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5426015: สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คาํสาํคญั: การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนอยา่งมีสมานฉนัท ์

สุรศกัด์ิ  ศรีสาร: การพฒันารูปแบบการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนอยา่งมีสมานฉนัท.์
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน และ รศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ.  214  หนา้. 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในการ
พฒันารูปแบบการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชน 2) พฒันา และประเมินรูปแบบการไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉนัทโ์ดยอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั โดย
ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ขอ้มูลจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม 
อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ และอาํเภอเมืองจงัหวดัอุดรธานี รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 คน และการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บขอ้มูลผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดแ้ก่ และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาทชุมชน จาํนวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา
พบวา่  

1. สภาพขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีความใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ด้านความพึง
พอใจต่อศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทชุมชน พบว่า ประธานฯ สมาชิกศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทชุมชน 
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและประชาชนมากท่ีสุด ดา้นผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของประธานฯ 
สมาชิกศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท และประชาชนอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั สาํหรับพฤติกรรมในการมีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท พบว่า ประธานฯ สมาชิกศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทชุมชน
มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

2. การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉันท์นั้น ตอ้งใช้ทุนของชุมชนคือ 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํทางการและไม่เป็นทางการ และอาสาสมคัรในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการให้เกิดเป็น
กระบวนการไกล่เกล่ียข้ึนในชุมชน โดยอาศยัความร่วมมือของคนในชุมชนโดยใช้หลกัการต่าง ๆ คือ 
ความพึงพอใจ ความโปร่งใส ความเป็นกลาง การประสานงานการมีส่วนร่วม การประชาสัมพนัธ์ การลด
ขั้นตอน ความเป็นเครือญาติ ความยดืหยุน่ และความรู้ เพื่อใหชุ้มชนเป็นชุมชนสมานฉนัท ์โดยเรียกช่ือยอ่
รูปแบบน้ีว่า “CPR MODEL” ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผา่นการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ และการรับรองโดยเวที
ประชาคม 
___________________________________________________________________________________ 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา................................................... ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. .......................................... 2. ........................................... 
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5426015: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 
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BY COMMUNITY WITH  HARMONIZATION. THESIS ADVISORS: YUWAREE  POLPANTHIN,     
Ph.D., AND ASSOC.PROF.THIRASAK  UNAROMLERT, Ph.D. 214 pp. 

 
The objectives of this research were : 1) to study the basic information about reconciliation 

settlement for develop the reconciliation and dispute settlement system in community 2) to develop and 
evaluate reconciliation and dispute settlement system in community with conformity through the participation 
of the public and key informants by mix method research and quantitative research by gather information from 
public around community reconciliation center area in Amphoe Bang Khonthi Samut Songkhram Proveince, 
Amphoe Phrao Chiangmai Province and Amphoe Mueang UdonThani Province totally 400 people and 
qualitative research by gather information from key informants and public around community reconciliation 
center area totally 160 people. The research instrument were questionnaire, interview analyzed by percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. The result of the research were 

1. The research found that, in general, the respondents have similar responses in almost every 
aspect. With regard to the satisfaction of the Community Dispute Resolution Center, hereinafter referred to as 
“CDRC”, the chairperson and members of the CDRC has high satisfaction, while general public satisfy the 
work of CDRC at highest level. As for the result of knowledge and understanding evaluation, the research 
found that CDRC chairperson, CDRC member, and public have high level of understanding in dispute 
resolution issues and the work of CDRC. In addition, the research also found that CDRC chairperson and 
member are involved in the dispute resolution activities at high level in the same manner as the public. 

2. The reconciliation and dispute settlement system in community with conformity must consist of 
the people in community include subdistrict head, village head, formal leader, informal leader and community 
volunteer who perform reconciliation process through the participation of the public by using the measure were 
satisfaction, transparency, impartial, participation, public relation, reducing procedure, relative, flexibility and 
knowledge for conformity in community by the name of “CPRMODEL” which was evaluated by expert sand 
affirm by public forum. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความเอ้ือเฟ้ือจากหลายท่านผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน รวมทั้งแรงบนัดาลใจในการทาํงานในคร้ังน้ี 
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มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีอบรมสั่งสอน และให้ความรู้ดา้นการพฒันศึกษาจนผูว้ิจยัมีความรู้
ระดับหน่ึงจนเช่ือแน่ว่าจะนําความรู้ความสามารถท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพประจาํจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดั
เชียงใหม่ และจงัหวดัสมุทรสงคราม รวมทั้งประธานและเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมิไดก้ล่าวนามในท่ีน้ีท่ี
ช่วยประสานงานดา้นต่าง ๆ จนสาํเร็จดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณประธานศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท สมาชิกศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาท และประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัสมุทรสงครามท่ีให้
ขอ้มูลต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีให้ความกรุณาในการตรวจเคร่ืองมือ
การวิจยั และตรวจแบบสอบถามต่าง ๆ จนสามารถสาํเร็จดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อเสถียร ศรีสาร คุณแม่ถนอม ศรีสาร และญาติพี่น้อง และเพื่อน
ธนกิจพณิชยการ รุ่นท่ี 21 ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจตลอดมา 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงานกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพทุกท่านท่ีคอยเป็น
กาํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา ทุกท่านท่ี
ร่วมเรียน ร่วมสนุกสนานมาดว้ยกนั และเป็นกาํลงัใจใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือตลอดมา 

