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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง
ยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ านวน 35 คน ได้มา
ด้วยการสุ่มแบบเจาะจงแล้วท าการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมสนทนากลุ่ม ( focus group) จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน จ านวน 269 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ 
ผลของการศึกษาพบว่า การสร้างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ต้องเน้นการประสานงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคคลากรของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรม ให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
และอาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สามารถเข้าถึงความ
เป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  
ค าส าคัญ: เครือข่ายยุติธรรมชุมชน การบริหาร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

Abstract 
               The purpose of this study was to create a model for participatory management of 
Community Justice Networks by using mixed methods of quantitative and qualitative researches. The 
samples used for qualitative research were 35 of academicians of the Ministry of Justice, administrators 
of the Ministry of the Interior working in Chachoengsao Province, Government agencies under the 
Ministry of Justice working in Chachoengsao Province, and members of the community justice networks 
that were obtained by purposive sampling. There samples were included for in-depth interviews and 
focus-group meetings and the collected data were processed by content analysis. On the other hand, 
the samples used for the quantitative research were 269 members of community justice networks that 
were obtained by simple random sampling. The quantitative data  were collected from these 
participants by using the questionnaire and statistically processed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression 
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analysis.The results of this study indicated that creating of the model for participatory management of 
community justice networks should focus on effective collaboration among the personnel of 
community justice centers, the volunteers, and the board members of communities, conflict 
management centers, and Damrongtham Centers  for participatory management of community justice 
centers, volunteers, and all the persons involving in  supporting the rights of all people to have access 
to the justice systems easily, conveniently and rapidly. 
Keywords: community justice center, management, Chachoengsao Province Justice Office 
 
1. บทน า 
     นานาประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ข้อ 
11 ย่อหน้า 1 ได้ก าหนดเง่ือนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม 
และเป็นผล โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักนิติธรรม ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานการเข้าถึงสิทธิอย่างอื่น 
รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 
หลักการและแนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย การ
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (United Nations principles and Guidelines 
on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems) 
ซึ่งหลักการและแนวปฏิบัตินี้มีเป้าประสงค์ในการช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย หมายถึง ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ และ
การเป็นตัวแทนด้านกฎหมายให้กับบุคคลที่ถูกคุมขัง ถูก
จับกุมตกเป็นผู้ต้องสงสัย หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกแจ้ง
ข้อหาที่เป็นความผิดทางอาญา ส าหรับผู้เสียหาย และ
พยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นความ
ช่วยเหลือที่ให้กับบุคคลที่ช่วยตนเองไม่ได้ หรือในกรณีที่
สอดคล้องกับประโยชน์แห่งความยุติธรรม นอกจากนั้น 
“ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย” ยังควรครอบคลุมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านกฎหมายการเข้าถึง
ข้อมูลด้านกฎหมายและบริการอื่นใดส าหรับบุคคล ทั้ง
โดยผ่ านกลไกการระ งับข้อพิพาททางเลือก และ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative 
Justice Processes) [1] 
     ส าหรับบริบทของประเทศไทย การช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเป็นพื้นฐานการ
เข้าถึงสิทธิอย่างอื่น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความ

ยุติธรรม ในสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย สาระส าคัญปรากฏ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2550 
และฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และความ
เสมอภาคของชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง ด้วย
เหตุนี้กระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดให้มีเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ
กระทรวงยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า
ประชามีส่วนร่วม” (Justice for all, all for justice) 
เป็นการด าเนินงานที่เป็นแนวคิดยุติธรรมทางเลือก โดย
ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม อันจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐกับชุมชนในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความ
เป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยภาครัฐจะ
ส่งเสริมการรวมตัวกันของประชาชนในลักษณะของ
เครือข่ายเพื่อท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐในการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ชุมชนและจะส่งเสริมให้ เครือข่ ายมีความเข้มแข็ง 
กล่าวคือ เป็นสังคมที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่าง
เสมอภาคภายใต้กฎหมายอย่างถ้วนทั่วและเป็นสังคมที่มี
ความสงบสุข ปราศจากอาชญากรรมอันจะเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน [2] 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอรูปแบบ
การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 



