Zimmerman (1999) ไดสรางทฤษฎีวาการเสริมพลังทางจิตวิทยา

ของปจเจกชนจะเกิดขึ้นผานความสัมพันธสวนบุคคล การมีปฏิสัมพันธและองคประกอบ 

ดานพฤติกรรม ในองคประกอบสวนบุคคล การเสริมพลังจะดูที่การที่ปจเจกคิดเก่ียวกับตนเองและ 

รวมเอาแนวคิดการรับรู ความสามารถ แรงจูงใจในการควบคุมและสมรรถนะการรับรู การเสริมพลัง
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ในแนวความคิดการมีปฏิสัมพันธดานจิตวิทยาจะประเมินวาบุคคลเขาใจและเก่ียวของกับสภาพ

อยางไร ลักษณะการมีปฏิสัมพันธจะมองความสามารถในการพัฒนาความเขาใจที่สําคัญของแรงที่จะ

สรางสภาพแวดลอมและความรู รวมถึงทักษะการจัดการ แกปญหา เปนตน การเสริมพลัง

องคประกอบดานพฤติกรรมทางจิตวิทยาตองการบริบทที่ เฉพาะเจาะจงเพ่ือที่จะสรางการ

เปลี่ยนแปลงในระดับองคการและชุมชน ควรมีความพยายามในการเสริมแรงปจเจกในการเปน

หุนสวนในการแกปญหาที่ซับซอนน้ีเพราะน่ันจะนําไปสูการแกปญหาที่สรางสรรคและทําไดจริง 

การเสริมพลังองคการอางถึงความพยายามขององคการในการกอใหเกิดการเสริมพลังดานจิตวิทยา

ภายในกลุมสมาชิกและประสิทธิภาพที่องคการตองการเพ่ือบรรลุเปาหมาย เปาหมายการเสริมพลัง

ขององคการคือเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการ เปนหนาที่หลักขององคการที่จะ

นําเสนอทางที่จะนิยามและวัดโครงสรางการเสริมพลังอยางตรงไปตรงมาในฐานะกระบวนการ 

ในการศึกษาลาสุด พวกเราใชตัวหลักดานการปฏิบัติการการเสริมพลังขององคการ โดยตัวหลักที่วา

ประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก การกระตุนชุมชน ความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหา 

ทักษะการจัดการและความสามารถในการขับเคลื่อนทรัพยากร (การเมือง สังคม ปญญาและการเงิน) 

ตัวหลักดานการปฏิบัติการเหลาน้ีไดแสดงมุมมองการเสริมพลังชุมชนที่จะอนุญาตปจเจกและกลุมให

จัดการและขับเคลื่อนตนเองไปสูเปาหมายการเปลี่ยนแปลงดานการเมืองและสังคม (Kasmel, n.d.) 

 

 การเสริมแรงในระดับชุมชนรวมถึงความพยายามที่จะยับย้ังภัยคุกคาม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

และอํานวยความสะดวกในการมีสวนรวมของประชาชน โมเดลการเสริมพลังชุมชนของ Wallerstein 

(1992) มีหลากหลายมิติและรวมเอามิติดานการปรับปรุงตนเอง การวิเคราะหโลกที่สําคัญ การระบุ

ตัวตนสมาชิกชุมชน การมีสวนรวมจัดการการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเขาไปดวยมีนิยามการเสริมพลังวา

เปนกระบวนการทางสังคมที่สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน องคการและชุมชนเพ่ือไปสู

เปาหมายที่จะเพ่ิมการควบคุมปจเจกและชุมชน ความสามารถทางการเมือง ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

และความยุติธรรมในสังคม ผลลัพธของการเสริมพลังชุมชนอาจปรากฏในการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง สังคม เศรษฐกิจในชุมชนและยังนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของทุนสังคมอีกดวย (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.3 กระบวนการหรือเปนผลลัพธ  

 

การเสริมพลังชุมชนเปนการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางการเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจก

และชุมชนพรอมทั้งกรอบระยะยาว อยางนอยในแงการเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคมที่สําคัญ เชน 

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาลหรือการออกกฎหมายเพ่ือเอ้ือแกปจเจกบุคคลหรือกลุมที่จะมา
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รวมกันหรือการมีอยูของพันธมิตรในชุมชนและความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน 

(Kasmel, n.d.) 

 

ในระดับปจเจกบุคคลอาจจะรูสึกถึงการเพ่ิมขึ้นของความสามารถหรือความมั่นใจในตนเอง 

แรงกระตุนและความต้ังใจในการเขารวมแกปญหาในชุมชนที่พัฒนามาจากการกระทํารวมกัน ดังน้ัน 

มิติการเสริมพลังระดับปจเจกชนและมิติทุนสังคมจึงสามารถถูกมองในแงของลักษณะผลลัพธที่มี

ประสิทธิภาพที่จะตรวจสอบกอนหนาและหลังจากการแทรกแซงการสงเสริมสุขภาพ นักเขียนจํานวน

มากไดนิยามการเสริมพลังหลักๆ ในฐานะกระบวนการ ถูกเขาใจในฐานะกระบวนการของการเพ่ิมขึ้น

ของความสามารถของปจเจก กลุม องคการหรือชุมชนเพ่ือจะวิเคราะหสภาพแวดลอม ระบุปญหา 

ความตองการ ประเด็นและโอกาส สรางยุทธศาสตรเพ่ือจัดการกับปญหา ประเด็นและความตองการ 

และเสาะหาโอกาสที่เก่ียวของ ออกแบบแผนการกระทํา การรวมและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนเพ่ือใชตรวจตราและประเมินแผนการกระทํา สุดทายคือ การใชผลสะทอนกลับเพ่ือเรียนรู

บทเรียนในฐานะกระบวนการ (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.4 การสรางขีดความสามารถของชุมชน  

 

ความสําคัญของการเสริมพลังชุมชนในฐานะรูปแบบกลางในการสงเสริมสุขภาพถูกบดบังมา

ต้ังแตกลางทศวรรษ 1990 โดยการอภิปรายเก่ียวกับขีดความสามารถของชุมชน ทั้งการเสริมพลัง

ชุมชนและการสรางขีดความสามารถชุมชนถูกอางถึงขีดความสามารถในการแกปญหาภายใน 

ปจเจกบุคคล องคการ ละแวกบานและชุมชน ทั้ง 2 อยางไดบรรยายถึงกระบวนการที่มีเปาประสงค

เพ่ือความสามารถของชุมชนที่ เพ่ิมขึ้น ทรัพยสินและการแบงสรรปนสวน อยางไรก็ตามขีด

ความสามารถของชุมชนถูกมองโดยผนวกกับการเสริมพลังในมุมมองดานองคการเปนหลัก (Kasmel, 

n.d.) 

 

Jupp (2000) ไดบอกวา การสรางขีดความสามารถที่แทจริงเกี่ยวของกับการใหอิสระกลุม 

ในการจัดการทรัพยากรเปนความหมายที่กวางกวาแคการฝกฝนและการพัฒนาปจเจก การสรางขีด

ความสามารถชุมชนถูกเขาใจในฐานะสวนของวาระนโยบายที่กวางกวาที่สนับสนุนการมีสวนรวมของ

พลเมือง การกระจายอํานาจและการใหบริการสาธารณะ การทําใหโครงสรางรัฐบาลทองถิ่นทันสมัย

และกรอบการวางแผนชุมชน มีงานวิจัยไดเช่ือมเอาการสรางขีดความสามารถชุมชนและการเสริมพลัง

ชุมชนเขากับแนวคิดทุนสังคมและอธิบายวาเครือขาย ความเช่ือใจ คุณคาชุมชนและการมีสวนรวม 

ไดกอใหเกิดแรงที่ทรงพลังในการฟนฟูชุมชนที่ดอยโอกาสอยางไร มีนักเขียนจํานวนมากที่ไดมองขีด
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ความสามารถในฐานะสิ่งที่มีพลวัตร มีมิติหลากหลายและมีผลกระทบกับปจจัยที่เก่ียวของทั้งทางตรง

และทางออม มีผูนิยามการสรางขีดความสามารถวาเปนกระบวนการที่เพ่ิมความสามารถของบุคคล 

องคการหรือระบบเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของพวกเขาและยังสามารถเปน

กระบวนการใหนําหรือจัดต้ังการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงในหลายระดับบุคคล กลุม องคการและ

ระบบเพ่ือแสวงหาจุดแข็งในความสามารถการปรับตัวของคนและองคการเพ่ือที่พวกเขาจะสามารถ

ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได ขีดความสามารถของกลุมยังขึ้นอยูกับทรัพยากร 

โอกาสหรือขอจํากัดตางๆ และเง่ือนไขที่คนหรือกลุมน้ันๆ มี (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.5 ชุมชนถูกเขาใจอยางไร 

 

คําวา “ชุมชน” มีนิยามที่คอนขางสับสนและถูกเขาใจในแงมุมที่ตางกัน ดังน้ันแนวความคิด

ชุมชนจึงมักกอใหเกิดความสับสนแกผูออกนโยบายเมื่อคิดถึงผลประโยชนจากการเสริมพลังชุมชนและ

การสรางขีดความสามารถชุมชน เชน Napier (2000) ไดนิยามชุมชนวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเครือขาย

ชุมชนทั้งทางการและไมเปนทางการและองคการชุมชนทองถิ่น (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.1.6 การประเมินการเสริมพลัง  

 

เปนกระบวนการที่ผูเขารวมในการทํางานสงเสริมสุขภาพจะทํางานรวมกันเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงคุณภาพของโปรแกรม โดยการประเมินดังกลาวไดแบงปนคุณคารวมกันในการประเมินที ่

เปนกลางและการกอใหเกิดการประเมิน การประเมินไดสะทอนคุณคาหลักของทฤษฎีที่สําคัญ 

การกระทําทางมานุษยวิทยา การประเมินที่เปนกลางและสตรีนิยม เปาประสงคของมันคือเพ่ือทําให

ความรูดานประสบการณของสมาชิกชุมชนมีความชอบธรรม ใหความรูบทบาทของคุณคาในงานวิจัย 

เสริมพลังใหสมาชิกชุมชน เปนตน  

 

การประเมินการเสริมพลังจะเกิดขึ้นกับชุมชนเปนการใชคุณคานําเพ่ือชวยคน ผูทําการ

ประเมินการทํางานในฐานะหุนสวน ไมใชผูเช่ียวชาญหรือผูประเมินภายนอก Millett บอกวาการ

ประเมินการเสริมพลังจะดําเนินไปแบบกระบวนการพัฒนาภายในวันตอวัน เปนงานของทุกคน 

สมาชิกชุมชนจะเกี่ยวของในการเก็บและวิเคราะหขอมูล และการประเมินน้ีจะเคารพขีดความสามารถ

ของบุคคลในการสรางองคการความรูและวิธีการแกปญหาและยังจะอยูภายในโปรแกรมแบบถาวร 

ในฐานะองคประกอบที่สําคัญของโปรแกรม Fetterman (1996) ไดอธิบาย 4 ขั้นตอนของการ

ประเมินเอาไววา 
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1. กําหนดวาโปรแกรมอยูในจุดใด 

2. เนนที่การสรางเปาหมาย ระบุวาที่ใดที่คุณตองการจะไปถึงในอนาคตพรอมดวยการเนนใน

การปรับปรุงโปรแกรม  

3. พัฒนายุทธศาสตรเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค รวมทั้งกําหนดตัวบงช้ีการวัด

สําหรับกระบวนการและเปาหมาย 

4. ชวยผูเขารวมในการวัดกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงและบันทึกกระบวนการที่นําไปสู

เปาหมาย (Kasmel, n.d.) 

 

2.6.2 ทฤษฎีความคาดหวัง 

 

ทฤษฎีน้ีจัดวาอยูในหมวดทฤษฎีกระบวนการเพราะวาแรงกระตุนถูกมองวาเปนการเพ่ิม

จํานวนของปจจัย 3 ขอ โดยทฤษฎีน้ีรวมเอาองคประกอบของความตองการ ความเทาเทียมและ

ทฤษฎีการเสริมแรง ทฤษฎีของ Vroom พยายามจะอธิบายพฤติกรรมที่ถูกแรงกระตุนในฐานะที่มี

เปาหมายนําความแข็งแกรงของแนวโนมที่จะกระทําการสิ่งใดที่จะขึ้นกับจุดแข็งของความคาดหวัง 

ที่จะการกระทําน้ันจะกอใหเกิดผลลัพธๆ หน่ึงและความนาดึงดูดของผลลัพธที่วาตอคนๆ หน่ึง 

แรงกระตุนจะถูกกําหนดโดย 3 ปจจัยคือ ความคาดหวัง วิธีการและคุณคาของคนๆ หน่ึงที่มีใหแก

ผลลัพธหน่ึงๆ คนจะถูกกระตุนเมื่อพวกเขาเช่ือวาความพยายามจะนําไปสูประสิทธิภาพ แตทั้งน้ี

ทฤษฎีดังกลาวไมไดใหคําแนะนําที่เจาะจงวาอะไรจะกระตุนสมาชิกองคการไดทําใหทฤษฎีน้ีอาจจะ

ไมไดรับความนิยมเทาทฤษฎีอ่ืนในบริบทเดียวกัน (Maria and Lucreţia, 2013) 

 

ความคาดหวังคือ ความเปนไปไดสวนบุคคลสําหรับความคาดหวังของคนๆ หน่ึงวาพฤติกรรม

จะนําไปสูผลลัพธที่เฉพาะเจาะจง คนจะเต็มใจทํางานมากขึ้น ถาเขาเช่ือวาความพยายามจะทําใหเขา

ไปสูประสิทธิภาพได ความคาดหวังสําคัญเพราะมันถูกสันนิษฐานวาพฤติกรรมจะขึ้นกับการประเมิน

ตนเองวาตนสามารถไปถึงเปาหมายที่มีคุณคาไดหรือไม มีความคาดหวัง 2 แบบคือ ผลลัพธและ

ความสามารถ ความคาดหวังยังไดรับอิทธิพลจากหลากหลายปจจัย เชน ความเช่ือมั่นตนเอง 

ความชัดเจนของเปาหมาย เปนตน (Maria and Lucreţia, 2013) 

 

ความเช่ือมโยง การปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง แรงกระตุนในการ

ทํางานในทางการบริหารราชการ ซึ่งคิดวาการทํางานในองคการเปนการบอกเปนนัยถึงการประเมิน

การทํางานของขาราชการพลเรือน ซึ่งการประเมินน้ีสามารถสงผลตอความคาดหวัง สมรรถนะ 

ความสามารถหรือความเช่ือมั่นในตนเองในการพยายามทํางาน พนักงานจะตองรูวาพวกเขาถูก
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คาดหวังผลลัพธอะไรและตองมีพฤติกรรมเชนไรในการไดผลลัพธเชนน้ันมา วิธีการประเมินยังจะสงผล

กระทบในอนาคตตอความพยายามที่จะเขาถึงประสิทธิภาพน้ันอีกครั้งดวย เชน ถาขาราชการเช่ือวา

พวกเขาไดเขาถึงผลลัพธที่เทาเทียมกับการปฏิบัติงาน แตการประเมินน้ันออกมาแยพวกเขาก็จะไม

พยายามมากในอนาคตเพราะวาพวกเขามองวาผลไมคุมคาความพยายาม นอกจากน้ีขาราชการ 

ยังตองการความมั่นใจวาถาพวกเขาพยายาม ความพยายามน้ันจะนําไปสูประสิทธิภาพที่แนนอนและ

ระดับของการปฏิบัติงานจะถูกตระหนักถึงผานทางรางวัลที่พวกเขามองวามีคา ทั้งหมดน้ีจะนําไปสู 

แรงกระตุนเชนกัน (Maria and Lucreţia, 2013) 

 

 2.6.3 ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม 

 

 Travis Hirschi ไดเสนอทฤษฎีพันธะทางสังคมขึ้นในป 1969 ในหนังสือช่ือ “Cause of 

Delinquency” โดยเช่ือวาคนเราน้ันมีแนวโนมที่จะกระทําผิดกฎหมายเปนทุนเดิมอยูแลวเพียงแต

ควบคุมเอาไวเทาน้ัน เหตุที่สามารถควบคุมเอาไวไดและไมกระทําผิดเน่ืองจากกลัววาจะทําใหเสีย

ความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนฝูง ครอบครัว ญาติ พ่ีนอง เพ่ือนบาน ครู อาจารย เปนตน หากปราศจาก

ความผูกพัน ความแนนหนาและขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนแลว คนเราก็จะมีความเปนอิสระที่จะ

กระทําผิดโดย Hirschi ไดแยกองคประกอบของ Social Bond ออกเปน 4 องคประกอบดวยกันและ

แตละองคประกอบมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (Hirschi, 1969) 

 1. องคประกอบทางดาน Attachment หมายถึง ความแข็งแกรงของการมีความผูกพันตอ

ผู อ่ืนเปนองคประกอบทางดานอารมณ (Emotional Element) เกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน 

ความแนบแนนของเด็กที่มีตอบุคคลอ่ืนซึ่งไดแก พอ แม เพ่ือน รวมไปถึงโรงเรียน นอกจากน้ัน 

Hirschi ยังใหความคิดเห็นวาความรักความผูกพันตอโรงเรียนและครูอาจารยน้ันเปนตัวแปรแทรก

ซอน ระหวาง IQ กับการกระทําผิด เด็กที่มี IQ สูงมักจะไดเกรดดีและเด็กที่ไดเกรดดีก็มักจะมีความรัก

ความผูกพันกับโรงเรียนและครู อาจารย ผูสอน เด็กที่รักโรงเรียนครูผูสอนจะยอมรับกฎเกณฑตางๆ 

ของโรงเรียนไดดวยและมีแนวโนมที่จะกระทําผิดไดนอย 

2. องคประกอบทางดาน Commitment หมายถึง เวลา ความพยายาม รวมทั้งพละกําลัง 

ที่คนทุมเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติตามแบบประเพณีนิยม เชน การพยายามต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

พยายาม ต้ังใจใฝหาอาชีพและพยายามเก็บหอมรอมริบไวสําหรับอนาคต หากคนเราหรือเด็กและ

เยาวชนมีพันธะสัญญาที่เขมแข็งคนเราก็จะไมเขาไปยุงเก่ียวกับพฤติกรรมที่เปนอันตรายในทางตรง 

กันขามหากขาดซึ่งพันธะสัญญาก็มักจะเขาไปยุงเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงเหลาน้ัน เชน ปญหา

อาชญากรรม ปญหาการกระทําผิดในรูปแบบตางๆ 
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3. องคประกอบทางดาน Involvement หมายถึง คนเราจะนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งที่

เปนธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมและเปนกิจกรรมที่ถูกตองชอบธรรม เชน การอานหนังสือ การละเลน

ตางๆ การดูกีฬา การทํางานสาธารณกุศลตางๆ เหลาน้ี หากคนเราใชเวลากับสิ่งเหลาน้ีทั้งกลางวัน

และกลางคืนก็จะทําใหคนเราไมมีเวลาไมมั่วสุมตามที่ตางๆ และไมมีโอกาสที่จะเขาไปเก่ียวของกับ 

การกระทําผิด 

4. องคประกอบทางดาน Belief หมายถึง การยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมรวม

ไปถึงศีลธรรมและจริยธรรมดวย เน่ืองจากคนเราเช่ือวากฎหมายเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับยึดถือปฏิบัติ

และใหความยําเกรงตอบทลงโทษของกฎหมาย เราจึงไมประกอบอาชญากรรม (พรชัย ขันตี, 2553)   

 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 

 วรพล พินิจ (2560) วิจัยเรื่องบทบาทของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพ่ืออํานวยความยุติธรรมในสังคม พบวา อุปสรรคตอบทบาทในการดําเนินงานของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากพลวัตแหงความเปลี่ยนแปลง

จากสภาพแวดลอมไดแก ปญหาดานคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการและปญหา 

ดานอ่ืนๆ 

 

 อรทัย กกผล (2560) วิจัยเรื่องการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสูทองถิ่น: ศักยภาพ 

แนวทางปฏิบัติและขอบเขตภารกิจ พบวา ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพระดับสูง 

ในการดําเนินภารกิจดานงานยุติธรรมไดแก 1. การปองกันและเฝาระวัง 2. การใหความรู/คําปรึกษา

แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและ 3. การจัดการความขัดแยง/ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท สวนภารกิจที่มี

ศักยภาพระดับปานกลางไดแก 1. การบริการดานงานยุติธรรมและ 2. การแกไขฟนฟูและพัฒนา 

พฤตินิสัยผูกระทําผิด สําหรับแนวทางการเสริมสรางความรวมมือน้ันควรเริ่มตนจากการศึกษาปญหา 

ทํางานเชิงรุก เชิญชวนและทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางปฏิบัติมี 4 ขั้นตอนคือ 

1. การพูดคุยแบบไมเปนทางการและต้ังคณะทํางาน 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสรางแผนงานรวมกัน 

3. จัดทําบันทึกขอตกลงฯ และนําแผนไปสูการปฏิบัติและ 4. การประเมินผลการทํางานในสวน

ขอบเขตภารกิจที่สามารถจัดทําผานบันทึกขอตกลงฯ รวมกันในแตละภารกิจไดน้ันพบวา 1. ดานการ

ปองกันและเฝาระวัง สามารถสรางเครือขายเฝาระวัง/แจงขาวและเบาะแส การจัดทําฐานขอมูล

เก่ียวกับเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงและจัดกิจกรรมรณรงคกลุมเสี่ยง 2. ดานการใหความรูคําปรึกษา 
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แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการบริการดานงานยุติธรรม สามารถใหความรู/คําปรึกษากฎหมายทั่วไป 

บริการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ นิติวิทยาศาสตรการจัดบริการเย่ียมเด็กที่อยูในสถานพินิจฯ 

ผานระบบวีดีทัศนทางไกล (Video Conference) และสงเคราะหผูกระทําผิดหลังปลอยตัว 

3. ดานการจัดการความขัดแยงและการไกลเกลี่ยประนอมสามารถทําไดในบางคดีที่มีศักยภาพเทาน้ัน 

เชน คดีแพง คดีเด็กและเยาวชนและคดีทั่วไป 4. ดานการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิด 

สามารถจัดใหมีการดูแลผูกระทําความผิดทั้งกอนและหลังปลอยตัวเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระทํา

ความผิดซ้ําและการสงเคราะหผูตองขังหลังพนโทษ เปนตน 

 

 สุรชัย ไวยวรรณจิตร, สุไรยา หนิเร, มาหะมะดารี แวโนะ, มูฮําหมัดราพีร มะเก็งและ 

โชคชัย ศุภภิญโญ (2560) วิจัยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต พบวา ระดับความรูเก่ียวกับเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประชาชน สวนใหญให

ความสําคัญในเรื่องกิจกรรมเก่ียวกับความยุติธรรมและการปองกันอาชญากรรมที่หนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรมกับชุมชนรวมมือกัน สวนบทบาทการมีสวนรวม พบวา การปองกันอาชญากรรม 

การสงเสริมศักยภาพของชุมชนและการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปนเปาหมาย

หลักในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชน ตลอดทั้งการแกปญหาของชุมชนคือ ตองแกไขโดยชุมชนเพ่ือ

ชุมชน กระบวนการยุติธรรมชุมชนที่ผานมาเปนวิธีการจัดการของคนในชุมชนกันเอง โดยไมผาน

โครงสรางกระบวนการยุติธรรมอยางเปนทางการจากวิถีที่บรรพชนคนรุนกอนนํามาใชเพ่ือการบริหาร

จัดการชุมชน แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใตสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความ

หลากหลาย จําเปนตองอาศัยความเขาใจในบริบทสังคมของแตละชุมชนเปนหลักผานกระบวนการ

ปรึกษาหารือเพ่ือสรางความเขาใจของชุมชนตอกระบวนการยุติธรรมคือ ใหชุมชนไดออกแบบและ

แกไขปญหารวมกันของชุมชนเอง 

 

 อมรรัตน อริยะชัยประดิษฐ น่ิมหนู (2556) วิจัยเรื่องบทบาทเจาหนาที่เรือนจําจังหวัด

มหาสารคามในการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน พบวา บทบาทเจาหนาที่เรือนจําจังหวัด

มหาสารคามในการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนไมวาจะเปนดานการควบคุมและปองกัน

อาชญากรรม ดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดยุติธรรมชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ใน

เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม พบวา อยูในระดับมาก ซึ่งเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามไดให

ความสําคัญดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรมเปนอันดับแรกในสวนของการเปรียบเทียบพบวา 

1. เจาหนาที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศแตกตางกัน มีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิด

ยุติธรรมชุมชนดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด

ยุติธรรมชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกัน 2. เจาหนาที่
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เรือนจําจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุแตกตางกัน มีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิดยุติธรรม

ชุมชนดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดยุติธรรม

ชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกัน 3. เจาหนาที่เรือนจํา

จังหวัดมหาสารคามที่มีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันมีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิด

ยุติธรรมชุมชนดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด

ยุติธรรมชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกัน 4. เจาหนาที่

เรือนจําจังหวัดมหาสารคามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่

ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ดานความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคิดยุติธรรมชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกัน

สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยดังน้ีคือ 1. ควรจัดใหมีการอบรมแนวคิดยุติธรรมชุมชนใหกับ

เจาหนาที่เรือนจําและชุมชน เพ่ือที่จะไดสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและชุมชนจะ

ไดรูเรื่องราวตางๆ ใหทันเหตุการณและการดํารงชีพที่ปลอดภัยและไมเกิดปญหาสังคม 2. ควรมี

โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกผูตองขังและชุมชนทุกป  

 

 วิสวาจี จิตอารีย (2556) วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรม

ชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน จังหวัด

กําแพงเพชร ใชปจจัยดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 

ความสัมพันธกับผูรวมงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงานและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเปนตัวพยากรณ พบวา ปจจัยดานความสําเร็จของงาน สามารถอธิบายความแปรปรวน 

ของการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร ไดรอยละ 21.20 

 

 จักรกริญน ทอดสูงเนินและอรนันทกลันทปุระ (2557) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน กรณีศึกษา ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร พบวา ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทมีความรูเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ มีความ 

เปนกลางและไมเขาขางฝายหน่ึงฝายใดในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปน

บุคคลที่คูกรณีที่มีขอพิพาทใหความเคารพนับถือหรือเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เปนตัวแทน

ของหนวยงานภาครัฐเขารวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย การไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ันๆ จะยุติลงได

อยางรวดเร็ว นอกจากน้ีปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนแหงน้ียัง

ประกอบดวย บทบาทของอาสาสมัครที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งมีความรูและความชํานาญ 

ในเรื่องที่ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการประชาสัมพันธใหความรูและ

คําแนะนําแกคนในทองถิ่น นอกจากน้ันศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามยังมีสถานที่ต้ังในระยะทาง 
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ที่เหมาะสม การเดินทางสะดวก หางายเพราะเปนศูนยกลางของประชาชนและมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ อยางไรก็ตามการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามควรไดรับการจัดสรร

เงินงบประมาณในการดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐใหมากขึ้น 

 

 วรรณรวี โสภา, เรืองยศ จันทรสามารถ, เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพรและรังสรรค สิงหเลิศ 

(2551) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล

พ้ืนที่จังหวัดหนองคายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ 

การไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการหรือองคกร การยอมรับนับถือและการไดรับการฝกอบรม 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.713 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปร

ของตัวแปรตามไดรอยละ 50.80 

 

 วิชัย ปรางคจันทรและกานต เสกขุนทด (2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

พบวา 1. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมากทั้ง 2 ปจจัย โดยปจจัยดานการดําเนินงาน 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ลําดับไดแก ดานการบริหารจัดการ 

ดานผลการดําเนินงานและดานการเสริมสรางความเขมแข็งตามลําดับ สวนปจจัยดานหลักธรรมาภิ

บาลอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ลําดับไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ 

ดานหลักความคุมคาและดานหลักการมีสวนรวม 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ

ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองและดานการใหบริการอยาง

เพียงพอ 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พบวา ปจจัยดานการดําเนินงานและปจจัยดานหลัก 

ธรรมาภิบาลมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่าอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี 
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 ธนิดา หิรัญคํา (2558) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในเครือขายยุติธรรมชุมชน: 

กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนในเครือขายยุติธรรมชุมชนมีดังน้ี ดานการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ดานผูนําจะตองเปนผูมีความรูมีประสบการณมีศักยภาพสามารถรวมกลุมชาวบานเพ่ือหา

หนทางแกไขปญหา ดานประชาชนและดานแรงจูงใจที่จะไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมการพัฒนา 

 

 ช. ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏและสมศักด์ิ นัคลาจารย (2558) วิจัยเรื่องการวัดความเช่ือมั่นตอ

ระบบงานยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมประจําปงบประมาณ 2555 

พบวา ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความเช่ือมั่นของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมของ

กระทรวงยุติธรรมดังน้ี การปฏิบัติงานลาชา การประชาสัมพันธบทบาทภารกิจยังไมชัดเจนครอบคลุม

และทั่วถึง ระบบอุปถัมภ การเลือกปฏิบัติระหวางคนจนกับคนรวยและเจาหนาที่ทุจริตไมม ี

ความยุติธรรม 

 

 ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2558) วิจัยเรื่องประเมินผลการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํา

รองในปงบประมาณ 2557 โดยดําเนินการศึกษาปญหาและขอจํากัดของกระบวนการจัดต้ังศูนยฯ 

และนําผลการประเมินดังกลาวมาจัดทําเปนขอเสนอแนะสําหรับการขยายผลการจัดต้ังศูนยยุติธรรม

ชุมชนตําบลใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตอไป พบวา 1. ขอเสนอแนะดานกระบวนการจัดต้ังศูนยฯ

กระบวนการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลคือ ขั้นตอนแรกในการริเริ่มการบริหารงานศูนยยุติธรรม

ชุมชน หากการจัดต้ังมีคุณภาพตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว หมายความวา เปนการเริ่มตนที่มีคุณภาพ 

เปรียบเสมือนกับกระบวนการบริหารงานที่เริ่มตนดวยการใหความสําคัญกับปจจัยนําเขา หากปจจัย

นําเขามีคุณภาพดียอมสงผลตอกระบวนการดําเนินงานหรือการบริหารงานใหดีและมีคุณภาพตามไป

ดวย ในกรณี น้ีปจจัยนําเขาที่สําคัญของการจัดต้ังศูนยฯ ไดแก ทรัพยากรทางการบริหาร เชน 

โครงสรางบุคลากร (เจาหนาที่และคณะกรรมการ) งบประมาณ วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เปนตน และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมากมายตอการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดังตอไปน้ี การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการ

ศูนยฯ และการประชาสัมพันธศูนยฯ ใหเปนที่รูจักของประชาชนในชุมชน 2. ขอเสนอแนะดานการ

ดําเนินงาน ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง จัดต้ังขึ้นเพ่ืออํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน 

ในชุมชนที่มักจะไมมีโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมในยามที่เกิดปญหาที่เปนคดีความ โดยยึดถือ

กรอบภารกิจ 5 ดาน เปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนยฯ ผานการดําเนินงานโครงการและ 

การจัดกิจกรรมตามภารกิจ ซึ่งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดไดจัดสรรงบประมาณใหกับศูนยยุติธรรม
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ชุมชนตําบลนํารองศูนยละ 25,000 บาท และขอเสนอแนะในดานการดําเนินงานของศูนยฯ คือ 

เสริมสรางการมีสวนรวม เสริมสรางความรู ความเขาใจดานกฎหมายใหกับคณะกรรมการศูนยฯ 

เปนตน ทั้งน้ีขอเสนอแนะในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลที่เปนผลมาจากการดําเนินการวิจัย 

ในโครงการน้ีทางกระทรวงยุติธรรมจะสามารถนาไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและขยายผล

การจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลใหมีคุณภาพตอไป 

 

 ธัศฐชาพัฒน ยุกตานนท, บรรพต วิรุณราชและภัทรี ฟรีสตัด (2560) วิจัยเรื่องแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพผูประนีประนอมในศาลยุติธรรม กรณีศึกษา: ศาลแรงงานภาค 2 พบวา คุณสมบัติ

และศักยภาพที่เหมาะสมของผูประนีประนอมประกอบดวย 3 ดานคือ 1. ดานคุณสมบัติ 2. ความรู

ความสามารถและทักษะ 3. สมรรถนะซึ่งแบงเปน 13 ขอยอยดังน้ีคือ ดานคุณสมบัติ ประกอบดวย 

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. มีความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการไกลเกลี่ย 

3. เปนที่ยอมรับทางสังคม มีความรับผิดชอบไมเคยมีประวัติอาชญากร 4. มีจิตอาสาและอุทิศเวลา 

ยอมรับความกดดัน ไมมุงหวังสิ่งตอบแทน 5. มีความเปนกลาง เสมอภาคไมลําเอียง ดานความรู

ความสามารถและทักษะ ประกอบดวย 1. มีความรูดานกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

2. มีความรูความสามารถและทักษะการใชจิตวิทยาในการเจรจาตอรอง 3. มีความรูความสามารถและ

ทักษะในการจับประเด็นสําคัญสรุปความได สวนดานสมรรถนะประกอบดวย 1. มีจริยธรรม ยึดมั่นใน

ความถูกตอง 2. มีความเขาใจภารกิจการเปนผูประนีประนอมอยางถองแท 3. มีศิลปะการเจรจา

ตอรองและการไกลเกลี่ยความขัดแยง 4. มีคุณลักษณะการเปนผูนํา มีปฏิภาณไหวพริบและเปนผูฟง 

ที่ดี 5. มีความเช่ียวชาญในการไกลเกลี่ยประนีประนอม แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูประนีประนอม

คือ ควรมีการอบรมใหความรูดานกฎหมายแรงงาน รวมถึงดานการเจรจาไกลเกลี่ยและจิตวิทยาใน

การเจรจาตอรองทักษะในการสรุปความและจับประเด็นที่สําคัญ จัดรวบรวมคดีตัวอยาง สรางกลุม

สัมพันธใหทํากรณีศึกษาจัดใหมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ประกอบการ 

 

 ณภาทิพ เกสสมบูรณ (2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาความรูผูประสานงานจัดการ

เครือขายยุติธรรมชุมชนแกไขความขัดแยงเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปญหาและอุปสรรคใน

การบริหารจัดการของผูประสานงานจัดการเครือขายยุติธรรมชุมชนระดับการศึกษาของผูประสานงาน

เครือขายยุติธรรมชุมชน โดยรอยละ 89 ของผูประสานงานเครือขายสําเร็จการศึกษาเพียงระดับ

ระดับช้ันประถมศึกษา การแกปญหาเก่ียวกับภูมิหลังดานการศึกษาที่ยังไมดีพอของผูประสานงาน

เครือขายยุติธรรมชุมชน โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนเพ่ือนําไปปฏิบัติงานในการปญหาความ

ขัดแยงในชุมชน รูปแบบหลักสูตรโมเดลที่สรางขึ้นในการพัฒนาองคความรูประกอบดวย ความรูดาน
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กฎหมาย การบริหารจัดการ สังคมศาสตร จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการวิเคราะหธรรม

พุทธศาสนา การปกครองการใชภาษาและเทคนิคการแกไขความขัดแยงอยางสันติ 

 

 2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

 Alarid and Lucas (2003) วิจัยเรื่องการสํารวจการยอมรับนโยบายการตรวจตราชุมชนของ

เจาหนาที่: ความนัยของการบังคับใชนโยบาย โดยองคการที่สนใจในการบังคับใชนโยบายการตรวจ

ตราชุมชนควรจะรับรูถึงทัศนคติของเจาหนาที่ตอนโยบายเหลาน้ีเพราะเจาหนาที่เหลาน้ีมีหนาที่นํา

นโยบายดังกลาวไปบังคับใชบนทองถนน การเปลี่ยนแปลงระดับองคการที่จะทําใหการบังคับใช

ดังกลาวประสบความสําเร็จอาจจะขึ้นอยูกับการระบุตัวปจเจกบุคคลที่สนับสนุนการตรวจตราชุมชน

มากที่สุด สิ่งที่ยังคงไมชัดเจนคือ ปจจัยใดที่เก่ียวของกับการยอมรับนโยบายการตรวจตราชุมชนของ

เจาหนาที่ พบวา เจาหนาที่ที่สนับสนุนเทคนิคการแกไขปญหาแบบไมเปนทางการอาจจะรับเอา

หนวยงานนอกแผนกตํารวจเขามาไดและเจาหนาที่ที่ไมใชคนผิวขาวมีแนวโนมที่จะสนับสนุนแนวคิด

ของการตรวจตราชุมชน ขณะเดียวกันมีหลายปจจัยที่ถูกคาดการณวาเกี่ยวของกับการตรวจตราชุมชน

ไมไดถูกนํามาบังคับใช รวมถึงงานกอนหนาที่ เกี่ยวกับโครงการแกปญหาเชิงโครงสราง ระดับ

การศึกษาและความปรารถนาที่จะปกครองตนเอง คําอธิบายและการบังคับใชนโยบาย ผลลัพธของ

รูปแบบแตละรูปแบบเปนตัวแทนของมิติทัศนคติที่แตกตางกันของแนวคิดการตรวจตราชุมชน ตัวแปร

อิสระจะถูกรวมกลุมภายในกลุมของ “ทัศนคติของเจาหนาที่” “การอํานวยความสะดวกของ COP” 

และ “ตัวยับย้ัง COP” ความสําคัญขององคประกอบเหลาน้ีตอมิติดานทัศนคติจะถูกกําหนดผานทาง

รูปแบบดังตอไปน้ี 

รูปแบบ A ใหคาประมาณวาการตรวจตราชุมชนมีประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎีถดถอยของ 

ตัวแปรอิสระหรือไม เช้ือชาติเปนเพียงสิ่งเดียวที่ถูกระบุวาสําคัญ “การตรวจตราชุมชนสามารถสราง

วิธีที่มีประสิทธิภาพของการใหบริการ” โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเจาหนาที่ผิวขาว เจาหนาที่สวน

นอยมีแนวโนมที่จะมองการตรวจตราชุมชนวา มีประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎี ขณะที่การศึกษาขอบเขต

การใหบริการและระดับ ไมเก่ียวของกับการสนับสนุนมิติการตรวจตราชุมชน การตรวจสอบการ

อํานวยความสะดวกในการตรวจตราชุมชนแสดงวาโดยทั่วไปแลว เจาหนาที่ที่สนับสนุนกลยุทธการ

แกไขปญหาสองจากสามกลยุทธมีแนวโนมที่จะเช่ือในการตรวจตราชุมชนวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

ในการใหบริการ เจาหนาที่ที่บอกวาตํารวจควรจะติดตอแบบไมเปนทางการและบอยกวาน้ีและควรจะ

ใชองคการภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือแกไขปญหาชุมชนมีแนวโนมจะเห็นดวยกับขอเสนอวา การตรวจตรา

ชุมชนจะมีประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎี ขณะที่เจาหนาที่ที่แสดงความกังวลเก่ียวกับเรื่องที่วาพลเมืองจะ

เคารพตํารวจหรือไมมีแนวโนมนอยกวาที่จะมองวาการตรวจตราชุมชนมีประสิทธิภาพในเชิงทฤษฎี 
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ไมมีความสัมพันธที่มีนัยยะสําคัญถูกสังเกตไดสําหรับตัวยับย้ังอ่ืนในการตรวจตราชุมชน การรับรูใน

เรื่องที่วาพลเมืองควรจะรูสึกไมไววางใจหรือผูตรวจตราควรจะกําหนดกิจกรรมประจําวันใหแก

เจาหนาที่หรือไม จะไมเก่ียวของกับความรูสึกที่วาเจาหนาที่รูสึกอยางไรกับความมีประสิทธิภาพของ

การตรวจตราชุมชนในทางทฤษฎี ในการตรวจตราชุมชนที่ เรียกรองการปกครองตนเองและ

วิจารณญาณของเจาหนาที่เพ่ิมขึ้นดูเหมือนวาการสนับสนุนการตรวจตราชุมชนในทางทฤษฎีจะ

เกี่ยวของกับความตองการโครงสรางของกิจกรรมประจําวันที่นอยกวา   

 การประเมินรูปแบบ B (การตรวจตราชุมชนเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการ 

เชิงปฏิบัติ) คอนขางแตกตางจากรูปแบบกอนหนา เจาหนาที่ผิวขาวซึ่งมีแนวโนมจะเห็นดวยกับการ

ตรวจตราชุมชนเชิงปฏิบัติจะบังคับใชนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ขอบเขตของการ

ใหบริการยังแสดงถึงความสัมพันธเชิงลบที่มีนัยยะสําคัญกับมิติดานทัศนคติของการตรวจตราชุมชน 

ไมมีตัวแปรดานอํานวยความสะดวกใดที่ เกี่ยวของกับทัศนคติของเจาหนาที่ในเรื่องที่ เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของการตรวจตราชุมชนในเชิงปฏิบัติเลย แตอยางไรก็ตามองคประกอบตัวยับย้ัง 2 ใน 

3 ตัว มีความเก่ียวของกับมิติดานการตรวจตราชุมชนอยางมีนัยยะสําคัญ เจาหนาที่ที่เช่ือวาพลเมือง

สวนมากที่ไมเคารพตํารวจมีแนวโนมที่จะมองวาการตรวจตราชุมชนมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัตินอย

กวา แตนาประหลาดใจวาเจาหนาที่ที่รูสึกวาหัวหนาผูตรวจตราควรจะกําหนดกิจกรรมประจําวัน 

ใหเจาหนาที่มีแนวโนมจะเช่ือวาการตรวจตราชุมชนถูกบังคับใชในทางปฏิบัติไดมากกวา  

 การใชการตรวจตราชุมชนในชีวิตประจําวัน รูปแบบ C เนนที่การใชการตรวจตราชุมชน 

ในชีวิตประจําวัน “ระยะการใหบริการ” เปนตัวแสดงสําคัญที่จะอธิบายมิติดังกลาวน้ี ไมมีเจาหนาที่ 

คนใดนําการตรวจตราชุมชนมาไวในกิจกรรมประจําวัน 2 ใน 4 ตัวอํานวยความสะดวกมีความสําคัญ

ในทิศทางที่คาดหวัง รวมถึงความเช่ือวาเจาหนาที่ควรจะกระตุนใหพลเมืองใชวิธีการแกปญหาแบบไม

เปนทางการและเจาหนาที่ควรสนับสนุนการติดตอที่ไมเปนทางการและสม่ําเสมอกับพลเมือง 

เจาหนาที่ที่เช่ือวาพลเมืองไมเคารพตํารวจมีแนวโนมจะเขารวมกับการตรวจตราชุมชนในฐานะกิจวัตร

ประจําวันนอยกวา 

 

Tewksbury and Mustine (2010) วิจัยเรื่องทัศนคติเก่ียวกับการฟนฟูผูกระทําความผิด 

ทางเพศ: ขอมูลประชากร การตกเปนเหย่ือและอิทธิพลระดับชุมชน พบวา ตัวอยางสวนมากคิดวา 

มีความเปนไปไดที่จะบําบัดฟนฟูผูกระทําผิดและอีกสวนหน่ึงบอกวาพวกเขาไมรูวาผูกระทําความผิด

จะสามารถถูกบําบัดฟนฟูไดหรือไม มีการเรียกรองใหเกิดการใหการศึกษาแกสาธารณชนเก่ียวกับ

ผูกระทําความผิดทางเพศพรอมถึงยุทธศาสตรในการสนับสนุนการบําบัดฟนฟูใหเขมแข็งขึ้นในดาน

เฉพาะมีขอเสนอควรใหความสนใจกับการระบุมุมมองดานการลงโทษสําหรับการบําบัดฟนฟูและ 

เพ่ิมความตระหนักรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรการฟนฟูรักษาในกลุมผูออกนโยบายเพ่ิมขึ้น ผู เขียน 
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ยังเรียกรองใหเกิดการทบทวนแนวความคิดการบําบัดฟนฟูเพ่ือที่จะเปนตัวขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติ

มากกวาการเมือง  

 

Burton and Cullen (2011) วิจัยเรื่องการบูรณาการอีกครั้งหรือการตีตรา: ความคาดหวัง

ของผูกระทําความผิดในการกลับเขาสูชุมชนอีกครั้ง พบวา ผูกระทําความผิดสวนมากไมรูสึกวาพวก

เขาถูกตีตราจากการกระทําความผิด คนจํานวนมากหวังวาจะสามารถบูรณาการไดเมื่อพวกเขากลับ

เขาสูชุมชนอีกคร้ัง แมวาจะมีการทับซอนกันบาง ชุดที่แตกตางกันของตัวแปรจะมีผลกระทบตอความ

คาดหวังในเรื่องการตีตราและการบูรณาการอีกครั้ง นอกจากน้ันผูกระทําความผิดสวนมากคาดหวัง

การบูรณาการในขณะที่ถูกปลอยตัว คนสวนมากคาดวาครอบครัวของพวกเขาจะยังคงสนับสนุนพวก

เขา เพ่ือนของพวกเขาจะยังชอบพวกเขาและพวกเขาจะกลับคืนสูสังคมไดแบบไมยากลําบาก

จนเกินไป คนตํ่ากวา 80% คาดหวังวาเพ่ือนของพวกเขาจะชวยใหพวกเขาหางานได ผูกระทําความผิด

จํานวนมากคาดหวังการบูรณาการมากกวาการตีตรา ความคาดหวังน้ีคอนขางนาประหลาดใจ

เพราะวามากกวา 70% ของกลุมตัวอยางเปนกลุมคนหนุมแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งนาจะมีความคิดทาง

ลบกับระบบยุติธรรมมากกวา ผูกระทําความผิดจํานวนมากคอนขางมองโลกในแงดี มองวาพวกเขาจะ

ปรับตัวกับโลกภายนอกไดและจะไดรับความชวยเหลือในการปรับตัว ขณะที่กลุมตัวอยางมีความหวัง

และมองโลกในแงดีเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา ก็ยังมีคนสวนหน่ึงที่มองโลกในแงรายอยู ดังที่กลาวไป

แลววาไดเสนอทฤษฎีวามุมมองของผูตองขังเก่ียวกับการตีตราตราและการบูรณาการอีกครั้งจะถูก

กําหนดดวยโลกทางสังคม จิตวิทยาและลักษณะทางประชากร ทฤษฎีจะแนะนําวา ผูกระทําความผิด

ที่มีความผูกพันทางสังคมจะเขารวมการบูรณาการไดมากกวา ในทางตรงขามผูกระทําความผิดที่ฝงตัว

กับรูปแบบการใชชีวิตแบบอาชญากรจะรูสึกถูกตีตรามากกวา สําหรับการบูรณาการน้ันเปนดังที่

คาดการณวา ความผูกพันกับผูปกครองน้ันมีความสัมพันธทางบวกกับความคาดหวังดานการบูรณา

การ นิยามการโนมเอียงเขาหาอาชญากรรมจะเก่ียวของทางลบกับการบูรณาการ อยางไรก็ตามการ

รายงานอาชญากรรมดวยตนเองเกี่ยวของกับการบูรณาการอยางไมนาเช่ือ ซึ่งคําอธิบายที่นาจะเปนไป

ไดเกี่ยวกับเรื่องน้ีคือ ผูกระทําความผิดที่ เขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมมากไดเรียนรูจาก

ประสบการณกอนหนาวา แมวาพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่ผิด ครอบครัวและเพ่ือนของพวกเขาจะไม

ปฏิเสธเขาน่ันเอง  

 

Lussier and Gress (2014) วิจัยเรื่องการกลับเขาสูชุมชนอีกครั้งและเสนทางไปสูการหยุด

การกระทํา: การวิจัยก่ึงการทดลองระยะยาวเก่ียวกับปจจัยพลวัตรและการจัดการความเสี่ยงในชุมชน

เก่ียวกับผูกระทําความผิดทางเพศ พบวา ผูกระทําความผิดที่มีผลลัพธการกลับเขาสูชุมชนในทางลบ 

จะอายุนอย เสี่ยงตอความรุนแรงทางเพศและอยูใตการตรวจตราอยางเขมขนและมีผลกระทบทาง
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สังคมเชิงลบและการขาดกฎระเบียบในตนเองที่สําคัญคือ การตรวจตราชุมชนอยางเขมขนจะบรรเทา

ผลกระทบของอิทธิพลทางสังคมเชิงลบ แตจะกระทบกับการขาดกฎระเบียบในตนเองดวย สรุปไดวา

ปจจัยเสี่ยงเชิงพลวัตรน้ันมีความสําคัญในชวงการกลับเขาสูชุมชนอีกครั้งและอาจจะเปนสิ่งสําคัญ

ภายในเง่ือนไขการตรวจตราอยางแตกตาง 

 

Lanni (2005) กลาวถึงอนาคตของความยุติธรรมชุมชน ในชวงปที่ผานมาน้ีชุดของ 

การควบคุมอาชญากรรมที่รูจักกันในนาม “ความยุติธรรมชุมชน” ไดถูกนําเสนออีกครั้งในฐานะ 

การบําบัดฟนฟูและเปนรูปธรรมในการควบคุมคดีอาชญากรรม ระบบคูขนานในการเขาถึงคดี

อาชญากรรมน้ีเฟองฟูขึ้นแมวากระแสหลักของระบบยุติธรรมจะตองพบกับวิกฤตการณดานความชอบ

ธรรมก็ตาม ซึ่งประเมินการปฏิบัติดานยุติธรรมชุมชนปจจุบันไดแก การฟองรองในชุมชน ศาลชุมชน 

วัฏจักรการพิพากษาและคณะกรรมการพลเมือง พบวา มีขอผิดพลาดเชิงโครงสรางและกระบวนการ 

ที่จะกีดกันจากอาชญากรรมรุนแรง อยางไรก็ตามการเคลื่อนไหวดานยุติธรรมชุมชนเชิงสรางสรรค 

การทําใหเปนเรื่องของทองถิ่น กระบวนการตัดสินใจจะชวยบรรเทาเบาบางปญหามากมายที่อยูใน

ระบบยุติธรรมและอาจจะเปนไปไดที่จะบังคับใชเปาหมายยุติธรรมชุมชนขณะที่เลี่ยงขอผิดพลาด

เกี่ยวกับการริเริ่มการปฏิรูปปจจุบันโดยการปรับปรุงโครงสรางของกระบวนการลูกขุนและการอนุญาต

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินโทษผูกระทําความผิด 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม
ชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน คณะผูวิจัยกําหนดกรอบไดดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สรุปขอเท็จจริงเชิงคุณภาพและแนว

ปฏิบัติของ ศยช. เกรด A และ D 

- เปรียบเทียบผลสํารวจระหวาง ศยช. 

เกรด A และ เกรด D เพ่ือหาปจจัยที่สงผล

ตอความสําเร็จของ ศยช. 

แนวทางเพ่ือการพัฒนางานยุติธรรมชุมชน

ภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

บทบาทของศนูยยุติธรรมชมุชนตาม

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- ปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของ

ประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- ชวยเหลือผูเสียหาย/เหย่ือ 

- ชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

- สถานการณและสถิติการดําเนินงานตาม

ภารกิจ 

- ความเหมาะสมของบทบาทหนาที่ ศยช. 

- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เชน 

1. คณะกรรมการศูนยฯ 

2 . ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ค ว าม รู ค ว าม

เช่ียวชาญ 

3. คาใชจาย 

4. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม

ภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา 

ความเดือนรอนของประชาชน เปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะผูวิจัย

มีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

3.2 กลุมเปาหมายและวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.4 การวัดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6 ตัวช้ีวัด 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 

รูปแบบการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

3.1.1.1 การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจาก

หนังสือ วารสาร เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งศึกษาจาก

งานวิจัยและวิทยานิพนธตางๆ เพ่ือทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 

ตลอดจนบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 6 ดานของกระทรวงยุติธรรม 

3.1.1.2 การสัมภาษณ เ ชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ เ ชิ งลึกจาก

กลุมเปาหมายที่กําหนดเพ่ือศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปญหาและอุปสรรค

ของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนและแนวทาง 
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ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางหรือรูปแบบ

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.1.1.3 การประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยจัดประชุมกลุมยอยจากกลุมเปาหมาย 

ที่กําหนดเพ่ือศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปญหาและอุปสรรคของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน แนวทางใน 

การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางหรือรูปแบบ 

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

3.1.2.1 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมเปาหมายที่กําหนดเพ่ือศึกษาถึง

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 3.1.3 การสัมมนาทางวิชาการ 

 

3.1.3.1 การสัมมนาทางวิชาการเปนการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยและรายงานถึงบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนใหกับผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบและทําการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นพรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือทําใหผลการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 

3.2 กลุมเปาหมายและวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

 

3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3.2.1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรหรือกลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ 

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุมจังหวัด 

6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและ 

กลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย โดยคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนดังกลาวเปน

คณะกรรมการอยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

 

กลุมตัวอยางคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย 

แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจ
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ตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 43 คน แบงเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 23 คน และเกรด D จํานวน 20 คน โดยสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เ พ่ือเลือกกลุม ตัวอยางที่ เปนตัวแทนของประชากรคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ซึ่งจําแนกไดตามตารางที่ 

3.1 และ 3.2 ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด A) 

ภาค จําแนกศูนยยุติธรรมชุมชน
จากยุติธรรมจังหวัด 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 
เกรด A 

1. ภาคเหนือ เชียงใหม  
เชียงราย 
นาน 
ลําพูน 

1. ศยช. ต.ทาศาลา 
2. ศยช. ต.ดอยลาน 
3. ศยช. ท.เมืองนาน 
4. ศยช. ทต.รมิปง 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี  
ขอนแกน  
นครราชสีมา  
อุบลราชธานี  
สกลนคร 
กาฬสินธุ 

1. ศยช. ต.โนนสูง-นํ้าคํา 
2. ศยช. อบต.เขื่อนอุบลรัตน 
3. ศยช. ทต.หวัทะเล 
4. ศยช. ทต.ขามใหญ  
5. ศยช. อบต.เจริญศิลป 
6. ศยช. ต.นาดี 

3. ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา  
นครปฐม  
ลพบุรี  
นครนายก 

1. ศยช. ท.เมืองอโยธยา 
2. ศยช. ต.ศาลายา 
3. ศยช. ทต.ทาศาลา 
4. ศยช. ทต.นครนายก 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา 

1. ศยช. ทต.หวยกะป 
2. ศยช. ต.ดอนฉมิพล ี

5. ภาคใต สุราษฎรธานี  
สงขลา  
ตรัง 
พัทลุง 

1. ศยช. ต.เขานิพันธ 
2. ศยช. อบต.สะทอน 
3. ศยช. ต.บางหมาก 
4. ศยช. ต.แพรกหา 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต ปตตานี 
ยะลา 
นราธิวาส 

1. ศยช. อ.เมือง 
2. ศยช. ทต.ยุโป 
3. ศยช. ต.ปะลุกาสาเมาะ 

รวม 23 คน 
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ตารางที่ 3.2 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (เกรด D) 

ภาค จําแนกศูนยยุติธรรมชุมชน

จากยุติธรรมจังหวัด 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

เกรด D 

1. ภาคเหนือ เชียงใหม  

เชียงใหม 

นาน 

แมฮองสอน  

1. ศยช. ต.บานโปง 

2. ศยช. ต.สันทรายหลวง 

3. ศยช. ต.กองควาย 

4. ศยช. ต.ปางหม ู

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี  

ขอนแกน  

นครราชสีมา  

อุบลราชธานี  

สกลนคร 

1. ศยช. ต.นาดี 

2. ศยช. ต.บัวใหญ  

3. ศยช. อบต.สีมุม 

4. ศยช. ทต.หวยเรือ  

5. ศยช. อบต.ธาตุทอง 

3. ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุร ี

ลพบุร ี

ลพบุร ี

1. ศยช. อบต.สามตุม 

2. ศยช. ต.โคกตูม 

3. ศยช. ทต.ปาตาล 

4. ศยช. ต.โพนทอง 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ชลบุรี  

ฉะเชิงเทรา 

1. ศยช. ทต.หนองซ้ําซาก 

2. ศยช. ต.คลองนครเน่ืองเขต 

5. ภาคใต นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

1. ศยช. ต.ทาดี 

2. ศยช. ต.ทองลําเจียก 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต นราธิวาส 

ยะลา 

นราธิวาส 

1. ศยช. อ.รือเสาะ 

2. ศยช. ต.คีรีเขต 

3. ศยช. ทต.บาเจาะ 

รวม 20 คน 

 

3.1.2.2 การประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ ผูแทนจาก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประชาชนที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ น้ันๆ แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 7,784 ศูนย 

โดยกลุมเปาหมายดังกลาวอยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 
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   กลุมตัวอยางคือ ผูแทนจากคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประชาชนที่ใชบริการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ รวมถึงยุติธรรมจังหวัด แยกตาม

กลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 48 คน ซึ่งกลุมเปาหมายมากจากศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มี ศั กยภาพเกรด A และเกรด D โดยสุ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ ง

กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมกลุมยอยประกอบดวยดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 3.3 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการประชุมกลุมยอย  

ภาค กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 

1. ภาคเหนือ เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 
ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน 
เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน 
เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 
ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน 
เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน 
เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

3. ภาคกลาง เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 
ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน/  
เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน  
เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน 2 คน 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 
ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน 
เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน เกรด A 1 คน/  
เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน 2 คน 

5. ภาคใต เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

ภาค กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 

5. ภาคใต (ตอ) ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน  

เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน  

เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศนูยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต เจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัด 2 คน 

 ป ร ะ ธ า น ศู น ย ฯ  ห รื อ ตั ว แ ท น 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 1 คน  

เกรด D 1 คน 

 เครือขายยุติธรรมชุมชน  เกรด A 1 คน 

เกรด D 1 คน 

 ผูที่ใชบริการศูนยยุติธรรมชุมชน  2 คน 

รวม 48 คน 

 

3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

3.2.2.1 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยประชากรหรือกลุมเปาหมายที่ศึกษาคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่อยูในศูนยยุ ติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทยแบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต 

จํานวน 7,784 ศูนย โดยกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการอยูในศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

และเกรด D  

 

กลุมตัวอยางคือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย

แบงตามกลุมจังหวัด 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจ

ตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,200 คน โดยแบงเปนคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 600 คน และเกรด D จํานวน 600 คน โดยสุมแบบ

โควตา (Quota Sampling) รวม 6 ภาค ภาคละ 200 คน ซึ่งจําแนกไดดังตารางที่ 3.4 ดังน้ี 

 

 



   107 
 
ตารางที่ 3.4 กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถาม 

ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่ว 

ประเทศไทยแบงตาม 

กลุมจังหวัด 6 ภาค 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพ 

เกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพ 

เกรด D 

1. ภาคเหนือ 100 คน 100 คน 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คน 100 คน 

3. ภาคกลาง 100 คน 100 คน 

4. กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 100 คน 100 คน 

5. ภาคใต 100 คน 100 คน 

6. กลุมจังหวัดชายแดนใต 100 คน 100 คน 

รวม 600 คน 600 คน 

1,200 คน 

 

 จากการเก็บแบบสอบถามเก็บไดทั้งสิ้น จํานวน 444 คน โดยโดยแบงเปนคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D คิดเปนสัดสวนดังน้ี ภาคเหนือ จํานวน 95 คน 

รอยละ 21.40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 58 คน รอยละ 13.06 ภาคกลาง จํานวน 92 คน 

รอยละ 20.72 กลุมเศรษฐกิจตะวันออก จํานวน 108 คน รอยละ 24.32 ภาคใต จํานวน 71 คน 

รอยละ 15.99 และกลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 20 คน รอยละ 4.50  

 

 3.2.3 การสัมมนาวิชาการ 

 

การสัมมนาทางวิชาการเปนการนําเสนอถึงผลการศึกษาวิจัยและรายงานถึงบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุชมชนใหกับผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบและทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกคณะผูวิจัยเพ่ือความสมบูรณของการศึกษาวิจัย โดยกลุมเปาหมาย 

ที่เขารวมการสัมมนาวิชาการน้ันตองมีจํานวนไมนอยกวา 80 คน 
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 3.2.4 สรุปกลุมตัวอยางในแตละวิธีของการเก็บขอมูล 

 

ตารางที่ 3.5 สรุปกลุมเปาหมายในแตละวิธีของการเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล ศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด 

กลุมเปาหมาย รวม 

การสัมภาษณเชิงลึก เกรด A 23 คน  

43 คน เกรด D 20 คน 

การสนทนากลุม เกรด A -  

48 คน  เกรด D - 

การเก็บแบบสอบถาม เกรด A 600 คน  

1,200 คน  เกรด D 600 คน 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีประกอบดวยเครื่องมือการวิจัย

ที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

1. เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสัมภาษณประชุม 

กลุมยอย ซึ่งจําแนกไดดังตอไปน้ี 

 1.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกประกอบดวย 5 ตอนดังน้ี 

                      ตอนที่ 1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม 

            ตอนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตาม

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ตอนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

                      ตอนที่ 4 แนวทางในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 1.2 แบบประชุมกลุมยอยประกอบดวย 5 ประเด็นหลักดังตอไปน้ี 

                      ประเด็นที่ 1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม 
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                      ประเด็นที่ 2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

    ประเด็นที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

                     ประเด็นที่ 4 แนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประเด็นที่ 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

2. เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน

ดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 ตอนที่ 3 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

3.4 การวัดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบประชุมกลุมยอย สวนการวิจัยเชิงปริมาณไดแก 

แบบสอบถาม โดยมีการวัดคุณภาพเครื่องมือดังตอไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบประชุมกลุมยอย คณะผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณเชิงลึกและ

แบบประชุมกลุมยอยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความตรงของเน้ือหา

และขอคําถามใหถูกตองตามหลักวิชาการและนําแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบประชุมกลุมยอย 

มาปรับปรุงแกไข จากน้ันไดนําแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบประชุมกลุมยอยมาปรับปรุงเพ่ิมเติมให

เหมาะสม 

 2. แบบสอบถาม  

           2.1 คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินใหผูเช่ียวชาญ

ทําการพิจารณาแบบสอบถามจํานวน 3 ทาน นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมิน

ใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบและพิจารณา จํานวน 3 ทาน เพ่ือเปนการทดสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) เ พ่ือใหคะแนนเปนรายขอคําถาม ดูความครอบคลุมในประเด็นคําถามการวิจัย 

(Comprehensiveness) และดูเน้ือหาภาษา (Language) โดยกําหนดคาคะแนนคือ 
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+1 หมายถึง มีความเหมาะสม 

0   หมายถึง ไมแนใจ 

-1  หมายถึง ไมมีความเหมาะสม 

            แลวนําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ หาคาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเน้ือหา ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

จากสูตร 

IOC = ΣR/N 

  เมื่อ ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

         N   แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

          เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.50 ขึ้นไป แสดงวาขอคําถามน้ันวัดไดตรง

จุดประสงคหรือตรงตามเน้ือหาแสดงวาขอคําถามขอน้ันใชได (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2559) 

                     2.2 คณะผู วิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดผานการแกไขและปรับปรุงจาก

ผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมตัวอยางที่มีความคลายคลึงกันที่จะใชในการศึกษาวิจัย 

จํานวน 30 ชุด ซึ่งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไมไดอยูในศูนยที่มีศักยภาพเกรด A และ D 

                     2.3 นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คํานวณหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของ Cronbach (1990) 

โดยหากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกวา 0.7 ถือไดวาแบบสอบถามฉบับน้ีมี

ความนาเช่ือถือ 

           2.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามผลการวิเคราะหอีกครั้งกอนนําไปใชจริงใน 

การเก็บขอมูล 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  

                    1.1 การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทําการวิเคราะหบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม ปญหาและอุปสรรคของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน แนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ตลอดจนแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรม

ชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



   111 
 
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

          2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก จํานวน (Frequency) รอยละ 

(Percentage) วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

           2.2 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม โดยใชเกณฑ

ในการแปลความหมายดังน้ี (พิสณุ ฟองศร,ี 2553)  

ตารางที่ 3.6 เกณฑในการแปลความหมาย 

คะแนน ความหมาย 

4.21-5.00 มากที่สุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอย 

1.00-1.80 นอยที่สุด 

 

         2.3 การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 

เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ D 

 

3.6 ตัวชี้วัด 

 

ตารางที่ 3.7 ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค กิจกรรมหลกั ผลงานที่คาดวาจะไดรับ  

1. ศึ ก ษ า บ ท บ า ท แ ล ะ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุ ม ช น ภ า ย ใ ต ภ า ร กิ จ

กระทรวงยุติธรรม  

รวบรวมขอมูลเชิงเอกสาร/ 

การสัมภาษณและการประชุม 

กลุมยอย  

ทราบถึงบทบาทและศักยภาพ

ของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 

2. ศึ ก ษ า ถึ ง ป ญ ห า แ ล ะ

อุปสรรคของศูนยยุติธรรม

ชุมชนในการดําเนินงานตาม

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

การสัมภาษณ/การประชุม 

กลุมยอยและการเก็บ

แบบสอบถาม 

ทราบถึงศึกษาถึงปญหาและ

อุปสรรคของศู นย ยุ ติ ธ รรม

ชุมชนในการดําเนินงานตาม

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 
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ตารางที่ 3.7 (ตอ) 

วัตถุประสงค กิจกรรมหลกั ผลงานที่คาดวาจะไดรับ  

3 .  ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ห รื อ

รู ปแบบการ ดํ า เ นิน ง าน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การสัมภาษณ/ 

การประชุมกลุมยอยและ 

การเก็บแบบสอบถาม 

ทราบถึ งศึกษาแนวทางหรือ

รูปแบบการดํา เ นินงานศูนย

ยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ใ ห มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิัย 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตาม

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมและศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย

และการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยปรากฏดังตอไปน้ี 

 4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

4.1 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 

4.1.1 ผลการวิจัยการสัมภาษณเชิงลึก 

 

4.1.1.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม 

 

บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการ

เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยมีกิจกรรมและโครงการตางๆ ในแตละปงบประมาณเพ่ือจัด

กิจกรรมหรือมีโครงการในการใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ วาสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 

สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมสามารถเขาถึงไดอยางไร เมื่อเกิดปญหาสามารถติดตอ

หนวยงานราชการใดไดอยางถูกตอง โดยทําโครงการการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ การทําแผน

ประชาคนของหมูบานตางๆ โครงการอบรมการเขาถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย โครงการการเดินเทาเขาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดภาคใต ตลอดจนการประชุม

ประจําเดือน การจัดอบรมและแจกคูมือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนตน ซึ่งบทบาทและ
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ภารกิจดานน้ีมีสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบุคลากรและเงินงบประมาณในการ

ดําเนินการตางๆ เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ต้ังไวและประโยชนสูงสุดน้ันเกิด

ขึ้นกับประชาชนในแตละพ้ืนที่อีกดวย 

 

บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ เชน โครงการการปราบปรามการทุจริต 

การเฝาระวัง การปองกันปญหาอาชญากรรม รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตามเทศกาล 

ที่สําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม ตลอดจนการต้ังดานเขาออกภายในหมูบาน โครงการ

ปองกันยาเสพติด โครงการติดต้ังกลอง CCTV เช่ือมโยงกับสถานีตํารวจ โครงการการจัดต้ังสายตรวจ 

มีการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานสําหรับคณะกรรมการศูนยฯ และสมาชิกเครือขายเปนประจํา 

ทุกป ตลอดจนกิจกรรม/โครงการธรรมนูญชุมชน (ฮูกุมปากัต) เปนตน ซึ่งโครงการเหลาน้ีไดรับ

ประโยชนคือ การสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได เชน ปญหา

อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาการจราจรและปญหาดานอ่ืนๆ โดยการดําเนินตามบทบาทน้ี

ไดรับความรวมมือ การสนับสุนนจากคณะกรรมการศูนยและเครือขายเปนอยางดี โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนและมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 

 

 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไม 

เปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการ

ชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนํา

ทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A มีการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของ

ประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล 

ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมดังน้ีคือ ใหทางเทศบาลตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นและศูนยยุติธรรม

ชุมชนในพ้ืนที่ตางๆ จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวของ เชน แผนผับใหความรู ขอมูลกฎตางๆ 

ในชีวิตประจําวันผาน Application Line การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการสงเคราะหครอบครัว 

ผูที่มีรายไดนอยและผูไรที่พ่ึงและชวยเหลือ ใหความรูตางๆ ที่เปนประโยชน ดูแล ใหคําแนะนําแก

ประชาชนในเกิดกรณีรองเรียนรองทุกขหรือเกิดความขัดแยงกัน ตลอดจนแนะนําทนายความอาสาให

เพ่ือชวยเหลือประชาชนในกรณีตางๆ เชน การลุกล้ําที่สาธารณะ บอบําบัดนํ้าเสีย การแกไขปญหา
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หน้ีสิน การเลนแชร ที่ดิน เงินกูนอกระบบ การทะเลาะวิวาท เปนตน โดยไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรประจําศูนยยุติธรรมชุมชนเปนอยางดี ตลอดจนหนวยงานในพ้ืนที่ที่เก่ียวของและที่ขาดไมได

คือ องคการปกครองสวนทองถิ่นและผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการตางๆ เหลาน้ีคือ 

สามารถแกไขปญหาใหแกประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดปญหาไดและสามารถบรรเทาความเดือดรอนใหแก

ประชาชนได 

 

บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพง

หรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A มีการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญา 

ที่เปนความผิดอันยอมความได โดยมีโครงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่รับรองเรียนรองทุกข รวมถึง 

การสอดแทรกความรูในเรื่องดังกลาวในการอบรมตางๆ เผยแพรกฎหมายที่เก่ียวของรวมถึงมีบทบาท

หนาที่ในการรวมไกลเกลี่ยในคดีตางๆ จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของเมื่อขอ 

ความรวมมือดังกลาว นอกจากน้ันบางศูนยยุติธรรมมีศูนยต้ังรับเรื่องรองเรียน รองทุกข รับแจงปญหา

ตางๆ โดยมีคณะกรรมการศูนยประจําอยูเพ่ือรับเรื่องที่รองเรียนเพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณา 

ตรวจสอบและไกลเกลี่ยขอพิพาทตามลําดับซึ่งผลประโยชนหรือเปาหมายที่ไดรับคือ สามารถแกไข

ปญหาใหกับประชาชนไดและลดขอพิพาทได ซึ่งผลการดําเนินงานในการไกลเกลี่ยไมวาจะเปน

คดีอาญาหรือคดีแพง 

 

บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

มีการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบ 

จากการกระทําความผิดและอาชญากรรม โดยกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นน้ันสวนใหญ

สอดแทรกกับโครงการการเผยแพรกฎหมายตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูถึงสิทธิของตนเอง 

เมื่อตกเปนเหย่ืออาชญากรรมหรือไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม โครงการอบรมสงเสริมความรู

ทางดานกฎหมายซึ่งสวนใหญเรื่องที่ใหความชวยเหลือไดแก อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต รถยนต 

ปญหาภายในครอบครัว เชน การทํารายรางกาย เปนตน การทํางานน้ันไดรับการสนับสนุนจาก

บุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 

บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน 

ที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือ 
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ผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ 

รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไป

กระทําความผิดซ้ําคือ มีการชวยเหลือดูแล การเย่ียมเยียน การใหความชวยเหลือเบ้ืองตน การสํารวจ

ความตองการพ้ืนฐาน การติดตามผูตองราชทัณฑที่ไดรับการปลอยตัว เปนตน ซึ่งการดําเนินงาน 

สวนใหญตองมีการประสานความรวมมือกับกรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติเพราะภารกิจสวนใหญ 

เนนการฟนฟูผูกระทําผิด โดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเชนเดียวกัน แตยังพบปญหาที่เกิดขึ้นวา  

“…ผูกระทําผิดดังกลาวที่ไดรับการปลอยตัวหรือพนโทษยังไมไดรับการ

ยอมรับจากสังคมเพราะยังมีอคติที่ไมดีกับบุคคลกลุมน้ี...” 

 

บทบาทและหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่จําเปนนอกเหนือจากภารกิจ 6 ดาน ที่จะ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมน้ันซึ่งปจจุบันทางศูนยยุติธรรม 

มีภารกิจนอกจากตามคําสั่งของกระทรวงยุติธรรมแลวยังมีภารกิจอ่ืนๆ ประกอบดวย ซึ่งบางครั้งไมใช

ภารกิจหลักของศูนยยุติธรรมชุมชนเพราะบุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชนชน 1 ทาน มีหนาที่ที่

หลากหลาย ดูแลรับผิดชอบหลายดานเปนทุนเดินอยูแลวเพียงแตไมไดกําหนดเปนภารกิจหลักของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนเทาน้ันและนอกจากน้ันเมื่อจําเปนตองเพ่ิมภารกิจหรือใหศูนยยุติธรรมชุมชน

ปฏิบัติภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจแลวน้ันทางกระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรบุคลากร เครื่องมือ 

อุปกรณตางๆ ในการดําเนินงาน ตลอดจนงบประมาณในการสนับสนุนการทํางานดานตางๆ เพราะ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนไมไดรับเงินสนับสนุนเพียงแตมีจิตอาสาที่จะทําใหงานของศูนยฯ

บรรลุเปาหมาย  

 

4.1.1.2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในการดําเนินงาน

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและแนวทางในการแกไขปญหาตามภารกิจทั้ง 6 ดาน ของกระทรวง

ยุติธรรมไดแก 

  1. ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ พบวา งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 

จากกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม

ชุมชนเพราะงบประมาณเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนไป

ดวยดีและดําเนินงานตามยุทธศาสตรหรือแผนงานที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดไวและเปนผูที่กําหนด

ภารกิจหลักดังกลาว ซึ่งงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนในแตละปก็ยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานตางๆ 
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ที่เกี่ยวของทั้ง 6 ภารกิจ ซึ่งแนวทางแกไขคือ เมื่อทางรัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรมตองการที่จัดต้ัง 

ศูนยยุติธรรมชุมชนใหครบทั่วพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมีมากกวา 7,000 กวาศูนยและแตละ

ศูนยฯ ตองมีงบประมาณในการดําเนินโครงการ กิจกรรม ตลอดจนคาเบ้ียเลี้ยงใหแกคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน ฉะน้ันกระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภารกิจที่กําหนดขึ้น

ในแตละปเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงยุติธรรม

ที่ต้ังกําหนดไว 

  2. ปญหาและอุปสรรคดานบุคลากร พบวา บุคลากรที่อยูประจําศูนยยุติธรรมชุมชน

ยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือดําเนินการในการจัดทํากิจกรรม โครงการตางๆ ในพ้ืนที่เพราะ

คณะกรรมการสวนใหญเปนจิตอาสาและมีบทบาทหนาที่หลายดาน แนวทางแกไขคือ กระทรวง

ยุติธรรมควรเปดรับหรือจัดสรรบุคลากรใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจหนาที่ที่กําหนดไว 

  3. ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ปจจุบันยังพบวา 

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ยังไมมีความชัดเจนในแงการดําเนินงานเพราะบางหนาที ่

บางภารกิจตองมีกฎหมายรองรับในการทํางานใหแกคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือ 

ความโปรงใสและถูกตองในการดําเนินงานตางๆ เชน กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท แนวทางแกไข

คือ กระทรวงยุติธรรมตองมีความจําเปนอยางย่ิงในการออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน 

ใหรวดเร็วที่สุดเพ่ือรองรับการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชนในอนาคตและรับรองความถูกตอง 

ในการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนและตองระบุถึงหนาที่ของคณะกรรมการ 

ในกฎหมายอยางถูกตอง ชัดเจนและครบถวน 

  4. ปญหาและอุปสรรคหนวยงานที่เก่ียวของและความเช่ือมั่น รวมถึงประชาชน 

ยังไมไดเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่มากนักเพราะยังไมมีความเช่ือมั่นตอ 

ศูนยยุติธรรมฯ บางศูนยวาจะสามารถชวยเหลือแกปญหาไดจริงหรือไม ดังน้ันกระทรวงยุติธรรม 

ตองสรางภาพลักษณ สรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนใหรูจักและเขาถึงศูนยยุติธรรมชุมชน 

โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาที่ศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถชวยเหลือ แกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชนไดจริงใหประชาชนไดรับทราบโดยประชาสัมพันธในชองทางตางๆ ที่ประชาชนสามารถ

เขาถึงได 

 

4.1.1.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด A 

ใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมไดแก 

                    1. ปจจัยดานการมีสวนรวม การมีสวนรวมน้ันตองไดความรวมมือจากคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม 
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ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะตองอาศัยความรวมมือในการแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหแกประชาชน 

          2. ปจจัยดานจิตอาสาและความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน

สวนใหญมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือ “การมีจิตอาสา” ที่จะชวยเหลือการดําเนินงานรัฐเพ่ือชวยบรรเทา

ความเดือดรอนใหแกเพ่ือมนุษยหรือประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งคําวา จิตอาสา เปนปจจัย

สําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนประสบความสําเร็จและนอกจากน้ัน

คณะกรรมการศูนยยังมีบทบาทหนาที่ที่หลากหลายแตก็ยังมีจิตอาสาที่เขามาชวยเหลือในการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอีกดวยและมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย 

          3. ปจจัยดานบุคลากร บุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชนมีความสําคัญอยางย่ิง 

ในการขับเคลื่อนและดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะนิติกรหรือเลขานุการ

ของศูนยยุติธรรมชุมชน สวนใหญจะมีหนาที่ในการดูแลประสานงาน การติดตอ รวมถึงการรับเรื่อง

ตางๆ ซึ่งบุคลากรเหลาน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวเพ่ือให

ประสบความสําเร็จ ตลอดจนบุคลากรเหลาน้ียังตองจัดกิจกรรม โครงการตางๆ  

          4. ปจจัยดานพ้ืนที่ มีผลตอการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จเพราะถาพ้ืนที่ใด 

รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญแกศูนยยุติธรรมชุมชนก็จะสามารถทําใหการ

ดําเนินงานน้ันเปนไปดวยความราบรื่น 

          5. ปจจัยดานการยอมรับนับถือ โดยบุคลากรหรือคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน

สวนใหญเปนผูใหญบาน กํานัน ปราชญชาวบานหรือบุคคลในชุมชนที่ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ ใหการ

ยอมรับนับถือ ใหความเคารพสงผลตอการดําเนินงานของศูนยยุติรรมชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

การขอความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ การขอความรวมมือในการเปนจิตอาสาชวยเหลืองาน 

ตลอดจนมีบทบาทหนาที่ในการแกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนและ 

ยังทําใหการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนประสบความสําเร็จ 

           6. ปจจัยดานงบประมาณ โดยงบประมาณสวนใหญไดรับจากกระทรวงยุติธรรม 

ยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน แตบางศูนยยุติธรรมชุมชนไดรับความ

อนุเคราะห ไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่นในการดําเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณบางสวนให 

และนอกจากน้ันคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนบางทานมีการนําปจจัยสวนตัวเขามาชวยในการ

ดําเนินงานของศูนย เชน คาใชจายตางๆ ในการออกโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นซึ่งงบประมาณ 

จากหลายสวนที่ไดรับการสนับสนุนยอมสงผลใหการดําเนินงานน้ันประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 

          7. ปจจัยดานการบริหารจัดการ ตองมีระบบการการจัดการและการบริหารงาน 

ที่ดีเพ่ือใหศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานไปดวยดีเพราะบางศูนยยุติธรรมชุมชนบางศูนยมีบุคลากร
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ประจําศูนยเพียงคนเดียวตองทําหนาที่ที่หลากหลายจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการในการทํางาน

ไมใหเกิดความผิดพลาดแตอยางใด 

          8. ปจจัยดานวัสดุและอุปกรณ สวนใหญไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในการดําเนินงานตางๆ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร กระดาษ ปากกา

หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของซึ่งไดรับการสนับสนุนมากจากทองถิ่นจึงทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น 

          9. ปจจัยดานนโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหาร เน่ืองจากบางศูนยยุติธรรมชุมชน

ต้ังอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดี เห็นความสําคัญของยุติธรรมชุมชน

ในการชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน ทางผูนําทองถิ่นจึงมีนโยบายตางๆ 

รวมกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ดาน โดยสอดแทรกเขาไปใน

แผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกัน

จึงทําใหทั้ง 2 ปจจัยดําเนินการควบคูกันไป 

          10 . ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา เปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงใน 

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเพราะแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน วัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนาในแตละพ้ืนที่ก็แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะชุมชนที่เครงครัดตอวัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนา โดยเมื่อเกิดปญหา ขอขัดแยงหรือขอพิพาทจะนําหลักวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาเขามา

ชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและบางพ้ืนที่มีการนําหลักวัฒนธรรม ประเพณี

และศาสนามาต้ังเปนกฎเกณฑของหมูบานหรือชุมชนเพ่ือไมใหเกิดการกระทําผิดของชุมชน 

          11. ปจจัยดานการประสานงาน ซึ่งการประสานงานที่ดีและรวดเร็วยอมทําใหการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการประสานงานกับสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

           12. ปจจัยดานการสนับสนุน เมื่อไดรับการสนับสนุนที่ดีจากหนวยงานตางๆ 

ที่เก่ียวของจะใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น โดยเฉพาะศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

เกรด A ไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดีในการขับเคลื่อน

ภารกิจตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมายและสามารถชวยเหลือ แกไขปญหาความเดือดรอนใหแก

ประชาชนไดเพราะหนวยงานเหลาน้ีมีเปาหมายเดียวกันคือ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

          13. ปจจัยดานการบูรณาการ ตองมีการบูรณาการทํางานรวมกันในหลากหลายดาน 

โดยเฉพาะภารกิจตางๆ น้ันจะตองมีความรวมมือและบูรณาการหนวยงานในชุมชน เชน อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน ตํารวจบานในการปองกันปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น นอกจากน้ันยังตอง
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บูรณาการกับกรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

เพ่ือใหงานเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

4.1.1.4 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม  

 

 การดําเนินงานเก่ียวกับภารกิจทั้ง 6 ดานภายใตภารกิจของกระทรวงยุติธรรม พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D บางศูนย ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ 

ทั้ง 6 ดานของกระทรวงยุติธรรม จึงไมสามารถดําเนินการ ขับเคลื่อนหรือจัดทํากิจกรรม โครงการ 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับภารกิจทั้ง 6 ดานได แตอยางไรก็ตามศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ยังมี

ความพยายามที่จะทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ดานโดยมีสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดเปนที่ปรึกษา ตลอดจนศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอในการเปน 

พ่ี เลี้ยงใหคําปรึกษาไดและนอกจากน้ันศูนย ยุ ติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D บางศูนย 

มีการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ดานของกระทรวงยุติธรรมดังตอไปน้ี 

 

บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสราง 

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยมีการกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวเน่ืองคือ การอบรม 

ใหความรูกฎหมายที่เก่ียวของ การประชาสัมพันธตามสายของหมูบาน การแจกแผนผับขอกฎหมาย

ตางๆ โครงการเคลื่อนที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนไปยังหมูบานตางๆ และระดับตําบล โครงการคลินิก

กฎหมายเพ่ืออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน 

จากองคการบริหารสวนตําบล ศูนยดํารงธรรมประจําตําบล ศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอและระดับ

จังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการศูนยฯ และเครือขาย เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความรู 

สรางความเขาใจในชองทางการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ โดยมีกิจกรรมหรือโครงการคือ 
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การอบรมของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การรวมโครงการกับศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนในการปองกัน เฝาระวังปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด มีการต้ังศูนยรับแจง

เบาะแสการกระทําผิดตางๆ นอกจากน้ีสรางความรวมมือกับศูนยดํารงธรรมในการเฝาระวังและ

ปองกันปญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ โครงการสายตรวจการปองกันภัย โดยไดรับการสนับสนุน 

การทํางานจากคณะกรรมการศูนยฯ องคการบริหารสวนตําบล เครือขายและหนวยงานที่เก่ียวของ 

เพ่ือเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน 

 

 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไม 

เปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการ

ชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนํา

ทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของ

ประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล 

ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ใหความรูเมื่อประชาชนเกิดความเดือดรอน

สามารถรองเรียนรองทุกขไดที่ศูนยยุติธรรมชุมชนใกลบาน ใหเลขานุการศูนยฯ รับเรื่องราวรองทุกข 

ยกตัวอยางคดีเชน คดีมรดก สัญญาซื้อขายสินคาที่ไมเปนธรรมและโครงการอําเภอย้ิม (อําเภอ

เคลื่อนที่) เพ่ือใหความรูที่เก่ียวของแกประชาชนและชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาใหแกประชาชน 

ที่ไดรับความเดือดรอน โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการศูนยฯ และเครือขาย  

 

บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพง

หรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญา 

ที่เปนความผิดอันยอมความไดคือ การใหความรูเ ก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ ซึ่งคดี 

ที่ศูนยยุติธรรมเขาไปมีสวนรวมในการไกลเกลี่ยคือ คดีมรดก หน้ีสิน ที่ดิน ปญหาสาธารณสุข (มูลสัตว) 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือแกไข ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นเพ่ือใหความเปนธรรมทั้ง 2 ฝายและไดรับ 

การสนับสนุนการทํางาน/การดําเนินงานจากคณะกรรมการศูนยฯ ตลอดจนกํานัน ผูใหญบาน 
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องคการบริหารสวนตําบลและศูนยดํารงธรรมเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนในพ้ืนที่และลดความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้น 

 

บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

มีการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบ 

จากการกระทําความผิดและอาชญากรรม โดยมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ

แนวทางในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาในโอกาสตางๆ เชน 

โครงการประชาคมหมูบาน ตําบลและโครงการอําเภอย้ิมเพ่ือใหประชาชนทราบถึงแนวทาง 

การชวยเหลือกรณีตกเปนเหย่ืออาชญากรรมที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนการทํางาน/การดําเนินงานจากคณะกรรมการศูนยฯ เปนตน 

 

บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน 

ที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือ 

ผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ 

รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไป

กระทําความผิดซ้ําคือ โดยมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับแนวทางการให 

ความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ ผูถูกคุมประพฤติ ผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว เชน โครงการ

ประชาคมหมูบาน ตําบลและโครงการอําเภอย้ิม การตรวจตรา เย่ียมเยียนและสํารวจผูกระทําผิด 

ที่ไดรับการปลอยตัวเพ่ือสํารวยความตองพ้ืนฐานและหาแนวทางในการชวยเหลือแกไขพฤติกรรม 

โดยคณะกรรมการศูนยเปนผูดําเนินงานและทํางานรวมกับกรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ เปนตน 

 

4.1.1.5 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในการดําเนินงาน

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและแนวทางในการแกไขปญหาตามภารกิจทั้ง 6 ดาน ของกระทรวง

ยุติธรรมไดแก 

          1. ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ เชนเดียวกับศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ซึ่งงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยังไม

เพียงพอตอการดําเนินของศูนยยุติธรรมชุมชนเพราะงบประมาณเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหโครงการตางๆ 
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ของศูนยยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนไปดวยดีและเปนไปตามที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดและเปน 

ผูที่กําหนดภารกิจหลักดังกลาว ซึ่งงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนในแตละปก็ยังไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง 6 ภารกิจ ซึ่งแนวทางแกไขคือ เมื่อทางรัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรม

ตองการที่จัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนใหครบทั่วพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมีมากกวา 7,000 ศูนย

และแตละศูนยตองมีงบประมาณในการดําเนินโครงการ กิจกรรม ตลอดจนคาเบ้ียเลี้ยงใหแก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ฉะน้ันกระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอ

ภารกิจที่กําหนดขึ้นในแตละปเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนไปตามเปาหมายของ

กระทรวงยุติธรรมที่ต้ังกําหนดไวเปรียบเทียบไดกับคํากลาวที่วา 

    “…มีงานแตไมมีเงิน...” 

          2. ปญหาและอุปสรรคดานความรูความเขาใจภารกิจทั้ง 6 ดาน ปญหาและอุปสรรค

ดานน้ีเปนปญหาสําคัญย่ิงของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ซึ่งคณะกรรมการศูนยฯ ไมมี

ความรูความเขาใจตอบทบาทหนาที่ การดําเนินงานภารกิจทั้ง 6 ดาน จึงทําใหการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมเกรด D ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวทางแกไขคือ ตองสงเสริมใหบุคลากร 

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ไดรับการอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจตอ

บทบาทหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนหรือใหยุติธรรมจังหวัดเปนพ่ีเลี้ยงในการใหคําปรึกษา 

ในการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนลงพ้ืนที่นิเทศใหความรู ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการศูนย เปนตน  

  3. ปญหาและอุปสรรคดานบุคลากร โดยมีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เพราะคณะกรรมการศูนย เลขานุการศูนยตองรับผิดชอบหนาที่ที่หลากหลายหรือที่ เรียกวา 

“สวมหมวกหลายใบ” จึงทําใหบุคลากรประจําศูนยยุติธรรมชุมชนไมเพียงพอสงผลใหประชาชนที่มา

รับบริการไมมีความเช่ือมั่นตอศูนยฯ เน่ืองจากไมมีบุคลากรใหคําปรึกษา แนวทางแกไขคือ 

การจัดสรรบุคลากรจากสวนกลางที่อยูในกระทรวงยุติธรรมเขามาอยูประจําศูนยยุติธรรมชุมชน 

  4. ปญหาและอุปสรรคดานการเมืองทองถิ่น เปนปญหาความขัดแยงระหวาง

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีขั้วอํานาจตางกัน มีการแบงพรรคพวก สงผลใหการดําเนินงาน

ของศูนยขัดของและไมประสบความสําเร็จเพราะคณะกรรมการศูนยฯ บางศูนยยังตองพ่ึงพา

นักการเมืองทองถิ่นในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน แนวทางแกไขปญหาคือ ตองขจัด

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นหรือหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่น้ันๆ 

  5. ปญหาและอุปสรรคดานการขาดความรวมมือจากภาคประชาชนในการแจง

เบาะแสตางๆ เกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด การทุจริตของเจาหนาที่รัฐ เน่ืองจากมีความหวาดกลัว

ในความปลอดภัยสวนบุคคล แนวทางแกไขคือ ตองสรางความเช่ือมั่นให กับผูแจงเบาะแส 

โดยการรักษาช้ันความลับ 
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  6. ปญหาและอุปสรรคดานการขาดความรวมมือจากญาติพ่ีนองของผูพนโทษหรือ 

ผูถูกคุมประพฤติ เน่ืองจากยังมีทัศนคติวา การที่ศูนยเขามาสวนในการชวยเหลือจะทําใหบุตรหลาน 

เสียช่ือเสียงและไดรับความอับอายตอคนในชุมชน แนวทางแกไขคือ ตองใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในพ้ืนที่ถึงผลดีของการดําเนินงานขางตน 

  7. ปญหาและอุปสรรคดานการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรยัง

ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทน เบ้ียเลี้ยงในการดําเนินงานของศูนยฯ จึงทําใหการ

ดําเนินงานเกิดความลาชาและไมสามารถแกไขปญหาใหแกประชาชนไดจึงจําเปนตองจัดสรร

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือเปนแรงจูงใจในการดําเนินงาน  

  8. ปญหาและอุปสรรคดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ผูบริหารของทองถิ่นไมเห็น

ความสําคัญของยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากไมเขาใจถึงเปาประสงคของการดําเนินงานและยังมองวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนเปน 

“…ศูนยยุติธรรมชุมชนเปนงานฝาก…” 

  แนวทางในการแกไขปญหาคือ ผูบริหารหรือผูนําทองถิ่นตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

โดยการใหความสําคัญของงานทุกงานที่รัฐมอบหมายและตองเห็นความสําคัญของงานอยาง 

เทาเทียมกัน 

  9. ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมาย เชนเดียวกับศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A พบวา กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ในปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในแงการ

ดําเนินงานเพราะบางหนาที่ บางภารกิจตองมีกฎหมายรองรับในการทํางานใหแกคณะกรรมการ 

ศูนยฯ เพ่ือความโปรงใสและถกูตองในการดําเนินงานตางๆ แนวทางแกไขคือ กระทรวงยุติธรรมตองมี

ความจําเปนอยางย่ิงในการออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนใหรวดเร็วที่สุดเพ่ือรองรับการทํางาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนในอนาคตและรับรองความถูกตองในการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยฯ

และตองระบุถึงหนาที่ของคณะกรรมการในกฎหมายอยางถูกตอง ชัดเจนและครบถวน 

 

4.1.1.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด D ให

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ดานของกระทรวงยุติธรรมไดแก  

          1. ปจจัยดานการมีสวนรวม ซึ่งการมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย 

ตลอดจนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดหรือหนวยงานที่ เ ก่ียวของ ถามีความรวมมือ ชวยเหลือ 

ใหคําปรึกษาแกศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหการดําเนินงานในแตละดานประสบความสําเร็จและ 

เกิดประสิทธิผลแกผูที่มารับบริการน่ันคือ ประชาชนในพ้ืนที่น่ันเอง 
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          2. ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณของคณะกรรมการศูนยฯ โดยศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีบุคลากรที่มีประสบการณและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนไดเปนอยางดี 

           3. ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล การดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ดาน 

บางภารกิจตองอาศัยความสัมพันธสวนตัว ความสัมพันธสวนบุคคลในการแกไขปญหาใหแกประชาชน

ที่ไดรับความเดือดรอนซึ่งปจจัยความสัมพันธสวนบุคคลมีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่ทําใหการ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะกรณีเกิดความขัดแยงรุนแรงในพ้ืนที่ 

           4. ปจจัยดานการสนับสนุน เชนเดียวกับศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ซึ่ งการที่ ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล ศูนย ดํารงธรรมประจําตําบล 

ศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอและระดับจังหวัด คณะกรรมการศูนยฯ และเครือขายจะสามารถทําให 

การดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงคและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

           5. ปจจัยดานการจัดการ/กลยุทธ เชนเดียวกับศูนยที่มีศักยภาพเกรด A เมื่อไดรับ

เรื่องรองเรียนหรือมีภาระในการดําเนินงานที่ไมสัมพันธกับบุคลากรที่อยูประจําศูนย เลขานุการหรือ

นิติกรตองมีระบบการจัดการหรือกลยุทธในการทํางานเพ่ือใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

ซึ่งระบบการจัดการเปนสวนสําคัญสําคัญที่ทําใหงานยุติธรรมชุมชนดําเนินการไดดวยความเรียบรอย 

           6. ปจจัยดานงบประมาณ การที่ไดรับงบประมาณที่พอเหมาะ เหมาะสมก็จะทําให

การดําเนินงาน การทํากิจกรรมหรือการทําโครงการตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยเพราะตองใช 

งบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจซึ่งทางศูนยยุติธรรมชุมชนสวนใหญไดรับงบประมาณสนับสนุน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนบางสวน  

            7. ปจจัยดานวัสดุและอุปกรณ ซึ่งวัสดุและอุปกรณตางๆ เหลาน้ีเปนสวนสําคัญที่ทํา

ใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จเพราะทุกโครงการ ทุกกิจกรรมหรือแมกระทั่งภาระตองหนาที่

ตองมีวัสดุตางๆ ในการสนับสนุนในการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

            8. ปจจัยดานพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ระดับชุมชน ตําบลตองเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนจึงจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จเพราะพ้ืนที่จะทําใหประชาชนสามารถ 

มาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวก 

           9. ปจจัยดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา เชนเดียวกับศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A เพราะแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาในแตละ

พ้ืนที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะชุมชนที่เครงครัดตอวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา โดยเมื่อเกิด

ปญหาขอขัดแยงหรือขอพิพาทจะนําหลักวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา เขามาชวยเหลือในการ

แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและบางพ้ืนที่มีการนําหลักวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

มาต้ังเปนกฎเกณฑของหมูบานหรือชุมชนเพ่ือไมใหเกิดการกระทําผิด 
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           10. ปจจัยดานการยอมรับนับถือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนสวนใหญเปน

ผูใหญบาน กํานัน ปราชญชาวบานหรือบุคคลในชุมชนที่ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ ใหการยอมรับ 

นับถือ ใหความเคารพซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของศูนยยุติรรมชุมชนเปนอยางมากโดยเฉพาะการ

ขอความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ การขอความรวมมือในการเปนจิตอาสาชวยเหลืองาน 

ตลอดจนมีบทบาทหนาที่ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติการดําเนินงานหรือสถานการณที่เกิดขึ้นตามภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการเก็บรวบรวมสถิติการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนจาก

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 2 ป ยอนหลังคือ พ.ศ.2558-2559 พบวา ในป พ.ศ.2558 ศูนยยุติธรรม

ชุมชนบางศูนยฯ ยังอยูในชวงของการกอต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จึงยังไมมีการดําเนินงานตาม

ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและสงมาสืบเน่ืองมายังการรายงานสถิติผลการดําเนินงานใหแก

สํานักงานยุติธรรมรับทราบ แตบางศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีการดําเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ.2558 

เปนตนมา พบวา มีการจดบนทึก การทํารายงานสถิติการดําเนินงานของแตละศูนยยุติธรรมชุมชนและ

สงตอไปยังยุติธรรมจังหวัด มีการรายงานการดําเนินงาน มีการจัดเก็บสถิติอยางตอเน่ืองและ 

สงรายงานใหยุติธรรมจังหวัดทราบเปนรายเดือนหรือขึ้นอยูกับการสั่งการของยุติธรรมจังหวัด 

แตอยางไรก็ตามยังมีศูนยยุติธรรมชุมชนบางศูนยไมมีการดําเนินงานตามภารกิจ ไมมีการจดบันทึกผล

การดําเนินงานไมมีการจัดเก็บสถิติและสงผลใหไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานหรือจัดสงสถิติ 

ในแตละเดือนใหแกยุติธรรมจังหวัดได เน่ืองจากยังขาดความรูความเขาใจตอบทบาทและภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรม นอกจากน้ียังพบปญหาที่เกิดขึ้นคือ รูปแบบการเก็บสถิติหรือระบบในการจัดเก็บ

สถิติในแตละพ้ืนที่แตกตางกันออกไป ไมมีเครื่องมือในการจัดเก็บสถิติที่เปนมาตรฐาน ดังน้ันสถิติ 

ผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมชุมชนจึงมีความแตกตางกัน เพราะบางศูนยมีการ

ออกแบบรายงานการจดขอมูล บันทึกขอมูลขึ้นมาเองเพ่ือใหงายตอการจดบันทึกและสามารถสงตอ

ใหแกสํานักงานยุติธรรมจังหวัดไดงาย แตอยางไรก็ตามในปจจุบันต้ังแตป พ.ศ.2560 ไดมีแบบฟอรม

การจัดเก็บสถิติผลการดําเนินงานและเปนมาตรฐานใหแกสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือใชในการเก็บ

บันทึกขอมูล รายงานผลการดําเนินงานจากศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

สําหรับโครงสรางคณะกรรมการของศูนยยุติธรรมชุมชนทั้ง 3 รูปแบบน้ัน ซึ่งโครงสราง

ดังกลาวที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดหลักๆ จะมี 3 รูปแบบ แตศูนยยุติธรรมชุมชนไมวาจะเปน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A หรือเกรด D สวนใหญใชโครงสรางคณะกรรมการรูปแบบที่ 1 

และ 2 สวนรูปแบบที่ 3 จะไมมีการใช เน่ืองดวยศูนยยุติธรรมชุมชนประสงคจะใหประชาชนเปน 

ผูขับเคลื่อน ไมไดใหหนวยงานของรัฐเปนผูขับเคลื่อน ซึ่งโครงสรางคณะกรรมการดังกลาวไม
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สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ใหบทบาทหนาที่ของคนในชุมชนมากกวา 

ซึ่งเมื่อกําหนดใหใชรูปแบบที่ 3 จะใหการทํางาน การดําเนินงานไมคลองตัว ไมสามารถสั่งการในการ

ทํางานได ตลอดจนการประชุมในแตละครั้งที่ปรึกษา/ประธานในรูปแบบที่ 3 ไมสามารถเขารวมการ

ประชุมได เน่ืองจากมีภารกิจที่หลากหลาย ดังน้ันโครงสรางของคณะกรรมการศูนยบางรูปแบบ 

ไมสอดคลองกับการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

 ดังน้ันจากการศึกษาเก่ียวกับบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรม ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมใหประสบความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม พบวา มีความเหมือนและแตกตางกันดังตอไปน้ี 

1. บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีบทบาทและศักยภาพในการดําเนินงาน 

ทั้ง 6 ดาน เชนเดียวกันคือ การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน การเฝาระวัง

และปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและ

แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม การไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปน

ความผิดอันยอมความได การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก

การกระทําความผิดและอาชญากรรม การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา

เชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามศูนยยุติธรรมชุมชนแตละศูนยมีความโดดเดนในแตละภารกิจที่แตกตาง

กันออกไป 

2. ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีปญหาและอุปสรรคที่คลายคลึง

หรือเหมือนกัน (ปญหารวม) คือ ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ บุคลากร กฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ สวนปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D แตกตางกัน (ปญหาตาง) 

คือ ปญหาและอุปสรรคดานหนวยงานที่เก่ียวของและความเช่ือมั่นของหนวยงานตางๆ (A) ความรู
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ความเขาใจภารกิจทั้ง 6 ดาน (D) การเมืองทองถิ่น (D) การขาดความรวมมือจากภาคประชาชน (D) 

การขาดความรวมมือจากญาติของผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติ (D) การขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน (D) และวิสัยทัศนของผูบริหาร (D) 

3. ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมใหประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด A และ D ใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกัน (ปจจัยรวม) คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม บุคลากรและประสบการณ พ้ืนที่ การยอมรับ 

นับถือ งบประมาณ การจัดการ/กลยุทธ วัสดุและอุปกรณ ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

การสนับสนุน สวนปจจัยที่ทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีปจจัยที่

แตกตางกัน (ปจจัยตาง) คือ ปจจัยดานจิตอาสาและความรับผิดชอบ (A) นโยบายและวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร (A) การประสานงาน (A) การบูรณาการ (A) และความสัมพันธระหวางบุคคล (D) 

 

 4.1.2 ผลการวิจัยจากการประชุมกลุมยอย 

 

4.1.2.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลของการดําเนินงาน บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

บทบาท มีการขับเคลื่อน 

ภารกิจ 

1. บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

  

2. บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหา

อาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 
ภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

บทบาท มีการขับเคลื่อน 
ภารกิจ 

3. บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน
และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 
ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหา
แกผู ไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทาง 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  

4. บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาท
ตามที่คูกรณีรองขอเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่ เปน
ความผิดอันยอมความได 

  

5. บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล 
ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ความผิดและอาชญากรรม 

  

6. บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการ
แกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้ง 
ผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับ
ตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก 

  

 

จากตารางที่ 4.1 การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมในการแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชนในแตละดาน พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนในภาพรวมทั้งเกรด A และ 

เกรด D มีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินงานเก่ียวกับบทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุน

และประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ การพิจารณา

เรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูล

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การไกลเกลี่ย 

ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได 

การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ
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หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก 

ซึ่งศูนยยุติธรรมชุมชนแตละศูนยมีโครงการมีกิจกรรม มีการขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรมที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับบริบทของแตละพ้ืนที่ เชน 

บทบาท/ภารกิจดานที่ 1 บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงาน 

การดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึง

ความยุติธรรมของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม 

โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การอบรมโครงการการเขาถึงกฎหมาย โครงการที่ปรึกษาและ 

ใหคําแนะนําดานกฎหมาย การทําแผนประชาคมหมูบาน โครงการกฎหมายกับประชาชน เปนตน 

บทบาท/ภารกิจดานที่  2 บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหา

อาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การเฝาระวังและ

ปองกันปญหาอาชญากรรมในชวงปใหมและสงกรานต การปราบปรามทุจริตประจําปงบประมาณ 

2561 การอบรมใหความรู การศึกษาดูงาน กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การใหความรู

ผานเสียงตามสายของหมูบาน การตรวจสารเสพติด เปนตน 

บทบาท/ภารกิจดานที่ 3 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข 

การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมาย

ตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือ 

ผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจ 

ผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธใหประชาชน 

ที่เดือดรอนสามารถรองเรียนรองทุกขเพ่ือขอความชวยเหลือจากศูนยยุติธรรมชุมชน เปนตน  

บทบาท/ภารกิจดานที่ 4 บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตาม 

ที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได โดยมีการขับเคลื่อน

ภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การอบรมใหความรูการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

การเผยแพรกฎหมายใหแกชุมชน โครงการการไกลเกลี่ยประณามขอพิพาทในชุมชน เปนตน 

บทบาท/ภารกิจดานที่ 5 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความ

เสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจ

ผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การชวยเหลือผูเสียหายตามกฎหมาย การให

ความรูเบ้ืองตนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรรมโดยผานการประชุมหมูบาน เปนตน  

บทบาท/ภารกิจดานที่ 6 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้ง 
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ผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทํา

ความผิดซ้ําอีก โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน 

การชวยเหลือ การเย่ียมเยียน การทํางานบูรณาการรวมกับกรมราชทัณฑ การใหเงินชวยเหลือ

ผูกระทําผิดหรือพนโทษ การสํารวจอาชีพ เปนตน  

 

นอกจากน้ันคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจ

ของศูนย ยุติธรรมเปนอยางดี รวมถึงยุติธรรมจังหวัดคอยเปนพ่ีเลี้ยง คอยใหการสนับสนุน 

แกศูนยยุติธรรมชุมชนในดานตางๆ และโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน ซึ่งแตละศูนยยุติธรรมชุมชนมีผลงานในการชวยเหลือประชาชนในแตละพ้ืนที ่

โดดเดนแตกตางกันออกไป  

 

4.1.2.2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ในการ

ดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดานไดแก 

1. ปญหาอุปสรรคดานงบประมาณ 

                     1.1 งบประมาณในการจัดการของศูนยยุติธรรมชุมชน ถึงแมวาจะมี

งบประมาณของหนวยงานภาคี เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานสนับสนุนในพ้ืนที่ 

ที่มีการสนับสนุนงบประมาณหรือของบประมาณในแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบาง 

แตอยางไรก็ตามในภาพรวมในการบริหารจัดการของศูนยยุติธรรมชุมชนยังมองวา “ขาดงบประมาณ” 

ซึ่งงบประมาณจะเปนตัวขับเคลื่อนในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน  

                       1.2 งบประมาณในดานการสนับสนุนการไกลเกลี่ย เชน เมื่อมีการไกลเกลี่ย

จะตองแจงหนังสือไปยังผูรองและผูถูกรองหลายครั้งที่จะตองมีคาใชจายในการสงไปรษณียเพ่ือใหมี