ดว้ยคุณูปการคุณความดีของวิทยานิพนธ์น้ี ผลแห่งความดีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ขอมอบแด่ผู ้
มีพระคุณทุกท่านท่ีมีต่อผูว้ิจยั และครูอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ประสบการณ์แก่
ผูว้ิจยัมาจนถึงวนัน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโครงสรางแบบหลวม ๆ มี
ความหลากหลายในเร่ืองชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรมแตสามารถผสมผสานไดอยางกลมกลืน 
จนเปนสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะรักอิสระ ยึดม่ันในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม มีเอกลักษณเปนของตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ ไมนิยม
ความรุนแรง ชอบการประนีประนอม และใชชีวิตอยางเรียบงาย ในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากการ
เปล่ียนแปลงในโลกโลกาภิวัฒน ท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การคมนาคม สะดวกสบาย 
และมีการเปล่ียนคานิยมในการบริโภค ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตบางประการ
ท้ังในเมืองและชนบทสังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ เคารพผูท่ีรักและนับถือรวมกลุม
กันอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีรวมใจกันทําบุญตามเทศกาล เชน การทําบุญวัน
สงกรานตเพื่ออุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษผูลวงลับ การนําของขวัญและน้ําอบไปรดนํ้าขอพรจาก
บิดา มารดา และญาติผูใหญ เปนการฝกฝนคนใหมีความกตัญู การทําบุญวันเขาพรรษา การ
ทอดกฐิน ฯลฯ ลวนแตเปนการกลอมเกลาจิตใจใหมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความสามัคคี และ
เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน (ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน, 2015) ท้ังนี้เพราะแตเดิมสังคมไทยเปนสังคม
เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญอยูในชนบทท่ีมีการทํานา และการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก การ
ผลิตแตเดิมก็เปนแตเพียงใหพอมีพอกิน  ไมไดผลิตอยางใหญโตเพื่อสงออกไปคาขายกับ
ตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี แตอยางใด แตในปจจุบันสังคม
เปล่ียนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมท่ีมุงหวังผลิตส่ิงตาง ๆ เพื่อสงออกไปขายนอกประเทศ การ
ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงแตเดิมผลิตเพื่อเล้ียงตัวเอง ดวยเทคโนโลยีงายๆ แบบดั้งเดิมก็เปล่ียนมา
เปนการผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยี ท่ีกาวหนาทันสมัยเขามาชวย มีการลงทุนและ การ
ใชท่ีดินอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการใช ท่ีดินก็มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ นานาชนิดไป
ตามบริเวณตางๆ โดยเฉพาะท่ีดอน และท่ีตามปาเขา กอใหเกิดการรุกลํ้าปาสงวน และการทําลาย
สภาพแวดลอมอยางกวางขวาง การผลิตแบบท่ีเปนแบบเกษตรอุตสาหกรรมท่ี ชาวบานธรรมดา
ท่ัวไปซ่ึงไมมีศักยภาพทั้งใน ดานเงินทุน กําลังคน และเทคโนโลยีจะทําได จึง เปนเร่ืองของบุคคล
รํ่ารวยท่ีเปนนายทุน ส่ิงท่ีควบคูกันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรมคือ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม
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เกิดโรงงานอุตสาหกรรมท่ีนําทรัพยากรตางๆ ของประเทศมาผลิตสินคาประเภทตาง ๆ อยาง
มากมาย ทําใหเกิดยานอุตสาหกรรม และยานธุรกิจข้ึนตามเมืองตาง ๆ ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคมากมาย เหลานี้ลวนมีผล ทําใหเกิดการเคล่ือนยายถ่ินฐานของผูคน ในทองถ่ินตางๆ อยู
ตลอดเวลา มีท้ังการยายจากถิ่นหนึ่งไปอีกถ่ินหนึ่ง เชน ในภาคอีสานไปอยู ทางภาคกลาง และ
ภาคใต เปนตน กับการยาย จากทองถ่ินในชนบทเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทํางาน
เปนกรรมกรในเมือง ซ่ึงการเคล่ือนยายถ่ินฐานดังกลาวนี้ มีผลกระทบ ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูคนท่ีอยูในชนบท และในเมืองเปนอยางมาก ในสังคมชนบทนั้น แตเดิมอยูกันอยางเรียบงายใน
กรอบของประเพณี ท่ีมีจารีต และขนบธรรมเนียมทองถ่ินคอยควบคุม ใหผูคนอยูกันอยางสงบสุข 
ปจจุบันเม่ือคนรุนหนุมสาวยายออกไปทํางานท่ีอ่ืน โดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาครอบครัวขาดหาย ไป
เปนเวลาหลายๆ เดือน ทําใหสภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ เด็กไมมีความอบอุน ในขณะท่ีคน
รุนใหม ก็หมดความเช่ือถือ ในความรู ความสามารถตอการเปนผูนําของคนรุนกอน เพราะตนไดเลา
เรียนความรูใหมๆ จากในเมือง มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ได พรอมกันนั้นก็รับเอา
ความทันสมัยหลายๆ อยางมาจากภายนอก จึงทําใหหมดความเล่ือมใส และเช่ือถือในส่ิงท่ีเปนจารีต
และประเพณีของ ทองถ่ินท่ีเคยมีบทบาทในการสรางและควบคุม ความสัมพันธทางสังคม ความ
ขัดแยงจึงเกิดข้ึน เร่ือยๆ (สาระนุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2535) สังคมตองมีกรอบท่ีเปนบรรทัด
ฐานรวม หากตางฝายตางเลือกกระทําสุดแทแตอารมณจะนําทาง ความขัดแยงยอมหาจุดลงตัวไมได 
การจดัการความขัดแยงนี้อาศัยความคิดเห็นท่ีตรงกันกอนเปนสําคัญ หากสมาชิกสังคมเขาใจถูกตอง
ตรงตามกัน ยอมจัดการความขัดแยงใหถูกทางไมยากนัก และความขัดแยงมิอาจมองจากปจจัย
ภายนอก เปนตนวา การแยงชิงอํานาจทางการเมือง การจัดสรร กระจายผลประโยชนไมลงตัวเพียง
ดานเดียว แตจะตองลงลึกไปยังจิตวิญญาณมวลชน (จิตวิทยา) อันเปนมูลเหตุจากภายในของคู
ขัดแยงเหลานั้น รากเหงาของความช่ัวราย คือ โลภ โทสะ โมหะ ท่ีตกตะกอนในจิตใจมนุษยเราอัน
เปนตนตอและภูมิหลังแหงความขัดแยง มีผลตอความสัมพันธของคูขัดแยง โดยแสดงออกเปน
ความคิดและการกระทํา (ชมพู โกติรัมย, 2552) ประเภทของความขัดแยงตามแนวทางของ Moore 
วาสามารถแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก (วันชัย วัฒนศัพท, 2542: 14-15) 

1. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) 
2. ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interests Conflict) 
3. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) 
4. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) 
5. ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conflict) 
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การทําความเขาใจ "รูปแบบการจัดการความขัดแยงท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย" ตอง
พิจารณาถึงเร่ือง "ความสัมพันธระหวางการจัดการความขัดแยงและวัฒนธรรม" เปนลําดับแรก โดย
ตองพิจารณาวาการจัดการความขัดแยงเปนศาสตรหรือเปนศิลปะ คําถามนี้ไดมีการหาคําตอบกันมา
เปนเวลานาน นักทฤษฎีอาจมีแนวโนมท่ีมองเปนศาสตร แตนักปฏิบัติ (ผูท่ีลงมือพยายามแกไข
ความขัดแยงตาง ๆ ท่ีปรากฏจริงในสังคม) มักจะมองวาตองอาศัยศิลปะของการพูดจากัน ดูวาเม่ือไร
ควรนําเร่ืองไหนมาพูด เม่ือไรยังไมเหมาะ จะมีน้ําเสียงอยางไร เปนตน 

การมองเปนศาสตรก็จะใหความสําคัญนอยกับเร่ืองของวัฒนธรรมในการจัดการความ
ขัดแยง เพราะการรูจักวิธีพูดและทาทางท่ีควรใช ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมโดยตรง จากความเห็นท่ี
แตกตางกันนี้ จึงอาจแบงทัศนะเกี่ยวกับเร่ือง "ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับรูปแบบการแกไข
ความขัดแยง" ออกไดเปน 3 ทัศนะ (ประเวศ วะสี, 2551: 28) 

ทัศนะท่ี 1 ทุกสังคมมีบางอยางคลายกัน เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของมนุษย ความ
ขัดแยงในสังคมตาง ๆจึงอยูบนรากฐานเหมือนกัน ซ่ึงลึกกวาวัฒนธรรม ดังนั้นเราสามารถศึกษาหา
รูปแบบการจัดการแกไขความขัดแยงท่ีเปนสากลและสามารถนํามาใชขามวัฒนธรรมอยางไดผล 
เชน การศึกษาเทคนิค และวิธีการเร่ืองการเจรจาตอรอง การใชคนกลางไกลเกล่ีย จากประเทศท่ี
พัฒนาวิธีการเหลานี้มาแลว  

ทัศนะท่ี 2 ความขัดแยงในสังคมไมไดมาจากพ้ืนฐานทางชีวภาพของมนุษย แตสืบ
เนื่องมาจากวัฒนธรรมโดยตรง ดังนั้นเปนเร่ืองเฉพาะของแตละสังคม และวิธีการแกไขตองหาใหม
ใหเหมาะสมกับแตละสังคม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมเปนหลัก ถาใชวิธีการท่ีพัฒนามาในวัฒนธรรม
อ่ืนก็จะไมประสบความสําเร็จหรือไมยั่งยืน  

ทัศนะท่ี 3 เปนทัศนะผสมผสานโดยมองวา ความขัดแยงในสังคม มีสาเหตุท่ีมาจาก ท้ัง
ธรรมชาติมนุษยและวัฒนธรรม ดังนั้นบางสวนของวิธีการจัดการอาจใชรวมกันได บางสวนตอง
ปรับใหเขากับสังคมโดยเฉพาะ  

ผลของการพยายามศึกษาและปฏิบัติในเร่ืองนี้ดูเหมือนใหน้ําหนักแกทัศนะท่ี 3  คําถาม
ท่ีสําคัญ คือ ตองปรับสวนไหน ไมตองปรับสวนไหน ของวิธีการที่พัฒนากันมาจากท่ีอ่ืน สําหรับ
สังคมไทย ก็คือคําถามวาเพื่อท่ีจะแกไขความขัดแยงในสังคมเราท่ีเผชิญอยูทุกวันนี้เราจะนําความรูท่ี
มีคนพัฒนามาแลวมาเปนประโยชนในข้ันตอนใดของการแกไขความขัดแยง และในกรณีท่ีความรู
ท่ีมาจากท่ีอ่ืนยังใชไมไดเราจะพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมอยางไร  