ARU Research Journal, Vol.5, No.2, May 2018                                                                                                    71 
 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการในเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เจาะลึก ส าหรับ
ในเชิงปริมาณ มีการศึกษาใช้แนวคิดทางยุติธรรมชุมชน 
แนวคิดการมีส่วนร่วม ทฤษฎีหน้าต่างช ารุด ทฤษฎีการ
แก้ปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายของทาง
ภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในพื้นที่ด้านการมีส่วนร่วม การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ขับเคลื่อน แล้วจัดท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
     ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการวิจัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2) 
อ าเภอบางคล้า 3) อ าเภอบ้านโพธิ์        4) อ าเภอบาง
ปะกง 5) อ าเภอคลองเขื่อน 6) อ าเภอราชสาส์น 7) 
อ าเภอพนมสารคาม 8) อ าเภอแปลงยาว 9) อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว 10) อ าเภอท่าตะเกียบ 11) อ าเภอสนามชัยเขต 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 -ประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
method) ผู้ วิจัยได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมู ลที่ส าคัญ (key 
informants) จ านวน 5 กลุ่ม 1)ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง
ยุติธรรม 2)หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
จังหวัด 3)เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4)ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ี 5)เครือข่ายุติธรรม
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 คน  
 - ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
method) คือ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ านวน 11 
อ าเภอ ทั่วจังหวัดมีจ านวน 892 คน [3] กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 269 คน ซึ่งประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970)  
 - การสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมการสร้างและประเมินรูปแบบการการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
บุคคลส าคัญในชุมชน กระทรวงยุติธรรม และทีมผู้วิจัย 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive 
selection) จ านวน 15 คน 

3.4 ขอบเขตด้านวิธีด าเนินงาน 
 เป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กระบวนทัศน์แบบ
สร้างสรรค์นิยมโดยใช้ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ 
(multiple case study) อาศัยผลการศึกษาวิจัยจาก
กรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้
สามารถเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดและ
ครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา 
3.5 ขอบเขตด้านเวลา 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง 
เดือนธันวาคม  2560 รวมระยะเวลา  12  เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     วิจัยผสมผสาน (mixed method research) ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
และตามด้ วยการวิ จั ย เ ชิ งปริ มาณ  ( quantitative 
research) [4] ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานและ
ปัญหาของการบริหารเครือข่ายยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม (เชิง

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยข้ันที่ 1.1 
และ 1.2 

ข้ันตอนท่ี 2 การร่างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

การยกร่างรูปแบบโดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)    

รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ประเมินโดยวิธีสนทนากลุ่ม (focus 
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5. ผลการวิจัย 
     5.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและและปัญหาของ
การด าเนินงานการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 35 คน  ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ 
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผลการวิเคราะห์โดย
เสนอค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
     5.1.1ปัจจุบันการด าเนินงานของเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลที่สอดคล้องกันดังนี้ 

1) เข้ามาด าเนินการรับเรื่องแล้วสง่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 
3) ด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในพื้นที่ 
4) การให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อกฎหมายกับ

ประชาชน 
5) ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างรฐักัประชาชน

ในการอ านวยความยตุิธรรมให้กับประชาชน 
     5.1.2 ด้านสภาพปัญหาการด าเนินงานของการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
          5.1.2.1 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการคิด  

1) ยังไม่มีส่วนร่วมในการคิด อาจเป็นเพราะว่า
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน , ประชาชน ยังไม่รู้จักส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดหรือนโยบายที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือ
ด้านการเข้าถึงความเป็นธรรม 

2) เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่รู้กฎหมาย 
3) เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่เห็นความส าคัญ

ของการเข้ามามีส่วนร่วม 
4) ขาดการคิดวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
5)ขาดเวที ให้ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5.1.2.2 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการ 
1) การไม่มีเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ 
2)การ ไม่ มี ค วามรู้ ใน เ รื่ อ งกฎหมายของ