การตอบรับจากผูรองและผูถูกรอง ซึ่งคาใชจายน้ันจะตกเปนภาระของประธานศูนยยุติธรรมชุมชน 

ซึ่งปญหาในดานน้ีจะสงผลกระทบตอภาระที่เพ่ิมขึ้นของประธานศูนยฯ ที่ตองออกคาใชจายเองและ

สงผลใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมสําเร็จ 

                               1.3 การจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหรือสวนทองถิ่น 

ไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดและนํามาใชจายในกิจกรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนไดเพราะ 

ถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงทําใหการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ไมคลองตัว เชน เมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการในการใหความรูแกประชาชนศูนยยุติธรรมชุมชนตองมี

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม แตพบวาศูนยยุติธรรมชุมชนยังขาดงบประมาณและไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมใหราบรื่นไดและไมสามารถเบิกจายจากองคการบริหารสวนตําบลหรือสวนทองถิ่นเพราะ 

ถูกตรวจสอบในการนําเงินของทองถิ่นไปใชและภาระทั้งหมดจะตกเปนของคณะกรรมการศูนยฯ 
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  2. ปญหาและอุปสรรคดานโครงสรางคณะกรรมการ 

            2.1 ดานโครงสรางของคณะกรรมการศูนย ซึ่งโครงสรางที่กระทรวง

ยุติธรรมกําหนดหลักๆ จะมี 3 รูปแบบ แตศูนยยุติธรรมชุมชนสวนใหญใชโครงสรางคณะกรรมการ

รูปแบบที่ 1 และ 2 สวนรูปแบบที่ 3 จะไมมีการใช เน่ืองดวยศูนยยุติธรรมชุมชนประสงคจะให

ประชาชนเปนผูขับเคลื่อน ไมไดใหหนวยงานของรัฐเปนผูขับเคลื่อน ซึ่งปญหาดานโครงสราง

คณะกรรมการดังกลาวไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ใหบทบาทหนาที่

ของคนในชุมชนมากกวา ซึ่งเมื่อกําหนดใหใชรูปแบบที่ 3 จะทํางานไมคลองตัว ไมสามารถสั่งการใน

การทํางานได ตลอดจนการประชุมในแตละครั้งที่ปรึกษา/ประธานในรูปแบบที่ 3 ไมสามารถเขารวม

การประชุมไดเน่ืองจากมีภารกิจที่หลากหลาย ดังน้ันโครงสรางของคณะกรรมการศูนยฯ บางรูปแบบ 

ไมสอดคลองกับการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

                               2.2 มีรูปแบบโครงสรางคณะกรรมการศูนยหลากหลายรูปแบบเกินไป 

ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของยุติธรรมจังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน ที่ตองปรับตัวและ 

หาคณะกรรมการชุดใหมมาทดแทน เน่ืองจากมีคําสั่งใหมีการเปลี่ยนคณะกรรมการศูนยจึงทําให 

การดําเนินงาน การขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ไมตอเน่ือง 

3. ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายและระเบียบ 

            3.1 ไมมีกฎหมายและระเบียบรองรับที่ชัดเจน เชน การจัดต้ัง โครงสราง 

อํานาจหนาที่ไมมีกฎหมายในการรองรับการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจนซึ่งผลตอการปฏิบัติงานหลายๆ 

ดาน เชน การรับเรื่องราวรองเรียน การย่ืนขอเอกสารในการไกลเกลี่ย ซึ่งหลายๆ หนวยกลาววา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนมีอํานาจหรือไมในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ซึ่งทําใหการดําเนินภารกิจไม 

ประสบความสําเร็จและเกิดปญหาตอคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

                     3.2 ไม มี ระ เ บียบหรื อข อป ฏิ บั ติที่ รอ งรับ อํ านาจการทํ า งานของ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

 4. ปญหาและอุปสรรคดานคณะกรรมการและบุคลากร 

                                4.1 บุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชนบางศูนยยังขาดแคลนบุคลากร 

ที่มีจิตอาสาเพราะการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชนตองมีจิตสาธารณะทําใหการทํางานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

                                4.2 คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการศูนยยุติรรมชุมชนบางศูนยยังขาด

ประสบการณ ขาดความรูความสามารถทําใหไมกลาปฏิบัติหนาที่ของตนเองซึ่งสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของศูนยยุติรรมชุมชนในภารกิจตางๆ  



   133 
 

                      4.3 ปญหาและอุปสรรคดานความรูความสามารถ คณะกรรมการ 

ขาดความรูความสามารถเฉพาะดาน เชน ดานกฎหมาย การจัดการความขัดแยง เปนตน ทําใหการ

ดําเนินการหรือบางภารกิจไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

5. ปญหาและอุปสรรคดานที่ต้ัง/พ้ืนที่ 

                                5.1 ศูนยยุติธรรมชุมชนบางศูนยฯ บางพ้ืนที่และบางจังหวัดไมมีที่ต้ังเปน

ของตนเองสงผลใหเกิดปญหาดานการปฏิบัติงานหรือการมาติดตอศูนยยุติธรรมของประชาชน 

และประชาชนที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไมสามารถเขาถึงศูนยยุติธรรมชุมชนได 

                     5.2 สภาพปญหาในบางพ้ืนที่มีความซับซอน ซึ่งมีผูมีอิทธิพลในพ้ืนที่ที่มี

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

             5.3 โดยเฉพาะปญหาดานพ้ืนที่ของ 3 จังหวัดชายแดนใตยังมีเหตุการณ

เกิดความไมสงบทําใหการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการศูนยเปนไปดวยความยากลําบากสงผลกระทบตอ

ชีวิต รางกายและทรัพยสิน 

  6. ปญหาและอุปสรรคดานคาตอบแทนและสิ่งจูงใจ 

                     6.1 คาตอบแทนและสิ่งจูงใจ ซึ่งคณะกรรมการศูนยไมมีคาตอบแทนและ

สิ่งจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน หากมีคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหแกคณะกรรมการหรือเครือขายจะทําให

การดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. ปญหาและอุปสรรคดานการขาดสภาพบังคับใชกฎหมายและการบูรณาการ 

                     7.1 ในการปฏิบัติงานในการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ไมมีการ

ทํางานรวมกันเน่ืองจากขาดสภาพบังคับใชและการบูรณาการ เชน มีองคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาลซึ่งเปนที่ต้ังของศูนย แตก็มีอีกหลายๆ แหงที่ที่ขอความรวมมือผูบังคับบัญชาแลวไมใหนิติกร

ทํางานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน ไมสงเจาหนาที่มาเปนเลขานุการ มีแตใหสถานที่แตไมให

งบประมาณ ไมมีการบริหารจัดการเพราะขาดสภาพบังคับใชและการบูรณาการการทํางานของ

หนวยงาน 

                                7.2 ผลของการไกลเกลี่ยไมมีสภาพบังคับ เชน คูกรณีไดตกลงตามสัญญา

ประนีประนอมแตหลังจากน้ันไป 2-3 เดือน ไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหตองมีการไกลเกลี่ยซ้ํา 

อีกครั้งหน่ึง 

8. ปญหาและอุปสรรคดานความรวมมือ  

                                8.1 ยังขาดความรวมมือจากคณะกรรมการของศูนยที่ปรึกษาที่ต้ังตาม

โครงสรางคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบางทานยังไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเทาที่ควร 

ทําใหการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชนไมมีประสิทธิภาพและทําใหประชาชนไมไดรับความยุติธรรม

กรณีเขามารองขอความชวยเหลือ 



   134 
 
                                8.2 บางพ้ืนที่ยังขาดความรวมมือของหนวยงานในพ้ืนที่ เชน กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น อําเภอ ศูนยดํารงธรรม เปนตน ซึ่งศูนยยุติธรรมบางศูนยอยูในพ้ืนที่ต้ังของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  9. ปญหาและอุปสรรคดานการโยกยาย 

                                9.1 การโยกยายของขาราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขาราชการ 

บางทานที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยยุติธรรมตองมีการโยกยายไปปฏิบัติหนาที่ที่อ่ืนทําใหเกิดความตอเน่ือง

ในการปฏิบัติงานดานยุติธรรมชุมชน 

10. ปญหาและอุปสรรคดานอ่ืนๆ  

                               10.1 ปญหาและอุปสรรคดานการรับรูของประชาชน ยังขาดการรับรูของ

ประชาชน เน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธของศูนยยุติธรรมชุมชนและเครือขายเพ่ือใหประชาชนได

รับทราบถึงภารกิจ หนาที่และบทบาทของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนและทําใหประชาชนไมเขามารับบริการจากศูนยยุติธรรมชุมชน  

                               10.2 ปญหาและอุปสรรคดานการใชบริการและการเขาถึง ประชาชน 

ในพ้ืนที่ไมรูจักศูนยยุติธรรมชุมชนทําใหไมมีผูมาใชบริการ ประชาชนไมทราบถึงภารกิจ บทบาทของ

ศูนยซึ่งปญหาอุปสรรคอยางหน่ึงและประชาชนมองวากฎหมาเปนเรื่องไกลตัว 

                               10.3 ปญหาและอุปสรรคดานความเช่ือมั่น โดยความเช่ือมั่นของประชาชน

ตอศูนยยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมยังมีนอย ถาประชาชนขาดความเช่ือมั่น

ดังกลาวจะสงผลใหประชาชนไมกลาที่จะเขามาใชบริการเพราะไมมีความมั่นใจวาจะชวยเหลือได 

จริงหรือไม 

 

4.1.2.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

และเกรด D โดยปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมีทั้งหมด 10 ปจจัย

ไดแก 

          1. ปจจัยดานจิตอาสา คณะกรรมการศูนยฯ ตองมีจิตอาสา ทั้งในสวนของภาครัฐ

และภาคประชาชน 

                     2. ยุติธรรมจังหวัดตองใหความสําคัญแกยุติธรรมชุมชน มีการลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือใหความรู สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ นอกจากน้ันยุติธรรม

จังหวัดมีการสนับสนุน มีการประสานงานและมีการติดตามศูนยยุติธรรมชุมชนอยางตอเน่ือง  

                     3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหการสนับสนุนครบถวนตามปจจัยหลัก 4M 

ประกอบดวยคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และการจัดการ (Management) จึงทําให

ศูนยยุติธรรมบางศูนยประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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          4. ปจจัยดานพ้ืนที่ ถาพ้ืนที่ที่มีความเขาใจในบทบาท ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

จะสงผลใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมากขึ้น  

                     5. สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการปฏิบัติงานประสบ

ความสําเร็จซึ่งการมีสถานที่ต้ังหมายถึงการมีความพรอมที่จะใหบริการแกประชาชนทําใหประชาชน

ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ ไ ด ส ะ ด ว ก  ร ว ม ถึ ง เ จ า ห น า ที่ ที่ อ ยู ป ร ะ จํ า ศู น ย ใ ห ก า ร ต อ น รั บ แ ล ะ 

ใหความชวยเหลือเปนอยางดี 

                     6. ความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

ซึ่งประกอบดวยเปนผูที่ประชาชนไววางใจ ใหความเคารพนับถือ เชน ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น เปนตน 

                     7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารทองถิ่นในพ้ืนที่ รวมถึงนายอําเภอ

และหัวหนาสวนราชการในพ้ืนที่ใหการตอบรับและสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนงานของ 

ศูนยยุติธรรมมาโดยตลอด เชน การเขารวมกิจกรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนอยางสม่ําเสมอ  

                     8. ความรู ทักษะของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงความ

เขาใจในบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

                     9. การไดรับความรูดานกฎหมายเพ่ิมเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาล 

ใหความรูแกคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนและประชาชนใหความสนใจ 

                     10. วิสัยทัศนของผูบริหารทองถิ่นที่ เห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชน 

เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาของสถานที่ 

 

4.1.2.4 แนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

โดยมีแนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดแก 

          1. ตองสรางการรับรูใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ศูนยยุติธรรมชุมชนตองพยายาม

ดําเนินการแกไขปญหา แตการสรางการรับรู การมีสื่อ การมีชองทางประชาสัมพันธจะทําใหการรับรู

ของประชาชนไมไดผล ตองมีกรณีศึกษาที่เคยชวยเหลือไดอยางเปนรูปธรรมหรือเปนตัวอยางที่ดีจะทํา

ประชาชนมาใชบริการเอง 

          2. การทํางานเชิงรุกรวมกับหนวยงานตางๆ ซึ่งหากไมมีการทํางานเชิงรุกจะทําให 

ไมสามารถขับเคลื่อนภารกิจได 

3. การสรางวิทยากรตัวคูณหรือเครือขายภาคประชาชนเพ่ิมเติม 

                     4. การเพ่ิมศูนยยุติธรรมชุมชนใหขยายมากขึ้น จากที่มีระดับตําบลอาจจะเพ่ิม

เครือขายไปเปนระดับหมูบานใหกระจายครบทุกหมูบานเพราะวาศูนยยุติธรรมชุมชนประจําตําบลเปน
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ภาพกวางมากเกินไป ถามีตัวแทนระดับหมูบานซึ่งเวลาเกิดปญหาจะสามารถที่จะเขาถึงและทราบ 

ไดทันที 

                     5. ปญหาบางปญหา บางครั้งศูนยยุติธรรมชุมชนไมสามารถแกไขปญหาไดจะตอง

ดําเนินการที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดจะเปนหนวยงานที่จะประสาน

เรื่องตอไปใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา 

                     6. คณะกรรมการของศูนยยุติธรรมชุมชนจะตองมีการเพ่ิมศักยภาพของตนเอง 

ใหมีองคความรูในงานที่จะปฏิบัติงาน 

                     7. จะตองการประชุมคณะกรรมการศูนยยุติธรรมประจําปเพ่ือรับฟงปญหาและ

อุปสรรคและการจัดทําเปนแผนการดําเนินงานตอไป 

                     8. การรับฟงปญหาของประชาชนและทําการประชุมคณะกรรมการในการวิเคราะห

ปญหารวมกันและหาแนวทางในการบริหารจัดการ 

                     9. การแกไขปญหาเชิงรุก มุงเนนการประชาสัมพันธใหความรูในที่ประชุมหมูบานทุก

หมูบานและในงานประเพณีตางๆ เชน งานบําเพ็ญกุศลศพเปนงานที่สามารถใหความรูไดเต็มที่ 

มีแผนพับประชาสัมพันธ เชิญหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของมารวมแกไขปญหา เชน สถานีตํารวจภูธร 

สํานักงานที่ดิน เครือขายยุติธรรม เปนตน 

                     10. การประชาสัมพันธ จะมีการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ 

มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

                     11. การติดตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียนหรือขอความชวยเหลือวาอยูในขั้นตอนใด

และรายงานใหกับประชาชนผูรองไดทราบทุกขั้นตอน 

                     12. หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ควรจะมีการติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือที่จะมาพัฒนารูปแบบของการดําเนินการงานของศูนยยุติธรรมชุมชนตอไป 

 

4 .1 .2 .5 แนวทางหรือรูปแบบการดําเ นินงานศูนย ยุ ติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ 

กระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานกฎหมายและขอบังคับ 

                               1.1 ควรมีการตราพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนเพ่ือรองรับการทํางาน 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน การใหอํานาจแกคณะกรรมการศูนยและอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของเพ่ือรองรับการทํางานของคณะกรรมการของศูนยยุติธรรมชุมชน 

                               1.2 ควรมีระเบียบ นโยบายที่ใหศูนยยุติธรรมชุมชนไปสังกัดกับทางองคการ

บริหารสวนตําบล ทองถิ่นหรือเทศบาล 
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                               1.3 ทิศทางในการดําเนินงานตองมีความชัดเจนและจับตองได มีกฎหมาย

รองรับในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  2. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานงบประมาณ 

                                2.1 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณ

ใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนไดโดยไมผิดระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

                                2.2 มีการทําแผนงบประมาณรายจายประจําป โดยใหมีกฎหมายรองรับวา

สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึงมาบริหารจัดการศูนยยุติธรรมชุมชนได 

 

3. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานนโยบายและแผนงาน 

                     3.1 กระทรวงยุติธรรมตองสนับสนุนปจจัยเชิงนโยบายและแผนการ

ปฏิบัติงาน เชน งบประมาณประจําป กฎหมายตางและขอระเบียบตางๆ  

                               3.2 การเพ่ิมคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชนหรือที่ปรึกษาที่มีองคความรูจาก

หลายสาขาวิชาชีพซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

                               3.3 การปรับโครงสรางพยายามเนนภาคประชาชนใหมาก เนนจิตอาสา

จริงๆ 

                               3.4 มีแผนการดําเนินงานเปนรูปแบบ ซึ่งแผนงานเปนรูปแบบที่ไดมาจาก

การประชุมประจําปของคณะกรรมการของศูนยฯ 

                               3.5 กระทรวงยุติธรรมตองมีนโยบาย รูปแบบวิธีการและการขับเคลื่อนที่

เปนรูปธรรมและชัดเจนจึงจะทําใหการบริหารงานของศูนยยุติธรรมย่ังยืนมากย่ิงขึ้น 

 

  4. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานการบูรณาการและการสรางภาคี/

เครือขาย 

                                4.1 มีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการใหความชวยเหลือประชาชน 

เชน สภาทนายความ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานบังคับคดีหรือหนวยงานอ่ืนๆ ภายในจังหวัด  

                                4.2 การสรางภาคีในการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน โดยขอใหหนวยงาน

ที่บังคับใชกฎหมายมารวมดําเนินงานกับศูนยยุติธรรมชุมชน  

                                4.3 ความรวมมือในการสรางเครือขายซึ่ง ณ ปจจุบัน ศูนยยุติธรรมชุมชน

จะอยูในตําบลใครตําบลมัน แตยังไมมีศูนยยุติธรรมชุมชนในระดับจังหวัด หมายความวา เราเสนอวา 

ถาเกิดวาเรามีการใหประธานศูนยแตละตําบลไดคัดเลือกตัวแทนระดับอําเภอมาจากระดับอําเภอมา

เปนระดับจังหวัดมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัดมันจะไดมีการเช่ือมตอระหวางกัน 
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  5. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานอ่ืนๆ  

                     5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมแนวทางการเรียนรูใหกับประชาชน สงเสริม

ใหประชาชนรูจักยุติธรรมชุมชนใหมากยิ่งขึ้น 

                                5 .2 มีการจัดประชุมเ พ่ือใหความรู  เ พ่ิมศักยภาพการทํางานแก

คณะกรรมการของศูนยฯ 

                                5.3 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมของศูนยยุติธรรมชุมชนหรือ 

ในจังหวัดที่เปนจังหวัดนํารองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและองคความรูใหแกศูนยยุติธรรมที่พึงเริ่มมีการกอต้ัง 

                                5.4 คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ เชน การใหรางวัลเครือขายดีเดน การมอบ

เครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณแกผูใหที่ทํางานตอเน่ืองและจิตอาสา รวมถึงการใหเบ้ียเลี้ยงในการ

ประชุมแตละครั้ง 

                                5.5 การกอ ต้ังเปนชมรมหรือสมาคมของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนประสบการณซึ่งกันและกัน 

                                5.6 การประชาสัมพันธในรูปแบบอิเล็คโทรนิกส เชน ไลน เฟซบุคและ 

มีการประชาสัมพันธที่ทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

                                5.7 ยกตัวอยางกรณีศึกษา เชน กรณีประชาชนที่ไดรับการบริการจาก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจนเกิดความประทับใจและใชประชาสัมพันธบอกตอวามีการมาใชบริการ 

ที่ศูนยยุติธรรมชุมชนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   139 
 

4.2 ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 

 

 จากการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณจากศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไทย แบงตามกลุมจังหวัด

6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและ 

กลุมจังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,200 คน โดยแบงเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A จํานวน 600 คน และเกรด D จํานวน 600 คน ซึ่งเก็บแบบสอบถามได จํานวน 444 คน 

โดยคิดเปนสัดสวนดังน้ี ภาคเหนือ จํานวน 95 คน รอยละ 21.40 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 58 คน รอยละ 13.06 ภาคกลาง จํานวน 92 คน รอยละ 20.72 กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

จํานวน 108 คน รอยละ 24.32 ภาคใต จํานวน 71 คน รอยละ 15.99 และกลุมจังหวัดชายแดนใต 

จํานวน 20 คน รอยละ 4.50 จากผลการสํารวจปรากฏขอมูลในภาพรวมทั่วประเทศและรายภาค

ดังตอไปน้ี 

 

4.2.1 ภาพรวมทั่วประเทศ 
 
ตารางที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

     เพศชาย 255 57.4 

     เพศหญิง 189 42.6 

รวม 444 100.0 

2. อายุ 

     อายุ 25-30 ป 38 8.6 

     อายุ 31-35 ป 65 14.6 

     อายุ 36-40 ป 118 26.6 

     อายุ 41 ปขึ้นไป 223 50.2 

รวม 444 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 13 2.9 

     มัธยมศึกษาตอนตน 20 4.5 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 90 20.3 

     ปริญญาตร ี 235 52.9 

     สูงกวาระดับปริญญาตรี 86 19.4 

รวม 444 100.0 



   140 
 
ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

     เกรด A 284 64.0 

     เกรด D 160 36.0 

รวม 444 100.0 

5. ภาค 

     ภาคเหนือ 95 21.4 

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 13.1 

     ภาคกลาง  92 20.7 

     กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 108 24.3 

     ภาคใต 71 16.0 

     กลุมจังหวัดชายแดนใต 20 4.5 

รวม 444 100.0 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ประธานศูนยฯ 25 5.6 

     กรรมการศูนย 219 49.3 

     เลขานุการ 127 28.6 

     ผูชวยเลขานุการ 45 10.1 

     นิติกร 1 0.2 

     รองประธาน 15 3.4 

     ผูทรงคุณวุฒิ 2 0.5 

     ที่ปรึกษา 1 0.2 

     เจาหนาที่ศูนย 8 1.8 

     ยังไมไดรับตําแหนง 1 0.2 

รวม 444 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

     นอยกวา 1 ป 35 6.8 

     1-3 ป 256 57.7 

     4-6 ป  119 26.8 

     7-9 ป 18 4.1 

     10 ป 16 3.6 

รวม 444 100.0 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

     รูปแบบที่ 1 30 6.8 

     รูปแบบที่ 2 315 70.9 

     รูปแบบที่ 3 99 22.3 

รวม 444 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ระดับนอย 33 7.4 

     ระดับปานกลาง 312 70.3 

     ระดับมาก 99 22.3 

 รวม 444 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

     เคย 370 83.3 

     ไมเคย 74 16.7 

รวม 444 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบ ภาพรวมทั้งประเทศ พบวา เปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิงโดยเปนเพศชาย จํานวน 255 คน รอยละ 57.4 และเพศหญิง จํานวน 189 คน 

รอยละ 42.6 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 223 คน รอยละ 50.2 มีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 235 คน รอยละ 52.9 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

จํานวน 284 คน รอยละ 64.0 เกรด D จํานวน 160 คน รอยละ 36.0 เปนศูนยที่อยูในภาคกลุม

เศรษฐกิจตะวันออก มากที่สุด จํานวน 108 คน รอยละ 24.3 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด 

จํานวน 219 คน รอยละ 49.3 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด 

จํานวน 256 คน รอยละ 57.7 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด 

จํานวน 315 ศูนย รอยละ 70.9 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 312 คน รอยละ 70.3 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพ 

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุด จํานวน 370 คน รอยละ 83.3 
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ตารางที่ 4.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.76 .025 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.66 .192 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.71 .040 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.81 .049 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.89 .031 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.70 .062 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.77 0.21 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.66 .026 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.66 .046 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 3.77 .041 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.71 .014 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.66 .248 มาก 

รวม 3.65 .083 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ภาพรวม 

ทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.65, S.D.=.083) เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธาอยูในระดับมาก 

( X =3.89, S.D.=.031) 
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ตารางที่ 4.4 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 

ดานการมีสวนรวม X  S.D. แปลผล 

1. คณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายและประชาชน

ในพ้ืนที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนตามบทบาทและภารกิจที่ไดรับ 

3.70 .897 มาก 

2. ศูนยยุติธรรมชุมชนกําหนดรูปแบบในการมีสวนรวม

เ พ่ือใหคณะกรรมการ เครือขาย เข ามามีบทบาท 

ในการดําเนินงานที่หลากหลาย 

3.70 .897 มาก 

3. คณะกรรมการศูนย เครือขาย รวมถึงผูที่เก่ียวของ 

มีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

3.60 .950 มาก 

4. การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงาน

ยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได 

3.90 .905 มาก 

5. ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ 

เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและสงผลให 

การดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3.89 .884 มาก 

รวม 3.76 .025 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ 

มีสวนรวม ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.76, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและ 

ภารกิจไดอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=.905) 
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ตารางที่ 4.5 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพภาพรวมทั้งประเทศ

ปจจัยดานพ้ืนที่ 

ดานพ้ืนที ่ X  S.D. แปลผล 

6. พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใช

บริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.09 .920 มาก 

7. เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูง 4.05 .960 มาก 

8. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีความหางไกลหรือมีสถานที่ต้ัง 

ไกลจากเขตชุมชน 

2.46 1.320 นอย 

9. เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรม

ชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ 

4.03 .929 มาก 

รวม 3.66 .192 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานพ้ืนที่ 

ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พ้ืนที่ที่มี 

ศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน อยูในระดับมาก ( X =4.09, S.D.=.920) 

 

ตารางที่ 4.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานจิตอาสา 

ดานจิตอาสา X  S.D. แปลผล 

10. คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามา

ชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ถึงแมวาจะ

ไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทน 

3.64 1.068 มาก 

11. คณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงเครือขาย มีจิตอาสาที่จะ

รวมโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงการ

ประชุมประจําเดือน/ป เพ่ือติดตามผลการดําเนินของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.60 1.030 มาก 

12. การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย 

ผูที่เกี่ยวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของศูนยฯ 

3.88 .987 มาก 

รวม 3.71 .040 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานจิตอาสา 

ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.71, S.D.=.040) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การม ี

จิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่ เ ก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.987) 

 

ตารางที่ 4.7 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ  

ดานบุคลากรและประสบการณ X  S.D. แปลผล 

13. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจํา

ศูนยเพ่ือรองรับการเขามาติดตอของผูมาใชบริการ 

3.80 1.033 มาก 

14. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบ 

ทุกตําแหนงตามโครงสรางของคณะกรรมการ 

4.05 .965 มาก 

15. บุคลากร คณะกรรมการศูนย รวมถึงเครือขาย 

มีประสบการณในการทํางานดานยุติธรรมชุมชน 

3.66 .977 มาก 

16. บุคลากรของศูนยมีความรูความสามารถและ 

พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

3.78 .897 มาก 

17. มีการสงเสริมเ พ่ือให บุคลากร คณะกรรมการ 

เครือขายได เขารวมพัฒนาศักยภาพหรือการอบรม 

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.77 .950 มาก 

รวม 3.81 .049 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานบุคลากร

และประสบการณ ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.049) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสรางของคณะกรรมการ 

อยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.965) 
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ตารางที่ 4.8 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา  

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา X  S.D. แปลผล 

18. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีการ

ยอมรับนโยบายในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่

เพ่ือเขามาชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชน 

3.83 .899 มาก 

19. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชน มีการยอมรับ

คณะกรรมการศูนยเพ่ือเปนตัวแทนในการดําเนินงาน 

ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.87 .909 มาก 

20. คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับ 

การไววางใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการศูนย 

3.90 .833 มาก 

21. เครือขายของศูนยยุติธรรมชุมชนมีการสรางความ 

ไวเ น้ือเช่ือใจใหแกประชาชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับ 

ในการปฏิบัติหนาที่ 

3.87 .853 มาก 

22. ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปน

ตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน 

3.96 .867 มาก 

รวม 3.89 .031 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ

ยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.89, S.D.=.031) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการ

ทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.867) 
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ตารางที่ 4.9 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานนโยบาย 

ดานนโยบาย  X  S.D. แปลผล 

23. มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงาน

สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

และมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.79 .907 มาก 

24. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพ่ือนํามาใชในการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.61 .995 มาก 

รวม 3.70 .062 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานนโยบาย 

ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.70, S.D.=.062) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีนโยบาย 

ในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ 

มีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =3.79, 

S.D.=.907) 
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ตารางที่ 4.10 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา X  S.D. แปลผล 

25. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกต กับการดําเนินงานของศูนย ยุติธรรม

ยุติธรรมไดอยางลงตัวและเปนประโยชนตอชุมชน 

3.75 .872 มาก 

26. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม 

ประเพณีและหลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบ 

ขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

3.77 .852 มาก 

27. วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึง 

ที่ทําใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี 

3.78 .888 มาก 

28. ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

สามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและ

สามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย 

3.78 .901 มาก 

รวม 3.77 0.21 มาก 

 

จากตารางที่  4.10 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน  

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.77, S.D.=.021) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

สามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบ

เรียบรอยอยูในระดับมาก ( X =3.78, 3.78, S.D.=.888, .901) 
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ตารางที่ 4.11 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานการสนับสนุน 

ดานการสนับสนุน X  S.D. แปลผล 

29. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรม 3.73 1.072 มาก 

30. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงาน 

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.77 1.026 มาก 

31. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรร 

สิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ  

3.66 1.067 มาก 

32. ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐ 

อยางตอเน่ือง 

3.58 1.022 มาก 

รวม 3.66 .026 มาก 

 

จากตารางที่ 4.11 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ

สนับสนุน ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.026) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก ( X =3.77, S.D.=1.026) 

 

ตารางที่ 4.12 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานการบูรณาการ 

ดานการบูรณาการ X  S.D. แปลผล 

33. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงาน

รวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม 

3.83 .913 มาก 

34. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการ

รวมกับหนวยงานในทองถิ่น 

3.82 .937 มาก 

35. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํางาน

รวมกับสถาบันการศึกษาภายในชุมชนหรือทองถิ่น 

เพ่ือชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน 

3.52 .972 มาก 

36. มีการทํางาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ ภายในจังหวัดหรือระหวางจังหวัด

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

3.53 1.019 มาก 

รวม 3.66 .046 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ 

บูรณาการ ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.046) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม 

อยูในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=.913) 

 

ตารางที่ 4.13 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร X  S.D. แปลผล 

37. ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็ ง เห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนา 

ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

3.67 .952 มาก 

38. วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

เทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

3.79 1.006 มาก 

39. นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาล 

มีแนวคิดในการพัฒนาศูนยยุติธรรมยุติธรรมใหเปน

รูปธรรมและมีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนในทองที่ 

3.71 1.033 มาก 

40. ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงาน 

ไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

3.90 .947 มาก 

รวม 3.77 .041 มาก 

 

จากตารางที่  4.13 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน  

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.77, S.D.=.041) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=.947) 
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ตารางที่ 4.14 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ

ปจจัยดานงบประมาณ 

ดานงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

41. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและ

ตอเน่ือง 

2.83 1.212 ปานกลาง 

42. ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรม 

2.68 1.234 ปานกลาง 

43. ไดรับงบประมาณจากรายได อ่ืนๆ ของภาครัฐ 

เพ่ือนํามาขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.65 1.215 ปานกลาง 

44. ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใชใน 

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.67 1.241 ปานกลาง 

รวม 2.71 .014 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4.14 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน  

ดานงบประมาณ ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับปานกลาง ( X =2.71, S.D.=.014) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองอยูในระดับปานกลาง 

( X =3.83, S.D.=1.212) 

 

ตารางที่ 4.15 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศ

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 

ดานสถานที่ต้ัง X  S.D. แปลผล 

45. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเอง 3.30 1.413 ปานกลาง 

46. เมื่อมีศูนยที่ ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที่ในการทํางานเปน

ของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความ

เช่ือมั่นมากขึ้น 

3.79 1.012 มาก 

47. สถานที่ ต้ังของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนจะสงผลตอ

ภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.90 .959 มาก 

รวม 3.66 .248 มาก 
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จากตารางที่ 4.15 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานสถาน

ที่ต้ัง ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.248) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถาน

ที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.66, S.D.=.248) 
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ตารางที่ 4.16 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน

ภาพรวมทั้งประเทศ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 
X  S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.64 .025 มาก 

2 .  การเฝ าระ วังและปอง กันปญหาอาชญากรรม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

3.53 .013 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.71 .034 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรอง

ขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอัน

ยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกล

เกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการ

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.67 .028 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหาย

หรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

3.59 .018 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานที่ เ ก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมือง

ดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

3.62 .020 มาก 

รวม 3.63 .007 มาก 



   154 
 

จากตารางที่  4.16 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนภายใตภาร กิจ 

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.007) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและ

แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมาก ( X =3.71, S.D.=.034) 

 

ตารางที่ 4.17 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 1  X  S.D. แปลผล 

1.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.69 .922 มาก 

1.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.53 .981 มาก 

1.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.67 .962 มาก 

1.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.69 .941 มาก 

รวม 3.64 .025 มาก 

 

จากตารางที่ 4.17 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 1 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนในทองถิ่น

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.69, 3.69 S.D.=.992, .941) 
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ตารางที่ 4.18 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมการเฝา

ระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ 

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 2  X  S.D. แปลผล 

2.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.58 1.005 มาก 

2.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.50 1.006 มาก 

2.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

3.51 .981 มาก 

2.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.56 1.013 มาก 

รวม 3.53 .013 มาก 

 

จากตารางที่ 4.18 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 2 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=.013) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาบทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

อยูในระดับมาก ( X =3.58, S.D.=1.005) 
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ตารางที่ 4.19 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูล 

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 3 X  S.D. แปลผล 

3.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.79 .930 มาก 

3.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.65 .996 มาก 

3.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.70 .919 มาก 

3.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.70 .960 มาก 

รวม 3.71 .034 มาก 

 

จากตารางที่ 4.19 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 3 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.71, S.D.=.034) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาบทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.79, S.D.=.930) 
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ตารางที่ 4.20 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ 

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิด

อันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยง 

ในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ

ประนอมขอพิพาทในชุมชน ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 4 X  S.D. แปลผล 

4.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.74 .920 มาก 

4.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.62 .919 มาก 

4.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.67 .869 มาก 

4.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.66 .934 มาก 

รวม 3.67 .028 มาก 

 

จากตารางที่ 4.20 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 4 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.67, S.D.=.028) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาบทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.74, S.D.=.920) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   158 
 
ตารางที่ 4.21 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 5 X  S.D. แปลผล 

5.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.66 .975 มาก 

5.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.54 1.014 มาก 

5.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

3.57 .976 มาก 

5.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.58 .994 มาก 

รวม 3.59 .018 มาก 

 

จากตารางที่ 4.21 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 5 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=.018) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาบทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.975) 
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ตารางที่ 4.22 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก ภาพรวมทั้งประเทศ 

ดานที่ 6 X  S.D. แปลผล 

6.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.68 .978 มาก 

6.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.54 1.001 มาก 

6.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.61 .951 มาก 

6.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.66 .968 มาก 

รวม 3.62 .020 มาก 

 

จากตารางที่ 4.22 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 6 ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.62, S.D.=.020) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาบทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.68, S.D.=.978) 
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 4.2.2 ภาพรวมทั่วประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 
 
ตารางที่ 4.23 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมทั้งประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชน 
ที่มีศักยภาพเกรด A 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

     เพศชาย 150 52.8 

     เพศหญิง 134 47.2 

รวม 284 100.0 

2. อายุ 

     อายุ 25-30 ป 32 11.3 

     อายุ 31-35 ป 43 15.1 

     อายุ 36-40 ป 75 26.4 

     อายุ 41 ปขึ้นไป 134 47.2 

รวม 284 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 6 2.1 

     มัธยมศึกษาตอนตน 9 3.2 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 46 16.2 

     ปริญญาตร ี 156 54.9 

     สูงกวาระดับปริญญาตรี 67 23.6 

รวม 284 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     เกรด A 284 100.0 

     เกรด D - - 

รวม 284 100.0 

5. ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน 

     ภาคเหนือ 73 25.7 

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 10.2 

     ภาคกลาง  75 26.4 

     กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 36 12.7 

     ภาคใต 56 19.7 

     กลุมจังหวัดชายแดนใต 15 5.3 

รวม 284 100.0 
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ตารางที่ 4.23 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ประธานศูนยฯ 18 6.3 

     กรรมการศูนย 8 2.8 

     เลขานุการ 114 40.1 

     ผูชวยเลขานุการ 95 33.5 

     ธุรการ 36 12.7 

     นิติกร 1 4.0 

     รองประธาน 11 3.9 

     ผูทรงคุณวุฒิ 1 4 

รวม 284 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

     นอยกวา 1 ป 21 7.4 

     1-3 ป 157 55.3 

     4-6 ป  75 26.4 

     7-9 ป 16 5.6 

     10 ป 15 5.3 

รวม 284 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

     รูปแบบที่ 1 24 8.5 

     รูปแบบที่ 2 175 61.6 

     รูปแบบที่ 3 85 29.9 

รวม 284 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ระดับนอย 5 1.8 

     ระดับปานกลาง 190 66.9 

     ระดับมาก 89 31.3 

รวม 284 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

     เคย 249 87.7 

     ไมเคย 35 12.3 

รวม 284 100.0 
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จากตารางที่ 4.23 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบ ภาพรวมทั้งประเทศของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย จํานวน 150 คน 

รอยละ 52.8 และเพศหญิง จํานวน 134 คน รอยละ 47.2 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 

134 คน รอยละ 47.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 156 คน รอยละ 54.9 เปน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 284 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคกลาง 

มากที่สุด จํานวน 75 คน รอยละ 26.4 มีตําแหนงเลขานุการ มากที่สุด 114 คน รอยละ 40.1 

มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มากที่สุด จํานวน 157 คน รอยละ 53.3 

รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 175 ศูนย รอยละ 61.6 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด 

จํานวน 190 คน รอยละ 66.9 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

มากที่สุด จํานวน 249 คน รอยละ 87.7 

 

ตารางที่ 4.24 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.01 .042 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.85 .322 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 4.02 .057 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.10 .059 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.14 .026 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.95 .057 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.00 .023 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.88 .026 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.91 .070 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 3.97 .066 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.80 .022 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.88 .304 มาก 

รวม 3.88 .105 มาก 
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จากตารางที่ 4.24 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ภาพรวม 

ทั้งประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A อยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.105) 

เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธาอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.026) 

 

ตารางที่ 4.25 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการมีสวนรวม

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานการมีสวนรวม X  S.D. แปลผล 

1. คณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายและประชาชน

ในพ้ืนที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนตามบทบาทและภารกิจที่ไดรับ 

3.99 .790 มาก 

2. ศูนยยุติธรรมชุมชนกําหนดรูปแบบในการมีสวนรวม

เ พ่ือใหคณะกรรมการ เครือขาย เข ามามีบทบาท 

ในการดําเนินงานที่หลากหลาย 

3.98 .790 มาก 

3. คณะกรรมการศูนย เครือขาย รวมถึงผูที่เก่ียวของ 

มีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

3.89 .832 มาก 

4. การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงาน

ยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได 

4.20 .756 มาก 

5. ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ 

เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและสงผลให 

การดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

4.20 .718 มาก 

รวม 4.01 .042 มาก 

 

จากตารางที่ 4.25 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ 

มีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.01, S.D.=.042) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมี 

สวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได

และลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและ

สงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.20, 4.20, S.D.=.756, 

.718) 
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ตารางที่ 4.26 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานพ้ืนที่ของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ X  S.D. แปลผล 

6. พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใช

บริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.38 .749 มากที่สุด 

7. เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูง 4.30 .793 มากที่สุด 

8. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีความหางไกลหรือมีสถานที่ต้ัง 

ไกลจากเขตชุมชน 

2.40 1.414 นอย 

9. เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรม

ชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ 

4.30 .770 มากที่สุด 

รวม 3.85 .322 มาก 

 

จากตารางที่ 4.26 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานพ้ืนที่ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=.322) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรม

ชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.38, S.D.=.749) 

 

ตารางที่ 4.27 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานจิตอาสาของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานจิตอาสา X  S.D. แปลผล 

10. คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามา

ชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ถึงแมวาจะ

ไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทน 

3.96 .883 มาก 

11. คณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงเครือขาย มีจิตอาสาที่จะ

รวมโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงการ

ประชุมประจําเดือน/ป เพ่ือติดตามผลการดําเนินของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.91 .907 มาก 

12. การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนยฯ เครือขายหรือ 

ผูที่เกี่ยวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของศูนยฯ 

4.19 .798 มาก 

รวม 4.02 .057 มาก 
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จากตารางที่  4.27 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=.057) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมี 

จิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่ เ ก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.19, S.D.=.798) 

 

ตารางที่ 4.28 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานบุคลากรและ

ประสบการณของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานบุคลากรและประสบการณ X  S.D. แปลผล 

13. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจํา

ศูนยเพ่ือรองรับการเขามาติดตอของผูมาใชบริการ 

4.04 .946 มาก 

14. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบ 

ทุกตําแหนงตามโครงสรางของคณะกรรมการ 

4.35 .808 มากที่สุด 

15. บุคลากร คณะกรรมการศูนย รวมถึงเครือขาย 

มีประสบการณในการทํางานดานยุติธรรมชุมชน 

3.96 .854 มาก 

16. บุคลากรของศูนยมีความรูความสามารถและ 

พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

4.05 .797 มาก 

17. มีการสงเสริมเ พ่ือให บุคลากร คณะกรรมการ 

เครือขายได เขารวมพัฒนาศักยภาพหรือการอบรม 

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4.05 .836 มาก 

รวม 4.10 .059 มาก 

 

จากตารางที่  4.28 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.059) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสรางของ

คณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.35, S.D.=.808) 
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ตารางที่ 4.29 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการยอมรับ/

ความศรัทธาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา X  S.D. แปลผล 

18. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีการ

ยอมรับนโยบายในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่

เพ่ือเขามาชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชน 

4.12 .739 มาก 

19. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชน มีการยอมรับ

คณะกรรมการศูนยเพ่ือเปนตัวแทนในการดําเนินงานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.15 .785 มาก 

20. คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับ 

การไววางใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการศูนย 

4.16 .757 มาก 

21. เครือขายของศูนยยุติธรรมชุมชนมีการสรางความ 

ไวเ น้ือเช่ือใจใหแกประชาชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับ 

ในการปฏิบัติหนาที่ 

4.14 .717 มาก 

22. ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปน

ตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน 

4.21 .732 มากที่สุด 

รวม 4.14 .026 มาก 

 

จากตารางที่  4.29 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.026) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา  ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่ เปนตัวแทนของชาวบานเขามารวม 

ในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.21, S.D.=.732) 
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ตารางที่ 4.30 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานนโยบายของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ปจจัยดานนโยบาย  X  S.D. แปลผล 

23. มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงาน

สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

และมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.03 .790 มาก 

24. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพ่ือนํามาใชใน 

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.86 .871 มาก 

รวม 3.95 .057 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.30 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.057) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีนโยบาย

ในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ 

มีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.03, 

S.D.=.790) 
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ตารางที่ 4.31 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา X  S.D. แปลผล 

25. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกต กับการดําเนินงานของศูนย ยุติธรรม

ยุติธรรมไดอยางลงตัวและเปนประโยชนตอชุมชน 

3.98 .812 มาก 

26. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม 

ประเพณีและหลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบ 

ขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

3.97 .774 มาก 

27. วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึง 

ที่ทําใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี 

4.03 .785 มาก 

28. ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

สามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและ

สามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย 

4.02 .825 มาก 

รวม 4.00 .023 มาก 

 

 จากตารางที่  4.31 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.023) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.785) 
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ตารางที่ 4.32 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการสนับสนุน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานการสนับสนุน X  S.D. แปลผล 

29. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรม 3.95 .970 มาก 

30. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.97 .956 มาก 

31. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรร 

สิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ  

3.84 1.017 มาก 

32. ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐ 

อยางตอเน่ือง 

3.75 .978 มาก 

รวม 3.88 .026 มาก 

 

 จากตารางที่  4.32 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.026) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ไดรับ

การสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

อยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=.956) 

 

ตารางที่ 4.33 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการบูรณาการ

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานการบูรณาการ X  S.D. แปลผล 

33. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงาน

รวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม 

4.09 .804 มาก 

34. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการ

รวมกับหนวยงานในทองถิ่น 

4.04 .830 มาก 

35. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํางาน

รวมกับสถาบันการศึกษาภายในชุมชนหรือทองถิ่น 

เพ่ือชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน 

3.74 .913 มาก 

36. มีการทํางาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ ภายในจังหวัดหรือระหวางจังหวัด

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

3.78 .955 มาก 

รวม 3.91 .070 มาก 
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จากตารางที่  4.33 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.070) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรมอยูใน

ระดับมาก ( X =4.09, S.D.=.804) 

 

ตารางที่ 4.34 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานวิสัยทัศนของ

ผูบริหารของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร X  S.D. แปลผล 

37. ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็ ง เห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนา 

ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

3.84 .899 มาก 

38. วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

เทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

4.00 .915 มาก 

39. นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาล 

มีแนวคิดในการพัฒนาศูนยยุติธรรมยุติธรรมใหเปน

รูปธรรมและมีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนในทองที่ 

3.92 .975 มาก 

40. ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงาน 

ไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

4.13 .814 มาก 

รวม 3.97 .066 มาก 

 

จากตารางที่  4.34 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=.066) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถ

ดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน อยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.814) 
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ตารางที่ 4.35 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานงบประมาณ 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

41. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและ

ตอเน่ือง 

2.97 1.246 ปานกลาง 

42. ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรม 

2.77 1.270 ปานกลาง 

43. ไดรับงบประมาณจากรายไดอ่ืนๆ ของภาครัฐเพ่ือ

นํามาขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.70 1.262 ปานกลาง 

44. ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใช 

ในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.75 1.299 ปานกลาง 

รวม 2.80 .022 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4.35 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.80, S.D.=.022) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ือง อยูในระดับปานกลาง ( X =2.97, 

S.D.=1.246) 

 

ตารางที่ 4.36 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานสถานที่ต้ังของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานสถานที่ต้ัง X  S.D. แปลผล 

45. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเอง 3.51 1.462 มาก 

46. เมื่อมีศูนยที่ ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที่ในการทํางานเปน

ของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและ 

มีความเช่ือมั่นมากขึ้น 

4.02 .979 มาก 

47. สถานที่ ต้ั งของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนจะสงผลตอ

ภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.12 .900 มาก 

รวม 3.88 .304 มาก 

 



   172 
 

จากตารางที่ 4.36 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานสถาน

ที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.304) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาสถานที่ต้ังของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =4.12, S.D.=.900) 
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ตารางที่ 4.37 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 
X  S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.86 .031 มาก 

2 .  การเฝ าระ วังและปอง กันปญหาอาชญากรรม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

3.75 .027 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.95 .035 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรอง

ขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอัน

ยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกล

เกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการ

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.92 .025 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหาย

หรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

3.85 .047 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานที่ เ ก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมือง

ดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

3.85 .018 มาก 

รวม 3.86 .009 มาก 
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จากตารางที่ 4.37 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ภาพรวมทั้งประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.009) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจง

เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาแกผู ไดความเดือดรอนหรือผูที่ ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรมอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.035) 

 

ตารางที่ 4.38 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม ดานการ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

ดานที่ 1  X  S.D. แปลผล 

1.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.92 .874 มาก 

1.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.76 .925 มาก 

1.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.87 .926 มาก 

1.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

3.91 .869 มาก 

รวม 3.86 .031 มาก 

 

จากตารางที่ 4.38 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.031) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.874) 
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ตารางที่ 4.39 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม การเฝา

ระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ 

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานที่ 2  X  S.D. แปลผล 

2.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.80 .996 มาก 

2.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.71 1.026 มาก 

2.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

3.71 .990 มาก 

2.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.81 .959 มาก 

รวม 3.75 .027 มาก 

 

จากตารางที่ 4.39 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.75, S.D.=.027) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.959) 
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ตารางที่ 4.40 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการ

กระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานที่ 3 X  S.D. แปลผล 

3.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

4.04 .876 มาก 

3.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.90 .959 มาก 

3.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.90 .906 มาก 

3.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.95 .896 มาก 

รวม 3.95 .035 มาก 

 

จากตารางที่ 4.40 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.035) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =4.04, S.D.=.876) 
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ตารางที่ 4.41 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ 

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิด

อันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยง 

ในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ

ประนอมขอพิพาทในชุมชนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานที่ 4 X  S.D. แปลผล 

4.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.99 .855 มาก 

4.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.86 .900 มาก 

4.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.90 .841 มาก 

4.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.91 .875 มาก 

รวม 3.92 .025 มาก 

 

จากตารางที่ 4.41 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.99, S.D.=.855) 
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ตารางที่ 4.42 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ทั้งประเทศ 

ดานที่ 5 X  S.D. แปลผล 

5.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.94 .885 มาก 

5.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.77 .993 มาก 

5.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.82 .902 มาก 

5.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.86 .920 มาก 

รวม 3.85 .047 มาก 

 

จากตารางที่ 4.42 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=.047) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.94, S.D.=.885) 
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ตารางที่ 4.43 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีกของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ทั้งประเทศ 

ดานที่ 6 X  S.D. แปลผล 

6.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.91 .913 มาก 

6.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.78 .949 มาก 

6.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.84 .909 มาก 

6.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.88 .925 มาก 

รวม 3.85 .018 มาก 

 

จากตารางที่ 4.43 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 6 ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=.018) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.913) 
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 4.2.3 ภาพรวมระดับประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 
 
ตารางที่ 4.44 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมทั้งประเทศของศูนยยุติธรรม 
ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

     เพศชาย 105 65.6 

     เพศหญิง 55 34.4 

รวม 160 100.0 

2. อายุ 

     อายุ 25-30 ป 6 3.8 

     อายุ 31-35 ป 22 13.8 

     อายุ 36-40 ป 43 26.9 

     อายุ 41 ปขึ้นไป 89 55.6 

รวม 160 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 7 4.4 

     มัธยมศึกษาตอนตน 11 6.9 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 27.5 

     ปริญญาตร ี 79 49.4 

     สูงกวาระดับปริญญาตรี 19 11.9 

รวม 160 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     เกรด A - - 

     เกรด D 160 100.0 

รวม 160 100.0 

5. ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน 

     ภาคเหนือ 22 13.8 

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 18.1 

     ภาคกลาง  17 10.6 

     กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 72 45.0 

     ภาคใต 15 9.4 

     กลุมจังหวัดชายแดนใต 5 3.1 

รวม 160 100.0 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ประธานศูนยฯ 7 4.4 

     กรรมการศูนย 1 .6 

     เลขานุการ 105 65.5 

     ผูชวยเลขานุการ 32 20.0 

     ธุรการ 9 5.6 

     รองประธาน 4 2.5 

     ผูทรงคุณวุฒิ 1 .6 

     ยังไมไดรับตําแหนง 1 .6 

รวม 160 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

     นอยกวา 1 ป 14 8.8 

     1-3 ป 99 61.9 

     4-6 ป  44 27.5 

     7-9 ป 2 1.3 

     10 ป 1 .6 

รวม 160 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

     รูปแบบที่ 1 6 3.8 

     รูปแบบที่ 2 140 87.5 

     รูปแบบที่ 3 14 8.8 

รวม 160 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     ระดับนอย 28 17.5 

     ระดับปานกลาง 122 76.3 

     ระดับมาก 10 6.3 

รวม 160 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

     เคย 121 75.6 

     ไมเคย 39 24.4 

รวม 160 100.0 
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จากตารางที่ 4.44 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบ ภาพรวมทั่วประเทศของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย จํานวน 105 คน 

รอยละ 65.5 และเพศหญิง จํานวน 55 คน รอยละ 34.4 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 

89 คน รอยละ 55.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 79 คน รอยละ 49.4 เปน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 160 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในกลุมเศรษฐกิจ

ตะวันออก มากที่สุด จํานวน 72 คน รอยละ 45.0 มีตําแหนงเลขานุการ มากที่สุด 105 คน รอยละ 

65.5 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด จํานวน 99 คน รอยละ 

61.9 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 140 ศูนย รอยละ 

87.5 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง

มากที่สุด จํานวน 122 คน รอยละ 76.3 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชน มากที่สุด จํานวน 121 คน รอยละ 75.6  

 

ตารางที่ 4.45 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวมทั้งประเทศของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.20 .038 ปานกลาง 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.24 .066 ปานกลาง 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.27 .063 ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.33 .067 ปานกลาง 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.38 .025 ปานกลาง 

ปจจัยดานนโยบาย 3.27 .061 ปานกลาง 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.37 .023 ปานกลาง 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.35 .044 ปานกลาง 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.21 .037 ปานกลาง 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 3.40 .037 ปานกลาง 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.53 .017 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.28 .048 ปานกลาง 

รวม 3.24 .017 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.45 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภาพรวม 

ทั้งประเทศของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D อยูในระดับมาก ( X =3.24, S.D.=.017) 

เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง ( X =3.40, 

S.D.=.037) 

 

ตารางที่ 4.46 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการมีสวนรวม 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานการมีสวนรวม X  S.D. แปลผล 

1. คณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายและประชาชน

ในพ้ืนที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนตามบทบาทและภารกิจที่ไดรับ 

3.18 .838 ปานกลาง 

2. ศูนยยุติธรรมชุมชนกําหนดรูปแบบในการมีสวนรวม

เพ่ือใหคณะกรรมการ เครือขาย เขามามีบทบาทในการ

ดําเนินงานที่หลากหลาย 

3.18 .846 ปานกลาง 

3. คณะกรรมการศูนย เครือขาย รวมถึงผูที่เก่ียวของ 

มีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

3.08 .924 ปานกลาง 

4. การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงาน

ยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได 

3.38 .910 ปานกลาง 

5. ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ 

เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและสงผลให 

การดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3.35 .892 ปานกลาง 

รวม 3.20 .038 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.46 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการมี

สวนรวม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.=.038) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมี

สวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=.910) 

 

 

 

 



   184 
 
ตารางที่ 4.47 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานพ้ืนที่ของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ X  S.D. แปลผล 

6. พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใช

บริการไดง ายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.60 .985 มาก 

7. เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูง 3.61 1.069 มาก 

8. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีความหางไกลหรือมีสถานที่ต้ัง

ไกลจากเขตชุมชน 

2.50 1.129 นอย 

9. เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรม

ชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ 

3.56 1.000 มาก 

รวม 3.24 .066 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.47 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานพ้ืนที่ 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=.066) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยง

อันตรายและมีความปลอดภัยสูงอยูในระดับมาก ( X =3.61, S.D.=1.069) 

 

ตารางที่ 4.48 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานจิตอาสาของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานจิตอาสา X  S.D. แปลผล 

10. คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามา

ชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ถึงแมวาจะ

ไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทน 

3.60 1.125 มาก 

11. คณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงเครือขาย มีจิตอาสาที่จะ

รวมโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงการ

ประชุมประจําเดือน/ป เพ่ือติดตามผลการดําเนินของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.04 .999 ปานกลาง 

12. การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือ

ผู ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ย อ มส ง ผ ลต อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง านขอ ง 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.34 1.058 ปานกลาง 

รวม 3.27 .063 ปานกลาง 
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จากตารางที่  4.48 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27, S.D.=.063) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามาชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ถึงแมวาจะไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทนอยูในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=1.125) 

 

ตารางที่ 4.49 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานบุคลากรและ

ประสบการณของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ X  S.D. แปลผล 

13. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจํา

ศูนยเพ่ือรองรับการเขามาติดตอของผูมาใชบริการ 

3.37 1.044 ปานกลาง 

14. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบ 

ทุกตําแหนงตามโครงสรางของคณะกรรมการ 

3.51 .990 มาก 

15. บุคลากร คณะกรรมการศูนย รวมถึงเครือขาย 

มีประสบการณในการทํางานดานยุติธรรมชุมชน 

3.13 .961 ปานกลาง 

16. บุคลากรของศูนยมีความรูความสามารถและพรอม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

3.30 .860 ปานกลาง 

17. มีการสงเสริมเ พ่ือให บุคลากร คณะกรรมการ 

เครือขายได เขารวมพัฒนาศักยภาพหรือการอบรม 

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.27 .938 ปานกลาง 

รวม 3.33 .067 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4.49 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.33, S.D.=.067) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวาศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสรางของ

คณะกรรมการอยูในระดับมาก ( X =3.51, S.D.=.990) 
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ตารางที่ 4.50 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการยอมรับ/

ความศรัทธาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา X  S.D. แปลผล 

18. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีการ

ยอมรับนโยบายในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่

เพ่ือเขามาชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

3.31 .926 ปานกลาง 

19. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชน มีการยอมรับ

คณะกรรมการศูนยเพ่ือเปนตัวแทนในการดําเนินงานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.38 .911 ปานกลาง 

20. คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับ 

การไววางใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการศูนย 

3.43 .902 มาก 

21. เครือขายของศูนยยุติธรรมชุมชนมีการสรางความ 

ไวเน้ือเช่ือใจใหแกประชาชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับในการ

ปฏิบัติหนาที่ 

3.38 .861 ปานกลาง 

22. ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปน

ตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน 

3.53 .917 มาก 

รวม 3.38 .025 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.50 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ

ยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน 

เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=.025) 
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ตารางที่ 4.51 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานนโยบายของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ปจจัยดานนโยบาย  X  S.D. แปลผล 

23. มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงาน

สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

และมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.38 .958 ปานกลาง 

24. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพ่ือนํามาใชใน 

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.16 1.045 ปานกลาง 

รวม 3.27 .061 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4.51 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27, S.D.=.061) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.38, S.D.=.958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   188 
 
ตารางที่ 4.52 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนาของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา X  S.D. แปลผล 

25. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกต กับการดําเนินงานของศูนย ยุ ติธรรม

ยุติธรรมไดอยางลงตัวและเปนประโยชนตอชุมชน 

3.36 .835 ปานกลาง 

26. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถ

นํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม 

ประเพณีและหลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบ 

ขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

3.41 .872 ปานกลาง 

27. วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึง 

ที่ทําใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี 

3.33 .889 ปานกลาง 

28. ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

สามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและ

สามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย 

3.36 .880 ปานกลาง 

รวม 3.37 .023 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  4.52 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.37, S.D.=.023) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไข

ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและหลัก

ศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบ ขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยงอยูในระดับ

มาก ( X =3.41, S.D.=.872) 
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ตารางที่ 4.53 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการสนับสนุน 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานการสนับสนุน X  S.D. แปลผล 

29. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรม 3.35 1.140 ปานกลาง 

30. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.42 1.055 มาก 

31. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรร 

สิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ  

3.34 1.081 ปานกลาง 

32. ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐอยาง

ตอเน่ือง 

3.29 1.037 ปานกลาง 

รวม 3.35 .044 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.53 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ

สนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=.044) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ไดรับ

การสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยูในระดับมาก ( X =3.42, S.D.=1.055) 

 

ตารางที่ 4.54 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานการบูรณาการ 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานการบูรณาการ X  S.D. แปลผล 

33. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงาน

รวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม 

3,36 .907 ปานกลาง 

 

34. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการ

รวมกับหนวยงานในทองถิ่น 

3.43 .988 ปานกลาง 

35. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํางาน

รวมกับสถาบันการศึกษาภายในชุมชนหรือทองถิ่น 

เพ่ือชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน 

3.13 .952 ปานกลาง 

36. มีการทํางาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ ภายในจังหวัดหรือระหวางจังหวัด

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

3.08 .982 ปานกลาง 

รวม 3.21 .037 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.54 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ดานการ 

บูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=.037) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่น อยูในระดับมาก 

( X =3.43, S.D.=.988) 

 

ตารางที่ 4.55 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานวิสัยทัศนของ

ผูบริหารของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร X  S.D. แปลผล 

37. ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็ ง เห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนา 

ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

3.36 .967 ปานกลาง 

38. วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

เทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

3.42 1.055 มาก 

39. นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาล 

มีแนวคิดในการพัฒนาศูนยยุติธรรมยุติธรรมใหเปน

รูปธรรมและมีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนในทองที่ 

3.33 1.026 ปานกลาง 

40. ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงาน 

ไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

3.49 1.027 มาก 

รวม 3.40 .037 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4.55 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=.037) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยู ในระดับมาก ( X =3.49, 

S.D.=1.027) 
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ตารางที่ 4.56 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานงบประมาณ 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

41. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและ

ตอเน่ือง 

2.58 1.107 นอย 

42. ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรม 

2.50 1.149 นอย 

43. ไดรับงบประมาณจากรายไดอ่ืนๆ ของภาครัฐเพ่ือ

นํามาขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.53 1.125 นอย 

44. ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใชใน 

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

2.53 1.120 นอย 

รวม 2.53 .017 นอย 

 

จากตารางที่  4.56 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.53, S.D.=.017) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองอยูในระดับมาก ( X =2.58, S.D.=1.107) 

 

ตารางที่ 4.57 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัยดานสถานที่ต้ังของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานสถานที่ต้ัง X  S.D. แปลผล 

45. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเอง 2.94 1.245 ปานกลาง 

46. เมื่อมีศูนยที่ ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที่ในการทํางานเปน

ของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความ

เช่ือมั่นมากขึ้น 

3.38 .937 ปานกลาง 

47. สถานที่ ต้ังของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนจะสงผลตอ

ภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.51 .938 มาก 

รวม 3.28 .048 ปานกลาง 
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จากตารางที่  4.57 ปจจัยที่ส งผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =3.28, S.D.=.048) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถาน

ที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

มาก ( X =3.51, S.D.=.938) 
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ตารางที่ 4.58 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน ภาพรวมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 
X  S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.25 .036 ปานกลาง 

2 .  การเฝ าระ วั งและปอง กันปญหาอาชญากรรม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

3.15 .030 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.29 .025 ปานกลาง 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรอง

ขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอัน

ยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกล

เกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการ

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.25 .056 ปานกลาง 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหาย

หรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

3.12 .005 ปานกลาง 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานที่ เ ก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมือง

ดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

3.21 .022 ปานกลาง 

รวม 3.21 .016 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.58 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ภาพรวมทั่วประเทศอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.007) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจง

เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

อยูในระดับมาก ( X =3.29, S.D.=.025) 

 

ตารางที่ 4.59 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

ดานที่ 1  X  S.D. แปลผล 

1.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.28 .862 ปานกลาง 

1.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.12 .943 ปานกลาง 

1.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.30 .918 ปานกลาง 

1.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.29 .935 ปานกลาง 

รวม 3.25 .036 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.59 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.25, S.D.=.036) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมาก ( X =3.30, S.D.=.918) 
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ตารางที่ 4.60 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม การเฝา

ระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ 

การกระทําผิดกฎหมายตางๆ ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานที่ 2  X  S.D. แปลผล 

2.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.20 .902 ปานกลาง 

2.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.13 .855 ปานกลาง 

2.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

3.16 .860 ปานกลาง 

2.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

3.10 9.48 ปานกลาง 

รวม 3.15 .030 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.60 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.15, S.D.=.030) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.20, S.D.=.902) 
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ตารางที่ 4.61 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการ

กระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ

เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานที่ 3 X  S.D. แปลผล 

3.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.35 .856 ปานกลาง 

 

3.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.21 .908 ปานกลาง 

3.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.35 .905 ปานกลาง 

3.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

3.25 .905 ปานกลาง 

รวม 3.29 .025 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.61 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.29, S.D.=.025) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.35, S.D.=.856) 
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ตารางที่ 4.62 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ 

ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิด

อันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยง 

ในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ

ประนอมขอพิพาทในชุมชนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานที่ 4 X  S.D. แปลผล 

4.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.30 .868 ปานกลาง 

 

4.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.20 .791 ปานกลาง 

4.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.26 .766 ปานกลาง 

4.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.23 .877 ปานกลาง 

รวม 3.25 .056 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.62 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.25, S.D.=.056) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.30, S.D.=.868) 
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ตารางที่ 4.63 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ทั้งประเทศ 

ดานที่ 5 X  S.D. แปลผล 

5.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.16 .933 ปานกลาง 

 

5.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.13 .921 ปานกลาง 

5.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.14 .923 ปานกลาง 

5.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.08 .927 ปานกลาง 

รวม 3.12 .005 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.63 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.12, S.D.=.005) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.16, S.D.=.933) 
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ตารางที่ 4.64 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีกของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ทั้งประเทศ 

ดานที่ 6 X  S.D. แปลผล 

6.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

3.26 .927 ปานกลาง 

 

6.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

3.12 .950 ปานกลาง 

6.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

3.22 .896 ปานกลาง 

6.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน

ดําเ นินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3.26 .914 ปานกลาง 

รวม 3.21 .022 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.64 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.21, S.D.=.022) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.26, 3.26 S.D.=.927, .914) 
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4.2.4 จําแนกตามรายภาคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

 

 - ภาคเหนือ 

 

ตารางที่ 4.65 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคเหนือ 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

เพศชาย 47 64.4 

เพศหญิง 26 35.6 

รวม 73 100.0 

2. อายุ 

อายุ 25-30 ป 10 13.7 

อายุ 31-35 ป 8 11.0 

อายุ 36-40 ป 22 30.1 

อายุ 41 ปขึ้นไป 33 45.2 

รวม 73 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 5.5 

ปริญญาตร ี 31 42.5 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 38 52.1 

รวม 73 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

เกรด A 73 100.0 

รวม 73 100.0 

5. ภาค 

ภาคเหนือ 73 100.0 

รวม 73 100.0 
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ตารางที่ 4.65 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน 

ประธาน 4 5.5 

กรรมการศูนย 18 24.7 

เลขานุการ 38 52.1 

ผูชวยเลขา 11 15.1 

นิติกร 1 1.4 

ผูทรง 1 1.4 

รวม 73 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 7 9.6 

1-3 ป 43 58.9 

4-6 ป 13 17.8 

7-9 ป 7 9.6 

10 ป 3 4.1 

รวม 73 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที ่1 6 8.2 

รูปแบบที ่2 49 67.1 

รูปแบบที ่3 18 24.7 

รวม 73 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 1 1.4 

ระดับปานกลาง 44 60.3 

ระดับสูง 28 38.4 

รวม 73 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 62 84.9 

ไมเคย 11 15.1 

รวม 73 100.0 
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จากตารางที่ 4.65 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A ในภาคเหนือ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชาย จํานวน 47 คน 

รอยละ 64.48 และเพศหญิง จํานวน 26 คน รอยละ 35.6 มีอายุ 41 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 33 คน 

รอยละ 45.2 มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 38 คน รอยละ 52.1 

เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 73 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคเหนือ 

จํานวน 73 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงเลขานุการ มากที่สุด 38 คน รอยละ 52.1 มีประสบการณ

ในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด จํานวน 43 คน รอยละ 58.9 รูปแบบ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 49 คน รอยละ 67.1 มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 

44 คน รอยละ 60.3 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด 

จํานวน 62 คน รอยละ 84.9 

 

ตารางที่ 4.66 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคเหนือ 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.93 .534 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.83 .503 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.99 .664 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.98 .647 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.07 .579 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.86 .695 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.96 .692 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.76 .894 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.81 .794 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.82 .818 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.45 1.092 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.91 .858 มาก 

รวม 3.78 .521 มาก 
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จากตารางที่ 4.66 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคเหนือ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.78, S.D.=.521) เมื่อแยกรายดาน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานการยอมรับ/

ความศรัทธาอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.579) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา  

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93, S.D.=.534) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและ

ภารกิจได และลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางานมาก

ขึ้นและสงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.16, 4.16, 

S.D.=.687, .646) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=.503) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พ้ืนที่

ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.41, S.D.=.642) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.99, S.D.=.664) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.23, S.D.=.773) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.98, S.D.=.647) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.26, S.D.=.882) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.579) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบานเขา

มารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมาก ( X =4.16, S.D.=.707) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.695) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.97, S.D.=.726) 
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ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.692) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.763) 

 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.76, S.D.=.894) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน

ที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=.960) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.794) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.857) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=.818) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.889) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.45, S.D.=1.092) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล 

เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับนอย ( X =2.53, S.D.=1.237) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.521) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =4.15, S.D.=.828) 
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ตารางที่ 4.67 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคเหนือ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.68 .762 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.49 .876 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผู ไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.80 .801 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.81 .781 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที ่

3.52 .818 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่ เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.54 .772 มาก 

รวม 3.64 .690 มาก 



   206 
 

จากตารางที่ 4.67 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดาน ของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคเหนือ ภาพรวม พบวา 

อยูในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=.690) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การไกลเกลี่ยและประนอมขอ

พิพาทตามที่คูกรณีรองขอเกี่ยวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยให

ดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.781) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.68, S.D.=.762) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.77, S.D.=.842) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.49, S.D.=.876) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.58, S.D.=.971) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.80, S.D.=.801) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.832) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.781) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.846) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=.818) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.846) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.54, S.D.=.772) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.825) 
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 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตารางที่ 4.68 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 16 55.2 

เพศหญิง 13 44.8 

รวม 29 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 3 10.3 

อายุ 31-35 ป 2 6.9 

อายุ 36-40 ป 13 44.8 

อายุ 41 ปขึ้นไป 11 37.9 

รวม 29 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 2 6.9 

ปริญญาตร ี 20 69.0 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 7 24.1 

รวม 29 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด A 29 100.0 

รวม 29 100.0 

5. ภาค   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 100.0 

รวม 29 100.0 
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ตารางที่ 4.68 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 4 13.8 

กรรมการศูนย 8 27.6 

เลขานุการ 15 51.7 

ผูชวยเลขา 1 3.4 

เจาหนาที่ 1 3.4 

รวม 29 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 4 13.8 

1-3 ป 18 62.1 

4-6 ป 5 17.2 

10 ป 2 6.9 

รวม 29 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 1 4 13.8 

รูปแบบที ่2 8 27.6 

รูปแบบที ่3 17 58.6 

รวม 29 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับปานกลาง 25 86.2 

ระดับสูง 4 13.8 

รวม 29 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 28 96.6 

ไมเคย 1 3.4 

รวม 29 100.0 
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จากตารางที่ 4.68 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปน 

เพศชาย จํานวน 16 คน รอยละ 55.2 และเพศหญิง จํานวน 13 คน รอยละ 44.8 มีอายุ 36-40 ป 

มากที่สุด จํานวน 13 คน รอยละ 44.8 มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 

20 คน รอยละ 69.0 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 29 คน รอยละ 100 

เปนศูนยที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 29 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงเลขานุการ 

มากที่สุด 15 คน รอยละ 51.7 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด 

จํานวน 18 คน รอยละ 62.1 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 3 มากที่สุด 

จํานวน 17 คน รอยละ 58.6 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

อยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 25 คน รอยละ 86.2 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 28 คน รอยละ 96.6 

 

ตารางที่ 4.69 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.14 .691 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.74 .511 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.87 .974 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.05 .766 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.07 .624 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.86 .801 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.08 .609 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.79 .966 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.87 .812 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 4.07 .770 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.41 1.025 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.91 .835 มาก 

รวม 3.82 .557 มาก 

 

จากตารางที่ 4.69 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=.557) เมื่อแยก 
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รายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัย 

ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.691) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.691) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและ

ภารกิจไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.24, S.D.=.786) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.74, S.D.=.511) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูง และเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ัง 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.21, 4.21, S.D.=.978, .726) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=.974) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.953) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.766) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.31, S.D.=1.004) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.624) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา เครือขายของศูนยยุติธรรมชุมชนมีการสรางความไวเน้ือเช่ือใจใหแกประชาชน

เพ่ือใหเกิดการยอมรับในการปฏิบัติหนาที่อยูในระดับมาก ( X =4.17, S.D.=.658) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.801) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.97, S.D.=.778) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.08, S.D.=.609) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.639) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.79, S.D.=.966) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

( X =3.90, S.D.=1.175) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=.812) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.900) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.770) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน อยูในระดับมาก ( X =4.17, 

S.D.=.848) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.41, S.D.=1.025) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองและไดรับงบประมาณบางสวนโดย

ไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับนอย ( X =2.52, 2.52, S.D.=1.122, 1.214) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.835) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X =4.24, S.D.=.830) 
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ตารางที่ 4.70 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.73 .848 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.67 .892 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.83 .938 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

4.01 .724 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.72 .809 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.88 .828 มาก 

รวม 3.81 .746 มาก 
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จากตารางที่ 4.70 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=.746) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน 

ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอ

พิพาทในชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.01, S.D.=.724) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.73, S.D.=.848) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.93, S.D.=.961) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.67, S.D.=.892) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.76, S.D.=1.091) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=.938) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.964) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.01, S.D.=.724) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.14, S.D.=.875) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72, S.D.=.809) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.79, S.D.=.902) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.828) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.964) 
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 - ภาคกลาง 

 

ตารางที่ 4.71 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคกลาง 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 34 45.3 

เพศหญิง 41 54.7 

รวม 75 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 9 12.0 

อายุ 31-35 ป 11 14.7 

อายุ 36-40 ป 18 24.0 

อายุ 41 ปขึ้นไป 37 49.3 

รวม 75 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 1.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 2 2.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 13.3 

ปริญญาตร ี 42 56.0 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 20 26.7 

รวม 75 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด A 75 100.0 

รวม 75 100.0 

5. ภาค   

ภาคกลาง 75 100.0 

รวม 75 100.0 
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ตารางที่ 4.71 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 4 5.3 

กรรมการศูนย 29 38.7 

เลขานุการ 27 36.0 

ผูชวยเลขา 8 10.7 

รองประธาน 5 6.7 

เจาหนาที่ 2 2.7 

รวม 75 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 9 12.0 

1-3 ป 44 58.7 

4-6 ป 15 20.0 

7-9 ป 5 6.7 

10 ป 2 2.7 

รวม 75 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 1 9 12.0 

รูปแบบที ่2 42 56.0 

รูปแบบที ่3 24 32.0 

รวม 75 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน  

ระดับนอย 3 4.0 

ระดับปานกลาง 52 69.3 

ระดับสูง 20 26.7 

รวม 75 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 61 81.3 

ไมเคย 14 18.7 

รวม 75 100.0 
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จากตารางที่ 4.71 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A ในภาคกลาง พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศชาย จํานวน 34 คน 

รอยละ 45.3 และเพศหญิง จํานวน 41 คน รอยละ 54.7 มีอายุ 41 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 37 คน 

รอยละ 49.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 42 คน รอยละ 56.0 เปนศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 75 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคกลาง จํานวน 75 คน 

รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด 29 คน รอยละ 38.7 มีประสบการณในการทํางาน

เก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด จํานวน 44 คน รอยละ 58.7 รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 42 คน รอยละ 56.0 มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 52 คน 

รอยละ 69.3 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 

61 คน รอยละ 81.3 

 

ตารางที่ 4.72 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคกลาง 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.79 .687 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.69 .545 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.71 .745 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.85 .679 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.86 .657 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.65 .721 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.56 .708 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.66 .657 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.63 .655 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.80 .689 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.79 .976 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.54 .992 มาก 

รวม 3.63 .516 มาก 
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จากตารางที่ 4.72 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคกลาง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.516) เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัย

ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานการยอมรับ/ความ

ศรัทธาอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.657) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.79, S.D.=.687) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและ

สงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =3.93, S.D.=.777) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.69, S.D.=.545) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูงอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.822) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.71, S.D.=.745) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=.753) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=.679) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.27, S.D.=.794) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=.657) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับการไววางใจจากประชาชน 

ในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยอยูในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.784) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.65, S.D.=.721) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.68, S.D.=.720) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.56, S.D.=.708) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาสามารถยับย้ังการกระทําผิด
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ของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอยอยูในระดับมาก 

( X =3.63, S.D.=.866) 

 

ดานการสนับสนุน  ภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=.657)  เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก ( X =3.89, S.D.=.689) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.655) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่นอยูในระดับมาก 

( X =3.80, S.D.=.658) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.80, S.D.=.689) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดีอยูในระดับมาก ( X =3.89, 

S.D.=.764) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.79, S.D.=.976) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล 

เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =2.83, S.D.=1.083) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.54, S.D.=.992) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับมาก ( X =3.73, S.D.=1.031) 
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ตารางที่ 4.73 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคกลาง 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.59 .696 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.46 .761 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.59 .770 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.61 .750 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.56 .736 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.50 .714 มาก 

รวม 3.55 .649 มาก 
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จากตารางที่ 4.73 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคกลาง ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X =3.55, S.D.=.649) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่

คูกรณีรองขอเกี่ยวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยใหดําเนินการ

ตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ยและประนอม

ขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.61, S.D.=.750) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=.696) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=.782) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.46, S.D.=.761) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=.890) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=.770) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.805) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.61, S.D.=.750) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมาก ( X =3.67, 3.67, S.D.=.875, .777) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.56, S.D.=.736) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.67, S.D.=.723) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.50, S.D.=.714) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน
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ราชการในทองที่และบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชน

ชนในทองถิ่นเพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.57, 3.57, S.D.=.774, .791) 

 

 - กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

 

ตารางที่ 4.74 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 29 80.6 

เพศหญิง 7 19.4 

รวม 36 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 1 2.8 

อายุ 36-40 ป 4 11.1 

อายุ 41 ปขึ้นไป 31 86.1 

รวม 36 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 2 5.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 13.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 25.0 

ปริญญาตร ี 18 50.0 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 2 5.6 

รวม 36 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด A 36 100.0 

รวม 36 100.0 

5. ภาค   

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 36 100.0 

รวม 36 100.0 
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ตารางที่ 4.74 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 2 5.6 

กรรมการศูนย 22 61.1 

เลขานุการ 8 22.2 

รองประธาน 4 11.1 

รวม 36 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

1-3 ป 26 72.2 

4-6 ป 10 27.8 

รวม 36 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 21 58.3 

รูปแบบที ่3 15 41.7 

รวม 36 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับปานกลาง 20 55.6 

ระดับสูง 16 44.4 

รวม 36 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 30 83.3 

ไมเคย 6 16.7 

รวม 36 100.0 

 

จากตารางที่ 4.74 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปน 

เพศชาย จํานวน 29 คน รอยละ 80.6 และเพศหญิง จํานวน 7 คน รอยละ 19.4 มีอายุ 41 ปขึ้นไป

มากที่สุด จํานวน 31 คน รอยละ 86.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตร ีมากที่สุด จํานวน 18 คน รอยละ 

50.0 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 36 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในกลุม

เศรษฐกิจตะวันออก จํานวน 36 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 
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22 คน รอยละ 61.1 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ปมากที่สุด จํานวน 

26 คน รอยละ 72.2 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 

21 คน รอยละ 58.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับปานกลาง มากที่สุด จํานวน 20 คน รอยละ 55.6 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 30 คน รอยละ 83.3 

 

ตารางที่ 4.75 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด A 

ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.43 .739 มากที่สุด 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 4.26 .570 มากที่สุด 

ปจจัยดานจิตอาสา 4.33 .832 มากทีสุ่ด 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.54 .721 มากที่สุด 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.58 .648 มากที่สุด 

ปจจัยดานนโยบาย 4.51 .797 มากที่สุด 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.49 .685 มากที่สุด 

ปจจัยดานการสนับสนุน 4.72 .800 มากที่สุด 

ปจจัยดานการบูรณาการ 4.46 .708 มากที่สุด 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 4.72 .532 มากที่สุด 

ปจจัยดานงบประมาณ 3.16 1.462 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 4.33 .982 มากที่สุด 

รวม 4.38 .642 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.75 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.38, S.D.=.642) เมื่อแยก

รายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัย 

ดานการสนับสนุนและปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.72, 4.72, 

S.D.=.800, .532) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.43, S.D.=.739) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางานมาก
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ขึ้นและสงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.64, 

S.D.=.543) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.26, S.D.=.570) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.89, S.D.=.319) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D.=.832) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.39, S.D.=.838) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.54, S.D.=.721) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจําศูนยเพ่ือรองรับการเขามา

ติดตอของผูมาใชบริการและบุคลากรของศูนยมีความรูความสามารถและพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.61, 4.615, S.D.=.934, .766) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58, S.D.=.648) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบาน 

เขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.83, S.D.=.447) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.51, S.D.=.797) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจ 

ของศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.64, S.D.=.798) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.49, S.D.=.685) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาสามารถยับย้ังการ

กระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอยอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.56, S.D.=.773) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.72, S.D.=.800) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรม ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีใน

การดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและไดรับการสนับสนุนจาก

ผูบริหารในการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.72, 4.72, 4.72, 

S.D.=.815, .849, .779) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.46, S.D.=.708) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่นอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.83, S.D.=.561) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.72, S.D.=.532) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนจะทําให 

ศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.86, S.D.=.424) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.16, S.D.=1.462) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล

เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=1.495) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D.=.982) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58, S.D.=.692) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   226 
 
ตารางที่ 4.76 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของ

สวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

4.76 .582 มากที่สุด 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

4.75 .687 มากที่สุด 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผู ไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

4.76 .629 มากที่สุด 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

4.74 .528 มากที่สุด 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที ่

4.78 .551 มากที่สุด 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่ เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

4.71 .820 มากที่สุด 

รวม 4.75 .591 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.76 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.75, S.D.=.591) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การให

ความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟู

ผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตน

เปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=.551) 

เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.76, S.D.=.582) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.83, S.D.=.507) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.75, S.D.=.687) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปและบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและ

ชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=.637) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.76, S.D.=.629) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละป บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและ

ประสานงานจากหนวยงานราชการในทองที่และบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.78, S.D.=.637) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.74, S.D.=.528) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=.540) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=.551) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ
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บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.81, S.D.=.525) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.71, S.D.=.820) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=.760) 

 

- ภาคใต 

 

ตารางที่ 4.77 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคใต 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 20 35.7 

เพศหญิง 36 64.3 

รวม 56 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 6 10.7 

อายุ 31-35 ป 20 35.7 

อายุ 36-40 ป 14 25.0 

อายุ 41 ปขึ้นไป 16 28.6 

รวม 56 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 1.8 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 1.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 30.4 

ปริญญาตร ี 37 66.1 

รวม 56 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด A 56 100.0 

รวม 56 100.0 
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ตารางที่ 4.77 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

5. ภาค   

ภาคใต 56 100.0 

รวม 56 100.0 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 3 5.4 

กรรมการศูนย 34 60.7 

เลขานุการ 6 10.7 

ผูชวยเลขา 11 19.6 

รองประธาน 2 3.6 

รวม 56 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 1 1.8 

1-3 ป 21 37.5 

4-6 ป 28 50.0 

7-9 ป 2 3.6 

10 ป 4 7.1 

รวม 56 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 1 5 8.9 

รูปแบบที ่2 42 75.0 

รูปแบบที ่3 9 16.1 

รวม 56 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 1 1.8 

ระดับปานกลาง 41 73.2 

ระดับสูง 14 25.0 

รวม 56 100.0 
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ตารางที่ 4.77 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 53 94.6 

ไมเคย 3 5.4 

รวม 56 100.0 

 

จากตารางที่ 4.77 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคใต พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศชาย จํานวน 20 คน 

รอยละ 35.7 และเพศหญิง จํานวน 36 คน รอยละ 64.3 มีอายุ 31-35 ป มากที่สุด จํานวน 20 คน 

รอยละ 35.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 37 คน รอยละ 66.1 เปนศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 56 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคใต จํานวน 56 คน 

รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 34 คน รอยละ 60.7 มีประสบการณใน 

การทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 4-6 ป มากที่สุด จํานวน 28 คน รอยละ 50.0 รูปแบบ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 42 คน รอยละ 75.0 มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 

41 คน รอยละ 73.2 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด 

จํานวน 53 คน รอยละ 94.6 
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ตารางที่ 4.78 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในภาคใต 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.26 .591 มากที่สุด 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.91 .551 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 4.30 .602 มากที่สุด 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.30 .619 มากที่สุด 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.28 .535 มากที่สุด 

ปจจัยดานนโยบาย 4.07 .735 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.19 .595 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.83 .785 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 4.07 .658 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.89 .727 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 3.29 1.039 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.99 .798 มาก 

รวม 4.03 .525 มาก 

 

จากตารางที่ 4.78 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในภาคใต ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.525) เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัย 

ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานจิตอาสาและปจจัย

ดานบุคลากรและประสบการณ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, 4.30, S.D.=.602, .619) เมื่อจําแนก 

รายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.26, S.D.=.591) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุ

เปาประสงคและภารกิจไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.34, S.D.=.721) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.551) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่ น้ันๆ อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.37, S.D.=.702) 
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ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, S.D.=.602) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.36, S.D.=.699) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, S.D.=.619) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตาม

โครงสรางของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.45, S.D.=.658) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.28, S.D.=.535) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชน มีการยอมรับคณะกรรมการศูนยเพ่ือเปน

ตัวแทนในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน และประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการ 

ที่เปนตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.32, 4.32, S.D.=.664, .575) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.735) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =4.12, S.D.=.740) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.19, S.D.=.595) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการดําเนินงานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.25, S.D.=.611) 

 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=.785) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรมอยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.903) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.658) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, S.D.=.685) 
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ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.89, S.D.=.727) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมาก ( X =4.16, S.D.=.733) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.29, S.D.=1.039) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองอยูในระดับมาก ( X =3.82, 

S.D.=.936) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.99, S.D.=.798) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เมื่อมีศูนยที่ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที่ในการทํางานเปน

ของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความเช่ือมั่นมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.30, S.D.=.784) 
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ตารางที่ 4.79 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคใต 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

4.02 .760 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.96 .848 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

4.11 .660 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.97 .636 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

4.13 .731 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

4.07 .721 มาก 

รวม 4.04 .661 มาก 
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จากตารางที่ 4.79 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในภาคใต ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.04, S.D.=.661) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้ง 

ผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทํา

ความผิดอีก อยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.731) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=.760) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =4.11, S.D.=.755) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.848) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =4.02, 4.02, S.D.=.924, .820) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.11, S.D.=.660) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.21, S.D.=.680) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=.636) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.710) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.731) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.25, S.D.=.640) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.721) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.11, S.D.=.796) 
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- กลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

 

ตารางที่ 4.80 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 4 26.7 

เพศหญิง 11 73.3 

รวม 15 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 3 20.0 

อายุ 31-35 ป 2 13.3 

อายุ 36-40 ป 4 26.7 

อายุ 41 ปขึ้นไป 6 40.0 

รวม 15 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนตน 1 6.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 40.0 

ปริญญาตร ี 8 53.3 

รวม 15 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด A 15 100.0 

รวม 15 100.0 

5. ภาค   

กลุมจังหวัดชายแดนใต 15 100.0 

รวม 15 100.0 
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ตารางที่ 4.80 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 1 6.7 

กรรมการศูนย 3 20.0 

เลขานุการ 1 6.7 

ผูชวยเลขา 5 33.3 

เจาหนาที่ 5 33.3 

รวม 15 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

1-3 ป 5 33.3 

4-6 ป 4 26.7 

7-9 ป 2 13.3 

10 ป 4 26.7 

รวม 15 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 13 86.7 

รูปแบบที ่3 2 13.3 

รวม 15 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับปานกลาง 8 53.3 

ระดับสูง 7 46.7 

รวม 15 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 15 100.0 

รวม 15 100.0 

 

จากตารางที่ 4.80 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปน 

เพศชาย จํานวน 4 คน รอยละ 26.7 และเพศหญิง จํานวน 11 คน รอยละ 73.3 มีอายุ 41 ปขึ้นไป 

มากที่สุด จํานวน 6 คน รอยละ 40.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 8 คน รอยละ 
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53.3 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จํานวน 15 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในกลุม 3 

จังหวัดชายแดนใต จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงผูชวยเลขาและเจาหนาที่ มากที่สุด 

จํานวน 5 คน รอยละ 33.3 เทากัน มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มาก

ที่สุด จํานวน 5 คน รอยละ 33.3 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด 

จํานวน 13 คน รอยละ 86.7 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

อยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 8 คน รอยละ 53.3 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 

 

ตารางที่ 4.81 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.23 .550 มากที่สุด 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.72 .376 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 4.36 .584 มากที่สุด 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.33 .564 มากที่สุด 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.46 .370 มากที่สุด 

ปจจัยดานนโยบาย 4.23 .623 มากที่สุด 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.40 .431 มากที่สุด 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.97 .958 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 4.12 .674 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 4.02 .741 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.73 1.067 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 4.04 1.090 มาก 

รวม 4.05 .383 มาก 

 

จากตารางที่ 4.81 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.383) เมื่อแยก 

รายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดาน

การยอมรับ/ความศรัทธา อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.46, S.D.=.370) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 
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ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.23, S.D.=.550) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุ

เปาประสงคและภารกิจไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=.640) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72, S.D.=.376) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พ้ืนที่

ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.670, S.D.=.816) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.36, S.D.=.584) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.60, S.D.=.632) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D.=.564) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D.=.488) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.46, S.D.=.370) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับการไววางใจจากประชาชน 

ในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D.=.488) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.23, S.D.=.623) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.40, S.D.=.632) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.40, S.D.=.431) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ

แกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและ

หลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยงอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.53, S.D.=.516) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=.958) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.27, 

S.D.=.884) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.12, S.D.=.674) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D.=.617) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=.741) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.40, 

S.D.=.737) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.73, S.D.=1.067) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองอยูในระดับมาก ( X =3.53, 

S.D.=1.060) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=1.090) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา เมื่อมีศูนยที่ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที่ในการ

ทํางานเปนของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความเช่ือมั่นมากขึ้นและสถานที่ต้ัง

ของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =4.20, S.D.=1.014) 
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ตารางที่ 4.82 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุมจังหวัด 3 ชายแดนใต 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.75 .648 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.63 .661 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

4.23 .563 มากที่สุด 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.70 .702 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.87 .865 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

4.35 .541 มากที่สุด 

รวม 3.92 .447 มาก 
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จากตารางที่ 4.82 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ในกลุมจังหวัด 3 ชายแดนใต

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.447) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใหความชวยเหลือ

และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและ

ผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไม

หวนกลับไปกระทําความผิดอีกอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.35, S.D.=.541) เมื่อจําแนกรายดาน 

พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.75, S.D.=.648) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.93, S.D.=.704) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.661) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.73, S.D.=.884) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.23, S.D.=.563) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.47, S.D.=.640) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70, S.D.=.702) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่ไดคิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =3.80, 3.80, S.D.=.862, .676) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=.865) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่ไดคิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.775) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.35, S.D.=.541) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ
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บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =4.47, 4.47, S.D.=.516, .640) 

 

4.2.5 จําแนกตามรายภาคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

 

- ภาคเหนือ 

 

ตารางที่ 4.83 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคเหนือ 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 12 54.5 

เพศหญิง 10 45.5 

รวม 22 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 1 4.5 

อายุ 31-35 ป 1 4.5 

อายุ 36-40 ป 4 18.2 

อายุ 41 ปขึ้นไป 16 72.7 

รวม 22 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนตน 2 9.1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 27.3 

ปริญญาตร ี 6 27.3 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 8 36.4 

รวม 22 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 22 100.0 

รวม 22 100.0 
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ตารางที่ 4.83 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

5. ภาค   

ภาคเหนือ 22 100.0 

รวม 22 100.0 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

กรรมการศูนย 8 36.4 

เลขานุการ 7 31.8 

ผูชวยเลขา 3 13.6 

รองประธาน 2 9.1 

ผูทรง 1 4.5 

ยังไมไดรับตําแหนง 1 4.5 

รวม 22 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 2 9.1 

1-3 ป 17 77.3 

4-6 ป 3 13.6 

รวม 22 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 20 90.9 

รูปแบบที ่3 2 9.1 

รวม 22 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 1 4.5 

ระดับปานกลาง 15 68.2 

ระดับสูง 6 27.3 

รวม 22 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 18 81.8 

ไมเคย 4 18.2 

รวม 22 100.0 
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จากตารางที่ 4.83 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคเหนือ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย จํานวน 12 คน 

รอยละ 54.5 และเพศหญิง จํานวน 10 คน รอยละ 45.5 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 16 คน 

รอยละ 72.7 มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 8 คน รอยละ 36.4 

เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 22 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคเหนือ 

จํานวน 22 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 8 คน รอยละ 36.4 

มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มากที่สุด จํานวน 17 คน รอยละ 77.3 

รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 20 คน รอยละ 90.9 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด 

จํานวน 15 คน รอยละ 68.2 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

มากที่สุด จํานวน 18 คน รอยละ 81.8 

 

ตารางที่ 4.84 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคเหนือ 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.36 .692 ปานกลาง 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.43 .489 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.14 1.032 ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.30 .701 ปานกลาง 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.38 .596 ปานกลาง 

ปจจัยดานนโยบาย 3.41 .840 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.55 .706 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.28 1.019 ปานกลาง 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.16 .934 ปานกลาง 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.45 1.017 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.09 .987 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.52 .815 มาก 

รวม 3.26 .593 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.84 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในภาคเหนือ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.26, S.D.=.593) เมื่อแยกรายดาน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนาอยูในระดับมาก ( X =3.55, S.D.=.706) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.=.692) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงค

และภารกิจไดและลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางาน

มากขึ้นและสงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =3.59, 3.59, 

S.D.=.908, .734) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=.489) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูงอยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.785) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.14, S.D.=1.032) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=1.224) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=.701) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.722) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=.596) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบาน 

เขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=.727) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=.840) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก 

( X =3.55, S.D.=.858) 
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ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.55, S.D.=.706) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาสามารถยับย้ังการกระทําผิด

ของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอยอยูในระดับมาก 

( X =3.68, S.D.=.646) 

 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=1.019) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.=1.093) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.16, S.D.=.934) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่นอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.32, S.D.=.945) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=1.017) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=.908) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.09, S.D.=.987) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรม 

อยูในระดับนอย ( X =2.18, S.D.=1.053) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=.815) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.91, S.D.=.811) 
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ตารางที่ 4.85 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคเหนือ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.08 .914 ปานกลาง 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

2.97 .961 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.17 .911 ปานกลาง 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.09 .950 ปานกลาง 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.02 .945 ปานกลาง 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.18 .952 ปานกลาง 

รวม 3.09 .870 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.85 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคเหนือ ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.09, S.D.=.870) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใหความชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ 

รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไป

กระทําความผิดอีก อยูในระดับปานกลาง ( X =3.18, S.D.=.952) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.08, S.D.=.914) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27, S.D.=.985) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.97, S.D.=.961) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.09, S.D.=.868) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=.911) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.27, S.D.=.767) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.09, S.D.=.950) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ และบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและ

ชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับปานกลาง ( X =3.18, 3.18 S.D.=1.006, .853) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.02, S.D.=.945) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.14, S.D.=.941) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.18, S.D.=.952) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.=.902) 
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- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตารางที่ 4.86 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 18 62.1 

เพศหญิง 11 37.9 

รวม 29 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 2 6.9 

อายุ 31-35 ป 3 10.3 

อายุ 36-40 ป 7 24.1 

อายุ 41 ปขึ้นไป 17 58.6 

รวม 29 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนตน 1 3.4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 27.6 

ปริญญาตร ี 14 48.3 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 6 20.7 

รวม 29 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 29 100.0 

รวม 29 100.0 

5. ภาค   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 100.0 

รวม 29 100.0 
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ตารางที่ 4.86 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 5 17.2 

กรรมการศูนย 12 41.4 

เลขานุการ 8 27.6 

ผูชวยเลขา 2 6.9 

รองประธาน 1 3.4 

ที่ปรึกษา 1 3.4 

รวม 29 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 2 6.9 

1-3 ป 22 75.9 

4-6 ป 4 13.8 

7-9 ป 1 3.4 

รวม 29 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 1 5 17.2 

รูปแบบที ่2 17 58.6 

รูปแบบที ่3 7 24.1 

รวม 29 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 5 17.2 

ระดับปานกลาง 24 82.8 

รวม 29 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 22 75.9 

ไมเคย 7 24.1 

รวม 29 100.0 
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จากตารางที่ 4.86 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย 

จํานวน 18 คน รอยละ 62.1 และเพศหญิง จํานวน 11 คน รอยละ 37.9 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด 

จํานวน 17 คน รอยละ 58.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 14 คน รอยละ 48.3 

เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 29 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 29 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 

12 คน รอยละ 41.4 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มากที่สุด จํานวน 

22 คน รอยละ 75.9 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 

17 คน รอยละ 58.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูใน

ระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 24 คน รอยละ 82.8 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 22 คน รอยละ 75.9 

 

ตารางที่ 4.87 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.04 0.764 ปานกลาง 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.62 0.636 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.32 0.704 ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.30 0.642 ปานกลาง 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.43 0.678 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 3.22 0.635 ปานกลาง 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.34 0.557 ปานกลาง 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.28 0.615 ปานกลาง 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.31 0.684 ปานกลาง 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.45 0.676 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.49 0.893 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.39 0.707 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.489 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.87 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27, S.D.=.489) เมื่อแยก

รายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัย 

ดานพ้ืนที่อยูในระดับมาก ( X =3.62, S.D.=.636) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.04, S.D.=.764) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุ

เปาประสงคและภารกิจไดและลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทใน

การทํางานมากขึ้นและสงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับปานกลาง 

( X =3.17, 3.17, S.D.=.966, .759) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.62, S.D.=.636) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูงอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=1.047) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.32, S.D.=.704) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามาชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม

ชุมชน ถึงแมวาจะไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทนอยูในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=1.056) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=.642) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจําศูนยเพ่ือรองรับการเขามา

ติดตอของผูมาใชบริการอยูในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=.986) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=.678) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับการไววางใจจากประชาชน 

ในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยอยูในระดับมาก ( X =3.55, S.D.=.686) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=.635) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.38, S.D.=.677) 
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ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D.=.557) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาสามารถยับย้ังการ

กระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย อยูในระดับ

มาก ( X =3.41, S.D.=.682) 

 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=.615) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=.910) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.31, S.D.=.684) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่น 

อยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=.783) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=.676) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน

สามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=.780) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.49, S.D.=.893) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับงบประมาณจากรายไดอ่ืนๆ ของภาครัฐเพ่ือนํามาขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =2.66, S.D.=1.010) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.39, S.D.=.707) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา เมื่อมีศูนยที่ ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานได มีสถานที ่

ในการทํางานเปนของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความเช่ือมั่นมากขึ้นอยูในระดับ

มาก ( X =3.66, S.D.=.936) 
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ตารางที่ 4.88 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.13 0.709 ปานกลาง 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.10 0.693 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.24 0.727 ปานกลาง 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.23 0.697 ปานกลาง 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

2.95 0.822 ปานกลาง 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.22 0.674 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.631 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.88 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.15, S.D.=.631) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การพิจารณา

เรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทํา

ผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอน

หรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง 

( X =3.24, S.D.=.727) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.13, S.D.=.709) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=.841) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.10, S.D.=.693) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=.889) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=.727) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=.825) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.23, S.D.=.697) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D.=.814) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.95, S.D.=.822) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.00, S.D.=.845) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=.674) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.31, S.D.=.891) 
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- ภาคกลาง 

 

ตารางที่ 4.89 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคกลาง 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 7 41.2 

เพศหญิง 10 58.8 

รวม 17 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 1 5.9 

อายุ 31-35 ป 2 11.8 

อายุ 36-40 ป 4 23.5 

อายุ 41 ปขึ้นไป 10 58.8 

รวม 17 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 5.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 5.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 29.4 

ปริญญาตร ี 6 35.3 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 4 23.5 

รวม 17 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 17 100.0 

รวม 17 100.0 

5. ภาค   

ภาคกลาง 17 100.0 

รวม\ 17 100.0 
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ตารางที่ 4.89 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

กรรมการศูนย 10 58.8 

เลขานุการ 4 23.5 

ผูชวยเลขา 3 17.6 

รวม 17 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 2 11.8 

1-3 ป 14 82.4 

4-6 ป 1 5.9 

รวม 17 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 1 1 5.9 

รูปแบบที ่2 12 70.6 

รูปแบบที ่3 4 23.5 

รวม 17 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 6 35.3 

ระดับปานกลาง 11 64.7 

รวม 17 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 12 70.6 

ไมเคย 5 29.4 

รวม 17 100.0 

 

จากตารางที่ 4.89 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D ในภาคกลาง พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนเพศชาย จํานวน 7 คน 

รอยละ 41.2 และเพศหญิง จํานวน 10 คน รอยละ 58.8 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 10 คน 

รอยละ 58.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 6 คน รอยละ 35.3 เปนศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 17 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคกลาง จํานวน 17 คน 
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รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 10 คน รอยละ 58.8 มีประสบการณในการ

ทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มากที่สุด จํานวน 14 คน รอยละ 82.4 รูปแบบคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 12 คน รอยละ 70.6 มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 11 คน 

รอยละ 64.7 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 

12 คน รอยละ 70.6 

 

ตารางที่ 4.90 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคกลาง 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 2.73 .969 ปานกลาง 

ปจจัยดานพ้ืนที่ 3.16 .805 ปานกลาง 

ปจจัยดานจิตอาสา 2.57 1.268 นอย 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 2.74 .882 ปานกลาง 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 2.74 1.132 ปานกลาง 

ปจจัยดานนโยบาย 2.62 1.166 ปานกลาง 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 2.71 1.150 ปานกลาง 

ปจจัยดานการสนับสนุน 2.79 1.216 ปานกลาง 

ปจจัยดานการบูรณาการ 2.76 1.207 ปานกลาง 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 2.90 1.125 ปานกลาง 

ปจจัยดานงบประมาณ 1.71 1.105 นอยที่สุด 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.24 .848 ปานกลาง 

รวม 2.72 .950 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.90 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในภาคกลาง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.72, S.D.=.950) เมื่อแยกรายดาน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานสถานที่ต้ัง อยูใน

ระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=.848) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 
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ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.73, S.D.=.969) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุ

เปาประสงคและภารกิจไดอยูในระดับปานกลาง ( X =3.06, S.D.=1.144) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.16, S.D.=.805) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูงอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=1.131) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.57, S.D.=1.268) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=1.409) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.74, S.D.=.882) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =3.71, S.D.=.985) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.74, S.D.=1.1.32) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับการไววางใจจากประชาชน 

ในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนย และประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการ

ที่เปนตัวแทนของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับปานกลาง 

( X =2.94, 2.94, S.D.=1.298, 1.197) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.62, S.D.=1.166) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =2.82, S.D.=1.185) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.71, S.D.=1.150) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ

แกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและ

หลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยงอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =2.76, S.D.=1.200) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.79, S.D.=1.216) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.88, 

S.D.=1.219) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.76, S.D.=1.207) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะศู น ย ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ชน มี ก า ร ทํ า ง า น  มี ก า ร บู ร ณ าก า ร ร ว ม กั บห น ว ย ง าน 

ในทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง ( X =2.94, 2.94, S.D.=1.088, 1.197) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.90, S.D.=1.125) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาใหเปนรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.06, S.D.=1.088) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด ( X =1.71, S.D.=1.105) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองและไดรับงบประมาณเพียงพอตอ

การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรมอยูในระดับนอยที่สุด ( X =1.76 

S.D.=1.147) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=.848) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเองอยูในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=1.460) 
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ตารางที่ 4.91 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคกลาง 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

2.72 .939 ปานกลาง 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

2.85 .810 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.88 .857 ปานกลาง 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.12 .680 ปานกลาง 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

2.51 1.088 นอย 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

2.46 1.225 นอย 

รวม 2.76 .869 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.91 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคกลาง ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =2.76, S.D.=.869) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท

ตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยให

ดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.12, S.D.=.680) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.72, S.D.=.939) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=.857) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.85, S.D.=.810) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.06, S.D.=.748) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=.857) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.06, S.D.=.899) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.12, S.D.=.680) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=.702) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.51, S.D.=1.088) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง ( X =2.65, S.D.=1.169) 
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ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.46, S.D.=1.225) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับนอย ( X =2.59, S.D.=1.228) 

 

- กลุมเศรษฐกจิตะวันออก 
 
ตารางที่ 4.92 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 
ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 50 69.4 

เพศหญิง 22 30.6 

รวม 72 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 1 1.4 

อายุ 31-35 ป 16 22.2 

อายุ 36-40 ป 23 31.9 

อายุ 41 ปขึ้นไป 32 44.4 

รวม 72 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 6 8.3 

มธัยมศึกษาตอนตน 7 9.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 22.2 

ปริญญาตร ี 42 58.3 

สูงกวาระดับปริญญาตร ี 1 1.4 

รวม 72 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 72 100.0 

รวม 72 100.0 

5. ภาค   

กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 72 100.0 

รวม 72 100.0 
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ตารางที่ 4.92 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 1 1.4 

กรรมการศูนย 57 79.2 

เลขานุการ 13 18.1 

รองประธาน 1 1.4 

รวม 72 100.0 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

นอยกวา 1 ป 8 11.1 

1-3 ป 43 59.7 

4-6 ป 21 29.2 

รวม 72 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 72 100.0 

รวม 72 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับนอย 16 22.2 

ระดับปานกลาง 53 73.6 

ระดับสูง 3 4.2 

รวม 72 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 50 69.4 

ไมเคย 22 30.6 

รวม 72 100.0 

 

จากตารางที่ 4.92 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย 

จํานวน 50 คน รอยละ 69.4 และเพศหญิง จํานวน 22 คน รอยละ 30.6 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด 

จํานวน 32 คน รอยละ 44.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 42 คน รอยละ 58.3 

เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 72 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในกลุม
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เศรษฐกิจตะวันออก จํานวน 72 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนงกรรมการศูนย มากที่สุด จํานวน 

57 คน รอยละ 79.2 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 1-3 ป มากที่สุด จํานวน 

43 คน รอยละ 59.7 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบที่ 2 จํานวน 72 คน 

รอยละ 100.0 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

ปานกลางมากที่สุด จํานวน 53 คน รอยละ 73.6 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน มากที่สุด จํานวน 50 คน รอยละ 69.4 

 

ตารางที่ 4.93 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุม

เศรษฐกิจตะวันออก 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.17 0.662 ปานกลาง 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.11 0.711 ปานกลาง 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.02 0.817 ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 3.29 0.763 ปานกลาง 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.35 0.785 ปานกลาง 

ปจจัยดานนโยบาย 3.20 1.013 ปานกลาง 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 3.29 0.771 ปานกลาง 

ปจจัยดานการสนับสนุน 3.29 1.025 ปานกลาง 

ปจจัยดานการบูรณาการ 3.17 0.783 ปานกลาง 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 3.29 0.964 ปานกลาง 

ปจจัยดานงบประมาณ 2.55 0.902 นอย 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.00 0.777 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.657 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.93 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.14, S.D.=.657) เมื่อแยก

รายดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัย 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธาอยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=.785) เมื่อจําแนกรายดาน 

พบวา 
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ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=.662) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุ

เปาประสงคและภารกิจไดอยูในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=.843) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=.711) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ อยูในระดับมาก ( X =3.50, 

S.D.=.993) 

 

ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.02, S.D.=.817) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=1.051) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.29, S.D.=.763) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจําศูนยเพ่ือรองรับการเขามา

ติดตอของผูมาใชบริการอยูในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=.947) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=.785) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของชาวบาน 

เขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน อยูในระดับมากที่สุด ( X =3.51, S.D.=.904) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.=1.013) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.29, S.D.=1.054) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.29, S.D.=.771) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ

แกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและ

หลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยงอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =3.40, S.D.=.987) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.29, S.D.=1.025) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.40, 

S.D.=1.171) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=.783) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่น 

อยูในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=1.098) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.29, S.D.=.964) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรม

ชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( X =3.36, 

S.D.=1.130) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.55, S.D.=.902) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเ น่ืองอยู ในระดับปานกลาง 

( X =2.61, S.D.=.972) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.00, S.D.=.777) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =3.25, S.D.=.931) 
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ตารางที่ 4.94 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.26 .732 ปานกลาง 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.09 .757 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.24 .738 ปานกลาง 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.17 .710 ปานกลาง 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.20 .701 ปานกลาง 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

3.18 .732 ปานกลาง 

รวม 3.19 .680 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.94 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.19, S.D.=.680) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การสงเสริม 

สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน อยูในระดับปานกลาง ( X =3.26, 

S.D.=.732) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.26, S.D.=.732) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงาน 

จากหนวยงานราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=.858) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.09, S.D.=.757) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับปานกลาง ( X =3.11, 3.11, S.D.=.832, .761) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24, S.D.=.738) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.33, S.D.=.839) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=.710) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=.670) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.=.701) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับปานกลาง ( X =3.26, S.D.=.712) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.18, S.D.=.732) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ
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บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24, 3.24, S.D.=.831, .778) 

 

- ภาคใต 

 

ตารางที่ 4.95 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคใต 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

เพศชาย 13 86.7 

เพศหญิง 2 13.3 

รวม 15 100.0 

2. อายุ   

อายุ 25-30 ป 1 6.7 

อายุ 36-40 ป 2 13.3 

อายุ 41 ปขึ้นไป 12 80.0 

รวม 15 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 40.0 

ปริญญาตร ี 9 60.0 

รวม 15 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 15 100.0 

รวม 15 100.0 

5. ภาค   

ภาคใต 15 100.0 

รวม 15 100.0 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

กรรมการศูนย 15 100.0 

รวม 15 100.0 
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ตารางที่ 4.95 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

1-3 ป 1 6.7 

4-6 ป 14 93.3 

รวม 15 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 14 93.3 

รูปแบบที ่3 1 6.7 

รวม 15 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับปานกลาง 15 100.0 

รวม 15 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 15 100.0 

รวม 15 100.0 

 

จากตารางที่ 4.95 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D ในภาคใต พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนเพศชาย จํานวน 13 คน รอยละ 

86.7 และเพศหญิง จํานวน 2 คน รอยละ 13.3 มีอายุ 41 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 12 คน รอยละ 

80.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 9 คน รอยละ 60.0 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D จํานวน 15 คน รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในภาคใต จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 

มีตําแหนงกรรมการศูนย จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรม

ชุมชน 4-6 ป มากที่สุด จํานวน 14 คน รอยละ 93.3 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เปนรูปแบบที่ 2 มากที่สุด จํานวน 14 คน รอยละ 93.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและ

ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 และเคยอบรม

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 15 คน รอยละ 100.0 
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ตารางที่ 4.96 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในภาคใต 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.03 0.070 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.92 0.294 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.96 0.117 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.05 0.140 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 4.07 0.138 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 4.00 0.000 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.07 0.200 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 4.28 0.339 มากที่สุด 

ปจจัยดานการบูรณาการ 4.00 0.094 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 4.07 0.258 มาก 

ปจจัยดานงบประมาณ 4.03 0.129 มาก 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 4.00 0.282 มาก 

รวม 4.04 0.044 มาก 

 

จากตารางที่ 4.96 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในภาคใต ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=.044) เมื่อแยกรายดาน พบวา ปจจัย 

ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัยดานการสนับสนุน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.28, S.D.=.339) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.070) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ลักษณะของการมีสวนรวมทําใหคณะกรรมการ เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและ

สงผลใหการดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.352) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=.294) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เปน

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ อยูในระดับมาก ( X =4.00, 

S.D.=.535) 
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ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.117) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

คณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงเครือขาย มีจิตอาสาที่จะรวมโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

รวมถึงการประชุมประจําเดือน/ป เพ่ือติดตามผลการดําเนินของศูนยยุติธรรมชุมชนและการมีจิตอาสา

ของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.000) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=.140) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา บุคลากร คณะกรรมการศูนย รวมถึงเครือขายมีประสบการณในการทํางาน

ดานยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.352) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.138) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชน มีการยอมรับคณะกรรมการศูนยเพ่ือเปน

ตัวแทนในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน และคณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับ

การไววางใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยอยูในระดับมาก 

( X =4.13, S.D.=.352) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.000) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.00, 

S.D.=.000) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =4.07, S.D.=.200) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตกับการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมยุติธรรมไดอยางลงตัวและเปนประโยชนตอชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี

และหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนใน

ชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบขอปฏิบัติของ

คนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยง วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณี

และศาสนาสามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ไดและสามารถทําใหสังคม ชุมชน 

เกิดความสงบเรียบรอยอยูในระดับมาก ( X =4.07 S.D.=.258) 
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ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.28, S.D.=.339) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ 

และไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐอยางตอเน่ืองอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, 

S.D.=.488) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.094) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในทองถิ่น ศูนยยุติธรรม

ชุมชนมีการบูรณาการการทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาภายในชุมชนหรือทองถิ่นเพ่ือชวยเหลือการ

ทํางานซึ่งกันและกัน และมีการทํางาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ 

ภายในจังหวัดหรือระหวางจังหวัดเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

อยูในระดับมาก ( X =4.00, 4.00, 4.00, 4.00, S.D.=.378, .000, .000, .000) 

 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.258) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนในการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็นความสําคัญ 

ของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดี นายกองคการบริหารสวนตําบล 

นายกเทศบาลมีแนวคิดในการพัฒนาศูนยยุติธรรมยุติธรรมใหเปนรูปธรรมและมีการจัดโครงการ 

กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองที่และผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชน

จะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับ

มาก ( X =4.07, S.D.=.258) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.129) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ือง และไดรับงบประมาณบางสวน 

โดยไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.258) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.282) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเองอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.258) 
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ตารางที่ 4.97 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคใต 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

4.08 .362 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

4.07 .148 มาก 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

4.17 .244 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

4.02 .114 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

4.02 .114 มาก 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

4.07 .148 มาก 

รวม 4.07 .084 มาก 
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จากตารางที่ 4.97 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในภาคใต ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.07, S.D.=.084) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข 

ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยูในระดับมาก ( X =4.17, S.D.=.244) 

เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.08, S.D.=.362) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานการขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่อยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.561) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.148) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.352) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.17, S.D.=.244) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.27, S.D.=.458) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=.114) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.352) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=.114) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่ไดคิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.258) 
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ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.148) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=.352) 

 

- กลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

 

ตารางที่ 4.98 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 5 100.0 

รวม 5 100.0 

2. อายุ   

อายุ 36-40 ป 3 60.0 

อายุ 41 ปขึ้นไป 2 40.0 

รวม 5 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 60.0 

ปริญญาตร ี 2 40.0 

รวม 5 100.0 

4. ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน   

เกรด D 5 100.0 

รวม 5 100.0 

5. ภาค   

กลุมจังหวัดชายแดนใต 5 100.0 

รวม 5 100.0 

6. ตําแหนงในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   

ประธาน 1 20.0 

กรรมการศูนย 3 60.0 

ผูชวยเลขา 1 20.0 

รวม 5 100.0 
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ตารางที่ 4.98 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน   

1-3 ป 2 40.0 

4-6 ป 1 20.0 

7-9 ป 1 20.0 

10 ป 1 20.0 

รวม 5 100.0 

8. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน   

รูปแบบที่ 2 5 100.0 

รวม 5 100.0 

9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับปานกลาง 4 80.0 

ระดับสูง 1 20.0 

รวม 5 100.0 

10. การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

เคย 4 80.0 

ไมเคย 1 20.0 

รวม 5 100.0 

 

จากตารางที่ 4.98 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต พบวา ทุกคนเปนเพศชาย จํานวน 5 คน รอยละ 

100.0 มีอายุ 36-40 ป มากที่สุด จํานวน 3 คน รอยละ 60.0 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

มากที่สุด จํานวน 3 คน รอยละ 60.0 เปนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จํานวน 5 คน 

รอยละ 100 เปนศูนยที่อยูในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 5 คน รอยละ 100.0 มีตําแหนง

กรรมการศูนย จํานวน 3 คน รอยละ 60.0 มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน 

1-3 ป มากที่สุด จํานวน 2 คน รอยละ 40.0 รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบ 

ที่ 2 จํานวน 5 คน รอยละ 100.0 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรม

ชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน รอยละ 80.0 และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 4 คน รอยละ 80.0 
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ตารางที่ 4.99 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต 

ภาพรวม X . S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 4.12 0.363 มาก 

ปจจัยดานพ้ืนที ่ 3.50 0.637 มาก 

ปจจัยดานจิตอาสา 3.60 0.760 มาก 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 4.15 0.224 มาก 

ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 3.97 0.558 มาก 

ปจจัยดานนโยบาย 4.10 0.224 มาก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 4.10 0.576 มาก 

ปจจัยดานการสนับสนุน 4.10 0.285 มาก 

ปจจัยดานการบูรณาการ 4.00 0.000 มาก 

ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบรหิาร 4.30 0.411 มากที่สุด 

ปจจัยดานงบประมาณ 3.30 0.818 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 3.60 0.925 มาก 

รวม 3.90 0.290 มาก 

 

จากตารางที่ 4.99 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D ในกลุม 3 จังหวัดชายแดนใต ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=.290) เมื่อแยกราย

ดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนมากที่สุดคือ ปจจัย 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, S.D.=.411) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.12, S.D.=363) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงานยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและ

ภารกิจไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=.640) 

 

ดานพ้ืนที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.50, S.D.=.637) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พ้ืนที่

ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใชบริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D.=.816) 
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ดานจิตอาสา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.760) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือผูที่เก่ียวของยอมสงผลตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.60, S.D.=.632) 

 

ดานบุคลากรและประสบการณ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.15, S.D.=.224) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบทุกตําแหนงตามโครงสราง

ของคณะกรรมการอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D.=.488) 

 

ดานการยอมรับ/ความศรัทธา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=.558) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา คณะกรรมการศูนยทุกทานไดรับการยอมรับการไววางใจจากประชาชน 

ในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D.=.488) 

 

ดานนโยบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.224) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเ นินงานสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนและมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.40, S.D.=.632) 

 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =4.10, S.D.=.576) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ

แกไขปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม ประเพณีและ

หลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยงอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.53, S.D.=.516) 

 

ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.10, S.D.=.285) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.27, 

S.D.=.884) 

 

ดานการบูรณาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=.000) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงานรวมกันในหนวยงานของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D.=.617) 



   282 
 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.30, S.D.=.411) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนจะทําใหศูนยยุติธรรม

ชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.40, 

S.D.=.737) 

 

ดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=.818) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและตอเน่ืองอยูในระดับมาก ( X =3.53, 

S.D.=1.060) 

 

ดานสถานที่ต้ัง ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.925) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เมื่ อมีศูนยที่ ต้ั ง เปนของตนเองจะทํ า ใหสามารถขับ เคลื่ อนการ ดํา เ นินงานได  มีสถานที ่

ในการทํางานเปนของตนเองและจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความเช่ือมั่นมากขึ้นและสถาน

ที่ ต้ังของศูนย ยุติธรรมชุมชนจะสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=1.014) 
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ตารางที่ 4.100 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุมจังหวัด 3 ชายแดนใต 

บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

X . S.D. แปลผล 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

3.95 0.570 มาก 

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรมการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ 

3.35 1.342 ปานกลาง 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.70 0.818 มาก 

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอม

ความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ีการไกลเกลี่ย

และประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.45 0.942 มาก 

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม

และประสานหนวยงานที่เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที ่

3.25 1.299 ปานกลาง 

6. การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ

การปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดอีก 

4.10 0.518 มาก 

รวม 3.63 0.677 มาก 
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จากตารางที่ 4.100 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมทั้ง 6 ดานของของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ในกลุมจังหวัด 3 ชายแดนใต

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=.677) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใหความชวยเหลือ

และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและ

ผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไม

หวนกลับไปกระทําความผิดอีก อยูในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.518) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา 

 

ดานที่ 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.570) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.93, S.D.=.704) 

 

ดานที่ 2 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=1.342) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา

บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่น 

เพ่ือดําเนินงานรวมกันอยูในระดับมาก ( X =3.73, S.D.=.884) 

 

ดานที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70, S.D.=.818) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.47, S.D.=.640) 

 

ดานที่ 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=.942) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =3.80, 3.80, S.D.=.862, .676) 

 

ดานที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.25, S.D.=1.299) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ได

คิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.775) 

 

ดานที่ 6 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.518) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานบทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนและ
บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผานกิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน 
ที่ไดคิดคนขึ้นมาในแตละปอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.47, 4.47, S.D.=.516, .640) 
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4.2.6 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

 

ตารางที่ 4.101 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A  

ปจจัย บทบาทและศกัยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด A 

1. ปจจัยดานการมีสวนรวม Pearson Correlation .676** 

Sig. (2-tailed) .000 

2. ปจจัยดานพ้ืนที ่ Pearson Correlation .499** 

Sig. (2-tailed) .000 

3. ปจจัยดานจิตอาสา Pearson Correlation .691** 

Sig. (2-tailed) .000 

4 .  ปจจัยด านบุคลากรและ

ประสบการณ 

Pearson Correlation .700** 

Sig. (2-tailed) .000 

5. ปจจัยดานการยอมรับ/ความ

ศรัทธา 

Pearson Correlation .712** 

Sig. (2-tailed) .000 

6. ปจจัยดานนโยบาย Pearson Correlation .695** 

Sig. (2-tailed) .000 

7. ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา 

Pearson Correlation .647** 

Sig. (2-tailed) .000 

8. ปจจัยดานการสนับสนุน Pearson Correlation .436** 

Sig. (2-tailed) .000 

9. ปจจัยดานการบูรณาการ Pearson Correlation .677** 

Sig. (2-tailed) .000 

10. ปจจัยดานวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร 

Pearson Correlation .503** 

Sig. (2-tailed) .000 

11. ปจจัยดานงบประมาณ Pearson Correlation .386** 

Sig. (2-tailed) .000 

12. ปจจัยดานสถานที่ต้ัง Pearson Correlation .433** 

Sig. (2-tailed) .000 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 4.101 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวม พ้ืนที่ จิตอาสา บุคลากรและประสบการณ 

การยอมรับ/ความศรัทธา นโยบาย วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน การบูรณาการ 

วิสัยทัศนของผูบริหาร งบประมาณและสถานที่ต้ังสงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

ตารางที่ 4.102 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D  

ปจจัย 

 

บทบาทและศกัยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D 

1. ปจจัยดานการมีสวนรวม Pearson Correlation .707** 

Sig. (2-tailed) .000 

2. ปจจัยดานพ้ืนที ่ Pearson Correlation .572** 

Sig. (2-tailed) .000 

3. ปจจัยดานจิตอาสา Pearson Correlation .622** 

Sig. (2-tailed) .000 

4 .  ปจจัยด านบุคลากรและ

ประสบการณ 

Pearson Correlation .673** 

Sig. (2-tailed) .000 

5. ปจจัยดานการยอมรับ/ความ

ศรัทธา 

Pearson Correlation .738** 

Sig. (2-tailed) .000 

6. ปจจัยดานนโยบาย Pearson Correlation .657** 

Sig. (2-tailed) .000 

7 .  ป จ จั ย ด า น วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประเพณีและศาสนา 

Pearson Correlation .712** 

Sig. (2-tailed) .000 

8. ปจจัยดานการสนับสนุน Pearson Correlation .563** 

Sig. (2-tailed) .000 

9. ปจจัยดานการบูรณาการ Pearson Correlation .670** 

Sig. (2-tailed) .000 

10. ปจจัยดานวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร 

Pearson Correlation .611** 

Sig. (2-tailed) .000 
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ตารางที่ 4.102 (ตอ) 

ปจจัย 

 

บทบาทและศกัยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ

เกรด D 

11. ปจจัยดานงบประมาณ Pearson Correlation .441** 

Sig. (2-tailed) .000 

12. ปจจัยดานสถานที่ต้ัง Pearson Correlation .382** 

Sig. (2-tailed) .000 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 4.102 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวม พ้ืนที่ จิตอาสา บุคลากรและประสบการณ 

การยอมรับ/ความศรัทธา นโยบาย วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน การบูรณาการ 

วิสัยทัศนของผูบริหาร งบประมาณและสถานที่ต้ังสงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

ตารางที่ 4.103 การเปรียบเทียบผลสํารวจปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

ปจจัย เกรด A เกรด D 

สงผลตอ ไมสงผล

ตอ 

สงผลตอ ไมสงผลตอ 

1. ปจจัยดานการมีสวนรวม  -  - 

2. ปจจัยดานพ้ืนที ่  -  - 

3. ปจจัยดานจิตอาสา  -  - 

4. ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ  -  - 

5. ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา  -  - 

6. ปจจัยดานนโยบาย  -  - 

7. ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนา 

 -  - 

8. ปจจัยดานการสนับสนุน  -  - 
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ตารางที่ 4.103 (ตอ) 

ปจจัย เกรด A เกรด D 

สงผลตอ ไมสงผล

ตอ 

สงผลตอ ไมสงผลตอ 

9. ปจจัยดานการบูรณาการ  -  - 

10. ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  -  - 

11. ปจจัยดานงบประมาณ  -  - 

12. ปจจัยดานสถานที่ต้ัง  -  - 

 

จากตารางที่ 4.103 การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

มีปจจัย (เชิงบวก) ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนเหมือนกันประกอบดวย

ปจจัยดานการมีสวนรวม พ้ืนที่ จิตอาสา บุคลากรและประสบการณ การยอมรับ/ความศรัทธา 

นโยบาย วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน การบูรณาการ วิสัยทัศนของผูบริหาร 

งบประมาณและสถานที่ต้ัง 

 

 ซึ่งจากผลการวิเคราะหดวยสถิติน้ันจะเห็นไดวา ปจจัยทั้ง 12 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการมี

สวนรวม พ้ืนที่ จิตอาสา บุคลากรและประสบการณ การยอมรับ/ความศรัทธา นโยบาย วัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน การบูรณาการ วิสัยทัศนของผูบริหาร งบประมาณและสถานที่ต้ัง 

เปนปจจัยเชิงบวกที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยฯ  

 

 แตเมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ 

(จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T): SWOT Analysis) ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ปรากฏผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.104 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

จุดแข็ง (S) 

- การมสีวนรวม 

- จิตอาสาและความรับผิดชอบ 

- บุคลากร 

- พ้ืนที ่

- การยอมรับนับถือ 

- งบประมาณ 

- การบริหารจดัการ 

- วัสดุ อุปกรณ 

- วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

- การสนับสนุน 

- การประสานงาน 

- นโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหาร 

- การบูรณาการ 

จุดออน (W) 

- งบประมาณ 

- บุคลากร 

- กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของและความเช่ือมั่นของ

หนวยงานตางๆ 

โอกาส (O) 

- ตองสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน

และโครงการตางๆ  

- สนับสนุนบุคลากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติ

หนาที่ 

-  ตองบัญญั ติกฎหมาย ออกระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ  เ พ่ือรองรับการทํางานของ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ตองสรางความเ ช่ือมั่นใหแกหนวยงานที่

เกี่ยวของและประชาชนในพ้ืนที่ 

อุปสรรค (T) 

-  ไ ม มี งบประมาณในการส นับส นุนกา ร

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นกวาเดิม 

-  ขาดแคลนบุคลากรที่ จะมาช วย ในการ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ใน

การรองรับการทํางานของคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ขาดความเช่ือมั่นของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 4.105 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

จุดแข็ง (S) 

- การมสีวนรวม 

- บุคลากรและประสบการณของคณะกรรมการ

ศูนยฯ 

- พ้ืนที ่

- การยอมรับนับถือ 

- งบประมาณ 

- การจัดการ/กลยุทธ 

- วัสดุ อุปกรณ 

- ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

- การสนับสนุน 

- ความสมัพันธระหวางบุคคล 

จุดออน (W) 

- งบประมาณ 

- บุคลากร 

- กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ 

- ความรูความเขาใจภารกิจ 

- การเมืองทองถิ่น 

- การขาดความรวมมือ 

- การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- วิสัยทัศนของผูบริหาร 

โอกาส (O) 

- ตองสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

- สนับสนุนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

มาชวยในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

-  ตองบัญญั ติกฎหมาย ออกระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ในการรองรับการทํางานของ

คณะกรรมการศูนยฯ 

- ตองสรางความรูความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภารกิจใหแกคณะกรรมการศูนย 

- หาแนวทางในลดความขัดแยงทางการเมือง

ทองถิ่น 

- สรางความรวมมือจากคณะกรรมการศูนยฯ 

และภาคประชาชน 

- สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- สงเสริใหผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศนที่เห็น

ความสําคัญของยุติธรรมชุมชน 

อุปสรรค (T) 

-  ไ ม มี งบประมาณในการส นับส นุนกา ร

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

-  ขาดแคลนบุคลากรที่ จะมาช วย ในการ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ใน

การรองรับการทํางานของคณะกรรมการศูนย

ยุติธรรมชุมชน 

- คณะกรรมการศูนยฯ ยังขาดความรูความ

เขาใจในภารกิจ 

- ความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่น 

- ขาดความรวมมือจากคณะกรรมการศูนยฯ 

และภาคประชาชน 

- ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- วิสัยทัศนของผูบริหารไมเห็นความสําคัญของ

ยุติธรรมชุมชน 
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 ดังน้ันปจจัย (เชิงบวกและเชิงลบ) ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D จึงมีปจจัยดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.106 ปจจัย (เชิงบวกและเชิงลบ) ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

ปจจัยเชิงบวก (+) ปจจัยเชิงลบ (-) ปจจัยเชิงบวก (+) ปจจัยเชิงลบ (-) 

- การมีสวนรวม - งบประมาณ การมีสวนรวม - งบประมาณ 

- จิตอาสาและความ

รับผิดชอบ 

- บุคลากร 

 

-  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ข อ ง

คณะกรรมการศูนยฯ 

- บุคลากร 

 

- บุคลากร - กฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ 

- พ้ืนที ่ - กฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ 

- พ้ืนที่ - หนวยงานที่เกี่ยวของ

และความเช่ือมั่น 

- การยอมรับนับถือ - ความรูความเขาใจ

ภารกิจ 

- การยอมรับนับถือ  - งบประมาณ - การเมืองทองถิ่น 

- งบประมาณ  - การจัดการ/กลยุทธ - การขาดความรวมมือ 

- การบริหารจัดการ  - วัสดุ อุปกรณ - การขาดแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 

- วัสดุ อุปกรณ  - ประเพณี วัฒนธรรม

และศาสนา 

-  วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง

ผูบริหาร 

- วัฒนธรรม ประเพณี

และศาสนา 

 - การสนับสนุน  

- การสนับสนุน  -  ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางบุคคล 

 

- การประสานงาน    

-  น โ ย บ า ย แ ล ะ

วิสัยทัศนของผูบริหาร 

   

- การบูรณาการ    
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชน จากผลการวิจัยจึงสามารถสรุปผล อภิปรายและมีขอเสนอแนะ

ดังตอไปน้ี 

5.1 สรุปผล 

5.1.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

                     5.1.2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมและแนวทางแกไข 

                     5.1.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการ

ดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

                     5.1.4 แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 5.2 อภิปราย 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

  5.3.1 ขอเสนอเชิงปฏิบัติ 

  5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

5.1 สรุปผล 

 

5.1.1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 

จากการการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมในการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนในภาพรวมมีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ 

1. บทบาท/ภารกิจดานที่ 1 บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงาน

การดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึง

ความยุติธรรมของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม โครงการ
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ของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยบทบาทและภารกิจดานน้ีมีสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สนับสนุนบุคลากรในการดําเนินการตางๆ 

2. บทบาท/ภารกิจดานที่ 2 บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหา

อาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนย ยุ ติธรรมชุมชน การสนับสุนน 

จากคณะกรรมการศูนยและเครือขายเปนอยางดีโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. บทบาท/ภารกิจดานที่ 3 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข 

การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ

คําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม 

โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรประจําศูนยยุติธรรมชุมชน 

หนวยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวของและองคการปกครองสวนทองถิ่น  

4. บทบาท/ภารกิจดานที่ 4 บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่

คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจ

ผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน  โดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรของศูนยยุติธรรม

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  5. บทบาท/ภารกิจดานที่ 5 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับ

ความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรม โดยมีการขับเคลื่อน

ภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเชนเดียวกัน  

6. บทบาท/ภารกิจดานที่ 6 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้ง 

ผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทํา

ความผิดซ้ําอีก โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผานกิจกรรม โครงการของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยไดรับการ

สนับสนุนจากบุคลากรของศูนยยุติธรรมชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของเชนเดียวกัน 

 

 เมื่อจําแนกตามศักยภาพของศูนยที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชน

ที่มีศักยภาพเกรด A น้ันมีการดําเนินงานเกี่ยวกับบทบาท/ภารกิจดานที่ 1 บทบาทและศักยภาพในการ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน บทบาท/
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ภารกิจดานที่ 2 บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ บทบาท/ภารกิจดานที่ 3 

บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของ

ประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล 

ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม บทบาท/ภารกิจดานที่ 4 บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอ

พิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได บทบาท/

ภารกิจดานที่ 5 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและบทบาท/ภารกิจดานที่ 6 บทบาทและ

ศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข 

บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว

ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกเปนอยางดี 

 

5.1.2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรม 

 

ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ตารางที่ 5.1 

 

ตารางที่  5.1 ปญหาและอุปสรรคของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนในการดํา เ นินงานตามภารกิจ 

กระทรวงยุติธรรม 

ลําดับที่ ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

1. ดานงบประมาณ 

- ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

- ไมไดรับการจัดสรรงบอยางเหมาะสม 

ดานงบประมาณ 

- ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

- ไมไดรับการจัดสรรงบอยางเหมาะสม 

2. ดานบุคลากร 

- บุคลากรไม เพียงพอตอการปฏิบัติ

หนาที ่

- มีอัตรายังไมเหมาะสม 

ดานบุคลากร 

- บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

- บุคลากรขาดความรูความเขาใจ 

- ขาดความรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ลําดับที่ ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

3. ดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับใน

ก า ร ร อ ง รั บ อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ ง

คณะกรรมการศูนยฯ 

ดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

ตางๆ 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับใน

ก า ร ร อ ง รั บ อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ ง

คณะกรรมการศูนยฯ 

4. หนวยงานที่เก่ียวของและความเช่ือมั่น

ของหนวยงานตางๆ 

- ไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของศูนยฯ 

ดานความรูความเขาใจภารกิจ 

- บุคลากรขาดความเขาใจภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

5.  ดานการเมืองทองถิ่น 

- เกิดความขัดแยงระหวางบุคคลในทองถิ่น 

6.  ดานการขาดความรวมมือ 

- ขาดความรวมมือจากภาคประชาชน เชน 

การแจงเบาะแสตางๆ การดําเนินงานใน

ชุมชน 

7.  ดานการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยงในการปฏิบัติ

หนาที่ 

8.  ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 

- ไมเห็นความสําคัญของศูนยฯ 

 

ดังน้ันปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีปญหาและอุปสรรคที่คลายคลึง

หรือเหมือนกัน (ปญหารวม) คือ ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ บุคลากร กฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ สวนปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ที่แตกตางกัน (ปญหาตาง) คือ 

ปญหาและอุปสรรคดานหนวยงานที่เก่ียวของและความเช่ือมั่นของหนวยงานตางๆ (A) ความรู 

ความเขาใจภารกิจทั้ง 6 ดาน (D) ดานการเมืองทองถิ่น (D) การขาดความรวมมือจากภาคประชาชน 

(D) การขาดความรวมมือจากญาติของผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติ (D) การขาดแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงาน (D) วิสัยทัศนของผูบริหาร (D) กลาวคือ ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณคือ 

มีงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน จัดโครงการและกิจกรรมของศูนยยุติธรรมชุมชน ปญหา

และอุปสรรคดานบุคลากรมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะศูนยยุติธรรม

ชุมชนมีเจาหนาที่เพียงคนเดียวและตองมีหนาที่รวมที่หลากหลาย ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับตางๆ เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ปญหาและอุปสรรคดานหนวยงานที่เก่ียวของและความเช่ือมั่นซึ่งศูนยยุติธรรมชุมชนบางที่ยังไมไดรับ

ความเช่ือมั่นจากประชาชนและหนวยงานภายใตภาครัฐเพราะยังไมมีผลงานที่ประจักษ เปนงานฝาก

และประชาชนไมมั่นใจวาจะชวยเหลือไดหรือไม ปญหาและอุปสรรคดานความรูความเขาใจภารกิจ 

ทั้ง 6 ดาน ซึ่งคณะกรรมการศูนยฯ ยังไมมีความรูความเขาใจตอภารกิจทั้ง 6 ดาน ปญหาและอุปสรรค

ดานการเมืองทองถิ่น บางศูนยฯ ยังมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในทองที่โดยเฉพาะผูนําชุมชนทําใหการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนยังไมประสบความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคดานการขาด 

ความรวมมือจากภาคประชาชนเพราะประชาชนยังไมเห็นความความสําคัญของศูนยฯ ยังขาดจิตอาสา 

เปนตน ปญหาและอุปสรรคดานการขาดความรวมมือจากญาติของผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติ 

ที่ยังไมยอมรับหรือชวยกันสอดสองผูที่พ่ึงพนโทษ ปญหาและอุปสรรคดานการขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน เชน ยังขาดเงินสนับสนุนในการดําเนินงาน การจัดประชุมตางๆ เพราะบางครั้งตองใช

งบประมาณสวนตัวในการจัดประชุม ปญหาและอุปสรรคดานวิสัยทัศนของผูบริหารน้ันยังไมเห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชนมากพอดังภาพที่ 5.1 ดังตอไปน้ี 
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ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  

ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A 

ดานงบประมาณ 

- ไ ม เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร

ดําเนินงาน 

- ไมไดรับการจัดสรรงบ

อยางเหมาะสม 

ดานบุคลากร 

- บุคลากรไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติหนาที ่

- มีอัตรายังไมเหมาะสม 

ดานกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับ (รองรับ

อํานาจหนาที่) 
 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D 

ดานงบประมาณ 

- ไ ม เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร

ดําเนินงาน 

- ไมไดรับการจัดสรรงบ

อยางเหมาะสม 
 

ดานบุคลากร 

-  ไ ม เ พี ย ง พ อต อ ก า ร

ปฏิบัติหนาที่/ขาดความ

รับผิดชอบ 

- ขาดความรูความเขาใจ 

ดานกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ 

- ขาดกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับ (รองรับ

อํานาจหนาที่) 

- ดานหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

ความเชื่อม่ัน (A) ไมไดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญของศูนยฯ 

- ดานความรูความเขาใจ (D) 

บุคลากรขาดความเขาใจภารกิจ 

- ดานการเมืองทองถิ่น (D) เกิด

ความขัดแยงระหวางบุคคล 

- ดานการขาดความรวมมือจาก

ภาคประชาชน (D) เชน การ

แจงเบาะแสตางๆ  

- ดานการขาดแรงจูงใจในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  ( D) เ ช น 

คาตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง 

- ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 

(D) ไมเห็นความสําคัญของศูนย 

 

ปญหาท่ี

คลายคลึง 

ปญหาท่ี

คลายคลึง 

ปญหาท่ี

คลายคลึง 

ปญหาท่ี

แตกตาง 
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 ดังน้ันแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน 

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม (อยางยั่งยืน) ควรมีแนวทางแกไขปญหาดังตอไปน้ี 

1. ดานงบประมาณ กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภารกิจที่กําหนด

ขึ้นในแตละปเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงยุติธรรม

ที่ต้ังกําหนดไว 

2. ดานบุคลากร กระทรวงยุติธรรมจึงควรเปดรับหรือจัดสรรบุคลากรใหแกศูนยยุติธรรมชุมชน

อยางเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ที่กําหนดไวเพราะบุคลากรคือ กลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการจัดสรรบุคลากรจากสวนกลางที่อยูใน

กระทรวงยุติธรรมเขามาอยูประจําศูนยยุติธรรมชุมชน 

3. ดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ โดยกระทรวงยุติธรรมตองมีความจําเปนอยางย่ิง

ในการออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนใหรวดเร็วที่สุดและกฎ ระเบียบที่เก่ียวของตางๆ เพ่ือรองรับ

การทํางานของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนในอนาคตและรับรองความถูกตองในการดําเนินงาน

และตองระบุถึงหนาที่ของคณะกรรมการในกฎหมายอยางถูกตอง ชัดเจนและครบถวน 

4. ดานคาตอบแทนและสิ่ งจูงใจ ควรมีคาตอบแทน เ บ้ียเลี้ยงใหแกคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือเปนแรงบันดาลและสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

5. ดานความเช่ือมั่นของประชาชน กระทรวงยุติธรรม รวมถึงสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

ตองสรางภาพลักษณและความเช่ือมั่นใหแกประชาชนในทองที่ โดยมีการยกตัวกรณีการชวยเหลือให

เปนรูปธรรมและเผยแพร ประชาสัมพันธบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนอยางตอเน่ือง 

โดยผานชองทางตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและรับรูไดงายขึ้น 

6. ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ตองแสดงใหผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นบางพ้ืนที่

เล็งเห็นถึงความสําคัญของศูนยยุติธรรมในการเขาไปชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

ในพ้ืนที่และจะเปนการแบงเบาภาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ดานการเมืองทองถิ่น ตองมีแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นหรือหาแนวทางแกไข

ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่น้ันๆ 

8. ดานความรูความเขาใจภารกิจ ตองสงเสริมใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนไดรับการ

อบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจตอบทบาทหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนหรือใหยุติธรรมจังหวัด 

เปนพ่ีเลี้ยงในการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนลงพ้ืนที่นิเทศใหความรู ใหคําปรึกษา

แกคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน  

9. ดานความรวมมือ ตองสงเสริมใหคณะกรรมการศูนย ตลอดจนภาคประชาชนและภาค

ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนมากขึ้นและบูรณาการ 

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในทองถิ่นในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
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10. ดานการโยกยาย กําหนดกฎระเบียบหรือเกณฑในการขอยายของขาราชการกระทรวง

ยุติธรรมเพ่ือความตอเน่ืองของการดําเนินงาน 

11. ดานโครงสรางคณะกรรมการ ปจจุบันโครงสรางคณะกรรมการมีถึง 3 รูปแบบที่ใชใน

ปจจุบันทางกระทรวงยุติธรรมตองมีการปรับเปลี่ยนหรือเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับยุติธรรมชุมชน

เพราะโครงสรางบางรูปแบบยังมีปญหาเรื่องโครงสรางคณะกรรมการ ฉะน้ันโครงสรางคณะกรรมการ

ตองเหมาะสมกับบริบทของยุติธรรมชุมชน 
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แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A (อยางย่ังยืน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2  

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A (อยางย่ังยืน) 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

เกรด A 

1. กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภารกิจที่กําหนดขึ้นในแตละป 

2. เปดรับหรือจัดสรรบุคลากรใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ที่กําหนดไว 

3. การออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน กฎและระเบียบตางๆ เพ่ือรองรับการทํางานของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนในอนาคต 

4. ตองสรางภาพลักษณและความเช่ือมั่นใหแกประชาชนในทองที ่

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค 

(อยางยั่งยืน) 
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แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D (อยางยั่งยืน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D (อยางยั่งยืน) 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

เกรด D 

1. กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภารกิจที่กําหนด 

2. เปดรับหรือจัดสรรบุคลากรใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนอยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับภารกิจหนาที่ที่กาํหนดไว 

3. การออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน กฎและระเบียบตางๆ  

4. สงเสริมใหคณะกรรมการศนูยฯ ไดรับการอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ

 

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค 

(อยางยั่งยืน) 

5. ตองมีแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิด 

6. ควรมีคาตอบแทน เบ้ียเลี้ยงใหแกคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

7. ผูบริหารทองถิ่นบางพ้ืนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของศูนยยุติธรรมในการเขา

ไปชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

8. สงเสรมิใหคณะกรรมการศนูยฯ/ภาคประชาชน/ประชาสงัคมเขามามีสวนรวม
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5.1.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงาน 

ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยมีปจจัยที่สงผลตอบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดังตอไปน้ีคือ 1. ปจจัยดานจิตอาสา 2. การใหความสําคัญแก

ยุติธรรมชุมชน รวมถึงมีการสนับสนุน การประสานงานและมีการติดตามศูนยยุติธรรมชุมชน 3. การ

สนับสนุนตามปจจัยหลัก 4M ประกอบดวยคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และการจัดการ 

(Management) 4. ปจจัยดานพ้ืนที่ 5. สถานที่ต้ังของศูนยยุติธรรมชุมชน 6. ความนาเช่ือถือและเปน

ที่ยอมรับของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 8. ความรู ทักษะของคณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชน 9. การไดรับความรูดานกฎหมายเพ่ิมเติมและ 10. วิสัยทัศนของผูบริหารทองถิ่นที่เห็น

ความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชน  

 

เมื่อจําแนกตามศักยภาพของศูนยที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชน

ที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ลําดับที่ ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

1. ปจจัยดานการมีสวนรวม 

- ไดความรวมมือจากคณะกรรมการ

ศูนยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- อาศัยความรวมมือในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหแกประชาชน 

ปจจัยดานการมีสวนรวม 

- การมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนยฯ 

เครือขายและประชาชน 

 

2. ปจจัยดานบุคลากร 

- ความรูความเขาใจ 

- ประสบการณ 

- ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณของ

คณะกรรมการศูนยฯ 

- มีบุคลากรที่มีประสบการณ 

- มีความรับผิดชอบ 

3. ปจจัยดานพ้ืนที ่

-  องค ก รปกครอ งส ว นท อ งถิ่ น ใ ห

ความสําคัญแกศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ประชาชนใหความสําคัญ 

ปจจัยดานพ้ืนที ่

- การเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชน เชน อปท. อบต. 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

ลําดับที่ ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

4. ปจจัยดานการยอมรับนับถือ 

- นั บ ถื อ แ ล ะ ใ ห ค ว า ม เ ค า ร พ แ ก

คณะกรรมการศูนยฯ ที่เปนผูนําชุมชน 

ผูเถาผูแกในชุมชน 

ปจจัยดานการยอมรับนับถือ 

- นั บ ถื อ แ ล ะ ใ ห ค ว า ม เ ค า ร พ แ ก

คณะกรรมการศูนยฯ ที่ เปนผู นําชุมชน 

รวมถึงปราชญชาวบาน 

5. ปจจัยดานงบประมาณ 

- บางศูนยฯ ไดรับความอนุเคราะหและ

ไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่น (อบต./

อปท.) 

- นําปจจัยสวนตัวเขามาชวย 

ปจจัยดานงบประมาณ 

- ไ ด รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก

หนวยงานที่ เ ก่ียวของบางสวนในการ

ดําเนินงาน (อบต./อปท.) 

6. ปจจัยดานการบริหารจัดการ 

- การจัดการและการบริหารงานที่ดี 

ปจจัยดานการจัดการ/กลยุทธ 

- มีระบบการจัดการหรือกลยุทธที่ดี 

7. ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ 

- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ 

- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

8. ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนา 

-  นําหลัก วัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนาเขามาชวยในการแกไขปญหา 

ปจจัยดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

- การนําหลักวัฒนธรรม ประเพณีและ

ศาสนามาต้ังเปนกฎเกณฑของหมูบาน

หรือชุมชนเพ่ือไมใหเกิดการกระทําผิด 

9. ปจจัยดานการสนับสนุน 

- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ปจจัยดานการสนับสนุน 

- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

10. ปจจัยดานจิตอาสาและความรับผิดชอบ 

- มีจิตอาสาในการชวยเหลือชุมชน 

- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

- อาศัยความสัมพันธสวนตัว ความสัมพันธ

ส วน บุคคลในการแก ไขปญหาใหแก

ประชาชน 

11. ปจจัยดานการประสานงาน 

- มีประสานงานที่ดีและรวดเร็ว 

- หนวยงานตางๆ ใหความรวมมือ 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D 

12. ปจจัยดานนโยบายและวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร 

- ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดี 

- เห็นความสําคัญของยุติธรรมชุมชน 

- มีนโยบายตางๆ รวมกับนโยบายของ

กระทรวงยุติธรรม 

 

13. ปจจัยดานการบูรณาการ 

-  มี ค ว า ม ร ว ม มื อ แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร

หนวยงานในชุมชน เชน ตํารวจบาน 

อพปร. อสม. เปนตน 

 

 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมใหประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมที่มีศักยภาพเกรด A และ D ใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกัน (ปจจัยรวม) คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ ปจจัย 

ดานพ้ืนที่ ปจจัยดานการยอมรับนับถือ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานการจัดการ/กลยุทธ ปจจัย

ดานวัสดุ อุปกรณ ปจจัยดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ปจจัยดานการสนับสนุน สวนปจจัยที่ทํา

ใหศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D มีปจจัยที่แตกตางกัน (ปจจัยตาง) คือ ปจจัย

ดานจิตอาสาและความรับผิดชอบ (A) ปจจัยดานนโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหาร (A) ปจจัยดาน

การประสานงาน (A) ปจจัยดานการบูรณาการ (A) และปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (D) 

กลาวคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมจะเห็นไดวาคณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงภาคประชาชน 

ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเปนอยางดี ปจจัยดานบุคลากร

และประสบการณ ซึ่งบุคลากรมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีประสบการณที่เก่ียวของที่พรอม

จะดําเนินงานยุติธรรมชุมชนใหประสบความสําเร็จ ปจจัยดานพ้ืนที่เน่ืองจากศูนยยุติธรรมชุมชนสวน

ใหญต้ังอยูในองคกรสวนทองถิ่นทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญ รวมถึงประชาชนใหการตอบรับเปน

อยางดี ปจจัยดานการยอมรับนับถือ คณะกรรมการฯ สวนใหญเปนผูใหญบาน กํานัน ปราชญชาวบาน

ที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนเปนทุนเดิมอยูแลว ปจจัยดานงบประมาณน้ันไดรับงบประมาณ

บางสวนมาใชในการดําเนินงานและจัดสรรใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ปจจัยดานการ
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จัดการ/กลยุทธ เน่ืองดวยคณะกรรมฯ มีแนวทางการจัด รวมถึงกลยุทธตางๆ ในการแกไขปญหาได

เปนอยางดี รวมถึงอาศัยประสบการณสวนตัว ปจจัยดานวัสดุและอุปกรณ ไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนาไดนําประเพณี วัฒนธรรมและ

ศาสนา ตลอดจนความเช่ือของแตละทองถิ่นเขามาชวยในการดําเนินงาน ในการแกไขปญหาและลด

ความแยงในชุมชน สําหรับ (ปจจัยตาง) คือ ปจจัยดานจิตอาสาและความรับผิดชอบศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จะมีจิตอาสาและความรับผิดชอบสูงกวา ปจจัยดานนโยบายและวิสัยทัศน

ของผูบริหารซึ่งศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จะเห็นความสําคัญของงานเปนอยางดีและ

ผูบริหารมีวิสัยที่กวางไกล ปจจัยดานการประสานงานโดยศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จะมี

การประสานงานอยางเปนระบบ ตอเน่ืองเพ่ือที่จะทําใหงานน้ันประสบความสําเร็จ ปจจัยดานการ 

บูรณาการน้ันศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A จะมีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการ

ปฏิบัติงานทั้งดานการสนับสนุน ความชวยเหลือและใหคําปรึกษาตางๆ และปจจัยดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลโดยศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D จะใชความสัมพันธสวนตัวในการดําเนินงาน

เปนครั้งคราวเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีปรากฏดังภาพที่ 5.4 
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ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 

ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A 

ดานบุคลากรและ

ประสบการณ/ 

ดานงบประมาณ/ดาน

การสนับสนุน 

ดานพ้ืนที่/ดานการ

จัดการและกลยุทธ/ดาน

ประเพณี วัฒนธรรมและ

ศาสนา 

ดานการยอมรับ 

นับถือ/ดานวัสดุและ

อุปกรณ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D 

ดานบุคลากรและ

ประสบการณ/ 

ดานงบประมาณ/ดาน

การสนับสนุน 

ดานพ้ืนที่/ดานการ

จัดการและกลยุทธ/ดาน

ประเพณี วัฒนธรรมและ

ศาสนา 

ดานการยอมรับ 

นับถือ/ดานวัสดุและ

อุปกรณ 

- ปจจัยดานจิตอาสาและ

ความรับผิดชอบ (A) เชน มี

จิตอาสาในการชวยเหลือ

ชุ ม ช น แ ล ะ มี ค ว า ม

รับผิดชอบตอหนาที่ 

- ด า น น โ ย บ า ย แ ล ะ

วิสัยทัศนของผูบริหาร (A) 

เช น มีนโยบายร วมกับ

กระทรวงยุติธรรม 

- ดานการประสานงาน (A) 

- ดานการบูรณาการ (A) 

-  ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางบุคคล (D) 

 

ปจจัยท่ี

คลายคลึง 

ปจจัยท่ี

คลายคลึง 

ปจจัยท่ี

คลายคลึง 

ปจจัยท่ี

แตกตาง 
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           เมื่อทําการทดสอบทางสถิติ พบวา ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

มีปจจัย (เชิงบวก) ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนเหมือนกันประกอบดวย

ปจจัยดานการมีสวนรวม ดานพ้ืนที่ ดานจิตอาสา ดานบุคลากรและประสบการณ ดานการยอมรับ/

ความศรัทธา ดานนโยบาย ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ดานการสนับสนุน ดานการบูรณาการ 

ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ดานงบประมาณและดานสถานที่ต้ัง 

 

แตเมื่อทําการวิเคราะห SWOT Analysis มีปจจัย (เชิงบวกและเชิงลบ) ที่สงผลตอบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ดังตอไปน้ี 

1. ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A มีปจจัย (เชิงบวก) ที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพ

ของศูนยยุติธรรมชุมชนคือ การมีสวนรวม จิตอาสาและความรับผิดชอบ บุคลากร พ้ืนที่ การยอมรับ

นับถือ งบประมาณ การบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน

การประสานงาน นโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหารและการบูรณาการ สวนปจจัย (เชิงลบ) ที่สงผล

ตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนคือ งบประมาณ บุคลากร กฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของและความเช่ือมั่น 

2. 1. ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D มีปจจัย (เชิงบวก) ที่สงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนคือ การมีสวนรวม บุคลากรและประสบการณของคณะกรรมการ

ศูนยฯ พ้ืนที่ การยอมรับนับถือ งบประมาณ การจัดการ/กลยุทธ วัสดุ อุปกรณ ประเพณี วัฒนธรรม

และศาสนา การสนับสนุนและความสัมพันธระหวางบุคคล สวนปจจัย (เชิงลบ) ที่สงผลตอบทบาทและ

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนคือ งบประมาณ บุคลากร กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ

ความรูความเขาใจภารกิจ การเมืองทองถิ่น การขาดความรวมมือ การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

และวิสัยทัศนของผูบริหาร 

 

5.1.4 แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานกฎหมายและขอบังคับ 

           1.1 ควรมีการออกพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ.... เพ่ือรองรับการทํางาน 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน การใหอํานาจแกคณะกรรมการศูนยยุติธรรม

ชุมชนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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                     1.2 ควรมีระเบียบหรือนโยบายที่ใหศูนยยุติธรรมชุมชนไปสังกัดกับทางองคการ

บริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเทศบาล 

                     1.3 ทิศทางในการดําเนินงานตองมีความชัดเจนและจับตองได มีกฎหมายรองหรือ

พระราชบัญญัติรองรับในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย 

2. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานงบประมาณ 

                      2.1 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณใหแก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนไดโดยไมผิดระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

                      2.2  มีการทําแผนงบประมาณรายจ ายประจํ าป  โดยใหมีกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติรองรับวาสามารถที่จัดสรรงบประมาณมาบริหารจัดการศูนยยุติธรรมชุมชนได 

3. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานนโยบายและแผนงาน 

           3.1 กระทรวงยุติธรรมตองสนับสนุนปจจัยเชิงนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน เชน 

งบประมาณประจําป กฎหมายตางและขอระเบียบตางๆ  

           3.2 การเพ่ิมจํานวนคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชนหรือที่ปรึกษาที่มีองคความรูจาก

หลายสาขาวิชาชีพซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 3.3 การปรับโครงสรางพยายามเนนภาคประชาชนใหมากและเนนจิตอาสา 

                      3.4 มีแผนการดําเนินงานเปนรูปแบบ ซึ่งแผนงานเปนรูปแบบที่ไดมาจากการ

ประชุมประจําปของคณะกรรมการของศูนยฯ 

                      3.5 กระทรวงยุติธรรมตองมีนโยบาย รูปแบบวิธีการและการขับเคลื่อนที่เปน

รูปธรรมและชัดเจนจึงจะทําใหการบริหารงานของศูนยยุติธรรมย่ังยืน 

4. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานการบูรณาการและการสรางภาคี/เครือขาย 

           4.1 มีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการใหความชวยเหลือประชาชน เชน 

สภาทนายความ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานบังคับคดีหรือหนวยงานอ่ืนๆ ภายในจังหวัด  

                      4.2 การสรางภาคีในการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน โดยขอใหหนวยงานที่บังคับ

ใชกฎหมายมารวมดําเนินงานกับศูนยยุติธรรมชุมชน  

                      4.3 ความรวมมือในการสรางเครือขายซึ่งใหแตละตําบลหรือแตละศูนยยุติธรรม

ชุมชนคัดเลือกตัวแทนมาจากระดับอําเภอมาเปนระดับจังหวัด มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ

ระดับจังหวัดจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันของยุติธรรมชุมชนภายในจังหวัด 

5. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานอ่ืนๆ  

            5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมแนวทางการเรียนรูใหกับประชาชน สงเสริมให

ประชาชนรูจักยุติธรรมชุมชนใหมากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ  
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                      5.2 มีการจัดประชุมเพ่ือใหความรู เพ่ิมศักยภาพการทํางานแกคณะกรรมการของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

                      5.3 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมของศูนยยุติธรรมชุมชนหรือในจังหวัดที่

เปนจังหวัดนํารองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและองคความรูใหแกศูนยยุติธรรมที่พึงเริ่มมีการกอต้ัง 

                      5.4 คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ เชน การใหรางวัลเครือขายดีเดน การมอบเครื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณแกผูใหที่ทํางานตอเน่ืองและจิตอาสา รวมถึงการใหเบ้ียเลี้ยงในการประชุม 

แตละครั้ง 

                      5.5 การกอต้ังชมรมหรือสมาคมของศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณซึ่งกันและกัน 

                      5 .6 ยกตัวอย างกรณีศึกษา เชน กรณีประชาชนที่ ได รับการบริการจาก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจนเกิดความประทับใจและใชประชาสัมพันธบอกตอวามีการมาใชบริการที ่

ศูนยยุติธรรมชุมชนได 

 

 ฉะน้ันแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะผูวิจัยจึงเสนอรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นดังภาพที่ 5.5
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ภาพที่ 5.5 รูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มศีักยภาพเกรด A ใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A 

 

สถานที่ต้ัง 

- ตองมีสถานทีต้ั่งชัดเจน 

- การขึ้นปายของศูนยฯ 

รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ

โครงสรางรูปแบบที่ 1/2) 

คณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน (ตองมี

อัตราสวนที่เพียงพอและมี

จิตอาสา) 

ความเขาใจตอบทบาทและ

ภารกิจของศูนยฯ 

มีกฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ ในการ

รองรับอํานาจหนาที่ 

การจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน/ 

คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม

ตามภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- การชวยเหลือผูเสียหาย/เหยื่อ 

- การชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

การมีสวนรวม 

และจิตอาสา 

การผลักดันจาก

กระทรวงยุติธรรมในการ

ออกกฎหมาย 

เพ่ิมบุคลากร 

รัฐ/ภาคประชา

สังคม/เอกชน 

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 5.6 รูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด D 

 

 

สถานที่ต้ัง 

- ตองมีสถานทีต้ั่งชัดเจน 

- การขึ้นปายของศูนยฯ 

 

รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ

โครงสรางรูปแบบที่ 1/2) 

คณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน (ตองมี

อัตราสวนที่เพียงพอและมี

จิตอาสา) 

 

 

ความเขาใจตอบทบาทและ

ภารกิจของศูนยฯ 

 

 

มีกฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ ในการ

รองรับอํานาจหนาที่ 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน/ 

คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยง 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรม

ตามภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจของศนูยยุติธรรมชมุชน 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- การชวยเหลือผูเสียหาย/เหยื่อ 

- การชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

การมีสวนรวม 

และจิตอาสา 

ความรู 

ความเขาใจ 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร/จิตอาสา 

เพ่ิมบุคลากร 

แรงจูงใจ 

วิสัยทัศนของ

ผูบริหาร 

การผลักดันจาก

กระทรวงยุติธรรมใน

การออกกฎหมาย 

การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด D ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รัฐ/ภาคประชา