สถานการณในปจจุบันคิดวาหลายทานคงเห็นตรงกันวา ประเทศชาติมีความวุนวาย 
สับสนและยังไรทิศทาง หลายคนคิดวาประเทศไทยกําลังถูกเบียดบังจนหาทิศทางไมเจอ ซ่ึงอยางไร
ก็ตามปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นลวนแตเกิดจากคน เกิดจากกิเลสของคน ความโลภ ปรารถนาใน
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ทรัพยสินและอํานาจท่ีไมส้ินสุดของมนุษยลวนแตเปนแรงบันดาลใจใหคนตาง ๆ เกิดพฤติกรรมท่ี
ละโมบในทรัพยสิน เงินทอง และอํานาจ แตทรัพยากรที่มีจํากัดบนโลกใบน้ีไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกคนได ทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา“ความขัดแยง” (Conflict) ความขัดแยงนั้นเปนส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ ไปจนถึงระดับโลก 
และถาไมไดรับการแกไขท่ีถูกทางแลว ส่ิงท่ีจะตามมาคือความรุนแรง และนําไปสูความเสียหาย
หรือสูญเสียในที่สุด ดังนั้นการทําความเขาในเร่ืองของความขัดแยงจึงเปนส่ิงท่ีชวยใหเราทุกคนยุติ
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนได 

การยุติความขัดแยง คือ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ซ่ึงการไกลเกล่ียมีประโยชนแกการ
เจรจาตอรองระหวางคูความมากมายหลายประการ เชน ชวยเปดชองทางแหงการส่ือสารระหวาง
คูความ ซ่ึงหากไมมีคนกลางเขามาเปนผูไกลเกล่ียแลวก็อาจเปนการยาก ท่ีคูความจะสามารถเจรจา
ติดตอกันได ในกรณีท่ีเร่ืองพิพาทมีคูความเปนจํานวนมาก การไกลเกล่ียจะเปนการชวยประสานคน
หมูมากใหเขามาเจรจาพรอมเพรียงกันไดในระหวางการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียสามารถชวยใหคูความ
เขาใจถึงความตองการท่ีแทจริงของตัวคูความเองและคูความฝายตรงขาม ชวยใหคูความเขาใจถึง
สิทธิของคูความท่ีมีอยูเหนือฝายตรงขาม ชวยกอใหเกิดขอสรุปท่ีสรางสรรค ชวยคนหา ขอตกลงอัน
เปนท่ียอมรับไดของคูความทุกฝาย ชวยใหคูความเขาใจถึงขอจํากัดในการเจรจาตอรอง ชวยประเมิน
หรือหาหนทางเลือกตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูขอตกลงรวมกันได ชวยใหคูความใกลชิดเขาหากนัมากข้ึน
และในท่ีสุด ก็จะชวยใหคูความไดมาซ่ึงคํายืนยันท่ีจะตกลงระหวางกัน 

เม่ือการไกลเกล่ียขอพิพาทปรากฏผลวา คูความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความ
กันได ยอมทําใหคูความสามารถหันหนาเขาหากันไดอีกอยางฉันทมิตร ในบางกรณีคูความจะ
สามารถดําเนินธุรกิจติดตอกันไดอีก สําหรับกรณีท่ีเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เปนคดีอยูในศาล
แลว ยอมทําใหคาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลทําใหคดี
อ่ืน ๆ สามารถยนระยะเวลาการพิจารณาไดเร็วข้ึน ลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลอุทธรณและศาลฎีกา 
รวมทั้งเปนการกอใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูไกลเกล่ียมีความภาคภูมิใจ 

ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียไมสามารถทําใหคูความตกลงกันได ประโยชนก็ยังมีอยูอีกหลาย
ประการ เชน เปนการเปดโอกาสใหคูความไดมาเจรจาหันหนาเขาหากันซ่ึงแมจะตกลงกันไมสําเร็จ
แตก็ชวยใหผอนคลายความตึงเครียดหรือความหมางเมินท่ีมีตอกนัลงไปไดในระดับหนึ่ง ไมทําให
เร่ืองเล็กนอยในทํานองน้ําผ้ึงหยดเดียวบานปลายเปนเร่ืองใหญโตไปได และทําใหคูความมีความ
เขาใจตอกันเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจสงผลใหสามารถตกลงกันไดในภายหลัง เปนตน 

ประโยชนท่ีเห็นไดชัดอีกประการหนึ่งของการไกลเกล่ียคดีในศาลนั้น ก็คือการไกล
เกล่ียคดีฟองขับไลท่ีมีคูความเปนจํานวนมาก ซ่ึงโดยปกติมักจะเปนกรณีของเจาของท่ีดินเปนโจทก
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ฟองชาวบานจํานวนมากเปนจําเลย และเนื่องจากจําเลยแตละรายตางก็มักจะมีขอตอสูท่ีไม
เหมือนกันไปท้ังหมดเสียทีเดียว การรวมพิจารณาคดีจึงมักจะกระทํามิได เพราะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตการไกลเกล่ียไมถูกจํากัดโดยขออางเชนวา
นี้ ดังนั้น การไกลเกล่ียเพียงคดีเดียวซ่ึงรวมคดีท่ีถูกฟองไวเปนจํานวนมากและมักจะมีจํานวนเกิน
กวา 100 คดีข้ึนไป หากกระทําไดสําเร็จยอมจะเปนประโยชน แกการพิจารณาคดีของศาลเปนอยาง
ยิ่ง และสงผลทําใหเกิดประโยชนในดานอ่ืน ๆ ตามมา เชน ความยุติธรรมท่ีเสมอภาคกัน การไมตอง
ประสบกับการบังคับคดีท่ียุงยากเพราะการใชกฎหมูดื้อแพง ยอมไมปฏิบัติตามคําพิพากษา และ
รวมทั้งเวลาท่ีไมตองเสียไป เปนตน (วันชัย วัฒนศัพท, 2550) 

สภาพปญหาตาง ๆ ดังกลาวมานี้พบวา มีอยูในหลาย ๆ ประเทศเชนกัน โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดทําโครงการระงับขอพิพาทโดยทางอื่น (Program for Alternative 
Dispute Resolution) หรือ ADR นั้น ไดนําทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาทท่ีใชไดผลมากท่ีสุด 
เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาท หรือการอนุญาโตตุลาการเชนนี้ เขามา
ชวยในการลดปริมาณคดีลง เนื่องจากเห็นวาจํานวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนมีจํานวนสูงกวาอัตราผู
พิพากษาท่ีจะพิจารณาคนดีไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้นกอใหเกิดคดีความคางในศาลเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงนอกจากจะเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมเปนอยางมากแลว ยังมีผลกระทบตอสุขภาพจิต
ของคูความจํานวนมากท่ีนําคดีข้ึนสูศาล และหวังวาศาลเปนท่ีพึ่งท่ีสําคัญ ฉะนั้น โครงการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทยังกอใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล รวมท้ังการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล
ดวย จึงมีสวนชวยลดปริมาณคดีท่ีค่ังคางอยูในศาลลงไดเปนจํานวนมากและชวยลดปริมาณคดีท่ีจะ
ข้ึนสูศาลไดเปนจํานวนมากดวย อยางไรก็ตาม การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในปจจุบันท่ี
นําไปสูการปฏิบัติ ยังไมสามารถลดจํานวนคดีของศาลท่ียังมีจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ได บางคร้ังคดี
ความเล็กนอยท่ีพอจะตกลงยอมความกันได แตก็ไมสามารถยุติขอพิพาทกันในช้ันไกลเกล่ียได 
เพราะคูความตางเห็นแกประโยชนของตนเองไมยอมเสียเปรียบ ท้ังยังขาดความรูความเขาใจถึงสิทธิ
และหนาท่ีของตนเองในกระบวนการยุติธรรม(สมภาคย ตระการกุลพันธ, 2552: 1) 

จากสถิติการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดมีการพัฒนาปรับปรุง
เนื้อหาสาระกฎหมาย เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติและดําเนินคดีท้ังในช้ันจับกุม สอบสวน 
และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลอยางตอเนื่อง และเปนระบบมีการพัฒนากระบวน
ยุติธรรม และบัญญัติกฎหมายออกบังคับใชอยางตอเนื่องแตก็มิไดทําใหผูตองขังในเรือนจําลดลงแต
อยางใด อีกท้ังปริมาณคดีก็มีปริมาณมากข้ึนทําใหปริมาณผูตองขังในเรือนจํามีปริมาณมากข้ึน ไมวา
จะเปนนักโทษท่ีตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือผูตองขังในช้ันสอบสวน ช้ันไตสวนพิจารณาคดี 
ชั้นอุทธรณฎีกา หรือผูตองขังประเภทฝากขัง กักกันหรือกักขัง ทําใหประสิทธิภาพในการพัฒนา
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และฟนฟูผูตองขังใหกลับไปเปนพลเมืองดีในสังคมในชุมชนตอไป เปนไปไดอยางยิ่งข้ึน (กรม
ราชทัณฑ, 2559) และขอมูลลาสุด ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีผูตองขัง ดังปรากฏตาม
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทผูตองขัง 
ประเภท 

 
รวม รอยละ 

1. นักโทษเด็ดขาด 261,986 81.61 
2. ผูตองขังระหวาง 57,251 17.83 
   2.1 อุทธรณ-ฎีกา 25,564 79.63 
   2.2 ไตสวน-พิจารณา 11,119 3.46 
   2.3 สอบสวน 20,568 6.40 
3. เยาวชนท่ีฝากขัง 167 0.05 
4. ผูถูกกักกัน 13 0.00 
5. ผูตองขัง 1,592 0.49 

รวมผูตองขังท้ังส้ิน 321,009 100 

จากขอมูลตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีผูตองขังจาก
ระบบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จํานวน 321,009 คน เปนนักโทษท่ีศาลพิพากษาคดีเสร็จ
ส้ินยุติแลว จํานวน 261,986 คน แตในขณะเดียวกันจะเห็นไดวา ยังมีผูตองถูกขังในขณะท่ีคดียังไม
เสร็จส้ินอีกจํานวน 57,251 คน ซ่ึงผูตองถูกขังดังกลาวเปนผูตองหาในช้ันสอบสวน ซ่ึงยังไมถูกฟอง
เปนจําเลยในศาลถึงจํานวน 20,568 คน และยังมีผูตองถูกขังในกรมราชทัณฑในระหวางท่ีคดียังไม
ถึงท่ีสุด จํานวน 57,251 คน จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวามีผูตองถูกขังในราชทัณฑจาก
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในขณะท่ีคดียังไมไดรับการพิจารณาพิพากษาจนถึงท่ีสุดอยาง
จํานวนมากเกือบถึงรอยละ 17.83 แสดงใหเห็นถึงการถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพจากข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและยังไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกท้ังกรณีคดีความที่ไดพิจารณาพิพากษาถึงท่ีสุดแลว และเปนการ
กระทําความผิดเล็กนอยเชนศาลพิพากษาใหลงโทษปรับ แตถาผูนั้นไมมีเงินชําระคาปรับก็จะตอง
ถูกกักขังแทนคาปรับ ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นไดวามีผูตองถูกกักขังแทนคาปรับถึง จํานวน 1,592 คน  

ดังไดกลาวแลว สังคมไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ท้ังการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ รวมท้ังพฤติกรรมของคน ในการเปล่ียนแปลงเปนธรรมดาท่ีจะเกิดความขัดแยง
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ตาง ๆ มากกวาปกติ เนื่องจากมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ จากฝายตาง ๆ ท้ังประชาชน และ
หนวยงานของรัฐในอัตราไมเทากัน รวมทั้งการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพก็ยากข้ึน ในเมื่อหลาย
ปญหาอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะ ดังนั้นจึงเพิ่มความซับซอนของปญหามากข้ึน การอยูรวมกันใหม
บนสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงนี้เปนส่ิงทาทายสังคมประชาธิปไตยในทศวรรษหนาอยางมาก แต
จากการทุมเท ชวยกันศึกษาและพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
สังคมไทย ก็จะสามารถผานพนชวงการเปล่ียนแปลงใหญนี้ โดยไมบอบชํ้าหรือเกิดความเจ็บปวด
แกสังคมมากจนเกินไป เชนท่ีเคยเกิดกับสังคมอื่นท่ีผานการเปล่ียนแปลงเชนนี้ในอดีต หรือท่ีกําลัง
เผชิญอยูในปจจุบัน เชนเดียวกับเรา มีบางคนท่ีมีทัศนะวาคงยากท่ีจะหลีกเล่ียงความรุนแรง หรือเช่ือ
วาตองมีความรุนแรง หรือเช่ือวาตองมีความรุนแรงจึงจะมีการเปล่ียนแปลงจริง แตอาจไมเปนเชนน้ี
ก็ได ถาสังคมไทยใชปญญาใหมากข้ึน (ประเวศ วะสี, 2551: 27) 

จะเห็นไดวา การไกลเกล่ียขอพิพาทคูความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกัน
ได ยอมทําใหคูความหันหนาเขาหากันไดอีกอยางสมานฉันท  บางกรณีคูความสามารถดําเนินธุรกิจ
ติดตอกันไดอีก สําหรับกรณีท่ีเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเปนคดีอยูในศาลแลว ยอมทําให
คาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลทําใหคดีอ่ืน ๆ สามารถ
ยนระยะเวลาการพิจารณาไดเร็วข้ึน ลดปริมาณท่ีจะข้ึนสูศาลอุทธรณ และศาลฎีกา รวมท้ังเปนการ
กอใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมตอไป ดังนั้นผูวิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา จึงมี
ความสนใจที่จะวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท” เพื่อใหชุมชนใชเปนรูปแบบในการไกลเกล่ียขอพิพาทอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
คําถามการวิจัย 

1. สภาพปจจุบัน และรูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทเปน
อยางไร  

2. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทควรเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในการพัฒนารูปแบบการไกล
เกล่ียขอพิพาทโดยชุมชน 

2. เพื่อพัฒนา และประเมินรูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
โดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
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ขอบเขตการวิจัย 
เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ดังนี้ 
 
ขอบเขตดานพื้นท่ี 

1. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 1.1 พื้นท่ีในการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน

อยางมีสมานฉันท ผูวิจัยเจาะจงพ้ืนท่ีตนแบบ (Good practice) โดยการคัดเลือกพื้นท่ีในการศึกษา
คร้ังนี้ มีหลักเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ท่ีมีความพรอมของ
คณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ดานสถานท่ี มีผูนําท่ีมีศักยภาพเปนท่ียอมรับของ
สถาบันตาง ๆ ในชุมชน และนอกชุมชน และเปนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ท่ีเคยไดรับ
รางวัลมีผลงานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทเปนท่ียอมรับ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการวิจัยพหุเทศะ
กรณีศึกษา (Multisite Multi-casestudy) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) กรณีศึกษาท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันเพื่อใหไดขอสรุปท่ีชัดเจน คือ ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ขอบเขตดานประชากร 
 ผูวิจัยไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรท่ีใชในการวิวัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ ประกอบดวยประชากร จํานวน 3 กลุม 
ไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
 สําหรับประชากรที่เปนสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ซ่ึงมีท้ังหมด 160 
คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
 สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมจํานวน 
60 คน 

สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 30 คน 

สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 70 คน 
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สวนประชากรที่เปนผูรับบริการ และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาท ผูวิจัยจะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย 

1.2 กุลมตัวอยาง 
 สําหรับขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกล

เกล่ียระงับขอพิพาท ท่ีจะทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น โดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.2.1 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สําหรับเก็บ
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นท่ี ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมาก
แขงอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม และศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมาจากการคาดคะเนจากจํานวนประชากรที่พักอาศัย
บริเวณดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางประชาชนในเขตพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนแตละแหง ดังตอไปนี้ 

  ประชาชนบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 242 คน 

  ประชาชนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 18 คน 

  ประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 140 คน  

 1.2.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  และศูนยไกล เกล่ียระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ี
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทระดับชุมชน ท้ัง 3 แหง โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 
727-729) ในการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ยอมใหมีความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ี ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 แหง 

1.3 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนประจํา
ศูนยฯ จํานวน 3 คน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 157 คน และประชาชน 
จํานวน 400 คน รวมผูใหขอมูลหลัก จํานวน 560 คน 
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3. ขอบเขตดานเวลา 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินการ 12 เดือน 
1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) หมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลท่ี
สามเขามาทําหนาท่ีเปนคนกลางในการไกลเกล่ียเพื่อใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจน
นําไปสูการทําความตกลงกันไดดวยความพึงพอใจของท้ังสองฝายในท่ีสุด 

การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การพัฒนาโครงสรางและความสัมพันธของกระบวนการ
สรางเครือขายและองคประกอบของเครือขายความรวมมือของชุมชน เพื่อคุณภาพการทํางานของ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

ชุมชนอยางมีสมานฉันท หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูรวมกันในที่ใดท่ีหนึ่ง โดยมี
ความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด และสนใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือส่ิงท่ี
คลาย ๆ กันมีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน หมายถึง การเปดพื้นท่ีใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
เจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน โดยแนวทางดังกลาวสามารถใชไดท้ังในและนอกศาล โดยมัก
นํามาปรับใชกับความผิดไมรายแรง โดยจะมีการดึงตัวใหผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือในหมูบานมา
เปนผูไกลเกล่ียระหวางคูกรณี และใชการลงโทษทางสังคมแทนการลงโทษทางกฎหมาย เชน การ
ใหบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดองคความรูเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดย
ชุมชนโดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

2. ไดแนวทางท่ีเหมาะสมและเปนไปไดของการใชรูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางสมานฉันท สามารถนําไปปรับใชไดกับชุมชนตาง ๆ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเร่ืองความสมานฉันท 
2. แนวคิดความหมายของชุมชน 
3. ความเปนมาของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
4. แนวคิดเร่ืองการไกลเกล่ียการระงับขอพิพาท 
5. แนวคิดเร่ืองยุติธรรมชุมชน 
6. แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
8. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
1. แนวคิดความสมานฉันท 

Beck และคณะ, 1997 (อางถึงใน สุรสิทธิ วชิรขจร, 2553: 8) กลาววา ความสมานฉันทใน
สังคม (Social Cohesion) เกี่ยวของกับกระบวนการที่เปนอุปสรรคหรือลดทอน ความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือทางสังคม หรือโครงสรางทางพื้นฐานของสังคม ท้ังนี้ระดับของความสมานฉันท
ท่ียอมรับไดจะตองเปนระดับท่ีคนทุกๆคนในสังคมสามารถท่ีจะอยูในสังคมในฐานะของมนุษย
อยางแทจริง และในทางตรงกันขามความรุนแรงทางสังคมจะแสดงออกในลักษณะของการแบงแยก
ระหวางภูมิภาค ความรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจของชนกลุมนอย การไมเทาเทียมกันในโอกาสท่ี จะเขาถึง
ทรัพยากร และการบริการท่ีรัฐจัดให รวมถึงความไมเทาเทียมกัน สวนแบงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความ
สมานฉันททางสังคมนี้จะเกี่ยวของกับสภาพท่ีเปนวัตถุ และความมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

Ritzen, Easterly and Woolcook (2000) กลาววา ความสมานฉันททางสังคม เปนสภาพ
ทางสังคมท่ีกลุมคนท่ีรวมกันอยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน ประเทศเดียวกัน แสดงออกถึงทัศนะ 
พฤติกรรมในลักษณะของการรวมแรงรวมใจท่ีจะสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึน 

Mc Cracker, 1998 (อางถึงใน พันธศิริ ปอมบุบผา, 2555: 9) กลาววาความสมานฉันท
ทางสังคม หมายถึง ลักษณะของสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง และความสัมพันธระหวางหนวย
ทางสังคม (Societal Units) เชน ระหวางปจเจกบุคคล กลุม สมาคม หรือระหวางพื้นท่ี 
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ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2555) กลาวถึง ความสมานฉันท คือ ความพอใจรวมกัน ไมได
แปลวาขางใดขางหนึ่ง หรือการควบคุมจัดการโดยท่ีมีบางฝายไมไดพึงพอใจตองเปนความพอใจ
รวมกัน นอกจากนี้ ความสมานฉันทตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 4 ประการ ดังนี้ 

1. พื้นฐานของความเปนจริง แมจะเปนความรูสึกท่ีไมดี แตความจริงเชนนี้ จะตอง
ปรากฏเชน เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในภาคใต ยังมีความจริงมากท่ีเรายังไมทราบ คนอาจจะเขาใจตรงกันขาม 
เชนนี้ก็ยากท่ีจะเกิดความสมานฉันท  

2. พื้นฐานของความเปนธรรม ถาปราศจากความเปนธรรม ความสมานฉันทถูกบอน
ทําลายทําใหออนแอลง 

3. พื้นฐานของความรัก เมตตา กรุณา ความเปนมิตร การมองคนอยางเทาเทียม มีคามีศักดิ์ศรี  
4. ความสมานฉันทตองตั้งอยูบนความดี ความดีจะชวยสรางความสมานฉันท แมความ

สมานฉันทจะยังไมเกิด ถาเราใชความดีใหมากพอ มันจะหนุนเสริมใหเกิดความสมานฉันทไดในท่ีสุด 
กรุณา แดงสุวรรณ (2553: 16) ใหนความหมายความสมานฉันท หมายถึง ความพอใจ

รวมกัน ความเห็นพองกัน เชน มีความเห็นเปนเอกฉันท สมานฉันทถูกจัดเขาเปนลูกคําหรือพหุพจน
ของคําวา สมาน-1 ซ่ึงเปนคําวิเศษณ หมายถึง เสมอกันหรือเทากัน มิไดจัดไวในสมาน-2 ซ่ึงเปน
กริยา หมายถึง ทําใหติดกันหรือทําใหสนิท สมานฉันทเกิดจากสมาน สมาสกับฉันท โดยรวมความ 
หมายถึง ความเห็นพองตองกันในดานความคิด ความไวเนื้อเช่ือใจกัน อยางไรก็ตามความหมายท่ี
สังคมไทยปจจุบันเขาใจและใชกัน ดูจะมีขอบเขตท่ีนอกเหนือจากพจนานุกรม โดยนําไปใชใน
ความหมายดานสามัคคี การใหอภัยกัน รวมไปถึงการเลิกแลวตอกัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553: บทความ) ใหความหมายความ
สมานฉันทเปนวลีท่ีมีการกลาวถึงและถูกนําไปใชสราง “วาทกรรม” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน 
และอํานาจของกลุมบุคคลตามบริบทตางๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบันอยางตอเนื่อง และแพรหลาย 
การเกิดข้ึนของวลีนี้ในสถานการณปจจุบันนี้อาจจะสะทอนใหเราไดเห็นถึง 

1. กลุมคนในสังคมขัดแยงระหวางกันและกัน จนความขัดแยงดังกลาวพัฒนาไปสู
ความรุนแรง แบงฝกแบงฝายจนทําใหฝายตางๆ หรือกลุมผลประโยชนตางๆ ไมสามารถเจรจาและ
แสวงหาทางหาทางออกท่ีแตฝายพึงพอใจได 