ประชาชน 
3) ความไม่น่าเช่ือถือเบื่อหน่ายในกระบวนการ

ยุติธรรมไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งได้ 
4) คิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าท่ีของตน 

5)ขาดการท างานเป็นทีมและร่ วมมือกัน
ช่วยเหลือประชาชน 

5.1.2.3 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์ 

1)ประชาชนยังขาดการเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
2)ขาดแรงจูงใจในการท างานไม่มคี่าตอบแทน

ไม่มีกฎหมายรองรับ 
3)เป็นเรื่องใหม่ ขาดการประชาสมัพันธ์ 
4)ขาดการย่องยกเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับ

จากคนในชุมชน สังคม 
5.1.2.4 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน

การติดตามประเมินผล 
1)มีระดับการศึกษาไม่สูงมากไมเ่พียงพอกับการ

ด าเนินงาน 
2)การไม่มเีวลาและไม่เห็นความส าคัญในการที่

จะต้องติดตามงาน 
3)ไม่ใช่หน้าทีจะต้องติดตามเป็นเรือ่งของ

ชาวบ้านที่จะต้องติดตามเรื่องของตนเอง 
4.ไม่ทราบข้อมูลและยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
5.หน่วยงานของรัฐผู้น าชุมชน เครือข่าย และ

ประชาชนควรมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานชุมชน 
     5.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา การวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาตามข้อมูลส่วน
บุคคล อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหารเครือข่าย 
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้าน 

องค์ประกอบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม             

n = 269 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
คิด 

3.55 0.78 มาก 3 

2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

3.62 0.72 มาก 2 

3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน ์

3.65 0.74 มาก 1 

4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 

3.52 0.77 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.59 0.75 มาก  
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   จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.59)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดย 
     เรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ ( X  = 3.65) รองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( X  = 3.62) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการคิด ( X  = 3.55) และน้อยที่สุด คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ( X  = 3.52) 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในภาพรวมและรายด้าน 

องค์ประกอบของบทบาทการ
บริหาร 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  

n = 269 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1.  ด้านการวางแผน 3.63 0.74 มาก 2 
2.  ด้านการจัดองค์การ 3.56 0.76 มาก 4 
3.  ด้านการน า 3.77 0.73 มาก 1 
4.  ด้านการควบคุม 3.62 0.75 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.65 0.75 มาก  

       จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบบทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X  = 3.65)  โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการน า ( X  = 3.77) 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ( X  = 3.63) ด้านการ
ควบคุม ( X  = 3.62)  และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัด
องค์การ ( X  = 3.56) 

     5.3 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบบริหารเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
     การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ภายใต้ข้อมลูของการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 
มาท าการสร้างรูปแบบ โดยการด าเนินการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (focus group discussions) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
  
 
 
 
 
5.4ขั้นตอนที่ 3 การประเมนิรูปแบบบริหารเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

เครือข่ายยตุิธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าจาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเห็นด้วย ในการ
เพิ่มเติมองค์ประกอบหลักซึ่งเดิมมี 2 ปัจจัยหลัก คือ การ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม กับ 
บทบาทการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็น 4 ปัจจัย
หลัก คือ 
1.การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2.การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.อาสาสมัคร/จิตอาสา/คณะกรรมการหมู่บ้าน 
4.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
 
6. การอภิปรายผล 
     รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ 1) 
การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการคิด การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล2) บทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม 3) 
อาสาสมัคร/จิตอาสา/คณะกรรมการ 