สังคม/เอกชน 
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ภาพที่ 5.7 เปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A/D ใหมีประสิทธิภาพ

ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A/D 

 

สถานที่ต้ัง 

- ตองมีสถานทีต้ั่งชัดเจน 

- การขึ้นปายของศูนยฯ 

 

รูปแบบคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ

โครงสรางรูปแบบที่ 1/2) 

 

คณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน (ตองมี

อัตราสวนที่เพียงพอและมี

จิตอาสา) 

 

 

ความเขาใจตอบทบาทและ

ภารกิจของศูนยฯ 

 

 

มีกฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ ในการ

รองรับอํานาจหนาที่ 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินงาน/ 

คาตอบแทนและเบ้ียเลี้ยง 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรม

ตามภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การปองกันอาชญากรรม 

- พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 

- ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงและอาญา 

- การชวยเหลือผูเสียหาย/เหยื่อ 

- การชวยเหลือฟนฟูผูกระทําผิด 

การมีสวนรวม 

และจิตอาสาA,D 

ความรู 

ความเขาใจD 

การมีสวนรวม

ของบุคลากร/ 

จิตอาสาD 

เพ่ิมบุคลากรA,D 

แรงจูงใจD 

วิสัยทัศนของ

ผูบริหารD 

การผลักดันจาก

กระทรวงยุติธรรมใน

การออกกฎหมายA,D 

การเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A/D 

รัฐ/ภาคประชา

สังคม/เอกชนA,D 
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จากผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และ

เกรดD จึงจําเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D ใหมี

ประสิทธิภาพ 7 ดังน้ี 

ตารางที่ 5.3 กลไกขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสทิธิภาพ 7 ขั้นตอน 

ลําดับที่ ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

สิ่งที่ควรดําเนินการ 

1. สถานที่ต้ัง กระทรวงยุติธรรม 

 ตองมีสถานที่ ต้ั ง

ชัดเจน 

 การขั้นปายศูนยฯ 

 ตองมีสถานที่ ต้ั ง

ชัดเจน 

 การขั้นปายศูนยฯ 

- ตองมีสถานที่ ต้ังใหแกศูนยฯ 

อยางครบถวน 

-  แสดงตัวตนของศูนยฯ โดย

ติดต้ังปายกํากับใหชัดเจน 

2. รูปแบบคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 1 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 2 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 1 

 โครงสรางรูปแบบ

ที่ 2 

-  ปรับปรุ งโครงสร างรูปแบบ

คณะกรรมการศูนยฯ ใหเหมาะสม 

3. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม 

 มีบุคลากรที่เพียงพอ 

 มีจิตอาสา 

+ มีบุคลากรที่เพียงพอ 

+ มีจิตอาสา 

-  การเ พ่ิมบุคลากรเข ามาทํ า

หนาที่ในดานศูนยยุติธรรมชุมชน 

- สงเสริมการมีจิตอาสาในชุมชน 

4. ความเขาใจตอบทบาทและภารกิจของศูนยฯ กระทรวงยุติธรรม 

 ความรูความเขาใจ

ตอบทบาทภารกิจของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

+ ความรูความเขาใจ

ตอบทบาทภารกิจของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

-  ส นับส นุนการฝ กอบรม ให

คณะกรรมการศูนย 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะ 

ประสบการณของคณะกรรมการ

ศูนยฯ อยางตอเน่ือง 

- การศึกษา/เรียนรู/ดูงานจาก

ศูนยยุติธรรมชุมชนนํารองหรือ

ศูนยตนแบบ 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) 

ที่ ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด A 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ที่มีศักยภาพเกรด D 

สิ่งที่ควรดําเนินการ 

5. กฎหมาย ระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ กระทรวงยุติธรรม 

+ กฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ 

+ กฎหมาย ระเบียบและ 

ขอปฏิบัติตางๆ 

- การผลักดันกฎหมาย ระเบียบและ

ขอปฏิบัติตางๆ ใหเปนรูปธรรม 

6. การจัดสรรงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม 

+ ค า ต อบแ ท น แ ล ะ 

เบ้ียเลี้ยง 

+ ค า ต อบแท น แ ล ะ 

เบ้ียเลี้ยง 

- สนับสนุนการสรางแรงจูงใจ 

เชน รางวัลตางๆ  

- สงเสริมใหภาคเอกชน/สังคมใน

ชุมชนสนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

7. การดําเนินงาน/กิจกรรมตามภารกิจ กระทรวงยุติธรรม 

 มี ค ว า ม รู ค ว า ม

เขาใจ 

 การมีสวนรวม 

 การมี จิ ตอาสา /

สรางแรงจูงใจ 

+ มีความรูความเขาใจ 

+ การมีสวนรวม 

+ การมีจิตอาสา/สราง

แรงจูงใจ 

- สรางรูปแบบการมีสวนรวม 

- การมีจิตอาสาของคนในชุมชน 

- มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัยคณะผูวิจัยมีประเด็นในการวิเคราะห/อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังตอไปน้ี 

 

บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุ ติ ธรรม ชุมชนภายใตภาร กิจกระทรวง ยุ ติธรรม 

โดยศูนยยุติธรรมชุมชนมีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

เสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ การพิจารณาเรื่อง

รองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการ

กระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความ
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เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การไกลเกลี่ย 

ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได 

การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและ

อาชญากรรมและการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการ

แกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัว

ช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อรทัย กกผล (2560) พบวา ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพระดับสูงในการดําเนิน

ภารกิจดานงานยุติธรรมไดแก 1. การปองกันและเฝาระวัง 2. การใหความรู/คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

กฎหมายและ 3. การจัดการความขัดแยง/ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท สวนภารกิจที่มีศักยภาพระดับ

ปานกลางไดแก 1. การบริการดานงานยุติธรรมและ 2. การแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิด

สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย ไวยวรรณจิตร, สุไรยา หนิเร, มาหะมะดารี แวโนะ, มูฮําหมัดราพีร 

มะเก็งและโชคชัย ศุภภิญโญ (2560) พบวา บทบาทการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม 

การสงเสริมศักยภาพของชุมชนและการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปนเปาหมาย

หลักในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชน ตลอดทั้งการแกปญหาของชุมชนและยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของอมรรัตน อริยะชัยประดิษฐ น่ิมหนู (2556) พบวา บทบาทเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามใน

การปฏิบัติหนาที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนไมวาจะเปนดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ดาน

ความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดยุติธรรมชุมชนและดานการปฏิบัติหนาที่ในเรือนจําจังหวัด

มหาสารคาม พบวา อยูในระดับมากซึ่งเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามไดใหความสําคัญ 

ดานการควบคุมและปองกันอาชญากรรมเปนอันดับแรก 

 

ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

พบวา มีปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ดังน้ี 1. ปญหาอุปสรรคดานงบประมาณ 2. โครงสรางคณะกรรมการ 3. กฎหมายและระเบียบ 

4. คณะกรรมการและบุคลากร 5. ที่ต้ัง/พ้ืนที่ 6. คาตอบแทนและสิ่งจูงใจ 7. การขาดสภาพบังคับใช

กฎหมายและการบูรณาการ 8. ความรวมมือ 9. การโยกยายและ 10. ดานอ่ืนๆ เชน ปญหาและ

อุปสรรคดานการรับรูของประชาชน การใชบริการและการเขาถึง ความเช่ือมั่น เมื่อจําแนกตาม

ศักยภาพของศูนยที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A 

และเกรด D มีปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนที่แตกตางกันในดานดังตอไปน้ีคือ 

การเมืองทองถิ่น การขาดความรวมมือ การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและวิสัยทัศนของผูบริหาร

สอดคลองกับงานวิจัยของวรพล พินิจ (2560) พบวา อุปสรรคตอบทบาทในการดําเนินงานของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากพลวัตแหงความเปลี่ยนแปลง
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จากสภาพแวดลอมไดแก ปญหาดานคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการและปญหาดาน

อ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ช. ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏและสมศักด์ิ นัคลาจารย (2558) พบวา 

ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความเช่ือมั่นของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวง

ยุติธรรมดังน้ีคือ การปฏิบัติงานลาชา การประชาสัมพันธบทบาทภารกิจยังไมชัดเจนครอบคลุมและ

ทั่วถึง ระบบอุปถัมภ การเลือกปฏิบัติระหวางคนจนกับคนรวยและเจาหนาที่ทุจริตไมมีความยุติธรรม

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของณภาทิพ เกสสมบูรณ (2556) พบวา ปญหาและอุปสรรคในการ

บริหารจัดการของผูประสานงานจัดการเครือขายยุติธรรมชุมชน ระดับการศึกษาของผูประสานงาน

เครือขายยุติธรรมชุมชน โดยรอยละ 89 ของผูประสานงานเครือขายสําเร็จการศึกษาเพียงระดับ

ระดับช้ันประถมศึกษา การแกปญหาเก่ียวกับภูมิหลังดานการศึกษาที่ยังไมดีพอของผูประสานงาน

เครือขายยุติธรรมชุมชน โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนเพ่ือนําไปปฏิบัติงานในการปญหาความ

ขัดแยงในชุมชน รูปแบบหลักสูตรโมเดลที่สรางขึ้นในการพัฒนาองคความรูประกอบดวยความรู 

ดานกฎหมาย การบริหารจัดการ สังคมศาสตร จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการวิเคราะหธรรม

พุทธศาสนา การปกครองการใชภาษาและเทคนิคการแกไขความขัดแยงอยางสันติ 

 

แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นคือ 1. แนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงานดานกฎหมายและขอบังคับ 

2. งบประมาณการสนับสนุนงบประมาณ การทําแผนงบประมาณรายจายประจําป 3. นโยบายและ

แผนงาน 4. การบูรณาการและการสรางภาคี/เครือขายและ 5. ดานอ่ืนๆ เชน คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ 

เชน การใหรางวัลเครือขายดีเดน การมอบเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ การกอต้ังชมรมหรือสมาคม

ของศูนยยุติธรรมชุมชนและยกตัวอยางกรณีศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย กกผล (2560) 

พบวา แนวทางการเสริมสรางความรวมมือน้ันควรเริ่มตนจากการศึกษาปญหา ทํางานเชิงรุก เชิญชวน

และทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางปฏิบัติมี 4 ขั้นตอนคือ 1. การพูดคุยแบบไม

เปนทางการและต้ังคณะทํางาน 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสรางแผนงานรวมกัน 3. จัดทําบันทึก

ขอตกลงฯ และนําแผนไปสูการปฏิบัติและ 4. การประเมินผลการทํางานในสวนขอบเขตภารกิจ 

ที่สามารถจัดทําผานบันทึกขอตกลงฯ สอดคลองกับงานวิจัยของธนิดา หิรัญคํา (2558) พบวา ปจจัย 

ที่สงผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนในเครือขายยุติธรรมชุมชนคือ ดานการ

สนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําจะตองเปนผูมีความรูมีประสบการณมีศักยภาพสามารถรวมกลุมชาวบาน

เพ่ือหาหนทางแกไขปญหา ประชาชนและดานแรงจูงใจที่จะไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมการพัฒนา สอดคลองกับงานวิจัยของประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2558) พบวา ขั้นตอนแรก 

ในการริเริ่มการบริหารงานศูนยยุติธรรมชุมชน หากการจัดต้ังมีคุณภาพตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ปจจัยนําเขาที่สําคัญของการจัดต้ังศูนยฯ ไดแก ทรัพยากรทางการบริหาร เชน โครงสรางบุคลากร 
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(เจาหนาที่และคณะกรรมการ) งบประมาณ วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน สถานที่

ปฏิบัติงาน เปนตน และตองสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการศูนยฯ และการประชาสัมพันธศูนยฯ ให

เปนที่รูจักของประชาชนในชุมชน 2. ขอเสนอแนะดานการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารองศูนยละ 25,000 บาท และขอเสนอแนะในดานการดําเนินงานของ

ศูนยฯ คือ เสริมสรางการมีสวนรวม ความรู ความเขาใจดานกฎหมายใหกับคณะกรรมการศูนยฯ และ

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธัศฐชาพัฒน ยุกตานนท, บรรพต วิรุณราชและภัทรี ฟรีสตัด (2560) 

พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูประนีประนอมคือ ควรมีการอบรมใหความรูดานกฎหมายแรงงาน 

รวมถึงดานการเจรจาไกลเกลี่ยและจิตวิทยาในการเจรจาตอรองทักษะในการสรุปความและจับประเด็น

ที่สําคัญจัดรวบรวมคดีตัวอยาง สรางกลุมสัมพันธใหทํากรณีศึกษาจัดใหมีการศึกษาดูงานตามสถานที่

ประกอบการ 

 

 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนโดยมีปจจัยที่สงผลตอบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดังตอไปคือ 1. ปจจัยดานจิตอาสา 2. การใหความสําคัญแก

ยุติธรรมชุมชน รวมถึงมีการสนับสนุน การประสานงานและมีการติดตามศูนยยุติธรรมชุมชน 

3. การสนับสนุนตามปจจัยหลัก 4M 4. พ้ืนที่ 5. สถานที่ต้ัง 6. ความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับของ

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 8. ความรู ทักษะของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 9. การ

ไดรับความรูดานกฎหมายเพ่ิมเติมและ 10. วิสัยทัศนของผูบริหารทองถิ่นและเมื่อจําแนกตามศักยภาพ

ของศูนยที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D พบวา ศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเกรด A และเกรด D 

มีปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนแตกตางกันคือ ปจจัยดานการ

ประสานงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล นโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหาร การบูรณาการและ 

เมื่อทําการทดสอบทางสถิติเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพเกรด A และ D พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวม พ้ืนที่ จิตอาสา บุคลากรและประสบการณ 

การยอมรับ/ความศรัทธา นโยบาย วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การสนับสนุน การบูรณาการ 

วิสัยทัศนของผูบริหาร งบประมาณและสถานที่ต้ังสงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยฯ ที่มี

ศักยภาพเกรด A และ D ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของวิสวาจี จิตอารีย (2556) 

พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร ใชปจจัยดาน

ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความสัมพันธกับผูรวมงาน 

นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงานและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนตัวพยากรณ พบวา 

ปจจัยดานความสําเร็จของงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของเครือขาย

ยุติธรรมชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร ไดรอยละ 21.20 สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกริญน ทอดสูงเนิน

และอรนันท กลันทปุระ (2557) พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
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แหงน้ียังประกอบดวยบทบาทของอาสาสมัครที่ทําหนาที่ ไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งมีความรูและ 

ความชํานาญในเร่ืองที่ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทการประชาสัมพันธใหความรูและคําแนะนํา 

แกคนในทองถิ่น มีสถานที่ต้ังในระยะทางที่เหมาะสม การเดินทางสะดวกและหางาย มีบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณรวี โสภา, เรืองยศ จันทรสามารถ, 

เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพรและรังสรรค สิงหเลิศ (2551) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบลพ้ืนที่จังหวัด

หนองคายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ การไดรับ

การสนับสนุนจากสวนราชการหรือองคกร การยอมรับนับถือและการไดรับการฝกอบรม โดยม ี

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.713 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัว

แปรตามไดรอยละ 50.80 สอดคลองกับงานวิจัยวิชัย ปรางคจันทรและกานต เสกขุนทด (2559) พบวา

1. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรวมอยูใน

ระดับมากทั้ง 2 ปจจัย โดยปจจัยดานการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไป

หานอย 3 ลําดับไดแก ดานการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงานและการเสริมสรางความเขมแข็ง 

สวนปจจัยดานหลักธรรมาภิบาลอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

3 ลําดับไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคาและหลักการมีสวนรวม 2. ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค การใหบริการอยาง

ตอเน่ืองและการใหบริการอยางเพียงพอสอดคลองกับงานวิจัยของธนิดา หิรัญคํา (2558) พบวา ปจจัย

ที่สงผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนในเครือขายยุติธรรมชุมชนมีดังน้ี ดานการ

สนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําจะตองเปนผูมีความรูมีประสบการณมีศักยภาพสามารถรวมกลุมชาวบาน

เพ่ือหาหนทางแกไขปญหา ประชาชนและดานแรงจูงใจที่จะไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมการพัฒนา แตเมื่อทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา แตกตางจากงานวิจัย

ของวิชัย ปรางคจันทรและกานต เสกขุนทด (2559) พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พบวา 

ปจจัยดานการดําเนินงานและปจจัยดานหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่าอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 

 

 

 



   319 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ขอเสนอเชิงปฏิบัติ 

 

 5.3.1.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับศูนยยุติธรรมชุมชน 

- ระยะเวลา 1-2 ป  

  1. ศูนยยุติธรรมชุมชนตองสงเสริมการสรางความรูความเขาใจใหแกคณะกรรมการ 

ศูนยฯ เก่ียวกับบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน โดยมีการจัดอบรมศักยภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ตลอดจนการสงคณะกรรมการศูนยฯ เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนยฯ 

  2. ศูนยยุติธรรมชุมชนตองมีคณะกรรมการศูนยฯ ใหครบทุกตําแหนงและมีเจาหนาที่

ของศูนยฯ อยูประจํา ณ ศูนยยุติธรรมชุมชน (สถานที่ ต้ัง) ของตนเอง โดยการจัดสรรบุคลากร 

จากสวนกลางหรือเปดรับสมัครเจาหนาที่เพ่ือทําการปฏิบัติหนาที่ในศูนยยุติธรรมชุมชนโดยเฉพาะ 

  3. ศูนยยุติธรรมชุมชนตองสรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนในพ้ืนที่โดยนําเสนอ

กรณีศึกษาใหประชาชนไดรับทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนผานชองทางตางๆ เชน การออกเสียงตามสายภายในหมูบาน การประชาสัมพันธ

ผานงานในชุมชน เชน งานวัด งานฌาปนกิจศพ เปนตน  

 - ระยะเวลา 3-4 ป 

  1. ศูนยยุติธรรมชุมชนทุกศูนยทั่วประเทศตองมีสถานที่ ต้ังเปนของตนเองและ 

มีเจาหนาที่ประจําศูนยฯ เพ่ือใหคําปรึกษาแกประชาชนกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความเดือดรอน 

โดยกระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรพ้ืนที่ใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนที่ยังไมมีที่ต้ังเปนของตัวเองใหมีสถานที่

ที่ชัดเจนและประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

 

 5.3.1.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

 - ระยะเวลา 1-2 ป  

  1. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตองมีความถี่หรือระยะเวลาในการนิเทศ การลงพ้ืนที่

เพ่ือใหคําแนะนําแกศูนยยุติธรรมชุมชมเพ่ือสงเสริมความรูความใจดานภารกิจใหแกคณะกรรมการ

ศูนยฯ ซึ่งวิธีการคือ มีการวางในการลงนิเทศศูนยใน 1 สัปดาห เจาหนาที่ของยุติธรรมจังหวัดตองลง

นิเทศศูนยจํานวนก่ีศูนยฯ ตออัตราสวนของเจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัดและภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ยุติธรรมจังหวัดตองนิเทศศูนยฯ ขั้นตํ่ากี่ศูนยฯ เปนตน 
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  2. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตองจัดกิจกรรมหรือจัดโครงการภายในจังหวัดเพ่ือให

ศูนยยุติธรรมภายในจังหวัดไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจนการถายทอดและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการดําเนินงานซึ่งกันและกัน เชน การจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

คณะกรรมการศูนยฯ การจัดโครงการอบรมสรางความรูความเขาใจในภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน  

  3. สํานักงานยุติธรรมธรรมจังหวัดตองมีการติดตามประเมินผลถึงศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนในรอบ 6 เดือนหรือ 1 ป และมีรางวัลเพ่ือเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณตางๆ ในการดําเนินงาน 

การสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพ่ิมเติมในการดําเนินกิจกรรม เมื่อศูนยยุติธรรมสามารถพัฒนา

ตนเองใหผานเกณฑการประเมินผลของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

 

 5.3.1.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกระทรวงยุติธรรม 

 - ระยะเวลา 1-2 ป 

  1. กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอการจัดต้ังศูนยยุติธรรมทั้ง

ประเทศเพ่ือใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินงานและจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการจัดสรรบุคลากรจากสวนกลางไปปฏิบัติหนาที่ เชน โครงการคืน

เจาหนาที่กลับภูมิลําเนาโดยสมัครใจ เปนตน  

  2. กระทรวงยุติธรรมตองจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปใชใน

การปฏิบัติงานของศูนยฯ เชน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยยุติธรรมชุมชนและใชในการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน การจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

เปนตน โดยสามารถต้ังโครงการและเบิกงบประมาณจากสวนกลางได  

  3. การจัดสรรสรรวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสํานักงานตางๆ เชน คอมพิวเตอร 

เครื่องปริ้น เครื่องถายเอกสาร กระดาษ เปนตน ใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ เลขานุการศูนยฯ ตลอดจนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน โดยสามารถต้ังเบิก 

จากกองคลังได 

  4. กระทรวงยุติธรรมตองกํากับนโยบายกระตุนใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการและ

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและจริงจังเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการอยางแทจริง 

 - ระยะเวลา 3-4 ป  

  1. ตองมีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน เชน 

การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนยยุติธรรมชุมชน 

  2. ตองมีแผนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 



   321 
 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 5.3.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงยุติธรรม 

 - ระยะเวลา 1-2 ป  

          1. กระทรวงยุติธรรมตองมีการผลักดันพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ..... ให

รองรับตอการปฏิบัติหนาที่ของยุติธรรมจังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

          2. กระทรวงยุติธรรม ควรสรางความรวมมือ (Memorandum of Understanding) 

กับสํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการจัดสรร

งบประมาณใหแกศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือนําไปขับเคลื่อนนโยบายและชวยเหลือ แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

          3. กระทรวงยุติธรรมตองกําหนดแผนแมบทการดําเนินงานบรรจุในยุทธศาสตรของ

กระทรวงยุติธรรมและตองมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

           4. กระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายการพัฒนาเช่ือมโยงกับการใชทรัพยากรตางๆ ใน

ชุมชนและทุนทางสังคมของแตละชุมชนในลักษณะการตอยอดเพ่ือใหยุติธรรมชุมชนเปนของชุมชน

อยางแทจริง  

           5. กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย ควรมีการบูรณาการนโยบายรวมกัน 

ในการต้ังงานยุติธรรมชุมชนขึ้นในเทศบาล ทองถิ่นหรือองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

           6. กระทรวงยุติธรรมตองมีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการเบิกจายเบ้ียเลี้ยงอยางชัดเจน 

  7. กระทรวงยุติธรรมตองจัดทําแผนปฏิบัติการยุติธรรมชุดชนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือ

ผลักดันยุทธศาสตร แผนการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับยุติธรรมชุมชน 

 

 5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

 1. ควรมีการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในเกรด B และเกรด C  

 2. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจ

กระทรวงยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในเกรด B และเกรด C  

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในเกรด B และเกรด C 
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4. ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในเกรด B และ 

เกรด C ภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 5. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบ/โครงสรางของคณะกรรมการที่เหมาะสมหรือสอดคลองกับ

บริบทของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 6. ควรมีศึกษาถึงการกําหนดงบประมาณที่เหมาะสมกับกับศูนยยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ 

ที่แตกตางกันออกไป 
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1. ภาคเหนือ 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

เชียงใหม 

(สาขาฝาง) 

ฝาง อบต.โปงนํ้ารอน   

 แมอาย อบต.สันตนหมื้อ   

เชียงใหม จอมทอง ต.บานหลวง พราว ต.บานโปง 

 เวียงแหง ต.เมืองแหง สันทราย ต.สันทรายหลวง 

  ต.เปยงหลวง ฮอด ต.นาคอเรือ 

 ดอยเตา ต.ดอยเตา   

 ดอยเสก็ด ต.แมคือ   

  ทต.ดอยสะเก็ด   

 ดอยหลอ ต.ดอยหลอ   

  ต.ยางคราม   

 เมือง ต.ทาศาลา   

  ต.หนองปาครั่ง   

 แมแจม ต.ชางเคิ่ง   

  ทต.แมแจม   

 แมริม ต.ริมใต   

  ต.แมสา   

  ต.ดอนแกว   

 แมวาง ต.ทุงรวงทอง   

  อบต.ดอนเปา   

  ต.ทุงป   

 แมออน ต.ออนเหนือ   

  ต.ทาเหนือ   

 สะเมิง ต.สะเมิงใต   

 สันกําแพง ต.บวกคาง   
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ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  ต.หวยทราย   

 สันทราย ต.เจดีแมครัว   

 สันปาตอง อบต.บานกลาง   

  ต.ยุหวา   

 สารภี ต.ไชยสถาน   

 หางดง ต.หารแกว   

 อมกอย ทต.อมกอย   

 ฮอด ต.หางดง (ทาขาม)   

เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน   

  เทศบาลนคร

เชียงราย 

  

  อบจ.   

  ปาออดอนชัย   

  นางแล   

  แมขาวตม   

  ทาสุด   

  สันทราย   

  ดอยฮาง   

  รอบเวียง   

  แมยาว   

  แมกรณ   

  ริมกก   

 พาน ทรายขาว   

  สันกลาง   

  สันมะเค็ด   

  ทานตะวัน   

  เวียงหาว   

  มวงคํา   
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ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  แมเย็น   

  ทต.เมืองพราน   

  เจริญเมือง   

  สันติสุข   

 เวียงชัย เวียงเหนือ   

  สิริเวียงชัย   

  ผางาม   

  เมืองชุม   

 พญาเม็งราย พญาเม็งราย   

  เม็งราย   

  ไมยา   

 แมจัน จอมสวรรค   

  ศรีค้ํา   

  จันจวา   

  แมคํา   

  ทต.แมจัน   

 เวียงปาเปา เวียง   

  สันสล ี   

  เวียงกาหลง   

  เวียงปาเปา   

  ปาง้ิว   

  แมเจดียใหม   

  แมเจยดี   

  บานโปง   

  แมขะจาน   

 แมสรวย ทต.เจดียหลวง   

  ปาแดด   

  แมพริก   
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อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  เวียงสรวย   

  ทากอ   

  ศรีถอย   

 ปาแดด โรงชาง   

  สันมะคา   

  ปาแดด   

 เชียงของ เวียง   

  หวยซอ   

  ศรีดอยชัย   

  สถาน   

  ริมโขง   

  เวียงเชียงของ   

 ดอยหลวง ปากอ   

  โชคชัย   

  ปงนอย   

 เชียงแสน เวียงเชียงแสน   

  เวียง   

  บานแซว   

  ปาสัก   

 เวียงแกน มวงยาย   

  ทาขาม   

 แมสาย ทต.หวยไคร   

  แมสาย   

  อบต.หวยไคร   

  ศรีเมืองชุม   

  แมสายมิตรภาพ   

  เวียงพางคํา   

  โปงงาม   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

 ขุนตาล ทต.ตา   

  อบต.ตา   

  ปาตาล   

  ยางฮอม   

 เทิง แมลอย   

  เชียงเคี่ยง   

  หงาว   

  เวียง   

  ตับเตา   

  ศรีดอนชัย   

  ปลอง   

  บานปลอง   

 เวียงเชียงรุง ดงมหาวัน   

  บานเหลา   

  ปาซาง   

  ทุงกอ   

 แมลาว อบต.ปากอดํา   

  จอมหมอกแกว   

  ทต.ปากอดํา   

  ดงมะดะ   

  แมลาว   

  โปรงแพร   

 แมฟาหลวง แมสลองใน   

  แมฟาหลวง   

  เทอดไทย   

  แมสลองนอก   

เพชรบูรณ - - - - 

แพร เมืองแพร ต.เหมืองหมอ   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  ทต.ทุงโฮง   

  ทต.ทุงกวาง   

 สูงเมน ต.หัวฝาย   

  ต.ดอนมูล   

  ต.นํ้าชํา   

  ต.บานเหลา   

 เดนชัย ทต.เดนชัย   

 สอง ต.บานหนุน   

  ต.ทุงนาว   

 ลอง ทต.ปากกาง   

 รองกวาง ต.นํ้าเลา   

 วังช้ิน ทต.วังช้ิน   

แมฮองสอน   เมืองแมฮอง

สอน 

ต.หวยผา 

    ทต. 

เมืองแมฮองสอน 

   ปาย ต.โปงสา 

   แมลานอย ต.ขุนแมลา 

   แมสะเรียง ต.แมสะเรียง 

กําแพงเพชร เมือง ทต. 

นิคมทุงโพธ์ิทะเล 

  

  ต.สระแกว   

 ขาณุวรลักษบุรี ทต. 

ขาณุวรลักษบุรี 

  

  ท.เมืองปางมะคา   

 ไทรงาม ทต.ไทรงาม   

 คลองลาน ทต. 

คลองลานพัฒนา 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

 คลองขลุง ต.คลองขลุง   

 พรานกระตาย ต.ถ้ํากระตายทอง   

 โกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู   

ตาก  

(สาขาแมสอด) 

- - - - 

ตาก - - - - 

นครสวรรค เมือง

นครสวรรค 

อบต. 

นครสวรรคออก 

  

  อบต.นครสวรรค

ตก 

  

  อบต.แควใหญ   

 โกรกพระ อบต.เนินกวาว   

  อบต.ศาลาแดง   

  อบต.ยางตาล   

 หนองบัว อบต.หนองบัว   

  อบต.หวยถั่วใต   

 ชุมแสง อบต.โคกหมอ   

  อบต.ทับกฤชใต   

 บรรพตพิสัย ทต.บานแดน   

  อบต.หนองตางู   

  อบต.ดานชาง   

 เกาเลี้ยว อบต.หัวดง   

  อบต.หนองเตา   

 ตาคล ี เทศบาลเมืองตาคล ี   

  อบต.หนองโพ   

 ตากฟา อบต.สุขสําราญ   

  อบต.พุนกยูง   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

 พยุหะคีรี ทต. 

ทานํ้าออยมวงหัก 

  

  อบต.นํ้าทรง   

 ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ   

  อบต.สระแกว   

 ไพศาล ี ทต.ไพศาล ี   

  อบต.โพธ์ิประสาท   

  อบต.วังนํ้าลัด   

 ทาตะโก ทต.ทาตะโก   

  อบต.หนองหลวง   

 แมวงก อบต.เขาชนกัน   

  อบต.แมวงก   

 ชุมตาบง อบต.ปางสวรรค   

  อบต.ชุมตาบง   

 แมเปน อบต.แมเปน   

นาน ทุงชาง ปอน ทาวังผา ปาคา 

 นาหมื่น บอแกว  ยม 

 ภูเพียง นํ้าเกี๋ยน  ริม 

 เมือง เทศบาลเมืองนาน นานอย เชียงของ 

  ผาสิงห  นานอย 

 เวียงสา กลางเวียง  นํ้าตก 

  ขึ่ง  สถาน 

   นาหมื่น นาทะนุง 

    ปงหลวง 

    เมืองลี 

   บอเกลือ ดงพญา 

    บอเกลือใต 

    บอเกลือเหนือ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

    ภูฟา 

   บานหลวง บานพ้ี 

    บานฟา 

    ปาคาหลวง 

    สวด 

   ปว แงง 

    เจดียชัย 

    ไชยวัฒนา 

    ปว 

    ปากลาง 

    ภูคา 

    วรนคร 

    ศิลาแลง 

    สกาด 

    สถาน 

    อวน 

   ภูเพียง ทานาว 

    นํ้าแกน 

    ฝายแกว 

    มวงต๊ึด 

   เมือง กองควาย 

    ไชยสถาน 

    ดูใต 

    ถืมตอง 

    นาซาว 

    บอ 

    สวก 

    สะเนียน 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

   แมจริม นํ้าปาย 

    นํ้าพาง 

    แมจริม 

    หมอเมือง 

   เวียงสา จอมจันทร 

    ตาลชุม 

    ทุงศรีทอง 

    นาเหลือง 

    นํ้าปว 

    ปงสนุก 

    แมสา 

    แมสาคร 

    สาน 

    สานนาหนองใหม 

    ไหลนาน 

    อายนาไลย 

   สองแคว ชนแดน 

    ยอด 

   สันติสุข ปาแลวหลาวง 

    พงษ 

ลําพนู เมืองลําพูน ทต.ริมปง เมืองลําพูน ทต.หนองชางคืน 

  ทต.อุโมงค  ท.เมืองลําพูน 

  ทต.เวียงยอง  ทต.บานกลาง 

  ทต.ตนธง  ทต.เหมืองงา 

 ลี้ ทต.ปาไผ  ทต.ประตูปา 

 ทุงหัวชาง ศยช.อบต.บานปวง  ทต.ทาเชียงทอง 

   แมทา ทต.ทากาศ 

    ทต.ทากาศเหนือ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

    ทต.ทาขุมเงิน 

    ทต.อบต. 

ทาแมลอบ 

   ปาชาง นํ้าดิบ 

    บานเรือน 

    ทาตุม 

   บาโฮง ทต.บานโฮง 

    เวียงกานต 

   ลี้ ดงดํา 

    นาทราย 

    แมลาน 

    เวียงแกว 

   ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง 

พะเยา เมืองพะเยา ต.บานตํ๊า   

  ต.แมปม   

 ดอกคําใต ต.ดงสุวรรณ   

  ต.ดอนศรีชุม   

 จุน ต.จุน   

 เชียงมวน ต.สระ   

  ต.เชียงมวน   

  ต.เชียงคํา   

 ภูชาง ต.สบบง   

  ต.ทุงกลวย   

พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ทาฬอ     

  ทาฬอ   

 บางมูลนาก ทต.เนินมะกอก   

พิษณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม   

  ต.บานไร   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  ต.โคกสลุด   

  ต.นครปาหมาก   

  ทต.หวยแกว   

  ต.ไผลอม   

  ทต.เนินกุม   

  ต.ทาตาล   

  ทต.สนามคล ี   

 บางระกํา ต.วังอิทก   

  ทต.ปลักแรด   

  ทต.พันเสา   

  ทต. 

บางระกําเมืองใหม 

  

  ต.บอทอง   

  ต.ชุมแสงสงคราม   

 เนินมะปราง ต.ชมพู   

  ทต.ไทรยอย   

  ทต.บานมุง   

  ต. 

บานอยซุมขี้เหล็ก 

  

  ต.วังโพรง   

 วัดโบสถ ทต.วัดโบสถ   

  ต.บานยาง   

 นครไทย ต.นาบัว   

  ต.นครชุม   

  ทต.นครไทย   

  ทต.บานแยง   

 ชาติตระการ ต.บอภาค   

  ต.ปาแดง   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

  ทต.ปาแดง   

  ต.ทาสะแก   

 วังทอง ทาหมื่นราม   

  วังพิกุล   

 พรหมพิราม ดงประคํา   

  พรหมพิราม   

  ทาชาง   

  มะตอง   

  หอกลอง   

  ทับยายเชียง   

  หนองแขม   

 เมือง ต.มะขามสูง   

  ต.วัดพริก   

  ต.จอมทอง   

  ต.ทาโพธ์ิ   

  ต.ไผขอดอน   

  ทต.พลายชุมพล   

  ต.ปากโทก   

  ต.วัดจันทร   

  ต.ดอนทอง   

  เทศบาลเมือง

อรัญญิก 

  

ลําปาง - - - - 

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ต.บานสวน   

 ทุงเสลี่ยม ต.กลางดง   

 สวรรคโลก ต.ในเมือง   

อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ต.วังกะพ้ี   

 ทองแสนขัน ต.ผักขวง   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชน เกรด D 

 พิชัย ต.คอรุม   

  ต.ไรออย   

  ต.บานดารา   

 ตรอน ต.วังแดง   

 ทาปลา ทต.ทาปลา   

 ลับแล ทต.พระเสด็จ   

  อบต.ชัยจุมพล   

  อบต.ฝายหลวง   

อุทัยธาน ี เมือง เทศบาลเมือง

อุทัยธานี 

  

  ต.ทาซุง   

 ทัพทัน ทต.ตลุกดู   

 สวางอารมณ ทต.พลวงสองนาง   

 หวยคต ต.ทองหลาง   

 ลานสัก ระบํา   

 

2. ภาคกลาง 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

กาญจนบรุ ี ทามะกา ต.ดอนขมิ้น   

ชัยนาท วัดสิงห ต.วัดสิงห   

  ต.มะขามเฒา   

  ต.วังหมัน   

 สรรคบุร ี ต.แพรกศรีราชา   

  ต.สรรคบุรี   

  ต.ดงคอน   

  ต.หวยกรด   

  ต.บางขุด   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.เที่ยงแท   

 สรรพยา ต.สรรพยา   

  ต.บางหลวง   

  ต.หาดอาษา   

  ต.เขาแกว   

 หันคา ทต.หันคา   

  ต.หวยงู   

  ต.บานเช่ียน   

 หนองมะโมง ต.วังตะเคียน   

 เนินขาม ต.กะบกเต้ีย   

นครนายก เมือง ต.ดงละคร   

  ต.สาริกา   

  ต.ทาชาง   

  ต.วังกระโจม   

  ทต.นครนายก   

 องครักษ ต.บางสมบูรณ   

 ปากพล ี ต.เกาะหวาย   

นครปฐม เมือง ต.มาบแค   

  ต.บางแขม   

 นครชัยศรี ต.นครชัยศรี 1   

  ต.ศีรษะทอง   

  ต.ทาตําหนัก   

  ต.ดอนแฝก   

  ต.ไทยาวาส   

 สามพราน ต.ออมใหญ   

  ต.ไรขิง   

  ต.ทาขาม   

 กําแพงแสน ต.หวยขวาง   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.หนองกระทุม   

  ต.ทุงขวาง   

  ต.สระพัฒนา   

 พุทธมณฑล ต.ศาลายา 1   

 ดอนตูม ต.สามงาม   

  ต.ดอนรวก   

  ต.หวยพระ   

  ต.บานหลวง   

 บางเลน ต.ลําพญา 1   

  ต.บางเลน 1   

  ต.ลําพญา 2   

  ต.บางเลน 2   

  ต.บางหลวง 2   

นนทบุร ี เมืองนนทบุรี เทศบาลเมือง 

บางศรีเมือง 

  

  เทศบาลเมืองบาง

ศรีเมือง(เดิม) 

  

  ต.บางกราง (เดิม)   

 ปากเกร็ด ต.คลองพระอุดม 

(เดิม) 

  

  ต.ทาอิฐ (เดิม)   

  เทศบาลนคร 

ปากเกร็ด 

  

 บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา 

(เดิม) 

  

  ต.บางบัวทอง   

 บางใหญ ต.บางแมนาง   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 บางกรวย เทศบาลเมือง 

บางกรวย (เดิม) 

  

ปทุมธาน ี เมือง ต.บางปรอก   

  ต.บานกระแชง   

 ธัญบุรี ต.ประชาธิปตย   

  ต.บึงย่ีโถ   

 สามโคก ต.กระแชง   

 คลองหลวง ต.คลองหก   

  ต.คลองหา   

 ลําลูกกา ทต.ลําลูกกา   

  เทศบาลเมืองคูคต   

 หนองเสือ ต.หนองสามวัง   

ปราจีนบุร ี - - - - 

ราชบรุ ี เมือง ทต.หลักเมือง   

  ต.คุงนํ้าวน   

 ปากทอ ต.ยางหัก   

 โพธาราม ต.บานสิงห   

  ต.บานฆอง   

 บางแพ ต.วัดแกว   

  ต.วังเย็น   

 วัดเพลง ต.วัดเพลง   

 บานคา ต.หนองพันจันทร   

 จอมบึง ต.จอมบึง   

ลพบรุ ี เมือง ต.ถนนใหญ เมือง ต.โคกตูม 

 บานหมี ่ ต.บานทราย  ทต.ปาตาล 

 พัฒนานิคม ต.ดีลัง  ต.ทายตลาด 

 ทาหลวง ทต.บานทาหลวง  ต.โพธ์ิตรุ 

  ต.หนองผักแวน  ต.โคกลําพาน 



350 

 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 หนองมวง ต.ชอนสารเดช  ต.ตะลุง 

  ต.ชอนสมบูรณ  ต.ทะเลชุบศร 

    ต.ง้ิวราย 

    ต.พรหมมาสตร 

   บานหมี ่ ต. 

บางกะพ้ีดงพลับ 

    เชียงงา 

    ต.ชอนมวง 

    ต.โพนทอง 

    ต.พุคา 

    ต.สายหวยแกว 

    ต.หนอทรายขาว 

    ต.หนองเมือง 

    ต.บางขาม 

   พัฒนานิคม ต.แกงเสือเตน 

    ต.มะนาวหวาน 

    ต.หวยขุนราม 

    ต.ชอนนอย 

    ต.นํ้าสุด 

   โคกสําโรง ต.โคกสําโรง 

    ต.ถลุงเหล็ก 

    ต.หลุมขาว 

    ต.วังเพลิง 

    ต.วังจั่น 

   ทาวุง ทต.ทาวุง 

    ทต.โคกสลุด 

    ทต.บางงา 

    ต.บางลี่ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    ต.บานเบิก 

   ทาหลวง ต.ซับจําปา 

   หนองมวง  ต.หนองมวง 

    ต.ดงดินแดง 

    ต.ยางโทน 

   ชัยบาดาล ต.ลํานารายณ 

     ต. 

นิคมลํานารายณ 

    ต.ชัยบาดาล 

    ต.ทาดินดํา 

    ต.มวงคอม 

    ต.ศิลาทิพย 

    ต.หวยหิน 

    ต.หนองยายโตะ 

    ต.นาโสม 

    ต.บัวชุม 

    ต. 

บานใหมสามัคคี 

   สระโบสถ ต.นิยมชัย 

   ลําสนธิ ต.หนองรี 

    ต.เขารวก 

    ต.ลําสนธิ 

   โคกเจริญ ต.โคกเจริญ 

    ต.ยางราก 

สมุทรปราการ บางพลี ต.บางแกว   

  ต.บางโฉลง   

 บางเสาธง ต.บางเสาธง   

สมุทรสงคราม     
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

สมุทรสาคร เมือง ต.บานเกาะ   

  ต.โคกขาม   

  ต.บางปลา   

  ต.บางหญาแพรก   

  ต.พันทายนรสิงห   

 กระทุมแบน ต.คลองมะเด่ือ   

  ต.สวนหลวง   

 บานแพว ต.หลักหา   

  ต.เกษตรพัฒนา   

  ต.อําแพง   

สระแกว เมืองสระแกว ต.บานแกง   

  ต.โคกปฆอง   

 อรัญประเทศ ต.เมืองไผ   

 วัฒนานคร ต.ชองกุม   

 คลองหาด ทต.คลองหาด   

 อ.ตาพระยา ต.ทัพราช   

 อ.วังนํ้าเย็น เทศบาลเมือง 

วังนํ้าเย็น 

  

 อ.เขาฉกรรจ ต.เขาสามสิบ   

 อ.โคกสูง ต.หนองมวง   

 อ.วังสมบูรณ ต.วังใหม   

สระบุร ี พระพุทธบาท ทต.พุกราง   

 แกงคอย ต.บานปา   

 บานหมอ ต.ไผขวาง   

สิงหบรุ ี คายบางระจันทร ต.ทาขาม   

สุพรรณบรุ ี เมือง ทต.ทาเสด็จ   

  ต.สวนแตง   

 สองพ่ีนอง ต.ศรีสําราญ   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 อูทอง ทต.เจดีย   

  ทต.สระยายโสม   

  ต.พลับพลาไชย   

  ต.บานดอน   

 หนองหญาไซ ต.หนองขาม   

 ศรีประจันต ทต.วังยาง   

 เดิมบาง ทต.เดิมบาง   

  ต.เขาพระ   

 ดอนเจดีย ต.สระกระโจม   

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง 

อโยธยา 

เสนา ต.สามตุม 

  ต.หันตรา   

  ต.บานปอม   

  ต.ลุมพล ี   

 อุทัย ต.ขาวเมา   

 วังนอย ต.ลําไทร   

 บางปะอิน ทต. 

พระอินทรราชา 

  

  ทต.ตลาดเกรียบ   

 บางไทร ทต.ราชคราม   

 เสนา ต.รางจรเข   

  ต.บานแพน   

  ทต.สามกอ   

  ทต.เจาเจ็ด   

 ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง   

  ต.หลักชัย   

 บางปะหัน ต.บางปะหัน   

  ต.โพธ์ิสามตน   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.พุทเลา   

  ต.ตานิม   

 นครหลวง ต.ปากจั่น   

  ต.แมลา   

 ภาชี ต.ดอนหญานาง   

  ต.ไผลอม   

 ทาเรือ ต.โพธ์ิเอน   

  ต.ทาหลวง   

 ผักไห ทต.ลาดชะโด   

  ต.นาคู   

 มหาราช ต.บางนา   

  ทต.มหาราช   

  ต.บานนา   

  ต.บานขวาง   

 บางบาล ทต.มหาพราหมณ   

อางทอง เมืองอางทอง ทต.โพสะ   

  ต.คลองวัว   

 วิเศษชัยชาญ ทต.สาวรองไห   

  ทต.มวงเต้ีย   

  ต.คลองขนาก   

  ต.หัวตะพาน   

  ต.หลักแกว   

 โพธ์ิทอง ทต.โพธ์ิทอง   

  ทต.รํามะสัก   

  ต.อางแกว   

 ไชโย ทต.เกษไชโย   

 แสวงหา ต.ศรีพราน   

เพชรบุร ี   เมืองเพชรบุรี ต.หนองโสน 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    ต.ตนมะพราว 

    ต.ธงชัย 

    ทต.หาดเจา

สําราญ 

    ทต.หัวสะพาน 

    ต.โพพระ 

    ต.นาพันสาม 

    ต.บานหมอ 

    ต.หนองพลับ 

   หนองหญา

ปลอง 

ต.ทาตะครอ 

    ต. 

ยางนํ้ากลัดใต- 

เหนือ 

   ทายาง ต.หนองจอก 

    ทต.ทาแลง 

    ต.มาบปลาเคา 

    ทต.ทาไมรวก 

    ทต.หนองจอก 

    ต.ทาคอย 

    ต.เขากระปุก 

    ต.วังไคร 

    ต.ยางหยอง 

   เขายอย ต.หนองปลาไหล 

    ต.หวยโรง 

    ต.หนองชุมพล

เหนือ 

    ต.หนองปรง 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

   แกงกระจาน ต.แกงกระจาน 

    ต.ปาเด็ง 

    ต.พุสวรรค 

    ต.หวยแมเพรียง 

    ต.วังจันทร 

   ชะอํา ต.สามพระยา 

   บานแหลม ต.ทาแรงออก 

    ต.บานแหลม 

    ต.แหลมผักเบ้ีย 

    ต.ปากทะเล 

    ต.บางตะบูน 

    ต.ทาแรง 

    ต.บางขุนไทร 

   บานลาด ต.โรงเข 

    ต.บานทาน 

    ต.หนองกะปุ 

    ต.หนองกระเจ็ด 

    ต.หวยลึก 

    ต.บานหาด 

    ต.ตําหรุ 

ประจวบคีรีขนัธ - - - - 

 

3. เศรษฐกิจตะวันออก 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

จันทบุร ี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุร ี   

  ต.ทาชาง   

 ทาใหม ทม.ทาใหม   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 นายายอาม ทต.นายายอาม   

  ต.วังใหม   

ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว ต.ดอนฉิมพล ี เมืองฉะเชิงเทรา ต. 

คลองจุกกระเฌอ 

    ต.คลองนคร 

เน่ืองเขต 

    ต.คลองเปรง 

    ต. 

คลองอุดมชลจร 

    ต.บางขวัญ 

    ต.บานใหม 

    ต.วังตะเคียน 

   บางนํ้าเปรี้ยว ทต. 

บางนํ้าเปรี้ยว 

    ทต.บางขนาก 

    ทต.ดอนเกาะกา 

    ต.โพรงอากาศ 

   บางคลา ทต.ปากนํ้า 

    ต.บางกระเจ็ด 

    ต.บางสวน 

    ต.ทาทองหลาง 

    ต.สาวชะโงก 

   บางประกง ทต.ทาสะอาน 

    ทต.หอมศีล 

    ทต. 

บางวัวคณารักษ 

    ทต.บางสมัคร 

    ต.ทาสะอาน 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    ต.สองคลอง 

    ต.หอมศีล 

   บานโพธ์ิ ต.คลองขุด 

    ต.คลองบานโพธ์ิ 

    ต.คลองประเวศ 

    ต.บางกรูด 

    ต.สิบเอ็ดศอก 

    ต.หนองบัว 

   แปลงยาว ทต.หัวสําโรง 

    ทต.วังเย็น 

   สนามชัยเขต ต.ทุงพระยา 

    ต.ลาดกระทิง 

   คลองเขื่อน ต.บางเลา 

   พนมสารคาม ทต.พนมสารคาม 

    ทต.ทาถาน 

    ต.เกาะขนุน 

    ต.เขาหินซอน 

    ต.พนมสารคาม 

    ต.เมืองเกา 

    ต.หนองยาว 

    ต.หนองแหน 

ชลบรุ ี เมือง ทต.หวยกะป อําเภอเมือง ทต.คลองตําหร ุ

  อบต.หนองรี  ทต.ดอนหัวฬอ 

 พานทอง อบต. 

พานทองหนอกะขะ 

 ทม.ชลบุร ี

    ทต.บางทราย 

   พานทอง อบต. 

เกาะลอยบางหัก 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    อบต.โคกขี้หนอน 

    อบต.บางนาง 

    อบต.บานเกา 

    ทต.พานทอง 

    อบต.มาบโปง 

    อบต.หนาประดู 

   บานบึง ทต.หนองซ้ําซาก 

    ทต.หนองชาก 

    ทต.หัวกุญแจ 

    อบต.คลองก่ิว 

    อบต. 

หนองบอนแดง 

    อบต. 

หนองไผแกว 

    อบต. 

หนองอิรุณ 

   พนัสนิคม ทต.หมอนนาง 

    ทต.หัวถนน 

    อบต.โคกเพลาะ 

    อบต.ทาขาม 

    อบต.ทุงขวาง 

    อบต.นามะตูม 

    อบต.นาเริก 

    อบต.นาวังหิน 

    อบต.บานเซิด 

    อบต.ไรหลักทอง 

    อบต.วัดโบสถ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    อบต.สระ

สี่เหลี่ยม 

    อบต.หนองขยาด 

    อบต.หนองปรือ 

    อบต.หนองเหียง 

   บางละมุง ทต.ตะเคี้ยนเต้ีย 

    ทต.บางละมุง 

    ทต.โปง 

    ทม.หนองปรือ 

    เมืองพัทยา 

    อบต.เขาไมแกว 

   ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 

    ทต.บางพระ 

    เจาพระยาสุรสักด์ิ 

    ทม.ศรีราชา 

    อบต.เขาคันทรง 

    อบต.บอวิน 

   สัตหีบ ทม.สัตหีบ 

    ทต.เขตรอุดม

ศักด์ิ 

    อบต.แสมสาร 

   เกาะจันทร อบต.ทาบุญม ี

    ทต.เกาะจันทร 

   หนองใหญ ทต.หนองใหญ 

    อบต.เขาซก 

    อบต.คลองพลู 

    อบต.หางสูง 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    อบต. 

หนองเสือชาง 

   บอทอง ทต.ธาตุทอง 

    ทต.บอทอง 

    อบต. 

เกษตรสุวรรณ 

    อบต. 

บอกวางทอง 

    อบต.บอทอง 

    อบต.พลวงทอง 

    อบต.วัดสุวรรณ 

ตราด     

ระยอง แกลง อบต.กระแสบน   

 เมืองระยอง อบต.กระเฉด   

  เทศบาลเมือง 

มาบตาพุด 

  

  อบต.แกลง   

 บานคาย อบต.บางบุตร   

 วังจันทร อบต.พลงตาเอ่ียม   

 นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม   

 เขาชะเมา 

 

ทต.ชําฆอ   

 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

เลย     
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

นครราชสีมา เมือง ทต.หัวทะเล เมือง อบต. 

หนองกระทุม 

 ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ  อบต.สีมุม 

  อบต.บึงออ  อบต.บานเกาะ 

 ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง ครบุรี ทต. 

ไทรโยงไชยวาล 

  อบต.เมืองเกษตร  ทต.ครบุรีใต 

 คง ทต.เมืองคง  อบต.แชะ 

  ทต.เทพาลัย  อบต. 

สระวานพระยา 

  อบต.เทพาลัย จักรราช อบต.หินโคน 

  อบต.บานปรางค ประทาย อบต.หนองพลวง 

 ครบุรี ทต.จระเขหิน  อบต. 

หันหวยทราย 

  อบต.เฉลียง ปกธงชัย อบต.ตูม 

 จักรราช อบต.สีสุก  อบต.ดอน 

 เฉลิมพระ

เกียรติ 

อบต.ทาชาง  อบต.ภูหลวง 

  อบต.หนองยาง สีคิ้ว อบต.คลองไผ 

  อบต.พระพุทธ  อบต. 

หนองบัวนอย 

 ชุมพวง อบต.ตลาดไทร เทพารักษ อบต.บึงปรือ 

  อบต.โนนรัง ลําทะเมนชัย ศยช.ทต.ชองแมว 

 โชคชัย ทต.โชคชัย สีดา อบต. 