     1) การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการคิด การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เนื่องจาก
การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาใช้ในส านักงานยุติธรรม
ชุมชนถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถงึการอ านวยความยุติธรรมจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม
กันทุกพื้นที่ทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลได้ 
หัวใจส าคัญของความส าเร็จอยู่ที่คนในชุมชนที่เป็นผู้
ใกล้ชิด มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรมใน
ชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับ
ประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน กลายเป็นค าที่
เรียกว่า “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” และสอดคล้องกับ 
Stivers และ Camillam [4]หมู่บ้าน และ 4) ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท/ศูนย์ด ารงธรรม  
     2) บทบาทการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ  การน า และ
การควบคุม การบูรณาการงานด้านยุติธรรมชุมชน
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ระหว่างภาครัฐกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เป็นภารกิจที่เข้ามาสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน 
เนื่องจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดถือเป็นตัวแทนอ านาจ
รัฐในการใช้ยุติธรรมกระแสหลัก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดกระบวนทัศน์ในการท างานใหม่ โดยน า
หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้กับงานยุติธรรม
กระแสหลักบนหลักการแนวคิดยุติธรรมชุมชนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ 
กิตยารักษ์ [6] 
     3) อาสาสมัคร จิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บุคคลเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญตามบทบาทของผู้น า
ชุมชนกับการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน เพราะมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทได้เป็นอย่างดี บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความพร้อม
ตลอดเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าต่าง 
ๆ แก่ผู้มาขอรับบริการ มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ท าให้ตัดสินใจยุติข้อพิพาท
ที่มีด้วยความสมัครใจของคู่กรณีสอดคล้องกับจักรกริญน์ 
ทอดสูงเนิน [7] 
     4) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
ศูนย์ด ารงธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 

ว่าด้วยการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมของส านักนายกรัฐมนตรีกับส านักงานอัยการสูงสุด 
[8] ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานร่วมกันโดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นช่องทางหนึ่งใน
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ให้ ค าปรึ กษา  รั บ เ รื่ อ งปัญหาความต้ องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนตามกรอบภารกิจของศูนย์
ด ารงธรรม 

 
7. บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
method Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) เป็นหลัก และตามด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นรอง เกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ต้องเน้นการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่ า งบุคคลากรของ เครื อข่ ายยุ ติ ธรรม ชุมชน 
อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรม ให้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ควรท างานโดยยึดหลัก 
“พัฒนาชุมชน” และ “จิตอาสา” โดยท างานในลักษณะ
การสร้างความเช่ือมั่นแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
(empowerment) ของปัจเจกบุคคลที่มีจิตอาสาและใช้
หลักการมีส่วนร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ด ารงค์
ธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
     2.ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ควรให้ความส าคัญกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น 
     3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการฝึกอบรม 
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เสริมสร้างศักยภาพใน
การท างาน เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการของเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนให้แก่สมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ี 
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.ควรผลักดันให้เกิดกฎหมายรองรับการท างาน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในรูปพระราชบัญญัติ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน “ยุติธรรมทางเลือก” มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
     2.กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่าย
แบบบูรณาการหน่วยงานปกครองให้ครอบคลุมก่อนจึง
ประสานกับภาคประชาชน เมื่อมีแกนน าภาคประชาชนที่
เสียสละเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแล้ว ภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ต้องมีบทบาทเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ภาคประชาชน
เข็มแข็งด าเนินงานเพื่อประชาชนเอง ลักษณะแกนน า
หรือเครือข่ายผู้เช่ือมต่อน าบริการของภาครัฐ ติดต่อกับ
ภาคประชาชนลักษณะต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนต่อกัน 
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     3. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดควรแสวงหาแนวทาง
หรือมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มขึ้น  อาทิ การพิจารณาให้ค่าตอบแทน
ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมใน
บางเรื่อง การยกย่องชมเชยและการประกาศเกียรติคุณ 
การให้สิทธิพิ เศษต่างๆ เ ช่น การได้รับส่ วนลดค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ และการให้ความรู้
เรื่องกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นต้น 
 8.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าวิจัยเชิงลึก เรื่อง รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
ในภาคตะวันออก โดยศึกษาเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกและ
น า ม า เ ป็ น ต้ น แ บ บ ใ น ก า ร ส ร้ า ง รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
แบบมีส่วนร่วมที่ประสบความส าเร็จในภาคตะวันออก
ของประเทศไทยต่อไปได้ 
     2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม น าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 
      3. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น า (Leadership) หรือ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Change agent) ในการพัฒนา
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในครั้งต่อไป 
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