หนองตาดใหญ 

  อบต.ทาอาง   

 ดานขุนทด อบต.หินดาด   

  อบต.พันชนะ   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 โนนแดง ทต.โนนแดง   

 โนนไทย ทต.โคกสวาย   

  อบต.กําปง   

  อบต.สายออ   

 โนนสูง ทต.โนนสูง   

  ทต.ดอนหวาย   

  อบต.จันอัด   

 บัวใหญ เทศบาล 

เมืองบัวใหญ 

  

  อบต.กุดจอก   

  อบต.ดานชาง   

  อบต.หวยยาง   

 บานเหลื่อม ทต.บานเหลื่อม   

  อบต.วังโพธ์ิ   

 ประทาย อบต.โคกกลาง   

 ปากชอง ทต.หมูส ี   

 พิมาย อบต.สัมฤทธ์ิ   

 วังนํ้าเขียว อบต.วังนํ้าเขียว   

  อบต.ไทยสามัคคี   

  อบต.อุดมทรัพย   

 สีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว   

  อบต.บานหัน   

 สูงเนิน ทต.กุดจิก   

  อบต.สูงเนิน   

  อบต.มะเกลือเกา   

 เสิงสาง อบต.สระตะเคียน   

  อบต.สุขไพบูลย   

 หนองบุญมาก อบต.บานใหม   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 หองแถลง อบต.เมืองพลับพลา   

  อบต.หลุงตะเคียน   

 เทพารักษ อบต.สํานักตะคอ   

  อบต.หนองแวง   

 พระทองคํา ทต.สระพระ   

  อบต.พังเทียม   

 เมืองยาง อบต. 

ละหานปลาคาว 

  

 สีดา อบต.สีดา   

  อบต.สามเมือง   

กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทม.กาฬสินธุ   

  ทต.บึงวิชัย   

 กุฉินารายณ ทต.เหลาใหญ   

 หนองกุงศรี ทต.ดงมูล   

 ยางตลาด ทต.ยางตลาด   

  อบต.นาดี   

 ทาคันโท ทต.กุดจิก   

ขอนแกน เมือง ต.สาวะถี 

ณ ทต.สาวะถ ี

นํ้าพอง ต.บัวใหญ ณ 

อบต.บัวใหญ 

  ต.สําราญ 

ณ ทต.สําราญ 

 ศยช.ต.วังชัย 

ณ ทต.วังชัย   

  ต.โนนทอน 

ณ ทต.โนนทอน 

 ต.บัวเงิน 

ณ อบต.บัวเงิน 

 กระนวน ต.หนองโก 

ณ อบต.หนองโก 

  

  ต.หนองกุงใหญ ณ 

อบต. 

หนองกุงใหญ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.หวยยาง ณ ทต.

หวยยาง 

  

 ชุมแพ ต.นาหนองทุม ณ 

อบต.นาหนองทุม 

  

  ต.หนองเสาเลา ณ 

ทต.หนองเสาเลา 

  

  ต.ขัวเรียง ณ อบต.

ขัวเรียง 

  

  พล ต.โนนขา ณ อบต.

โนนขา 

  

 บานไผ ต.หินต้ัง ณ อบต. 

หินต้ัง   

  

 นํ้าพอง ต.วังชัย ณ อบต. 

วังชัย 

  

  ต.บานขาม ณ อบต.

บานขาม 

  

 หนองเรือ ต.โนนทัน ณ อบต.

โนนทัน 

  

  ต.กุดกวาง ณ ทต.

กุดกวาง 

  

 เปอยนอย ต.วังมวง ณ อบต. 

วังมวง 

  

 มัญจาคีร ี ต.หนองแปน ณ 

อบต.หนองแปน 

  

 ภูเวียง ต.ภูเวียง ณ อบต.ภู

เวียง 

  

  ต.นาชุมแสง 

ณ อบต.นาชุมแสง 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 ภูผามาน ต.ภูผามาน 

ณ ทต.ภูผามาน 

  

  ต.หวยมวง 

ณ อบต.หวยมวง 

  

 สีชมพู ต.บริบูรณ 

ณ อบต.บริบูรณ 

  

 บานฝาง ต.หนองบัว 

ณ ทต.หนองบัว 

  

 หนองสองหอง ต.สําโรง 

ณ อบต.สําโรง   

  

 ชนบท ต.หวยแก ณ อบต.

หวยแก 

  

 แวงนอย ต.แวงนอย 

ณ ทต.แวงนอย 

  

  ต.ละหานนา ณ 

อบต.ละหานนา 

  

 บานแฮด ต.บานแฮด ณ ทต.

บานแฮด 

  

 เขาสวนกวาง ต.ดงเมืองแอม ณ 

อบต.ดงเมืองแอม 

  

 โนนศิลา ต.โนนศิลา ณ ทต.

โนนศิลา 

  

 ซําสูง ต.บานโนน ณ อบต.

บานโนน 

  

 อุบลรัตน ต.นาคํา ณ ทต. 

นาคํา 

  

  ต.เขื่อนอุบลรัตน ณ 

อบต.เขื่อนอุบลรัตน 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 แวงใหญ ต.โนนสะอาด ณ 

อบต.โนนสะอาด 

  

 โคกโพธ์ิไชย ต.บานโคก ณ ทต.

บานโคก 

  

 เวียงเกา ต.เมืองเกาพัฒนา ณ 

อบต.เมืองเกาพัฒนา 

  

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ต.โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ต.บานคาย 

  ต.กุดตุม  ต.ลาดใหญ 

  ต.หนองนาแซง  ต.หวยบง 

  ต.บุงคลา  ทต.โคกสูง 

  ต.เมืองนอยใต เทพสถิต ต.หวยยายจิ๋ว 

 คอนสวรรค ทต.คอนสวรรค แกงครอ ต.หลุบคา 

  ต.โนนสะอาด  ศยช.ต. 

ทามะไฟหวาน 

  ต.หวยไร  ต.บานแกง 

  ต.หนองขาม  ต.หนองขาม 

 คอนสาร ต.ทุงนาเลา  ต.โคกกุง 

 จัตุรัส ต.บานขาม คอนสวรรค ต.ยางหวาย 

 ภูเขียว ทต.ธาตุทอง คอนสาร ต.ดงบัง 

 หนองบัวแดง ต.วังชมภู บานเขวา ทต.บานเขวา 

 หนองบัวระ

เหว 

ต.โสกปลาดุก  ทต.ตลาดแรง 

 เนินสงา ต.ตาเนิน บําเหน็จณรงค ทต. 

บําเหน็จณรงค 

  ต.กะฮาด  ต. 

โคกเพชรพัฒนา 

    ต.หัวทะเล 

    ต.เกาะมะนาว 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    ต.บานชวน 

   ภูเขียว ต.หนองตูม 

    ต.กวางโจน 

    กุดยม 

   หนองบัวแดง ต.หนองแวง 

    ต.ทาใหญ 

    ต.คูเมือง 

   ภักดีชุมพล ต.เจาทอง 

    ต.วังทอง 

    ต.แหลมทอง 

นครพนม ธาตุพนม อบต.นาถอน   

 นาแก อบต.นาเลียง   

 ปลาปาก อบต.หนองฮี   

 บานแพง เทศบาลบานแพง   

  อบต.นาเข   

 ศรีสงคราม อบต.หาดแพง   

  อบต.สามผง   

 โพนสวรรค อบต.นาหัวบอ   

 นาหวา อบต.ทาเรือ   

  อบต.นาคูณใหญ   

บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ต.นาสวรรค   

 บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง   

  ต.โพธ์ิหมากแขง   

 พรเจริญ ต.หนองหัวชาง   

 ศรีวิไล ต.นาสิงห   

บุรีรัมย บานกรวด ทต.บึงเจริญ   

 นางรอง ต.หนองโสน   

มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.โคกพระ โกสุมพิสัย ต.หนองเหล็ก 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 เมืองฯ ต.หวยแอง  ต.หนองบอน 

    ต.บลเลิงใต 

   เชียงยืน ทต.โพนทอง 

    ต.เหลาบัวบาน 

   นาเชือก ต.สําโรง 

    ต.หนองโพธ์ิ 

    ต.หนองเรือ 

   บรบือ ต.กําพ้ี 

    ต.โนนแดง 

    ต.หนองโก 

   ยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช 

   วาปปทุม ต.นาขา 

    ต.หนองแสน 

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ต.กุดแข   

  ต.ดงเย็น   

  ต.ผึ่งแดด   

  ต.คําอาฮวน   

  ต.คําปาหลาย   

 ดอนตาล ต.ดอนตาล   

 ดงหลวง ต.ดงหลวง   

ยโสธร เมืองยโสธร ต.ขุมเงิน   

  ต.นาสะไมย   

  ต.หนองหิน   

 คอวัง ต.เทศบาลคอวัง   

 มหาชนะชัย ต.มวง   

  ต.โคกนาโก   

 ปาต้ิว ทต.ปาต้ิว   

 ไทยเจริญ ต.นํ้าคํา   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 กุดชุม ต.โนนเปอย   

  ทต.กุดชุม   

 ทรายมูล ทต.ทรายมูล   

รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด มีศูนยเกรด A 

ทั้งหมด 3 ศูนย แต

เน่ืองจากทางศูนย

อําเภอเมืองรอยเอ็ด

ไมไดแจงรายช่ือศูนย

ดังกลาว จึงไม

ปรากฎรายช่ือศูนย

เกรด A ทั้ง 3 ศูนย 

  

 เกษตรวิสัย ทต.กูกาสิงห   

  ทต.เมืองบัว   

  อบต.กูกาสิงห   

  อบต.บานฝาง   

 ศรีสมเด็จ ทต.โพธ์ิทอง   

 โพธ์ิชัย ทต.ชัยวารี   

 พนมไพร ทต.พนมไพร   

 หนองฮี ทต.หนองฮี   

  อบต.ดูกอ่ึง   

 เสลภูม ิ ทต.เสลภูม ิ   

 สุวรรณภูม ิ อบต.สระค ู   

  อบต.ทุงศรีเมือง   

 โพนทอง ทต.โพนทอง   

  ทต.แวง   

 เมยวดี ทต.ชุมพร   

 หนองพอก ทต.หนองพอก   

  อบต.หนองพอก   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 จตุรพักตร

พิมาน 

ทต.หนองผือ   

  อบต.ศรีโคตร   

  อบต.ดูนอย   

 เชียงขวัญ อบต.พลับพลา   

  อบต.บานเขือง   

 เมืองสรวง ทต.กกกุง   

  ทต.คูเมือง   

 อาจสามารถ อบต.หนองบัว   

 ปทุมรัตต ทต.โนนสวรรค   

ศรีสะเกษ กันทรารมย ทต.กันทรารมย   

  อบต.โนนสัง   

  อบต.จาน   

  อบต.บัวนอย   

 ขุขันธ  อบต.หวยเหนือ   

  อบต.สําโรงตาเจ็น   

 ขุนหาญ ทต.กันทรอม   

  อบต.ภูฝาย   

 เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมือง 

ศรีสะเกษ 

  

สกลนคร เมือง ทต.ง้ิวดอน สวางแดนดิน อบต.ธาตุทอง 

 เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป   

  อบต.เจริญศลิป   

 วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย   

 วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล   

 พรรณานิคม ทต.ไร   

  อบต.เชิงชุม   

 คํากลาตา ทต.คํากลาตา   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ทต.แพด   

 สองดาว ทต.สองดาว   

  ทต.ทาศิลา   

  ทต. 

สองดาวหนองแดง 

  

  ทต.ปทุมวาป   

  ทต.วัฒนา   

 บานมวง ทต.บานมวง   

  อบต.ดงหมอทอง   

  อบต.โนนสะอาด   

  อบต.ดงหมอทองใต   

 โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ   

 พังโคน ทต.พังโคน   

  ทต.ไฮหยอง   

  อบต.ตนผึ้ง   

 โพนนาแกว ทต.เชียงสือ   

 อากาศอํานวย ทต.บะหวา   

  ทต.ทากอน   

  อบต.อากาศฯ   

  ทต.อากาศฯ   

 สวางแดนดิน ทต.โคกสีฯ   

  อบต.สวาง   

  อบต.คําสะอาด   

สุรินทร เมืองสุรินทร ต.ตาอ็อง   

  ทต.เมืองที   

  ต.บุฤๅษี   

 กาบเชิง ต.ดาน   

  ต.แนงมุด   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.ตะเคียน   

 เขวาสินรินทร ทต.เขวาสินรินทร   

  ต.ตากูก   

  ต.ปราสาททอง   

 จอมพระ ต.เมืองลีง   

 บัวเชด ต.สะเดา   

 ปราสาท ต.เช้ือเพลิง   

  ต.โคกสะอาด   

  ต.บานไทร   

สุรินทร 

(สาขารัตนบุร)ี 

รัตนบุรี ต.รัตนบุรี   

  ต.หนองบัวบาน   

 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก   

  ทต.สระขุด   

  ต.เมืองบัว   

  ต.ไพลขลา   

 ทาตูม ต.กระโพ   

  ต.พรมเทพ   

  ทต.เมืองแก   

 โนนนารายณ ต.คําผง   

  ต.หนองหลวง   

 สนม ต.หัวงัว   

  ต.หนองระฆัง   

  ต.หนองอียอ   

 สําโรงทาบ ทต.หมื่นศร ี   

  ต.เกาะแกว   

หนองคาย     
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

หนองบัวลําภู เมือง

หนองบัวลําภู 

ต.โนนทัน   

 ศรีบุญเรือง ทต.โนนสูงเปลือย   

 โนนสัง ทต.โนนสัง   

 นากลาง ทต.นากลาง   

  ต.โนนเมือง   

  ทต.ฝงแดง   

  ทต.อุทัยสวรรค   

 นาวัง ต.วังทอง   

 สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา   

อํานาจเจริญ เมือง โนนหนามแทง   

  ไกคํา   

  นายม   

  นาหมอมา   

 ลืออํานาจ เปอย   

 หัวตะพาน เทศบาลตําบล 

หัวตะพาน 

  

 เสนางคนิคม เสนางคนิคม   

 พนา พระเหลา   

 ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา   

 ชานุมาน ทต.ชานุมาน   

อุดรธาน ี เมือง ต.โนนสูง-นํ้าคํา เมือง ต.นาดี 

  ต.หมูมน กุมภวาป ต.เวียงคํา 

  ต.เชียงพิณ นํ้าโสม ต.โสมเย่ียม 

  ต.สามพราว นายูง ต.นายูง 

  ต.กุดสระ หนองหาน ต.สะแบง 

  ต.เชียงยืน  ต.หนองเม็ก 

(คําโคกสูง) 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.หนองไผ สรางคอม ต.สรางคอม 

  ต.นิคมสงเคราะห  เพ็ญ ต.จอมศรี 

 กุดจับ ต.กุดจับ บานผือ ต.หนองหัวคู 

  ต.เชียงเพ็ง   

  ต.สรางกอ   

  ต.สรางกอ (อบต.)   

  ต.เชียงเพ็ง (ยางชุม)   

 หนองวัวซอ ต.อูบมุง   

  ต.กุดหมากไฟ   

  ต.โนนหวาย   

 กุมภวาป ต.พันดอน   

  ต.กุมภวาป   

  ต.พันดอน  

(กงพานพันดอน) 

  

 นายูง ต.บานกอง (นํารอง)   

 บานดุง ต.บานจันทน 

(นํารอง) 

  

  ต.บานมวง   

 ศรีธาตุ ต.บานโปรง   

 วังสามหมอ ต.หนองหญาไซ   

 หนองหาน ต.บานยา   

  ต.พังงู   

  ต.ดอนหายโศก   

  ต.หนองหาน (ทต.)   

 ไชยวาน ต.หนองหลัก 

(นํารอง) 

  

 ทุงฝน ต.ทุงฝน   

  ต.ทุงใหญ   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.ทุงฝน (อบต.)   

 สรางคอม ต.บานหินโงม 

(นํารอง) 

  

 กูแกว ต.คอใหญ (นํารอง)   

  ต.โนนทองอินทร   

 หนองแสง ต.แสงสวาง (นํารอง)   

 เพ็ญ ต.เตาไห   

 บานผือ ต.กลางใหญ  

(นํารอง) 

  

  ต.ขาวสาร   

 ประจักษ 

ศิลปาคม 

ต.หวยสามพาด   

อุบลราชธาน ี   เมือง

อุบลราชธานี 

ทต.ขามใหญ เขื่องใน ทต.หวยเรือ  

  ทต.ปทุม   อบต.บานไทย 

  อบต.ปะอาว มวงสามสิบ อบต.เตย 

 เขื่องใน ทต.เขื่องใน  อบต.หนองเหลา 

  อบต.ทาไห   อบต.โพนแพง 

 มวงสามสิบ ทต.มวงสามสิบ  ดอนมดแดง ศยช.อบต. 

คําไฮใหญ 

  อบต.ยางโยภาพ  ตาลสุม อบต.นาคาย  

 เหลาเสือโกก อบต.โพนเมือง วารินชําราบ ทต.ธาตุ  

 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง  อบต.โนนผึ้ง  

 ตาลสุม อบต.สําโรง  นาเยีย อบต.นาดี 

 วารินชําราบ ทต.หวยขะยุง  พิบูลมังสาหาร อบต.นาโพธ์ิ  

  ทต.แสนสุข   อบต.โนนกลาง 

 สําโรง ทต.สําโรง   ศยช.อบต.ระเว  

  อบต.โคกกอง   อบต.โนนกาหลง 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 สวางวีระวงศ ทาชาง  กุดขาวปุน อบต.แกงเค็ง 

 นาเยีย ทต.นาเรือง  อบต.หนองทันนํ้า   

 พิบูลมังสาหาร ทต.อางศิลา ตระการพืชผล อบต.ตระการ 

  อบต.ไรใต   อบต. 

หวยฝายพัฒนา  

 โขงเจียม ทต. 

บานดานโขงเจียม 

 อบต.คําเจริญ 

 กุดขาวปุน  ทต.กุดขาวปุน โพธ์ิไทร ทต.โพธ์ิไทร 

 ตระการพืชผล อบต.กระเดียน   อบต.สองคอน 

  อบต.หนองเตา   ศยช.อบต.สารภี  

  อบต.ขุหลุ  ศรีเมืองใหม อบต.แกงกอก 

 โพธ์ิไทร อบต.มวงใหญ    อบต.สงยาง 

 ศรีเมืองใหม อบต.หนามแทง  อบต.ตะบาย 

 เขมราฐ ทต.เทพวงศา เขมราฐ ทต.หนองผือ 

  ทต.หัวนา  อบต.หนองสิม 

 นาตาล อบต.กองโพน นํ้าขุน อบต.ไพบูลย 

 นํ้าขุน ทต.ตาเกา   เดชอุดม อบต.นาสวง  

 เดชอุดม ทต.นาสวง  อบต.คําครั่ง  

  อบต.เมืองเดช บุณฑริก ทต.นาโพธ์ิ 

 บุณฑริก ทต.บุณฑริก นํ้ายืน อบต. 

โดมประดิษฐ 

 ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม ศิรินธร ทต.นิคมสราง

ตนเองลําโดม

นอย    

 นํ้ายืน ทต.โซง  อบต.โนนกอ 

  ทต.สีวิเชียร   

 นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย   

 ศิรินธร ทต.ชองเม็ก   
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5. ภาคใต 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

กระบี ่ เขาพนม ต.เขาดิน   

พังงา เมืองพังงา ต.บางเตย   

  ต.ทายชาง   

 ทับปุด ต.โคกเจริญ   

 ตะกั่วทุง ต.ถ้ํา   

 กะปง ต.เหล   

  ต.เหมาะ   

 ตะกั่วปา ต.บางนายสี   

 ทายเหมือง ต.ทุงมะพราว   

 คุระบุรี ต.บางวัน   

 เกาะยาว ต.เกาะยาวนอย   

ชุมพร     

ตรัง เมืองตรัง ต.บานโพธ์ิ    

 กรันตัง ต.บางหมาก   

 รัษฎา ต.ควนเมา    

 ปะเหลียว ทต.ทุงยาว    

 หวยยอด ต.ในเตา    

  ต.นาวง    

  ต.บางกุง    

  ทต.นาวง    

  ต.ปากแจม   

  ต.วังคีรี   

นครศรธีรรมราช   ลานสกา ต.ทาดี  

   เชียรใหญ ต.ทองลําเจียก  

พัทลุง กงหรา ต.คลองเฉลิม   

 เขาชัยสน ต.ควนขนุน    

 ควนขนุน ต.แพรกหา   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 ปากพะยูน ต.อาวพะยูน   

 ปาบอน ต.ปาบอน   

 บางแกว ต.โคกสัก   

ภูเก็ต เมือง ต.ฉลอง   

  ต.รัษฎา   

 ถลาง ต.เทพกระษัตรี   

  ต.ปาคอก   

  ต.เชิงทะเล   

  ต.ไมขาว   

ระนอง เมือง ต.บางนอน   

สงขลา ควนเนียง อบต.ควนโส   

  อบต.รัตภูมิ   

 จะนะ อบต.จะโหนง   

  อบต.ตลิ่งชัน   

  ทต.นาทับ   

  อบต.สะกอม   

 เทพา อบต.เกาะสะบา   

  ทต.เทพา   

  อบต.ทามวง   

  อบต.ปากบาง   

  ทต.ลําไพล   

  อบต.วังใหญ   

  อบต.สะกอม   

 นาทวี อบต.ทับชาง   

  ทต.นาทวี   

  อบต.สะทอน   

 นาหมอม อบต.นาหมอม   

 บางกล่ํา ทต.ทาชาง   



380 

 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

 รัตนภูมิ เทศบาล 

เมืองกําแพงเพชร 

  

  ทต.คูหาใต   

 สทิงพระ อบต.วัดจันทร   

 สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา   

  อบต.สํานักแตว   

 สะบายอย อบต.เขาแดง   

  อบต.เปยน   

  ศยช.อบต.คูหา   

  อบต.จะแหน   

  อบต.ทุงพอ   

  อบต.ธารคีรี   

  อบต.บานโหนด   

  ทต.สะบายอย   

 สิงหนคร อบต.วัดขนุน   

 หาดใหญ อบต.ทาขาม   

  เทศบาลนคร

หาดใหญ 

  

 คลองหอยโขง อบต.คลองหอยโขง   

  ทต.ทุงลาน   

สุราษฎรธาน ี พุนพิน ทาโรงชาง   

  มะลวน   

 คีรีรัฐนิคม ทาขนอน   

  บานทําเนียบ   

  กะเปา   

  ถ้ําสิงขร   

  ยานยาว   

 วัยงสระ เขานิพันธ   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  คลองฉนวน   

 บานนาสาร เพ่ิมพูนทรัพย   

  นาสาร   

  ควนศรี   

 เกาะสมุย ลิปะนอย   

 ทาฉาง ทาเคย   

 ไชยา ทุง   

  โมถาย   

 กาญจนดิษฐ คลองสระ   

  ทาอุเทน   

  ทาทองใหม   

 เคียนซา เขาตอก   

 พระแสง สาค ู   

  สินปุน   

 บานนาเดิม นาใต (อบต.)   

  นาใต   

 ชัยบุรี คลองนอย   

 บานตาขุน เขาวง   

  พรุไทย   

  บานตาขุน   

 ทาชนะ สมอทอง   

  ประสงค   

  คันธุลี   

 เกาะพะงัน เกาะพะงัน   

  พชรพะงัน   

 วิภาวดี ตะกุกเหนือ   

สตูล ละงู ต.นํ้าผุด   

  ต.แหลมสน   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.กําแพง   

  ต.เขาเขา   

  ทต.กําแพง   

  ต.ละงู   

 มะนัง ต.ปาลมพัฒนา   

 ควนกาหลง ต.อุใดเจริญ   

  ต.ควนกาหลง   

  ต.ทุงนุย   

 ทุงหวา ต.นาทอน   

  ทต.ทุงหวา   

  ต.ทุงบุหลัง   

  ต.เปาแกบอหิน   

 ทาแพ ต.ทาแพ   

  ต.แป-ระ   

  ต.สาคร   

  ต.ทาเรือ   

 เมือง ต.ปูยู   

  ต.ตํามะลัง   

  ต.เจะบิลัง   

  ต.ตันหยงโป   

  ต.เกาะสาหราย   

  ทต.บลฉลุง   

  ต.ฉลุง   

  ต.บานควน   

  ต.ควนขัน   

  ต.เกตรี   

  ทต.คลองขุด   

  ทต.เมืองสตูล   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.ควนโพธ์ิ   

 ควนโดน ต.วังประจัน   

  ต.ควนสตอ   

  ทต.ควนโดน   

  ต.ควนโดน   

 

6. 3 จังหวัดชายแดนใต 

จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

นราธิวาส เมือง ต.มะนังตายอ เมือง ต.โคกเคียน 

 บาเจาะ อ.บาเจาะ บาเจาะ ทต.บาลบาเจาะ 

  ต.ปะลุกาสาเมาะ ย่ีงอ ทต.ย่ีงอ 

 ย่ีงอ ต.ย่ีงอ  ต.ละหาร 

  ต.ลุโบะบายะ รือเสาะ ต.เรียง 

  ต.ลุโบะบือซา  ต.บาตง 

 ระแงะ ทต.มะรือโบตก  ต.โคกสะตอ 

 ตากใบ ต.พรอน  ต.สาวอ 

 ศรีสาคร ต.ตะมะยูง  ต.ละโละ 

   ศรีสาคร ต.เชิงคิรี 

    ต.ทต.ศรีสาคร 

    ต.กาหลง 

   ระแงะ ต.เฉลิม 

    ทต.ตันหยงมัส 

    ต.ตันหยงลิมอ 

   ตากใบ ต.เกาะสะทอน 

    ต.บางขุนทอง 

   แวง ต.กายูคละ 

    ต.ฆอเลาะ 
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

    ต.แวง 

    ต.เอราวัณ 

    ต.โละจูด 

   สุคิริน ต.มาโมง 

    5.ต.รมไทร 

    ต.ภูเขาทอง 

   สุไหงปาดี ต.กาวะ 

    ต.สากอ 

    ต.สุไหงปาดี 

    ทต.ปะลุร ู

   เจาะไอรอง ต.จวบ 

    ต.มะรือโบออก 

ปตตาน ี เมือง อ.เมือง   

  ต.กะมิยอ   

  ต.บาราเฮาะ   

  ต.ปูยุด   

 โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ   

  ต.บางโกระ   

  ต.ทรายขาว   

  ทาเรือ   

  ต.ชางไหตก   

  ต.มะกรูด   

 หนองจิก อ.หนองจิก   

  ต.ยาบี   

 ปะนาเระ อ.ปะนาเระ   

  ต.บานกลาง   

 สายบุร ี อ.สายบุร ี   

  ต.บางเกา   
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จังหวัด อําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน

เกรด A 

อําเภอ ศูนยยุติธรรม

ชุมชนเกรด D 

  ต.ปะเสยะวอ   

  ต.เตราะบอน   

 ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง   

 ยะรัง อ.ยะรัง   

 ไมแกน อ.ไมแกน   

  ต.ดอนทราย   

 ทุงยางแดง อ.ทุงยางแดง   

  ต.นํ้าดํา   

  ต.พิเทน   

 กะพอ อ.กะพอ   

 แมลาน อ.แมลาน   

  ต.มวงเต้ีย   

 มายอ อ.มายอ   

  ต.สะกํา   

ยะลา เมือง ทต.ยุโป   

  ต.ลิดล   

 ยะหา ทต.ยะหา   

 รามัน ทต.โกตาบารู   
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ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณเชิงลึก 
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แบบสัมภาษณเชิงลึกโครงการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาบทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

 

คําชี้แจง 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 2. เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและ 3. เพ่ือศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงาน

ศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยทําการสัมภาษณ

เ ชิ งลึ กจากเจ าหน าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด านยุ ติธรรมชุมชนทั้ ง  6 ภาคไดแก  ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใตและกลุมจังหวัดชายแดนใต ซึ่งแยก

เปนศูนย ยุ ติธรรมชุมเกรด A จํานวน 23 แหง และศูนย ยุ ติธรรมเกรด D จํานวน 20 แหง 

โดยแบบสัมภาษณเชิงลึกประกอบดวย 5 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ตอนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรม 

ตอนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ตอนที่ 4 แนวทางในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 

 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยยุติธรรมชุมชนทุกทาน 

ที่ใหความรวมมือในสัมภาษณเชิงลึก 
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ตอนที่ 1 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 1.1 บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

 1.2 บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชนของ

ทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

 1.3 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไม

เปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการ

ชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนํา

ทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

 1.4 บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดี

แพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความไดของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

1.5 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบ

จากการกระทําความผิดและอาชญากรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 



389 

 

 1.6 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานดําเนินการเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………….... 

- ดานโครงการตางๆ…………………………………………………………………………………………………….. 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

1.7 การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติการดําเนินงานหรือสถานการณที่เกิดขึ้นตามภารกิจของ

กระทรวงยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีวิธีการดําเนินการอยางไร 

- สถิติการดําเนินงานตามภารกิจ (ขอมูลยอนหลัง 2 ป พ.ศ.2558-2559).................................. 

 - เครื่องมือในการเก็บ................................................................................................................ 

- เกณฑในการเก็บสถิติการดําเนินงาน...................................................................................... 

1.8 ทานคิดวาบทบาทและหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนที่จําเปนนอกเหนือจากภารกิจ 

6 ดาน ที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมควรเปนอยางไร (บทบาท

เพ่ิมเติม).................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน (การดําเนินงานใหสําเร็จ) 

 2.1 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการสงเสริม สนับสนุน

และประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสราง 

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนมีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 

นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 2.2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการเฝาระวังและ

ปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ มีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหาร

จัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการ

บริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 2.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการพิจารณาเรื่อง

รองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือ 

ผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดาน

บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน 

การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 2.4 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได 

มีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม 

ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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 2.5 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการใหความชวยเหลือ 

ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและ

ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่มีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 

ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 2.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการใหความชวยเหลือ

และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและ 

ผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไม

หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกมีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบาย

และการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม

และแนวทางในการแกไขปญหา 

 3.1 ทานคิดวาการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ 

หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา……………………………………………………………………………………….. 
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 3.2 ทานคิดวาการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและ

อุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา……………………………………………………………………………………….. 

 3.3 ทานคิดวาการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและ

แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไข

ปญหาอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา………………………………………………………………………………………… 

 3.4 ทานคิดวาการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือ

คดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและ

ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา………………………………………………………………………………………… 

 3.5 ทานคิดวาการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก

การกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหา

อยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา………………………………………………………………………………………… 

 3.6 ทานคิดวาการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

ในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการ

ปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ศูนยยุติธรรม

ชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................ 

- แนวทางในการแกไขปญหา………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบประชุมกลุมยอย 
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แบบประชุมกลุมยอยโครงการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาบทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

 

คําชี้แจง 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรม

ชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 2. เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนใน

การดําเนินงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรมและ 3. เพ่ือศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินงาน

ศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการประชุม 

กลุมยอยจากจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานยุติธรรมชุมชนและผูที่ เ ก่ียวของทั้ง 6 ภาคไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กลุมเศรษฐกิจตะวันออก ภาคใต และกลุมจังหวัด

ชายแดนใต โดยประกอบดวย 4 ประเด็นหลักดังตอไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 บทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

 1.1 บทบาทและศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 1.2 บทบาทและศักยภาพในการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชนของ

ทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 
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- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 1.3 บทบาทและศักยภาพในการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข การแกไขปญหาความไม

เปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการ

ชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนํา

ทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 1.4 บทบาทและศักยภาพในการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดี

แพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความไดของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 1.5 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมของศูนยยุติธรรมชุมชนของทานเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 1.6 บทบาทและศักยภาพในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติ

หรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก 

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานดําเนินการเปนอยางไร 

- ดานกิจกรรรม 

- ดานโครงการตางๆ 

- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน 

1.7 ทานคิดวาบทบาทและหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนนอกเหนือจากภารกิจ 6 ดาน ที่จะ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมควรเปนอยางไร (บทบาทเพ่ิมเติม) 

ประเด็นที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน (การดําเนินงานใหสําเร็จ) 

 2.1 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการสงเสริม สนับสนุน

และประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสราง 

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนมีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
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อุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 

นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ  

 2.2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการเฝาระวังและ

ปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ มีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหาร

จัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการ

บริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

 2.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการพิจารณาเรื่อง

รองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิด

กฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือ 

ผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีปจจัยดานใดบาง เชน ปจจัยดาน

บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน 

การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

 2.4 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการไกลเกลี่ยและ

ประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได 

มีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม 

ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ   

 2.5 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการใหความชวยเหลือ 

ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดและอาชญากรรมและ

ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่มีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 

ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ 

 2.6 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนดานการใหความชวยเหลือ

และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและ 

ผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและ 

ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกมีดานใดบาง เชน ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

การบริหารจัดการ พ้ืนที่ วัฒนธรรม ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ นโยบาย

และการบริหารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ  
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ประเด็นที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของศูนยยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานตามภารกิจกระทรวง

ยุติธรรมและแนวทางในการแกไขปญหา 

 3.1 ทานคิดวาการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ 

หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 

 3.2 ทานคิดวาการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและ

อุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 

 3.3 ทานคิดวาการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน

และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและ

แกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไข

ปญหาอยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 

 3.4 ทานคิดวาการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเก่ียวกับคดีแพงหรือ

คดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและ

ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 

 3.5 ทานคิดวาการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจาก

การกระทําความผิดและอาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหา

อยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 
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 3.6 ทานคิดวาการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

ในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการ

ปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ศูนยยุติธรรม

ชุมชนของทานมีปญหาและอุปสรรคดานใดและควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 

 - ปญหาและอุปสรรค 

- แนวทางแกไขปญหา 

ประเด็นที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามโครงการวจิัยเรื่อง 
การศึกษาบทบาทและศกัยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยมีเปาประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาท

และศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนประกอบดวย 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ตอนที่ 3 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

ทั้ง 6 ดาน 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยยุติธรรมชุมชนทุกทานที่ใหความรวมมือ 

ในการตอบแบบสอบถาม 



402 

 

ตอนที่ 1 ปจจยัสวนบุคคล 

 1. เพศ 

   เพศชาย    เพศหญิง 

 2. อายุ 

   อายุ 25-30 ป   อายุ 31-35 ป 

   อายุ 36-40 ป   อายุ 41 ปขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปริญญาตร ี

   สูงกวาระดับปริญญาตรี 

 4. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานมีศักยภาพอยูในระดับใด  

   เกรด A 

   เกรด D 

 5. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานอยูในภาคใด 

   ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ภาคกลาง    กลุมเศรษฐกิจตะวันออก 

   ภาคใต 

   กลุมจังหวัดชายแดนใต 

 6. ทานมีตําแหนงใดในชุดคณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน 

   …………………………………………………………. 

 7. ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

 นอยกวา 1 ป   1-3 ป 

 4-6 ป    7-9 ป    

 10 ป  

 8. ศูนยยุติธรรมชุมชนของทานใชรูปแบบคณะกรรมการรปูแบบใด 

   รูปแบบที่  1 คือ คณะกรรมการศูนย ยุ ติธรรมชุมชนซึ่ งมาจากประธาน

คณะกรรมการอํานวยการกฎหมายของแตละหมูบาน 

   รูปแบบที่ 2 คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากกลุมผูนําชุมชนที่

ไดรับการโหวตคัดเลือก 

   รูปแบบที่ 3 คือ คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากคําสั่งกระทรวง

ยุติธรรมที่ 322/2559 
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 9. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนในระดับใด 

   ระดับนอย เพราะ/เหตุผล.................................................................................... 

   ระดับปานกลาง เพราะ/เหตุผล............................................................................ 

   ระดับสูง เพราะ/เหตุผล........................................................................................ 

 10. ทานเคยอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนหรือไม 

   เคย   

   ไมเคย 

 

ตอนที่ 2 ปจจยัที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน 

ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

                             ปจจัยดานการมีสวนรวม 

1. คณะกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายและประชาชน

ในพ้ืนที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินของศูนย

ยุติธรรมชุมชนตามบทบาทและภารกิจที่ไดรับ 

     

2. ศูนยยุติธรรมชุมชนกําหนดรูปแบบในการมีสวนรวม

เพ่ือใหคณะกรรมการ เครือขาย เขามามีบทบาทในการ

ดําเนินงานที่หลากหลาย 

     

3. คณะกรรมการศูนย เครือขาย รวมถึงผูที่เก่ียวของม ี

สวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

     

4. การมีสวนรวมในการดําเนินงานสามารถทําใหงาน

ยุติธรรมชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคและภารกิจได 

     

5. ลักษณะของการมีส วนร วมทํ า ใหคณะกรรมการ 

เครือขายมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและสงผลให

การดําเนินงานของศูนยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

     

                                   ปจจัยดานพื้นที่ 

6.  พ้ืนที่ที่มีศูนยยุติธรรมชุมชนประชาชนสามารถมาใช

บริการไดงายและเดินทางสะดวกในการติดตอกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 
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ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

                             ปจจัยดานพื้นที่ (ตอ) 

7. เปนพ้ืนที่ที่ไมเสี่ยงอันตรายและมีความปลอดภัยสูง      

8. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีความหางไกลหรือมีสถานที่ต้ังไกล

จากเขตชุมชน 

     

9. เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพรอมที่จะต้ังศูนยยุติธรรม

ชุมชนในพ้ืนที่น้ันๆ 

     

                              ปจจัยดานจิตอาสา 

10. คณะกรรมการศูนยฯ เครือขาย มีจิตอาสาที่จะเขามา

ชวยในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ถึงแมวา

จะไมไดรับเบ้ียเลี้ยงหรือคาตอบแทน 

     

11.  คณะกรรมการศูนยฯ รวมถึงเครือขาย มีจิตอาสาที่จะ

รวมโครงการตางๆ ของศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงการ

ประชุมประจําเดือน/ป เพ่ือติดตามผลการดําเนินของ

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

12.  การมีจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย เครือขายหรือ 

ผู ที่ เ ก่ี ย วข อ งย อมส ง ผลต อการ ดํ า เ นิน ง านของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

                    ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ 

13.  ศูนยยุติธรรมชุมชนมีบุคลากรและเจาหนาที่ประจําศูนย

เพ่ือรองรับการเขามาติดตอของผูมาใชบริการ 

     

14.  ศูนย ยุ ติธรรมชุมชนของทานมีคณะกรรมการครบ 

ทุกตําแหนงตามโครงสรางของคณะกรรมการ 

     

15.  บุคลากร  คณะกรรมการศูนย  รวมถึ ง เครื อข าย 

มีประสบการณในการทํางานดานยุติธรรมชุมชน 

     

16. บุคลากรของศูนยมีความรูความสามารถและพรอมที่จะ

ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 
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ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

                 ปจจัยดานบุคลากรและประสบการณ (ตอ) 

17. มีการสงเสริมเพ่ือใหบุคลากร คณะกรรมการ เครือขาย

ไดเขารวมพัฒนาศักยภาพหรือการอบรมในดานตางๆ 

ที่เกี่ยวของ 

     

                      ปจจัยดานการยอมรับ/ความศรัทธา 

18. ผูที่มาใชบริการ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีการยอมรับ

นโยบายในการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือเขา

มาชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

     

19. ผูที่ มาใชบริการ รวมถึงประชาชน  มีการยอมรับ

คณะกรรมการศูนยเพ่ือเปนตัวแทนในการดําเนินงาน

ของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

20. คณ ะก ร ร ม ก า ร ศู น ย ทุ กท า น ไ ด รั บ ก า ร ย อม รั บ 

การไววางใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเขามาดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการศูนย 

     

21. เครือขายของศูนยยุติธรรมชุมชนมีการสรางความไวเน้ือ

เช่ือใจใหแกประชาชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับในการ

ปฏิบัติหนาที ่

     

22. ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะกรรมการที่เปนตัวแทน

ของชาวบานเขามารวมในการทํางาน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน 

     

                              ปจจัยดานนโยบาย 

23. มีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงาน

สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

และมีนโยบายที่ครอบคลุมบทบาทและภารกิจของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 
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ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

24. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพ่ือนํามาใชในการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

                 ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

25. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามา

ประยุกตกับการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมยุติธรรมได

อยางลงตัวและเปนประโยชนตอชุมชน 

     

26. มีวัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาที่สามารถนํามา

ประยุกตใชในการแกไขปญหาความเดือดรอน ความ

ขัดแยงของคนในชุมชนไดและสามารถนําวัฒนธรรม 

ประเพณีและหลักศาสนามาใชในการต้ังกฎระเบียบ 

ขอปฏิบัติของคนในชุมชนเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

     

27. วัฒนธรรม ประเพณีและหลักศาสนาเปนสวนหน่ึงที่ทํา

ใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนสําเร็จลุลวงไป

ไดดวยดี 

     

28. ความเช่ือทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

สามารถยับย้ังการกระทําผิดของประชาชนในพ้ืนที่ได

และสามารถทําใหสังคม ชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย 

     

                            ปจจัยดานการสนับสนุน 

29. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากระทรวงยุติธรรม      

30. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีในการดําเนินงานจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

31. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจัดสรรสิ่งอํานวย

ความสะดวกและอ่ืนๆ  

     

32. ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐอยาง

ตอเน่ือง 
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ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

                         ปจจัยดานการบูรณาการ 

33. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํารวมงาน

รวมกันในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม 

     

34. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการทํางาน มีการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานในทองถิ่น 

     

35. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีการบูรณาการการทํางานรวมกับ

สถาบันการศึกษาภายในชุมชนหรือทองถิ่ น เ พ่ือ

ชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน 

     

36. มีการทํางาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนๆ ภายในจังหวัดหรือระหวาง

จังหวัดเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรู 

ซึ่งกันและกัน 

     

                      ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 

37. ผูบริหารระดับกระทรวง ทบวง กรมเล็งเห็นความสําคัญ

ของศูนย ยุ ติธรรมชุมชนในการแก ไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนา 

ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

     

38. วิสัยทัศนของนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

เทศบาลหรืออ่ืนๆ เล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรม

ชุมชนและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

     

39. นายกองคการบริหารส วนตําบล นายกเทศบาล 

มีแนวคิดในการพัฒนาศูนยยุติธรรมยุติธรรมใหเปน

รูปธรรมและมีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนในทองที่ 

     

40. ผูบริหารเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของศูนยยุติธรรมชุมชน

จะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ขอ 
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทและศักยภาพของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

                             ปจจัยดานงบประมาณ 

41. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกปและ

ตอเน่ือง 

     

42. ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงานของ 

ศูนยยุติธรรมชุมชนจากกระทรวงยุติธรรม 

     

43. ไดรับงบประมาณจากรายไดอ่ืนๆ ของภาครัฐเพ่ือนํามา

ขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

44. ไดรับงบประมาณบางสวนโดยไดรับการจัดสรรจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเพ่ือนํามาใชในการ

ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

                             ปจจัยดานสถานที่ต้ัง 

45. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีที่ต้ังเปนของตนเอง      

46. เมื่อมีศูนยที่ต้ังเปนของตนเองจะทําใหสามารถขับเคลื่อน

การดําเนินงานได มีสถานที่ในการทํางานเปนของตนเอง

และจะทําใหประชาชนมาใชบริการและมีความเช่ือมั่น

มากขึ้น 

     

47. สถานที่ ต้ั ง ของศู นย ยุ ติ ธ ร รม ชุมชนจะส งผลต อ

ภาพลักษณการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 

ตอนที่ 3 บทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรมทั้ง 6 ดาน 

ขอ 
บทบาทและศกัยภาพของศนูยยุติธรรมชมุชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทัง้ 6 ดาน 

ระดับการดําเนนิงานตามบทบาท 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงาน

ของสวนราชการ หนวยงานและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของ

ประชาชน 
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ขอ 
บทบาทและศกัยภาพของศนูยยุติธรรมชมุชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทัง้ 6 ดาน 

ระดับการดําเนินงานตามบทบาท 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 1.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 1.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

     

 1.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

     

 1.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

2. การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและการกระทํา

ผิดกฎหมายตางๆ 

     

 2.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 2.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

     

 2.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

     

 2.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

3. การพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปน

ธรรมของประชาชนและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทํา
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ขอ 
บทบาทและศกัยภาพของศนูยยุติธรรมชมุชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทัง้ 6 ดาน 

ระดับการดําเนินงานตามบทบาท 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ให

คําแนะนําและแกไขปญหาแกผูไดความเดือดรอนหรือ 

ผู ที่ ต อ ง ก า ร คํ า แ น ะ นํ า ท า ง ด า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ

กระบวนการยุติธรรม 

 3.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 3.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

     

 3.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที ่

     

 3.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

4. การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ

เก่ียวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอัน

ยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกล

เกลี่ยขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งน้ี

การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาท 

ในชุมชน 

     

 4.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 4.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 
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ขอ 
บทบาทและศกัยภาพของศนูยยุติธรรมชมุชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทัง้ 6 ดาน 

ระดับการดําเนินงานตามบทบาท 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 4.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

     

 4.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

5. การใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือ

ไ ด รั บ ผลกระทบจากการกระทํ า ค ว ามผิ ด และ

อาชญากรรมและประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

     

 5.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 5.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

     

 5.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

     

 5.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

6.  การใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เก่ียวของในการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา

ความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือ 

ผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับตนเปนพลเมืองดี

และไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 
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ขอ 
บทบาทและศกัยภาพของศนูยยุติธรรมชมุชนภายใต

ภารกิจกระทรวงยุติธรรมทัง้ 6 ดาน 

ระดับการดําเนินงานตามบทบาท 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 6.1 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

บทบาทหนาที่/ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 

     

 6.2 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

กิจกรรมและโครงการของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดคิดคน

ขึ้นมาในแตละป 

     

 6.3 บทบาทและศักยภาพดานดังกลาวดําเนินงานผาน

การขอความรวมมือและประสานงานจากหนวยงาน

ราชการในทองที่ 

     

 6.4 บทบาทและศักยภาพของศูนย ยุติธรรมชุมชน

ดําเนินงานผานเครือขายและชุมชนชนในทองถิ่นเพ่ือ

ดําเนินงานรวมกัน 

     

 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 

ความจริงวัตถุประสงคของกระทรวงยุติธรรมไดมีการเขาสงเสริมใหยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นใน

ทั่วทุกๆ ภาคของประเทศ ซึ่งรวมทั้งสิ้นจะมีอยู 7,000 กวาศูนยดวยกัน บทบาทของศูนยยุติธรรม

ชุมชนมีไวเพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวม ขจัดความขัดแยงในเรื่องของการปองกัน ความขัดแยงเริ่มตน

ในสวนของภาคประชาชนเอง เรื่องของการสงเสริมความเขมแข็งในภาคประชาชน ที่สวนกลางจะชวย

ในเรื่องของความเขมแข็งที่สามารถทําใหประชาชน ยืนอยูไดดวยตัวเอง แตปญหาการดําเนินงานที่

ผานพบวา ความสามารถหรือศักยภาพของคนในชุมชนตางๆ มีความแตกตางกันอยูบาง ซึ่งจะทําให

บางชุมชนประสบความสําเร็จในเรื่องของการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นแตพอมียุติธรรมชุมชน

แลวบางพ้ืนที่มันก็ยังไมสามารถที่จะดําเนินการไดทําใหเกิดชองวาง ในสวนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่มี

ศักยภาพ ไมมีศักยภาพอะไรคือความแตกตาง แลวจะยกระดับสวนที่ไมมีศักยภาพหรือมีศักยภาพนอย 

ที่เรียกวาเกรด D ขึ้นไปสูเกรด C เกรด B แลวเกรด A ไดอยางไร ที่น้ีสิ่งที่ไมรูก็อยากจะพัฒนาสงเสริม

วามีที่ไหนเพราะฉะน้ันการที่จะปฏิบัติตอศูนยยุติธรรมชุมชนเกรด B เกรด C เกรด D ก็จะตอง

แตกตางกันเพราะวาระดับความเขมแข็งมันตางกัน ความออนแอแตกตางกันอยูแลว แตถาจะยกระดับ

จากขางลางสุดไปหาขางบนสุดจะตองมีจุดที่ทําใหเห็นวาดีที่จะยกขึ้นมา ตามหลักที่มาที่ไปของ

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีในสวนของขอเสนอแนะก็ใหศึกษาปญหาวามองเห็นปญหาแบบน้ี แลวควรจะ

แกแบบน้ี เปนการเสนอแนะตามขอเสนอแนะตรงไปตรงมา ซึ่งเปนสวนที่ดีแลวก็เขาใจวา ถาจะทําอีก

ก็จะทําไดงายแลวที่อยากเห็นมากกวาน้ันในงานวิจัยคือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทําใหเรามองเห็น

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร เน่ืองจากไดทําการศึกษาศูนยยุติธรรมชุมชน 333 แหง จาก A 

สวนหน่ึง จาก D สวนหน่ึง จะตองแยกแยะ ใหไดเน่ืองจากวาสวนที่เห็น แตจะขออนุญาตใหมีการ

นําเสนอแบบน้ีดวยวาในเกรด A มีนัยยะในเชิงพ้ืนที่อยางไรที่ทําใหศักยภาพของของแตละชุมชน 

มันตางกันอยางไร  

อยางเชน ในศูนยภาคเหนือกับภาคอีสานแมวาจะเปน A เหมือนกัน แตเช่ือวามันจะไม

เหมือนกันเพราะวามันมีนัยยะเชิงพ้ืนที่เขามาเก่ียวของดวย อยางเกรดภาคอีสานกับภาคใตเช่ือวาไม

เหมือนกันเพราะวาทัศนคติของคนในชุมชนตางกันเพราะฉะน้ันตรงน้ีสามารถควรที่จะแสดงออก 

ประการที่ 2 คือ นอกจากในเรื่องของเชิงพ้ืนที่แลว ปจจัยรวม ปจจัยตางๆ ที่ทําใหแตละชุมชนที่เปน

เกรด A ดวยกันคืออะไร ปจจัยรวมปจจัยหลักระหวางเกรด A และเกรด B คืออะไร ซึ่งถาจะมองให

เห็นภาพในสวนที่ A มี แลว D ไมมี อยางน้ีเปนตน อยากใหแสดงออกมาในสวนของงานวิจัย อีกสวน

หน่ึงที่อยางจะปรับเกรดก็คือ ปจจัยหลักในสวนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ปจจัย

หลักที่สงผลตอประสิทธิภาพของศูนยยุติธรรมชุมชน ความจริงแลวมันมีปจจัยหลักที่สงผลกระทบ 

ซึ่งถามองแบบน้ีคนที่จะมาศึกษาวิจัยดานน้ีอยากใหดูวามันเปนปจจัยดานบวกหรือปจจัยดานลบ 

เพราะปจจัยบางดานที่ดีแลวมันจะทําใหดีขึ้น แตบางเรื่องปจจัยดานลบที่มันไมสงเสริมก็อาจจะทําให
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ถดถอยลง ถาสามารแยกออกวาน่ีคือ ปจจัยดานบวกของ A ถาปจจัยดานบวกถือวาเปน ก. ศูนย

ยุติธรรมชุมชนเกรด A ในกลุมน้ีบางที่มี ก. แตบางที่ไมมี แตถูกปรับใหเปน A แตบางที่มันอาจจะมี

ปจจัยดานลบที่ปะปนอยูในกลุมน้ีก็ไดและปจจัยดานบวกบางตัวมันอาจจะปะปนอยูในกลุม D ถาแยก

ออกเพราะจะมองเห็นจุดรวมของมันวาอะไรคือปจจัยดานบวก อะไรคือปจจัยดานลบจะทําให

แยกแยะไดมากย่ิงขึ้นวาถาจะยกระดับจาก D ไปเปน A ตองพยายามสรางปจจัยดานบวก พยายามจัด

ปจจัยดานบวกก็จะทําใหเห็นภาพมากขึ้นพอมาเทียบเคียงแบบน้ีแลวที่มีการนําเสนอ พยายามที่จะหา

จุดรวมหาจุดที่จะนํามาเสนอใหบางคนสามารถเขาใจไดเลยจากผลการวิจัย ใน 300 กวาชุมชน เปน

เกรด D ปจจัยรวมดานลบของเกรด D ปจจัยรวมดานลบของเกรด B และปจจัยรวมดานลบของเกรด 

A คืออะไรและปจจัยรวมดานบวกของ D คืออะไร เพราะอะไร พอรูวาอะไรคือ ปจจัยดานบวก 

อะไรคือปจจัยดานลบจะเปลี่ยนปจจัยดานลบไดอยางไร ซึ่งจะทําใหการทํางานเชิงนโยบายเกิดการ

แกไขในเรื่องน้ีมันดีขึ้น ประการตอไปในเง่ือนไขของแตละศูนยยุติธรรมชุมชนจะมีเง่ือนไขไมเหมือนกัน 

เชน ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลทาหลวง เขามีคนที่น่ังทํางานประจําเพราะฉะน้ันตรงน้ีมันเปนสวนที่ทํา

ใหศักยภาพของแตละศูนยยุติธรรมชุมชนมันตางกัน แลวถาบอกวาชุมชนไหนที่มีบุคลากรประจําอยาง

น้ีจะทําใหการทํางานดีขึ้นก็จะมองวาเปนปจจัยรวม เน่ืองจากทัศนคติซึ่งจะมองวาเปนนัยยะหน่ึง 

ที่นาจะมีผลก็อาจจะผูกกับปจจัยดานอ่ืนๆ ดวย ก็จะทําใหนําไปสูเชิงนโยบายงายขึ้น แลวก็กวางขึ้น 

คือยังไมคอยหวงในเรื่องของขอเสนอแนะที่อยากจะนําเสนอ แตหวงในเรื่องมันครอบคลุมหรือปาว 

ถาถูกตองเด๋ียวในเชิงของการวางนโยบายของการแกไขมันจะไปได 

 

2. นายไชยสุวัฒน ถุงเงิน สํานักงานกิจการยุติธรรม 

จริงๆ แลวในสวนของศูนยยุติธรรมชุมชนจะเปนกลไกที่ทําใหประชาชนไดรับความเปนธรรม

ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ํา สามารถที่จะจัดการเรื่องน้ีใหเกิดผลเปนรูปธรรมจะชวยให

ประชาชนเกิดความอยูดีมีสุขไดรับความเปนธรรม ในสวนที่ไดอานพอดีโชคดีเพราะเปนกรรมการ 

ไดรับเกียรติใหเปนกรรมการตรวจรับงานวิจัยก็มีแกไขที่ทางผูวิจัยก็ไดมีการปรับปรุงในสวนของปญหา

ที่พบคือ เปนประเด็นเสนอแนะไปในสวนของปจจัยที่พบวา ปญหาของ A กับ D คืออะไร แลวปญหา

ระหวาง A กับ D มันตางกันอยางไร รวมทั้งที่ทางทาน ผอ. ไดบอกวาอะไรที่เปนปจจัยบวก ปจจัยลบ 

ที่ น้ีที่จะตองเ พ่ิมเขาไปอีกวา A กับ D ในแตละพ้ืนที่แตกตางกันอยางไร ในปจจัยเชิงบวก 

เชิงลบทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวาอะไรที่เปนจุดออนที่ชัด หลังจากน้ันก็มาวิเคราะหดูวาอะไรที่จะ

สามารถขยับเขาใกลมาตรฐานตัวเองขึ้นมาเพ่ือที่จะเปน A และสิ่งที่ทําให D เปน A หรือจาก D ขยับ

เปน C มีปจจัยอะไรมีกลไกอะไรเครื่องมืออะไร ซึ่งไดมีขอเสนอแลว สิ่งที่ตอมาคือวา ทายที่สุดของการ

วิจัยงานช้ินน้ีจะเปนประโยชนไดอยางไรก็คือในฐานะที่เปนผูบริหารซึ่งกระทรวงยุติธรรมอาจจะนํา

ผลงานช้ินน้ีไปใชก็ควรจะตองมีขอเสนอแนะวาในระยะ 1-2 ป ระยะอันใกล 2562-2563 ควรจะมี
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กิจกรรมหรืองานอะไรที่ควรจะตองทําเพ่ือที่จะเปนการเสริมแรงกระตุนเพ่ือพัฒนา แลวในระยะตอไป

คือ ระยะ 3-4 ป ดังน้ันเพ่ือใหครบวงรอบในระยะยาววาจะตองทําอะไรใหมันตอเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ืออะไร

ครับ ถาเกิดไมสามารถทําใหเกรด D กลายเปนเกรด A ไดก็อาจจะฉีกเกรด เปน A/D ในสวนตอไปก็

คือวา ในทายที่สุดแลวก็มองยอนกลับมาวาในสวนของขอเท็จจริง สิ่งที่งานวิจัยจะนาเช่ือถือหรือไมน้ัน

คือขอเท็จจริง น้ันคือขอมูลที่จะไดมาซึ่งประชากร วิธีการพิสูจน วิธีการจัดเก็บ สิ่งที่ไดฟง ขอมูลที่ตอบ

กลับมาประมาณ 70% ตรงน้ีอาจจะตองมีไฟลขอมูล ที่ไดมา 70% น้ีคิดเปนจํานวนเทาไร มันจะสงผล

วาขอมูลที่ไดรับมามากเพียงพอที่จะเปนบทวิเคราะหหรือมากเพียงพอที่จะเปนตัวแทนของผูใหขอมูล

สําหรับการวิจัยเรื่องน้ีหรือไม ในสวนตอมาก็คือวาจากประสบการณที่เคยทํางานในกลุมของพัฒนา

แนววิจัย ประสบการณจากการวิจัยก็คือวาจะทําอยางไรที่จะใหงานวิจัยของถูกนําไปใชประโยชนได

งายขึ้นก็จากผลงานวิจัยงานศึกษาที่ดี มีขอเสนอแนะที่ดี ก็ตองมีการนําเสนอที่ดี ซึ่งสิ่งที่ไดนําเสนอใน

รูปแบบของตาราง รูปแบบของแผนภูมิหรือรูปตางๆ เหลาน้ี คือ สิ่งที่ตองนํามาก็จะทําใหผูอานหรือ

ผูบริหาร ซึ่งอาจจะมีเวลาไมมากประมาณ 5-10 นาที่ สามารถที่จะเขาใจ มองประเด็นไดชัดเจนไดงาย

ย่ิงขึ้น ในสวนตอมาก็คือวา ขอเสนอแนะมันก็จะมีที่ไดนําเสนอที่เปนตาราง ที่ เปนแผนภาพ 

มีขอเสนอแนะวา มันมีที่ เห็นขอมูลวาปจจัยที่ เปนผลกระทบของปจจัยกลุมบุคคล ปจจุบัน

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรนําในเรื่องของ KSA มาจับซึ่งในสวนของ KSA คือ การใหยุติธรรมชุมชน

มีขอบเขต มีทักษะในในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือในเรื่องของ Attitude หรืออาจจะตองหยิบอยาง

หน่ึงเพ่ือใหงานวิจัยหรือขอเสนอแนะชัดเจนย่ิงขึ้น อีกสวนน่ึงก็คือวาในเรื่องของงบประมาณ 

ซึ่งแนนอนที่สุดเลยวาไมเห็นขอมูลที่ใชงบประมาณหรือไม อยางน้ีก็มีกลไกของคณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารยุติธรรมระดับจังหวัดซึ่งภาพการเช่ือมโยงระหวางยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม

จังหวัด ในเรื่องของกรอบงบประมาณและสวนสุดทายที่อยากจะใหชวยวิเคราะหน้ันก็คือ ในเรื่องของ

การบริหารจัดการ แนนอนที่สุดการบริหารงานยุติธรรมชุมชน มีองคประกอบ เง่ือนไขที่แตกตางกัน 

ก็จะสงผลไปสูความสําเร็จที่แตกตางกัน จริงๆ แลววิธีการบริหารจัดการซึ่งเปนลักษณะเฉพาะเปน

บริบทโดยไมจําเปนวา สิ่งที่ดีที่สุดของยุติธรรมชุมชนจะเปนในรูปแบบของยุติธรรมชุมชน อาจจะเปน

ในรูปแบบลักษณะวา รูปแบบการบริหารลักษณะน้ีเหมาะกับภูมิภาคน้ีซึ่งทําใหเรามีทางเลือกในการที่ 

Input ในดานทรัพยากรลงไปในเรื่องของการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ทําใหประชาชนไดรับ

อยางเต็มที ่

 

3. ผูอํานวยการสวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด 

ปจจุบันเรามีการแบงระดับออกมาทั้งหมดเปน 4 ระดับที่ทางคณะวิจัยไดกลาวไวแตใน

รูปแบบของการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน มีปจจัยหลายปจจัย โดยเฉพาะในสวนของโครงสราง 

ผูขับเคลื่อนคือ ในสวนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งโครงสรางก็แบงออกมาเปนลักษณะการ
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ทดลอง 19 แหงกับอีก 51 แหง เปนการฝากไว ผลของการ Level เกรดระหวาง 2 แหงดวยกัน 

พบวา จํานวน A ที่อยูในสวนของ 19 แหง มีถึง 619 ศูนย แตใน 51 แหง ของยุติธรรมจังหวัดมี A 

เพียงแค 409 แหง ถาคิดเปนสัดสวนในการขับเคลื่อน A จะเห็นความแตกตางสูงมาก ในสวนของ

กรอบแนวคิดในการศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนในการคัดวาศักยภาพของ

ศูนย A ไปสู B ตัวกรอบแนวคิดมีอยู 11 กรอบ ปจจัยเปนหลัก แตถามองดูแลวก็จะหนีไมพนระบบคน 

ในระบบงบประมาณ ระบบแผน แลวก็ระบบการบริหารจัดการใน 4 กรอบใหญๆ สิ่งที่คาดหวัง 

คือ 1. ขอเสนอแนะจะตองสามารถช้ีชัดไดวาการขับเคลื่อนสูยุติธรรมชุมชนที่ทางกระทรวงไดคาดหวัง

ถึงการกระจายความเปนธรรมใหถึงพ่ีนองประชาชน ตามกรอบภารกิจทั้ง 6 ดาน มีอะไรที่เปนจุดแข็ง

ในการพัฒนาเพ่ือไปกําหนดเสนอตอกระทรวง ตามยุทธศาสตรในการผลักดันสวนน้ัน เชน ปจจัยที่ทํา

ใหเขมแข็ง เชน ศูนย A มีความรู มีทักษะ มีทัศนคติอยูกอนที่กระทรวงยุติธรรมจะมีการขับเคลื่อน

หรือปาวหรือมีหลังที่กระทรวงยุติธรรมมาขับเคลื่อนและไดนําวาแลวจะพัฒนาเกรด D ไปสูเกรด A ได

อยางไร ถือวาเปนฐานใหญที่ทางกระทรวงยุติธรรมตองการในสวนของงานวิจัยช้ินน้ี จริงๆ สําคัญที่สุด

ที่ทางกระทรวงยุติธรรมไดพยายามกําหนดมาตรฐานใหกับศูนยยุติธรรมชุมชนทั้ง 7,784 แหง 

มันจะตองมีเสนเดียวเหมือนกันและถาพูดถึงสวนที่ประชาชนมาใชบริการ มันจะตองมีมาตรฐานไมวา

จะเปนเกรด A B C D ที่เปนไปไดในสวนของงานวิจัย ศูนยยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรมยังมีความ

คาดหวังหลายๆ กลไก ไมใชเฉพาะกระทรวงยุติธรรมในสวนของจังหวัดเอง วันน้ีซึ่งเปนคณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับชาติ มีการกระจายตามมติ ครม. กระจายลงมาในระดับจังหวัด

เขาเรียกวาคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธานและมียุติธรรมจังหวัดเปนในสวนของฝายเลขา มีคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนอยูในน้ัน 

กลไกที่ตองการที่จะเห็นเน้ืองานของยุติธรรมจังหวัด 7,000 กวาแหง สามารถเดินในเสนมาตรฐาน

เดียวกัน ไมวาจะเปนเทคนิคเรื่องการพัฒนาอาชญากรรม วิเคราะหสภาพปญหาพ้ืนที่ การที่สามารถ

ชวยเหลือประชาชนหรือวาเหย่ือตางๆ ไดอยางทันทวงทีแลวก็รวดเร็วการลดภาระตางๆ ใหกับพ่ีนอง

ประชาชนในระดับพ้ืนที่ การสงเสริมการมีสวนรวมใหกับพ่ีนองประชาชน โดยกลไกเหลาน้ีจะเห็นใน

สวนของการศึกษาในระบบการเช่ือมโยงกัน อยางไรหรือการสงตออยางไรในระดับหมูบานชุมชน 

บางอําเภอมายุติธรรมจังหวัดแลวเขาสู กพยจ.  

 

4. ผศ.ดร.ปยะพร ตัณนีกุล   

การทํางานเก่ียวกับชุมชนซึ่งความเปนราชภัฏจริงๆ แลวคือ การทํางานรวมกับทองถิ่น เวลา

จะทําวิจัยรวมกับชุมชนหรือทองถิ่นเรายังประสบปญหา เขายังไมรับรูถึงปญหารวมกันอยูเรื่องหน่ึง 

น่ันก็คือ เรื่องความรวมมือ การที่จะพัฒนาในชุมชนใหดําเนินไปไดดวยดี ปจจัยสําคัญเลยก็คือ 

ความรวมมือปจจัยสําคัญสวนที่ 2 จากที่ผานการวิจัยมาหลายๆ เรื่อง พบวาเรื่องงบประมาณสวนน้ีก็



418 

 

เปนเรื่องที่สําคัญเพราะวางบประมาณจะนําไปสูปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหการทํางานสามารถเดินไปขางหนา

ได พอไดมาเห็นตัวโมเดลน้ีเลยทําใหฉุกคิดขึ้นมาเปนขอเสนอแนะวาจะทําใหศูนยยุติธรรมชุมชน 

เดินไปไดอยางราบรื่น ถาพูดถึงเกรด A กับเกรด B ก็อาจจะมีความแตกตางในหลายๆ ดาน แตที่

มองเห็นคือเรื่องของความรวมมือและงบประมาณ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญก็เลยอยากจะนําเสนอโมเดล 

ในเรื่องในสวนลาง ในสวนของงบประมาณในการดําเนินงาน คาตอบแทน เบ้ียเลี้ยงคือ มีความคิดวา

ทําไมไมมีในสวนของภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเขามาสมทบในยุติธรรมชุมชนเพราะจากการ 

ที่ไดดูแลวกรรมการของศูนยยุติธรรมชุมชนจะตองเปนคนในชุมชน ทีน้ีนาจะดึงภาคประชาสังคม 

เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ บางทีหวังงบประมาณจากภาครัฐอยางเดียวมันเปนไปได

ยากเพราะวาภาครัฐยังมีสวนอ่ืนที่ตองดูแลอีกมากมาย สวนภาคประชาสังคมพวกองคกรธุรกิจ

ทางดานเอกชน เวลาจะทําธุรกิจก็จะตองมีการประเมินธุรกิจ เรียกวา พอทําธุรกิจเฟองฟูแลวก็จะตอง

มีการคืนกําไรสูชุมชน อยูในชุมชนไหนเขาก็ตองคืนกําไรลงไปตรงน้ัน ซึ่งนาจะชักชวนบุคคลเหลาน้ี 

เขามาเปนกรรมการรวมในศูนยยุติธรรมชุมชนอาจจะมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องศูนยยุติธรรม

ชุมชนบางเพราะคนเหลาน้ีจะเขามาชวยเหลือไดเยอะในเรื่องของงบประมาณ บางทีคนในชุมชนมีมาก

แตเวลาเขาไปทําแลวคนเหลาน้ันหาเชากินค่ํา พอเขาไปทําแลวไมไดอะไรคือไมไดคาตอบแทน 

ไมไดเบ้ียเลี้ยง ผลสุดทายกิจกรรมในชุมชนก็ถูกเลือนหายไปเองโดยปริยายเพราะวามันเสียเวลา สูเอา

เวลาไปทํามาหากินใหไดเงินซึ่งมันดีกวาเพราะฉะน้ันตรงน้ีถาจะสรางความรวมมือไดเราใหบุคลากร 

ที่เขาทํางานอยูอยางมีความสุข แตการที่เขาจะมีความสุขไดคือเขาตองไมเดือดรอนครอบครัว 

ก็เลยอยากจะแนะนําวากรรมการในศูนยควรเปนภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมเพราะวาจะไดเขา

มาชวยเหลือในหลายๆ ดาน อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ไดเยอะมากแลวก็เหมือนเปน 

ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคสังคมรวมมือกัน อันน้ีเปนขอเสนอแนะวา ควรจะเพ่ิมตรงน้ีเขาไป 

แลวก็การใหเอกชนเขามาก็จะตองมีเกณฑไมใชวาใครก็ไดเขามาก็ตองมีการต้ังเกณฑเขามาดวย แลวก็

ในเรื่องของปจจัย มีปจจัยมากมายระหวางเกรด A กับเกรด D วามีความตางกันอยางไรเทาที่เห็นก็

เปนปจจัยที่กระทบเรื่องทั่วไปอยูแลววามันจะตองมีเรื่องที่เปนอุปสรรคการทํางาน แตวาอาจจะตองมี

หลักอะไรสักอยางหน่ึงที่โดดเดน จนทําใหได A แลวอะไรที่มันแยมากจนทําใหได D เพราะฉะน้ันถา

หาตรงจุดน้ีเจอก็จะกลายเปนโมเดลเหมือนกับการแกปญหานํ้าทวมของบางระกําโมเดลคือ อยากจะ

เห็นภาพตรงน้ันวามีที่ไหนสักแหงที่สามารถจะเปนโมเดลที่สมบูรณแบบและใหศูนยยุติธรรมชุมชน 

เขาไปดูและปฏิบัติตาม ไปดูแลวทดลองเอามาทํา ถาทดลองนํามาทําแลวเกิดความสําเร็จแบบน้ีจะ

เปนการติดตามระยะยาวแตมันก็เปนสิ่งที่นาลองวาถาทําแลวจะสําเร็จหรือเปลา แลวถาทําสําเร็จ

หลายๆ ศูนยก็จะกลายเปนโมเดลที่ดีมาก ระดับชาติเลยเหมือนบางระกําโมเดลในการแกไขปญหา 

นํ้าทวม 
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5. ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี   

สวนตัวผมก็ทําไมเปน ยังไมเคยทํางานวิจัย สวนใหญจะเปนในทางของการใหขอมูลดานการ

วิจัยคอนขางเยอ ซึ่งมองวาในความเขาใจของการวิจัยการทํางานก็คือ การหาใหไดมาซึ่งขอมูลที่ต้ัง

โจทยเอาไว นํามาวิเคราะหขอมูลวาถูกตองมากนอยแคไหน หลังจากน้ันก็เปนประเด็นที่ 3 ในเรื่อง

ของการวิเคราะหขอมูลวาขอมูลที่ไดมาไดรับผลกระทบในเรื่องไหน ซึ่งปจจัยสําคัญในการทําวิจัยก็คือ

การนําไปใชประโยชนเพ่ือนําไปพัฒนาระบบหรือกลไกการขับงาน ขอสังเกตซึ่งเขาใจวาอาจจะทํา

แลวแตอาจจะไมไดรับขอมูล เน้ือหาหรือโจทยที่ทําวิจัยก็จะเปนในเรื่องของการศึกษาบทบาท

ศักยภาพของศูนยยุติธรรมชุมชนโดยเฉพาะสวนเกรด A และศูนยเกรด D เพราะฉะน้ันจุดที่มุงเนนไป

ในเรื่องของขอมูลโดยสวนใหญเขาใจวาทานจะลงไปที่ศูนยยุติธรรมชุมชนเปนหลัก แตในสวนที่มองใน

แงของเราคือ คนที่นําภารกิจไปใหทํากับศูนยยุติธรรมชุมชนซึ่งเปนคนรับภารกิจตามที่มีการกําหนด

กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน นอกจากน้ียังมีญาติเราอีกตางหาก ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเปนปจจัยที่จะ

หนุนใหกับศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถที่จะขับเคลื่อนไปเปน A หรือยังเปน D อยูซึ่งตัวศักยภาพ 

มองวาศูนยยุติธรรมชุมชนโดยพ้ืนฐานมีอยูแลวความรู ความสามารถพ้ืนฐาน มีหลายๆ ศูนยที่มองวา

เปนศูนยดี บางครั้งลงไปผูบริหารยุติธรรมจังหวัดหรือหัวหนากลุมที่ใหความเช่ือถือลงไปพบปะพูดคุย 

ก็สามารถเดินไดเพราะฉะน้ันปจจัยไมไดอยูที่ศูนยฯ อยางเดียว อาจจะมีในเรื่องของการมีสวนรวม 

ในแตละที่ไมเหมือนกัน ความขัดแยงในชุมชนระหวางองคกรทองที่ทองถิ่นก็เปนองคประกอบ ในเรื่อง

ของบุคลากรบางครั้งกรรมการ ผูบริหารเขาใหความสนใจหรือเขาไมรูเพราะบางที่เขาไมรูดวยซ้ํา 

วาศูนยยุติธรรมเกิดจากอะไร เน่ืองจากไมไดผานการอบรม ไมไดรับความรู ก็ไปวุนอยูกับเรื่องภารกิจที่

เปนงานประจํากับภารกิจที่เปนภารกิจสวนตัวตางๆ สวนปจจัยของตัวเราเองก็มีเหมือนกันอยางเชน

การที่ดําเนินการเปดศูนยยุติธรรมชุมชน ตามที่ถูกกําหนดมาของกระทรวงซึ่งไดเปดเปนการเรงดวน 

ใน พ.ศ.2557-2559 ในป 2557-2558 ยังไมหนักเพราะวาในชวงดังกลาวมีนโยบายใหอําเภอละ 

1 ศูนย ก็จะมีความเขมขน มีความเขาถึง สวนป 2559 ดําเนินการเปดใหครบทุกศูนย แลวก็มีอยูสวน

หน่ึงที่พนักงานอาจจะเขามาเซ็นช่ือแลวก็กลับอาจจะมาแตไมไดฟงก็มีซึ่งก็จะไมเขาใจ อยางของเรา

เองในแตละพ้ืนที่ผูที่ถายทอดความรูใหกับภาคประชาชนไดรับรูบางทีเขาพูดไมเขาใจก็มี ฉะน้ันก็เลย

งงวาเรามีหนาที่ทําอะไร ใหประโยชนอะไรกับชุมชนก็เดาไมถูกในบางที่ก็ยังบอกวาศูนยดํารงธรรมกับ

ศูนยยุติธรรมอันเดียวกันหรือเปลา สวนใหญจะแยกกันไมออกเลยมันก็จะเก่ียวในเรื่องของตัวเรา 

เรื่องศักยภาพของเจาหนาที่ที่ลงไปทํางานกับชุมชนมีทักษะมากนอยแคไหนปฏิสัมพันธ การติดตาม 

การไกลเกลี่ย การวิเคราะหประเมินผลการจําแนกซึ่งถาเทียบจํานวนคือ สยจ. ที่ลงไปดู ศูนยยุติธรรม

ชุมชนก็ยังมองวา มันไมสมดุลกัน ยกเวนศูนยที่เขมแข็งเขาก็สามารถเดินไปไดเองแตถาอยางของ 

สุราษฎรธานี 60 กวาศูนยเหลืออีกประมาณเกือบครึ่งที่ยังเปนศูนยตํ่ากวาระดับ A เราจะไปกันยังไง 

นองที่ลงไปดูแลรับผิดชอบศูนยควรจะทําอยางไรสวนน้ีก็เปนปจจัยของเราเรื่องของความชัดเจน
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งบประมาณมีความพรอมหรือไม สามารถขับเคลื่อนตามแผนไดหรือไมสวนน้ีก็เปนในเรื่องของเรา 

มองวาสวนกลางตองมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายเรื่องของการประสานงานระหวางหนวยงานที่

เปนสวนกลาง มีการถายทอดใหกับหนวยงานในระดับพ้ืนที่ใหเขาไดเขาใจวาทําอะไรอยู สนับสนุนการ

ทํางาน ในสวนของบางพ้ืนที่ที่เขาไมเก่ียวของกันเลยก็มีทําใหการทํางาน การดําเนินการมันก็เปน

ปจจัยที่ทําใหศูนยไมอยากจะยุงดวย สวนน้ีน้ีไมไดมุงเนนไปศึกษากลุมที่เราจะทําวามันมีปจจัย

อะไรบาง เพ่ือที่จะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาใหเปนประโยชนในเรื่องของการทําวิจัย 

 

6. ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก็ในสวนพ้ืนที่ของภาคกลาง หลังจากที่ไดไปเก็บขอมูลในพ้ืนที่คือสิ่งที่คาดหวังที่เราอยากจะ

ไดจากงานวิจัยก็อาจจะคลายๆ กับทานคณะกรรมการบางทานวาสุดทายแลวเราอยากไดโมเดลของ

ศูนยที่เปนสูตรเขมแข็งจริงๆ หรือวาเขามีโมเดลการทํางานอยางไร ต้ังแตการมีรูปแบบคณะกรรมการ 

วาใชคณะกรรมการในลักษณะไหน รูปแบบไหน 1 2 หรือ 3 และวิธีการบริหารจัดการอยางไร เปน

อยางไรไมวาจะเปนในเรื่องของการจัดเก็บขอมูล การสงตอขอมูลการประสานงานของเจาหนาที่การ

รายงานผลการดําเนินงาน มีความถี่ มีการจัดเก็บเปนระบบหรือไม สามารถที่จะทําใหเขาเปนเกรด A 

ได นอกจากน้ันในเรื่องของการทํางานหรือการมีสวนรวมในชุมชนและภาคประชาชน เชน มีการลงไป

เผยแพรใหกับประชาชนไดเองหรือเปลาคือ หมายความวาสามารถที่จะลงไปเปนวิทยากรใหขอมูลใน

การที่จะไปใหความรูกับประชาชนไดเองโดยที่ไมมีเจาหนาที่จาก สยจ. ลงไปดวยสามารถที่จะลงไป

เผยแพรความรูไดเอง ศูนยเกรด A เปนไปในลักษณะน้ันหรือไม สิ่งที่อยากจะไดโมเดลออกมาแตอยาง

ที่ทานคณะกรรมการบอก ในแตละภาคก็จะมีบริบทการทํางาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ไมเหมือนกัน 

อาจจะแยกเพ่ือที่จะทําใหเกิดความแตกตางกันออกไป แลวก็อยากจะใหวิเคราะหใหเห็นวาความ

เขมแข็งจริงๆ คืออะไร ที่ทําใหเขาประสบความสําเร็จจะตองมีจุดแข็งวามีจุดน้ีทําใหเขาไดเปนศูนย

เกรด A เพ่ือเปนแนวทางใหกับศูนยที่เปนเกรด D ลองใชแนวทางตัวน้ีวาถาเขาเห็นโมเดลแปลกๆ ของ

แตละภาค แลวบริบทในพ้ืนที่ของเขาเหมาะที่จะใชโมเดลไหน เพ่ือใหเดินตามแลวเมื่อเดินตามแลว

สามารถที่จะขยับขึ้นไปเปนศูนยเกรด A ไดหรือไม สวนน้ีก็อาจจะมีการติดตามผลตอไป แลว

นอกจากน้ีตอนน้ีมองในมุมที่วาทําไมชุมชนมีปจจัยอะไร ทําไมถึงยังเปนเกรด D แตอยากจะใหมองอีก

มุมหน่ึงวาในตัวของผูที่จะไปจัดต้ังศูนย A หรือเจาหนาที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีความสามารถใน

การติดตามงานในการถายทอดไปยังศูนยน้ันมากนอยเพียงใด ซึ่งตรงน้ีเปนปจจัยที่สงผลใหศูนย

ประสบความสําเร็จหรือไมสําเร็จ อยางบางศูนยจะมีเขมแข็งไดดวยตัวเองก็มี อาจจะเขมแข็งกอนที่จะ

มีเจาหนาที่ สยจ. หรือวาบางศูนยเขายังไมไดเห็นความสําคัญอะไรของงานศูนย แตพอมีเจาหนาที่ 

สยจ. ลงไปรวมขับเคลื่อน มีความเขมแข็งขึ้นมาเพราะฉะน้ันเลยมองวาปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จ

ในตัวเจาหนาที่ที่ไปประสานศูนยเองอันน้ีเปนปจจัยสําคัญเพราะฉะน้ันอยากใหทางศูนยชวยสะทอน
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การเก็บขอมูลวาศูนยของคุณมีการประสานติดตอของเจาหนาที่มากนอยขนาดไหน อาจจะมีการ

อบรม มีการรายงานผลหรือมีเจาหนาที่ลงมาใหการสนับสนุนช้ีแนะมากนอยเพียงใด เพ่ือเอาตรงน้ีมา

วิเคราะหไดวาเจาหนาที่เปนปจจัยหน่ึงหรือเปลาที่ทําใหศูนยขับเคลื่อนหรือไมขับเคลื่อนเพราะ 

บางศูนยที่เปดไปแลวแตเจาหนาที่ไมไปติดตามเขาก็ไมรูวามีงานเพราะคุณก็ไมเคยลงมาติดตาม ไมเคย

มาถามไถเลยจะมาอีกทีก็ตอเมื่อมีนโยบายจากกระทรวงสั่งใหลงมา จะลงมาแบบน้ีศูนยก็อาจจะน่ิง

เหมือนกันเพราะวาตัวเจาหนาที่ก็ไมไดลงไปใหความสําคัญก็อยากใหวิเคราะหในสวนของตรงน้ี 

 

7. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนจากจังหวัดสุราษฎรธานี   

เปาหมายของศูนยฯ หรือนโยบายของรัฐมองวาจริงๆ ตองการใหชุมชนกับพลเมืองรวมกัน

เปนกลุมที่น้ีถาไดขอมูลไมครบถวน ถาเกิดรับมาผิดหรือรับมาไมครบ ผลมันก็จะเบ้ียวเบ้ียวบูดบูดๆ 

เรื่องของปญหาในชุมชนก็เหมือนกันพอเรารับขอมูล ปญหาของศูนยคือ การแกปญหาความเหลื่อมล้ํา 

บางสิ่งก็เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ คนที่จะเกิดปญหาจริงๆ ไมไดอยูในสวนแนวหนาของ

โลกโซเชียล แนวหนาของสังคม คนจะอยูประเภทที่วาอยูบานหลังเล็กๆ คนปา บุคคลเหลาน้ีจะเขาไม

คอยถึง คนที่จะมาตรงน้ีไดก็ตองมีศักยภาพพอสมควรที่จะมาพูดตรงน้ีได การที่จะใหขอมูลตรงน้ีถาให

ขอมูลผิดก็ผิดหมดเลย ทีน้ีถาคนที่คาดไมถึงนโยบายรัฐอะไรก็ตามไดมองถึงเรื่องความเปนศูนยเกรด A 

กับศูนยเกรด D ที่น้ีผมมองวาทางศูนยยุติธรรมวาศูนยตองเปนเกรด A ศูนยเกรด D ตองพัฒนาให

ขึ้นมาเปน C ใหเปน B เพ่ือใหเปน A  

 

8. ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลควนศรี   

ประสบการณจัดต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ.2557 ซึ่งเปนสวนที่ทําชุมชนนํารองเรื่องของการมีสวนรวม

ระหวางกรรมการอยูที่วากรรมการชุดแรกสรางเครือขายในตําบลไหน มีกรรมการศูนยอยู 1 ชุด ระดับ

ตําบล ไดสรางเครือขายกระชับพ้ืนที่ สรางคณะอนุกรรมการขึ้นมา โดยที่การรายงานผลจะรายงานผล

ตอยุติธรรม ทางดานจิตอาสาผูที่มาทําศูนยยุติธรรมชุมชนก็มีจิตอาสา ถามวาศูนยควนศรีมีเรื่องเดนๆ 

คือ เรื่องของคาตอบแทน คาตอบแทนแตละที่เยอะมาก อาจจะอยูที่วาผูบริหารของศูนยกลาที่จะไป

พูดในที่ชุมชนหรือไม ถากลาก็จะตองตอบคําถามใหไดดวย สิ่งที่กรรมการของแตละศูนยไมกลาก็คือ

กลัวการที่จะตอบคําถามไมได การพูดในที่ชุมชนประชุมหรือแมกระทั่งการพูดถึงบทบาทของศูนย 

เพราะวาผูที่มารวมงานมีหลากหลาย มาตางตําบล ตางอําเภอ ตางจังหวัด แตมีการายงานนโยบาย

แบบน้ัน มีการชวยเหลือกี่ดาน จะขอเบอรไวเลยในเรื่องของกองทุนเยียวยา ถาไปพูดเรื่องคาตอบแทน

ชาวบานก็ไมรูเรื่อง แตถาพูดถึงกองทุนเยี่ยวยาเขาจะเขาใจ เรื่องของงบประมาณก็อาจจะยังไมมีความ

จําเปนเทาไหรในระดับพ้ืนที่ แตถามีบางเล็กนอยก็ดี ในเชิงพ้ืนที่อาจจะไมตองการ อีกอยางผูบริหาร

ระดับจังหวัด จากทางยุติธรรมจังหวัด จากนิติกรของศูนยฯ ก็มีการลงพ้ืนที่เปนประจํามีการประชุม 
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กรรมการศูนย เครือขาย การจัดเปนเครือขายระดับตําบล องคกรไหนที่ใกลชิดประชาชนนํามาใหเปน

กรรมการศูนย จิตอาสาคือเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับกรรมการศูนยฯ เพราะวาผูที่มารับบริการ

ของศูนยแตละรายยากจน ขนแคน ลําบาก รับเรื่องเสร็จกรรมการศูนยฯ จะตองนําเรื่องไปที่ 

ยุติธรรมจังหวัดก็จะตองมีจิตอาสาเอาบุญไวกอน จากประสบการณปญหาไมคอยจะมีในพ้ืนที่ ปญหา

เรื่องของการไกลเกลี่ยมีนอยมากเพราะปญหาเรื่องของการไกลเกลี่ยจบลงที่ผูใหญบาน จบในระดับ

ทองที่ การรองเรียนในแตละครั้งถาหากวาผูใหญบาน แกปญหาไมไดก็สงเรื่องมาที่ศูนยยุติธรรม 

ศูนยยุติธรรมก็ถาติดขอกฎหมายก็จะปรึกษายุติธรรมจังหวัดทําแบบน้ีประจํา 

 

9. ผูใหญบาน 

ในสวนของตําบลเขานิพันธดวยบุคลากร คณะกรรมการที่จะเปนจุดเดนที่มีความเขมแข็ง 

มีทานผูใหญบานและทางประธานชมรม อสม. ซึ่งเปนประธานของระดับอําเภอ เปนบุคคลในตําบล

เปนอาสาสมัครคุมประพฤติอีกดวย ทําใหมีการขับเคลื่อนงานไปดวยดีทําภารกิจที่ศูนยไดรับอยาง

ตอเน่ืองจาก การที่ศูนยไดรับงบประมาณ 10,000 บาท ครั้งแรกที่เปดศูนยครั้งแรก จากยุติธรรม

จังหวัดในการประชาสัมพันธก็ลงพ้ืนที่ในการประชุมสัญจรเพ่ือที่จะประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร โดย

มีแผนพับบรรยายบทบาทภารกิจหนาที่ของศูนยยุติธรรมใหชาวบานไดรับทราบและสรางทวิภาคี

เครือขายเพ่ิมเติมจากหมูบานทุกหมูบานใหมีอาสายุติธรรมยอยเกิดขึ้นในหมูบานเพ่ือที่จะเปนตัวโยง

ใยไปยังศูนยยุติธรรมชุมชน ภารกิจเหลาน้ีไดรับการตอบรับจากประชาชนดวยดี รูจักกัน สงเรื่องแลวก็

แจงเรื่องรับเรื่องศูนยรับเรื่องแลวก็ไดรับการไกลเกลี่ยโดยคณะกรรมการศูนย เปนแบบยินยอมทั้ง 

ผูรองและผูฟองรวมกัน ไกลเกลี่ยกับศูนย สวนการไกลเกลี่ยที่ดูแลวจะเขมแข็งเราก็ประสบปญหาอีก

อยางหน่ึงคือ การนัดผูถูกรองผูรองมาไกลเกลี่ยครั้งที่ 1 อาจจะแตกตางกันซึ่งคณะกรรมการที่มาถึง

อาจจะตองรอผูรองหรือผูถูกรองฝายใดฝายหน่ึง รอคอย มีการนัดซ้ําอีกทําใหเกิดปญหาในชวงของ

เวลา อาจจะทําใหมีการเสียเวลาเกิดขึ้นซึ่งถือวาอํานาจหนาที่ของทางคณะกรรมการศูนยน้ันบางครั้งก็

อาจจะดูเหมือนวายังไมเด็ดขาดเพราะน่ีคือ ปญหาที่เราประสบ เมื่อเรามีคณะกรรมการรวมโดยสถานี

ตํารวจภูธรเขานิพันธรวมดวยอํานาจเหลาน้ีก็จะมีนํ้าหนักมากขึ้นก็ไดรับการตอบรับจากคูกรณีในการ

นัดการไกลเกลี่ย เรื่องที่เปนจุดเดนของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไดขึ้นช่ือวาเปนศูนยนํารองพ่ึงไดทํา MOU 

รวมกันหลายหนวยงานหรือที่มีช่ือวา เขานิพันธ Model ภารกิจหลักๆ ก็คือดูแลผูที่ถูกคุมประพฤติ

และผูที่ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวจากเรือนจํากลางสุราษฎรธานีเพ่ือที่จะใหคณะกรรมการศูนยน้ันได

ดูแลในสวนของงานบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตอไป น่ีคือภารกิจที่ศูนยเขานิพันธไดรับการยอมรับใน

ระดับหน่ึงและในสวนของภาคีเครือขายที่ทางผูเขารวมวันน้ีไดเสนอวาถาจะมีภาคสังคมในสวนของ

ตําบลเขานิพันธเองภาคสังคมตรงน้ีในสวนของตําแหนงคณะกรรมการศูนย ดวยขอจํากัดระเบียบของ

คณะกรรมการศูนยที่ไมสามารถจะเขามาเปนคณะกรรมการรวมได แตสามารถที่จะเปนที่ปรึกษาของ
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ศูนยยุติธรรมชุมชนไดซึ่งตําบลเขานิพันธก็มีทรัพยากร ที่หลากหลายเรามีเหมืองแร เขานิพันธโมเดล

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณของศูนยเขานิพันธโมเดลจากผูประกอบการเหมืองแรใหงบประมาณ

สวนตัวมากับศูนยยุติธรรมมีบริษัทวนชัย พาเนล อินดัสทรี่ย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่แปรรูป แผนไม

ทดแทนธรรมชาติขนาดใหญที่สุดของเอเชียต้ังอยูหมูที่ 1 ตําบลเขานิพันธ สวนน้ีจะเปนภาคีเครือขาย 

ภาคีภาคสังคมที่ทางพ้ืนที่ไดรับอยูในทางตรงกันขามกันผลกระทบที่ตามมาก็คือ มลภาวะที่ทางบริษัท

ภาครัฐเหลาน้ีไดสรางแกชุมชนทําใหเกิดสิ่งที่ยอนกลับมาวาเมื่อมีการรองเรียนมาในเรื่องตางๆ แตเรา

นําภาคีเหลาน้ีมาบูรณาการรวมกัน สิ่งบานก็จะเปนแรงดึงดูดใหเกิดความรวมมือกันน่ีคือจุดเดนและ

จุดดอยของศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลเขานิพันธ 

 

10. เลขานุการศูนยฯ  

จากผลการวิจัยออกมาก็พบวาปญหาอุปสรรคจะเปนเรื่องเดียวกัน ไมวาจะเปนในสวนของ

งบประมาณ บุคลากร แลวในสวนของการทํางานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซึ่งในสวนของตรงน้ี

เอง ถาหากทางกระทรวงยุติธรรมไดผลจากการวิจัยตรงน้ีแลวก็นําขอมูลจากการวิจัย สามารถนําไป

พัฒนาแลวก็เพ่ิมศักยภาพแกไขปญหาในการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ขออนุญาตเรียนวา 

ในสวนขององคประกอบที่สวนใหญของทุกศูนยจะมีในสวนของทั้งงบประมาณคือ การเพ่ิมศักยภาพ

ใหกับทางคณะกรรมการศูนยใหมคีวามรูความสามารถที่จะไปถายทอดหรือไปดําเนินงานของศูนยไดก็

จะดีขึ้น ในสวนของการจัดอบรมตางๆ อยากใหเปนในรูปของคณะกรรมการศูนยสวนใหญซึ่งสวนใหญ

จะเปนการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง แลวในสวนของ

บุคลากรขอฝากเรียนในสวนของบุคลากรที่จะดําเนินการขับเคลื่อนจริงๆ จะเปนในสวนของประธาน

แลวก็เลขาศูนยฯ อาจจะเปนเจาหนาที่ของทองถิ่น ซึ่งปญหาเหลาน้ีประสบเกือบทุกที่เน่ืองจากวาหน่ึง

ในสวนของทองถิ่นเอง มีขอจํากัดทั้งในสวนของงบประมาณแลวก็บุคลากร ภาระหนาที่แลวก็ภารกิจ

ของทองถิ่น ที่เห็นวาตอนน้ีมีภาระหนาที่ ที่เพ่ิมขึ้น อยางนอยๆ ทางยุติธรรมเองไดสนับสนุนบุคลากร 

ที่มีเจาหนาที่ที่ประจําอยูอยางนอยๆ อําเภอละ 1 ทาน หรืออาจจะเปนที่ปรึกษาประจําศูนยของ 

ทั้งทางอําเภอดวยและแนวทางในสวนของการติดตามของศูนยการมีสวนรวมเปนผลหลักที่จะสามารถ

ขับเคลื่อนใหศูนยและเปนการเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการศูนยใหมีความรูสามารถแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนไดอยางตรงจุดมากขึ้น 

 

 

 

 



424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัินักวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 

 

หัวหนาโครงการวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ 

ตําแหนงปจจบุัน   อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 

สถานที่ติดตอ (ที่ทํางาน)  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 272 ม.9 

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

โทรศัพท 080-5225232, โทรสาร 077-913379 

E-mail-address: akkakorn1965@windowslives.com 

การศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต, 2554 

                                          นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2546 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543 

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534 

ประกาศนียบัตร   ประกาศนียบัตรวิชาชีพการวาความสํานักอบรมวิชาการวาความ, 

2535 

ประกาศนียบัตรกฎหมายสหกรณสภาทนายความ, 2543 

ประกาศนียบัตรการรับรองลายมือช่ือสภาทนายความ, 2547 

                                 ประกาศนียบัตรการสอนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี, 2553 

                                             ประกาศนียบัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยากิจการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2553 

                                             ประกาศนียบัตรวิทยากรนักวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ, 2558 

                                             ประกาศนียบัตรการพัฒนานักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559 

                                             ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก, 

2560 

สาขาที่ชาํนาญ     อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

ผลงานวิจัย/วิชาการ  ตํารา 

                                          อัคคกร ไชยพงษ .  2557. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา .

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 



426 

 

                                          อัคคกร ไชยพงษ. 2557. หลักกฎหมายเอกชน. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานี. 

                                          อัคคกร ไชยพงษ. 2560. การใหคําปรึกษาทางกฎหมายและ 

วาความ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

งานวิจัย (หัวหนาโครงการ) 

                                          อัคคกร ไชยพงษ. 2556. มาตรการในการสรางความรวมมือการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดศึกษากรณี จ.สุราษฎรธานี 

สุราษฎรธานี: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.                                         

                                          อัคคกร ไชยพงษและคณะ. 2558. กลยุทธเครือขายยุติธรรมชุมชน

เพ่ือปองกันอาชญากรรม พ้ืนที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎรธานี. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 

                       อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, จิตรดารมย รัตนวุฒิ, 

นิรมล ยินดีและไตรรงค ชูเงิน. 2561. แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้า: 

กรณีศึกษาเทศบาลปากนํ้าฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานีรวมสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 

บทความวิจัยระดับชาติ 

                                          อัคคกร ไชยพงษ. 2556. มาตรการในการสรางความรวมมือการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดศึกษากรณี จ.สุราษฎรธานี.

วารสารกระบวนการยุติธรรม สํานักกิจการยุติธรรม. 8 (2), 67-77. 

                                          อัคคกร ไชยพงษและคณะ 2561. กลยุทธเครือขายยุติธรรมชุมชน

เพ่ือปองกันอาชญากรรม พ้ืนที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสาร

เทคโนโลยีภาคใต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต, 11 (2), 107-114. 

    บทความวิจัยระดับนานาชาติ 

   Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Problems and 

Community Participation in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-

District Municipality, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Asian Ministration and 

Management Review, 1, (2), 140-149. 

                               Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. The Legal Problems 

in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, 



427 

 

Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. International Journal of Crime, Law and 

Social Issues, 5 ( 2) . ( Notification of Acceptance: ISSN: 23510854, indexed in Ingenta 

Connect and Elsivier-Social Sciences Research Network) 

                               Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Guidelines for Career 

Development for the Elderly in Makoknua City, Phattalung Province, Thailand. Asian 

Administration and Management Review, 1 ( 2) . (Notification of Acceptance: ISSN 

2539-6331, indexed in Elsevier-Social Sciences Research Network) 

บทความวิชาการระดับชาติ 

                                 อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและศุภัทรชญา 

วีระกูล. 256. การประยุกตใชวิถีวัฒนธรรมชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุม

อาชญากรรม. วารสารสมาคมนักวิจัย 23 (2), 115-126. 

                                             อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, โชติกา พลรักษและ

นิรมล ยินดี. 2561. แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแกน. วารสารสทุธิปรทิัศน 32 (103), 203-216. 

                                             อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและนิรมล ยินดี. 

2561. แนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขังในเรือนจําคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต. วารสารกระบวนการ

ยุติธรรม 11 (2), 83-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 

 

นักวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล  วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ 

ที่อยู                         1/146 อาคาร A เฟส 1 พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 ประชาธิปตย ธัญบุรี 

ปทุมธานี 12130 

ติดตอ   062-404-9161 

Email-address: Vachiravitch.koh@gmail.com  

การศึกษา   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรฃีวการแพทย) คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555 

                      รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร: การบริหารงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (กําลังศึกษา) 

                      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 

            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (กําลังศึกษา) 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  

ประกาศนียบัตร 

                      การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุนที่ 2 เรื่องวิจัยอยาง

มืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สํานักงาน

กิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม, 2559 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพ่ือตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2561, สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

เครือขายสงเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2561 

   การอบรมพัฒนาผูจัดการงานวิจัย (Research Manager) รุนที่ 17 ระวาง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ผูชวยนักวิจัย 

   จอมเดช ตรีเมฆ. 2560. อาชญากรรมจังหวัดชายแดนใต. ทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 



429 

 

            ปยะพร ตันณีกุล. 2560. ปญหาอุปสรรคดานความรวมมือขององคกรใน

กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปญหาการคามนุษย. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ. 

                      มานะฉัย อุดมดี, สุมนทิพย จิตสวาง, ปยะพร ตันณีกุล, รมฉัตร ยูรประถม, 

ตุลยวรรษ ณรงศักด์ิ, อดุลย ณรงคศักด์ิและศรันยภัทร เสียงสูง. 2559. สถานีตํารวจนครบาล

อิเล็กทรอนิกส. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  

            จอมเดช ตรีเมฆ. 2559. เสียงสะทอนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและ

ชุมชนเมืองเอกตอมาตรการควบคุมสถานบริการในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต. ทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 

            กิตติศักด์ิ เจิมสิทธิประเสริฐ, จอมเดช ตรีเมฆ, นพพล อัคฮาด, พิมพภัสสร 

เนติโพธ์ิ, ศรันยภัทร เสียงสูงและสุนิษา ราชภัณฑ. 2558. การคาประเวณีหญิงจากประเทศในแถบ 

อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงในประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากสถาบันการยุติธรรมแหงประเทศไทย. 

            จอมเดช ตรีเมฆ. 2558. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขง

รถยนตและรถจักรยานยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปด

ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม.  

            ปยะพร ตันณีกุล. 2557. แนวทางพัฒนาการนําระบบการควบคุมตัว

อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิด. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  

            จอมเดช ตรีเมฆ. 2557. ความเช่ือมั่นตอนโยบายติดต้ังกลองโทรทัศน 

วงจรปดเพ่ือการควบคุมอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย

รังสิต. 

            จอมเดช ตรีเมฆ. 2555. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ

สํารวจสถานภาพอาชญากรรมโดยมหาวิทยาลัยรังสิต. ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย

รังสิต.  

นักวิจัยรวม 

             อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, นิรมล ยินดีและจิตรดารมย 

รัตนวุฒ.ิ 2561. แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้า: กรณีศึกษาเทศบาลปากนํ้า

ฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

 



430 

 

                               อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, จิตรดารมย รัตนวุฒิและ

นิรมล ยินดี. 2560. แนวทางการพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 

มะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ. 

                      อัคคกร ไชยพงษ, นิรมล ยินดี, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและเจียมจิต 

สุวรรณนอย. 2560.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท: กรณีศึกษาสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

สุราษฎรธานี. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

บทความวิจัยระดับนานาชาติ 

                               Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Niramol 

Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Problems and Community 

Participation in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District 

Municipality, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Asian Administration and 

Management Review, 1 (2), 140-149. 

                    Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Niramol 

Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. The Legal Problems in Water 

Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, Nakhon Si 

Thammarat Province, Thailand. International Journal of Crime, Law and Social 

Issues, 5 (2) . (Notification of Acceptance: ISSN: 23510854, indexed in Ingenta Connect 

and Elsivier-Social Sciences Research Network) 

                    Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Niramol 

Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Guidelines for Career 

Development for the Elderly in Makoknua City, Phattalung Province, Thailand. Asian 

Administration and Management Review, 1 ( 2) . (Notification of Acceptance: ISSN 

2539-6331, indexed in Elsevier-Social Sciences Research Network) 

            Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Khanitta Chotchun and Palida 

Muensakda. 2017. A Comparison of Law and Punishment of Thailand and Japan. Asian 

Political Science Review (ISSN: 2351-0862), 1 (1), in June 2017. 

            Jomdet Trimek, Kittisak Jermsittiparsert, Noppon Akahat, 

Sarunyaphat Sieangsung and Sunisa Ratchaphan. 2016. The Prostitution Business of 

Greater Mekong Sub region Women in Bangkok and the Adjacent Areas. Review of 

European Studies, 8, (1), 35-44. 



431 

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

            Vachiravitch Ittithanasuphavitch and Veenunkarn Rujipak. 

Economic Crime: A Case Study of Economic Crime Occurred in Thailand. 2017. 1st Asian 

Social Sciences and Business Research Conference 24-26 August 2017, University of Macau, 

Macau, China. 

              Jomdet Trimek, Kittisak Jermsittiparsert, Noppon Akahat, 

Pimpatsorn Natipodhi, Sarunyaphat Sieangsung and Sunisa Ratchaphan. 2015. The 

Prostitution Business of GMS Women in Bangkok and the Adjacent Areas. Proceeding of 2nd 

National and International Conference on Humanities and Social Sciences (pp.57-69). 

Bangkok: Kasetsart University. 

บทความวิชาการระดับชาติ 

                     อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและศุภัทรชญา วีระกูล. 256. 

การประยุกตใชวิถีวัฒนธรรมชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม. 

วารสารสมาคมนักวิจัย 23 (2), 115-126. 

                                อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, โชติกา พลรักษและนิรมล 

ยินดี. 2561. แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน. 

วารสารสุทธิปริทัศน 32 (103), 203-216. 

                                อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและนิรมล ยินดี. 2561. 

แนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขังในเรือนจําคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต. วารสารกระบวนการ

ยุติธรรม 11 (2), 83-96. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

                       ศรันยภัทร เสียงสูงและกมล สุปรียสุนทร. 2558. การรับฟงพยานหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญาของประเทศไทย: กรณีศึกษาพยานหลักฐานทางชีววิทยาตามแนว 

คําพิพากษาศาลฎีกา. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 53: สาขา

ศึกษาศาสตร, สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. วันที่ 3-6 

กุมภาพันธ 2558. 

            ศรันยภัทร เสียงสูงและคณะ. 2556. การเปรียบเทียบภาระงานกลามเน้ือ

ขณะใชเกาอ้ีสานักงานสองแบบโดยคลื่นไฟฟากลามเน้ือ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจําป 2556 (RSU Research Conference 2013). วันที่ 4 เมษายน 2556. 

 

 



432 

 

นักวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล    ผศ.นิรมล ยินดี 

ตําแหนงปจจบุัน   อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 

สถานทีติ่ดตอ (ที่ทํางาน)  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 272 ม.9 

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

โทรศัพท 080-5225232 

โทรสาร 077-913379 

E-mail-address: jju5940@gmail.com 

การศึกษา                        กําลังศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร

กระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                                         นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2553 

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร, 2544 

ประกาศนียบัตร 

                                          ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาวิชาวาความสํานักอบรมวิชาการ

วาความแหงสภาทนายความ, 2546 

                                          เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิต, 2546 

                                          ประกาศนียบัตรการพัฒนานักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559 

สาขาที่ชาํนาญ     การบริหารกระบวนการยุติธรรม 

ผลงานวิจัย/วิชาการ  ตํารา 

                                         นิรมล ยินดี .  2557. กฎหมายลักษณะหน้ี .  สุ ราษฎรธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

                                          นิรมล ยินดี. 2558. กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา. สุราษฎร

ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

    งานวิจัย 

                                          นิรมล ยินดีและคณะ. 2559. มาตรการการแกไขฟนฟูผูตองขัง 

ในเรือนจําคดีความมั่นคง กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย. 



433 

 

                                          อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, นิรมล ยินดีและ 

จิตรดารมย รัตนวุฒิ. 2561. แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้า: กรณีศึกษา

เทศบาลปากนํ้าฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานีรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 

                                           อัคคกร ไชยพงษ , วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ , จิตรดารมย 

รัตนวุฒิและนิรมล ยินดี. 2560. แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมของผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสรางเสริมสุขภาพ. 

    บทความวิจัย 

                                Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Problems and 

Community Participation in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-

District Municipality, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Asian Administration 

and Management Review, 1 (2), 140-149. 

                                Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. The Legal Problems 

in Water Management: A Case Study of Paknamchawang Sub-District Municipality, 

Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. International Journal of Crime, Law and 

Social Issues, 5 ( 2) . ( Notification of Acceptance: ISSN: 23510854, indexed in Ingenta 

Connect and Elsivier-Social Sciences Research Network) 

                                 Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, 

Niramol Yindee Jiddarom Rattanawut and Wuttisak Nakhan. 2018. Guidelines for Career 

Development for the Elderly in Makoknua City, Phattalung Province, Thailand. Asian 

Administration and Management Review, 1 (2). (Notification of Acceptance: ISSN 2539-

6331, indexed in Elsevier-Social Sciences Research Network) 

บทความวิชาการระดับชาติ 

                                          อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญ, โชติกา พลรักษและ

นิรมล ยินดี. 2561. แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแกน. วารสารสุทธิปริทัศน 32 (103), 203-216. 



434 

 

                                           อัคคกร ไชยพงษ, วชิรวิชญ อิทธิธนาศุภวิชญและนิรมล ยินดี. 

2561. แนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขังในเรือนจําคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต. วารสาร

กระบวนการยุติธรรม 11 (2), 83-96. 

 

 

 

 

 


	การศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
	นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
	นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534
	ผลงานวิจัย/วิชาการ  ตำรา
	การศึกษา                        กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผลงานวิจัย/วิชาการ  ตำรา