2. ผลจากขอท่ี 1 ทําใหกลุมคนซ่ึงไดรับผลกระทบจากความขัดแยงและความรุนแรง
ดังกลาว จําเปนตองนําเสนอ “วาทกรรม” นี้ข้ึน เพื่อย้ําเตือนใหแตละฝายไดตระหนักรูถึงผลกระทบ
ท่ีจากวิกฤติการณดังกลาว ไดหันมาใหความใสใจ สํานึกรู และดําเนินการจัดการกับปญหาตางๆ ใน
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
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ขออางและเหตุผลของการเรียกหา “สมานฉันท” อาจจะกอใหเกิดการต้ังคําถามท้ังในแง
บวกและลบเชนกัน กลาวคือ อาจจะเปนไปเพื่อประโยชนตอสังคมโดยรวมของกลุมคนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินชีวิต และธุรกิจ หรืออาจจะเปนไปเพื่อผลประโยชนในทางการเมืองของ
กลุมการเมืองท่ีปรารถนาจะแสวงหาผลประโยชนจากวาทกรรมนี้เพื่อการดํารงอยูแหงอํานาจท่ีพึงมี
พึงไดอยางไรก็ดี ไมวากลุมตางๆ จะเรียกรอง “สมานฉันท” เพื่อผลประโยชนอันใดก็ตาม แต
ประเด็นสําคัญที่จําเปนตองตั้งคําถามคือ “การที่จะไดมาซึ่งความสมานฉันท” นั้น เราควรพัฒนา 
“ตัวแปร” ตัวใดมากที่สุด เพื่อใหตัวแปรดังกลาวไดทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหความ
สมานฉันทไดผลิดอกออกผลอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน 

ประยุทธปยุตโต (2543) ไดใหความหมายความสมานฉันทไววา มีฉันทะเสมอกัน, มี
ความพอใจรวมกัน, พรอมใจกัน, มีความตองการท่ีจะทําการอยางใดอยางหนึ่งตรงกันหรือเสมอ
เหมือนกัน ในทางท่ีรายหรือดีก็ได, ในทางราย เชน หญิงและชายที่มีสมานฉันทในการประกอบ
กาเมสุมิจฉาจาร (เปนตัวอยางท่ีทานใชในการอธิบายบอยท่ีสุด) และหมูคนรายท่ีมีสมานฉันทใน
การทําโจรกรรม สวนในทางดี เชน หมูคนดีมีสมานฉันทท่ีจะไปทําบุญรวมกัน เชน ไปจัดปรับถนน
หนทาง สรางสะพาน ขุดสระ ปลูกสวน สรางศาลาพักรอน ใหทาน รักษาศีล เด็กกลุมหนึ่งมี
สมานฉันทท่ีจะบรรพชา ภิกษุหลายรูปมีความสมานฉันทท่ีจะถือปฏิบัติธุดงคขอนั้นขอนี้คนผูมี
สมานฉันทในทางรายนั้น ไมตองใชปญญาไตรตรองพิจารณา เพียงชอบใจอยากทําก็ประกอบกรรม
ไปตามอํานาจของราคะ โทสะ และโมหะ สวนคนท่ีจะมีสมานฉันทในทางดี เบ้ืองแรกมองเห็นดวย
ปญญาแลววากรรมนั้นดีงามเปนประโยชนมีเหตุผลควรทํา จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝปรารถนา
ท่ีจะทํา โดยเขาใจตรงกัน และพอใจเหมือนกัน รวมดวยกัน 

สุเทพ กลํ่าทวี (2551) ใหความหมายของความสมานฉันท คือ การนําความปรองดอง 
ความสามัคคี และสันติภาพ กลับสูสังคมหรือเทศชาติอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นการสรางความสมานฉันท
จึงเปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งในการปองกันแกไขปญหาความขัดแยงในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือ
ประเทศชาติตองประสบกับความแตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแลวระยะหนึ่ง โดยปกติแลว
เคร่ืองมือหลักอ่ืน ๆ ท่ีนิยมใชในการแกไข และบริหารจัดการความขัดแยงระหวางเกิดเหตุการณ
ความขัดแยงถึงข้ันมีการใชกําลัง และความรุนแรง หรือแมกระท่ังการทําสงคราม มักจะวิธีการเจรจา
ตอรอง (Negotiation) และการไกลเกล่ีย (Mediation) โดยทั้งสองเคร่ืองมือยังคงถือเปนเคร่ืองมือ
หลักในการแกไขและบริหารจัดการความขัดแยงในระดับสากล สาเหตุท่ีตองอาศัยเคร่ืองเมือในการ
สรางความสมานฉันทหลังเกิดเหตุความรุนแรงในความขัดแยงก็เนื่องจากวา โดยท่ัวไปแลวความ
ขัดแยงท่ีนําไปสูการทําสงครามหรือความรุนแรงมักจะสามารถทําใหยุติลงไดแตไมมีอะไรท่ีอาจจะ
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รับประกันไดวาการกระทําของคูกรณีในความขัดแยงทุกฝายจะหายโกรธเคืองกันอยางแนนอน 
หรือสามารถหันหนากลับมาคืนดีกันไดอยางงายดาย 

ภายในระยะเวลาอันส้ัน ถาไมมีเคร่ืองมือท่ีจะทําใหคูกรณีในความขัดแยงหันหนามาคืน
ดีกันได โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงหรือสงครามอีกคร้ังหนึ่งก็จะยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง 
การสรางความสมานฉันทเปนส่ิงท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมท้ังสังคมทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงท้ัง
ทางตรง และทางออมจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรการสรางความสมานฉันทอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพการณความขัดแยงในแตละรูปแบบ การสรางความสมานฉันท
โดยปราศจากความเต็มใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในความขัดแยงจะเปนความสมานฉันทท่ีไมยั่งยืน
และไมสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางมุงหวัง 

สรุปไดวา ความสมานฉันทหมายถึง ลักษณะของสังคมท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยง และ
สัมพันธระหวางหนวยทางสังคม (Societal Units) ระหวางปจเจกบุคคล กลุม สมาคม หรือระหวาง
พื้นท่ีและหนวยทางสังคม ภูมิภาค ประเทศเดียวกัน แสดงออกถึงทัศนะ พฤติกรรมในลักษณะของ
การรวมแรงรวมใจท่ีจะสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนมีความพอใจ จริงใจ ความเปนธรรม มีความ
รัก เมตตา กรุณา ตั้งอยูบนความดี นาํไปใชในดานความสามัคคี ใหอภัยกัน เลิกแลวตอกัน 
 
2. แนวคิดความหมายของชุมชน 

ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง มีความรูสึกวาเปน
พวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเช่ือ เช้ือชาติ การงาน หรือมีความรูสึกนึกคิด ความสนใจท่ีคลายคลึงกัน 
มีการเกื้อกูลการเปนอยูรวมกัน ซ่ึงนักคิดบุคคลสําคัญไดนิยามความหมายไว ดังนี้ 

Mark S.Homan (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543: 25-26) กลาววา คนจํานวนหน่ึงท่ีอาศัยอยู
ในพื้นท่ีแหงหนึ่ง มีความเช่ือ ผลประโยชน กิจกรรม และมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน คุณลักษณะ
เหลานี้มีลักษณะเดนเพียงพอท่ีจะทําใหสมาชิกนั้นตระหนักและเกื้อกูลกัน 

Robert M Maclver (ไพรัตน เดชะรินทร, 2544: 1-2) ใหความหมายไวในหนังสือ 
Society, Its Structure and changes วา ชุมชน คือ กลุมชนท่ีอยูรวมกัน และสมาชิกทุกคน ไดให
ความสนใจ ในเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยางใดอยาง
หนึ่งเฉพาะ แตใหความสนใจโดยท่ัวไป ซ่ึงมีขอบเขตมากพอที่จะอยูรวมกันในชีวิตประจําวัน 
นอกจากนี้แลวชุมชนน้ันอาจหมายถึง การอยูรวมกันอยางงายๆ เชน หมูบานหนึ่ง ชนเผาหนึ่ง หรือ
การอยูรวมกันขนาดใหญ เชน เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหน่ึง  
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Peek (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) ใหความหมายวา “ชุมชน” คือ 
ปจเจกชน ซ่ึงเรียนรูถึงส่ือสัมพันธดวยความซ่ือสัตย และเปนผูมีความใกลชิดสนิทสนมกันอยาง
แนนแฟน และมีความสัมพันธรวมกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีจะรวมสุข รวมทุกข และเก้ือกูลกัน โดย
มองวา ชุมชนท่ีดีนั้นไมใชจะเกิดข้ึนไดอยางงายดาย หรือไมไดเกิดข้ึนและดํารงอยูอยางงาย ๆ 
เพราะชุมชนนั้นจะตองมีเปาหมาย และการท่ีจะไปสูเปาหมายน้ัน จะตองหาหนทางดวยการใชชีวิต
อยูรวมกันดวยความรักและสันติสุข เพื่อใหชุมชนน้ันจะสรางความเปนชุมชนไดสําเร็จ ความรูสึก
ของสมาชิกในชุมชนน้ันรูสึกวาอบอุน และปลอดภัย 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 72) ไดใหความหมายของ
ชุมชนไว 3 แนวทางดังนี้ คือ 

1. กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแตมีขนาดเล็กกวา และมี
ความสนใจรวมท่ีประสานกันในวงแคบกวา 

2. เขตพื้นท่ี ระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐาน
ความยึดเหน่ียวเฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะทาง
เศรษฐกิจเปนแบบเล้ียงตนเองท่ีจํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรค
ใกลชิดกวา และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา อาจมีส่ิงเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เชน 
เช้ือชาติ ตนกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2525: 3) ใหความหมายของชุมชนวา พื้นท่ีอันเปนท่ีอยูอาศัยของคนและ
หมายความถึงกลุมของประชวาชนท่ีอยูในพื้นท่ีนั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค เปาหมาย และ
จุดหมายในการท่ีจะอยูรวมกันอยางมีความสุข   

ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2534: 4 )ไดสรุปไววา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูรวมกัน
ในท่ีใดท่ีหนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรูสึกนึกคิด และสนใจในส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง หรือส่ิงท่ีคลายๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น 

สรุปความหมายชุมชน คือ การท่ีคนจํานวนหนึ่งอยูรวมกันเปนกลุม มีกิจกรรมและ
ภารกิจคลาย ๆ กัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกันและท่ีสําคัญคือความ
พยามเรียนรูรวมกันเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันใหมีความอยูอยางสันติสุขตอไป แตขณะเดียวกัน
ไดมีการจัดแบงประเภทของชุมชนออกเปนเปนประเภทตางๆ โดยใชหลักเกณฑในการแบงแตกตาง
กันออกไป เชนแบงตามจํานวนพลเมือง แบงตามหนวยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แบงตามความ 
สัมพันธกับหนวยงานของรัฐ แบงตามลักษณะพิเศษของประชาชน แบงตามลักษณะดานนิเวศวิทยา 
แบงตามกิจกรรมทางสังคม แบงตามหนวยการปกครอง และแบงตามลักษณะของคนในชุมชน ซ่ึง
ในท่ีนี้ขอกลาวถึงชุมชน “ชนบท” ซ่ึงเปนชุมชนทองถ่ิน (Rural Community) ซ่ึงมีความหนาแนน
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ของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม (Agriculturec) 
จะมีลักษณะความโดดเดี่ยว (Isolation) มีความคลายคลึงกันทางสังคม (Hommogeneity) กลุมสังคมใน
ชุมชนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในเร่ืองเช้ือชาติ วัฒนธรรม รักหมูคณะ สมัครสมานสามัคคีกัน
ไมมีความแตกตางทางสังคมและมีเศรษฐกิจเปนแบบพอเล้ียงตนเอง (Subsistance Economy) เปนตน 
(จามะรี เชียงทอง, 2543: 24-25) ดังไดกลาวความหมายของชุมชนไปแลว ตอไปจะกลาวถึง ชุมชน
ชนบท (Rural Community) ซ่ึงหมายถึงชุมชนชนบทเปนบริเวณท่ีผูคนอาศัยอยูกันตามภูมิประเทศ  
ท่ีอยูนอกเขตเมืองโดยมีบานเรือนกระจัดกระจายท่ัวไป และรวมกันอยูเปนหมู ซ่ึงใชเปนศูนยกลาง
ในการกระทํากิจกรรมรวมกัน โดยคนในชุมชนมีความ สัมพันธกันอยางใกลชิดดวยเหตุนี้ เม่ือ
กลาวถึงชุมชนชนบทจึงเปนท่ีเขาใจตรงกันวา เปนชุมชนท่ีอยูในบริเวณของตําบลและหมูบาน ซ่ึง
เปนหนวยการปกครองทองท่ีหนวยหนึ่งของรัฐบาลลักษณะของชุมชนชนบทโดยท่ัวไปเทาท่ี
รวบรวมได มีดังตอไปนี้ (นาถ พันธุนาวิน, 2523: 19; ประดิษฐ มัชฌิมา, 2522: 43-44) 

1. ชาวชนบทอยูรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนรูจักกันดี มีการตดิตอและไปมาหาสูกันเปน
ประจําความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบานมีมาก ชีวิตความเปนอยูและการจัด
องคการทางสังคมเปนแบบกลุมปฐมภูมิ (primary group) คือมีการติดตอและสัมพันธกันแบบ
สวนตัวและอยางเปนกันเอง 

2. มีการติดตอและคบคาสมาคมกับเพ่ือนบานใกลเคียงเปนสวนใหญ 
3. มีการติดตอสัมพันธกันอยางใกลชิดและยาวนาน 
4. ชาวชนบทมีลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous) คือ มีชีวิตความเปนอยูคลายกัน 

มีฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคลายกันหรือเทาเทียมกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มี
ทัศนคติหรือความเช่ือคลายกัน 

5. การเล่ือนช้ันทางสังคม การอพยพโยกยาย และการเปล่ียนแปลงอาชีพ มีนอย 
โดยมากมักประกอบอาชีพเดิม ซ่ึงสวนมากเปนอาชีพเกษตรกรรม รักถ่ินฐาน ไมชอบอพยพโยกยาย
ไปไหนงายๆ และการเล่ือนฐานะทางสังคม (Social Family) คือ สมาชิกในครอบครัวมีมาก 
นอกจากพอแมและลูกแลว อาจจะมีพอแม ยาย ญาติและครอบครัวอ่ืน ๆ รวมอยูดวย  

6. มีอัตราการเกิดสูง (Height birth Rates) มีเวลาอยูดวยกันนานจึงทําใหเกิดลูกมากอีก
ประการหน่ึงเปนเพราะชาวชนบทมีการศึกษานอย ขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการคุมกําเนิดและ
วิธีการคุมกําเนิด ตลอดจนมีรายไดนอย ไมเพียงพอท่ีจะซ้ือยา หรือจางทําหมันผาตัดได 
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7. มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ํา เพราะขาดสถาบันการศึกษา ขาดส่ิงจูงใจ ขาดรายได 
ขาดอุปกรณเคร่ืองมือการศึกษา และขาดสถาบันฝกฝนอาชีพท่ีอยูใกลเคียง ทําใหชาวชนบทมีชีวิต
ความเปนอยูตามมีตามเกิด 

8. เปนคนหัวโบราณ (Conservative) เช่ือโชคลาง มีความคิดคับแคบ ยากตอการเปล่ียนแปลง  
9. มีความเช่ือตามประเพณี ทอแท ไมกระตือรือรน เคยเช่ืออยางไรก็เช่ืออยางนั้น 
10. มีอายุเฉล่ียแลวนอยกวาชาวเมือง เพราะขาดอาหารและส่ิงบํารุงรางกายอยาง

เพียงพอ ขาดแพทยและพยาบาลที่จะใหบริการแกประชาชนขาดความรูความเขาใจในเร่ืองความ
สะอาดและอนามัย 

11. ขาดการวางแผนชีวิตและครอบครัวท่ีถูกตอง  ท้ังนี้ เพราะขาดความรูและ
ประสบการณ ทําใหดําเนินชีวิตไปวันๆ อยางตามมีตามเกิด การเปล่ียนแปลงใดๆ เปนเร่ืองของ
ภายนอก หรือมาจากภายนอก ไมใชเกิดจากความรูความเขาใจของตนเอง 

12. ใชจายฟุมเฟอยในส่ิงท่ีไมจําเปน เชน ในงานแตงงงาน บวชนาค งานศพ ทําบุญ 
หรืองานฉลองอ่ืนๆ มีการใชจายเงินเปนจํานวนมาก  

13. ขาดสถาบันและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีจะอํานวยความสะดวกแกชุมชน เชน 
โรงเรียน พยาบาล ไฟฟา ประปา ถนน ตลาด เปนตน  

14. มักจะทํางานเปนฤดูกาล และมีการวางงานเปนประจํา 
15. มีการชวยเหลือกันโดยไมคิดมูลคา หรือตองการส่ิงตอบแทน 
16. การควบคุมสังคม (Social Control) ข้ึนอยูกับกลุมปฐมภูมิเปนสวนใหญ 
สรุป ชุมชนชนบท คือ ชุมชนท่ีมีสมาชิกชุมชนอยูรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนรูจักกันดี 

มีการติดตอและไปมาหาสูกันเปนประจํา ความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพ่ือนบานมีมาก มี
ฐานทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคลายกันหรือเทาเทียมกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มีทัศนคติ
หรือความเช่ือคลายกัน สมาชิกในครอบครัวมีมาก ขาดสถาบันการศึกษา ขาดส่ิงจูงใจ ขาดรายได 
ขาดอุปกรณเคร่ืองมือทางการศึกษา ขาดสถาบันฝกฝนอาชีพท่ีอยูใกลเคียง เช่ือโชคลาง มีความคิด
คับแคบ ยากตอการเปล่ียนแปลง เช่ือตามประเพณี ทอแท ไมกระตือรือรน ใชจายฟุมเฟอยในส่ิงท่ี
ไมจําเปน ขาดสถาบันอํานวยความสะดวกในชุมชน ทํางานเปนฤดูกาล มีการชวยเหลือกันโดยไม
คิดมูลคา การควบคุมทางสังคม (Social Control) ข้ึนอยูกับกลุมปฐมภูมิเปนสวนใหญ 
 
3. ความเปนมาของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

สําหรับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนนั้นมีมานาน และมีหลายประเทศท่ีให
ความสําคัญและมีวิวัฒนาการดานตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงในท่ีนี้ขอสรุปไว ดังนี้ 
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ประเทศกลุมเมลานีเซีย (Epstein, A., 1971) หมูบาน โตลาย (Tolai villages) ในนิวบริเทน 
มีท้ังผูใหคําปรึกษา และคณะกรรมการท่ีจะมาพบกันเปนประจําเพ่ือรับฟงปญหาและขอพิพาท 
บทบาทของท่ีปรึกษา คณะกรรมการคือ “กํากับดูแลกฎเกณฑของการตอรองอยางเปนระเบียบ และ
ความมีอิสระเสรีในการแสดงความเห็นโตแยงโดยคูกรณี รวมถึงใครก็ไดท่ีตองการแสดงความ
คิดเห็น” กระบวนการนี้เปนการตัดสินใจโดยศาล และ”การบรรลุขอตกลงโดยการบรรลุขอตกลง
โดยการบรรลุมติรวม” ของคูกรณี 

ประเทศตะวันออกกลาง (Comaroff and Roberts, 1981) มีการเจรจาไกลเกล่ียโดยคน
กลางท้ังในสังคมพื้นบานและสังคมใหมท่ีทันสมัยของอัฟริกา ซ่ึงมีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันไปจาก
ชนเผาหนึ่งไปอีกเผาหนึ่ง และจากภาคหน่ึงไปยังอีกภาคหนึ่ง ตัวอยางเชน “ศาลมูธ” (moot cort) 
มักจะเปนวิธีการที่ใชแกขอพิพาทระหวางเพ่ือนบานเสมอ ๆ ชาวทสาวานนา (Tswana) ในอัฟริกา
ตอนใตใชหัวหนาเผาและคณะกรรมการสภา และบางเผาพันธุในประเทศไนจีเรีย ใชหัวหนาเผาเพื่อ
นําการเจราไกลเกล่ียใหบรรลุขอตกลง 

ประเทศลาตินอเมริกัน (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 42) คนพื้นเมืองของ
ประเทศนี้ไดมีการใชการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง และปจจุบันยังคงวิธีการดังกลาวในกรณีพิพาท
ตาง ๆ รายงานกระบวนการแกปญหาขอพิพาทในหมูบาน เม็กซิกัน ชื่อ “ราลู-อา” (Ralu’a) ซ่ึงผูพิพากษา
ไดชวยใหคูกรณีไดมีการตัดสินใจโดยความเห็นชอบรวมกัน รูปแบบของการเจรจาไกลเกล่ียคน
กลางจากวัฒนธรรมสเปนท่ีมีการปรับสูกลุมลาตินอเมริกา ดังตัวอยางทีเรียกวา ไทยบูนัล เด ดาสอา
กูอัส (Trilynal de la Aguasเรือศาลน้ํา) ในประเทศสเปน เขายังไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจา
ไกลเกล่ียโดยคนกลางอยางไมเปนทางการเพ่ือแกปญหาขอพิพาทสวนบุคลคล ในอเมริกากลาง การ
เจรจาไกลเกล่ีย วิธีการหาขอเท็จจริง และความชวยเหลือของคนกลางในขอพิพาทเร่ืองทรัพยากร 
ธรรมชาติในประเทศเอกวาดอร ประเทศฮอนดูรัส และประเทศคอสตาริกา สวนประเทศอารเจนตินา 
ก็กําลังพัฒนาการเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลางในเรืองเกี่ยวกับครอบครัว เร่ืองแรงงานและผูจัดการ
และเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคา 

ประเทศเคนยา (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) และประเทศโซมาเลีย การ
เจรจาไกลเกล่ียคนกลางไดมีการนําไปใชโดยคณะกรรมการกลางเมนโนไนช (Mennonite Central 
Committee) รวมทั้งกลุมท่ีไมเกี่ยวกับศาสนาในทองถ่ิน และกลุมทางดานศาสนาก็ไดใหความสนใจ
ในการแกปญหาขอพิพาทดานเช้ือชาติ และเผาพันธุ และไดใหความสําคัญตอการสรางกระบวนการ
ดังกลาวข้ึน จากวิธีการดั้งเดิม และพัฒนาข้ันตอนจากวัฒนธรรมการเจรจาไกลเกล่ียใหเหมาะสมกับ
ปญหาขอพิพาทในทองถ่ิน 
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ประเทศอัฟริกาใต (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) มีประสบการณอยาง
กวางขวางท่ีสุดในทวีปอัฟริกาในการพัฒนา และใชกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางในป ค.ศ.
1968 ศูนยการคาระหวางกลุม (Centre for IntergroupStudies) ปจจุบันเรียกวา ศูนยแกปญหาความ
ขัดแยง (Centre for Conflict Resolution) ไดกอตั้งข้ึนเพื่อสรางแนวทางการแกปญหาความขัดแยง 
และลดความรุนแรงอยางสรางสรรคพรอมดวยความริเร่ิมใหม ๆ และในกลางทศฯวรรษท่ี 1980 ได
มีความรวมมือกันในการกอต้ัง สวนบริการการเจรจาไกลเกล่ีย (โดยคนกลาง) เสรีของอัฟริกาใต 
(Independent Mediation Services of South Africa :IMSSA) เพื่อแกปญหาความขัดแยงดานแรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง  ๆความสําเร็จนี้ไดทําใหเกิดการขยายตอไปสูเวทีความขัดแยงดานเช้ือชาติและการเมือง 

ในชวง ค.ศ.1980 และระยะตน ๆ ของ ค.ศ.1990 ไดมีกลุมและองคท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมี
บทบาทในชุมชน และแกขอพิพาททางการเมืองอยางเขมแข็ง ท่ีนาจะกลาวถึงมากก็คือ “ศูนยกลาง
การแกขอพิพาทอยางสรางสรรคของอัฟริกา” (African Centre for the Constructive Resolution 
Resolution of Disputes หรือ ACCORK กลุม Wilgespruit Fellowship โครงการเสริมสรางทักษะ
การเจรจาไกลเกล่ีย (Funda Centre) สถาบันเพื่อประชาธิปไตยทางเลือกอัฟริกา (IDASA: Institute 
for a Democratic Alternative in South Africa) และโครงการแกปญหาขอพิพาทท่ีมหาวิทยาลัย Port 
Elizabeth และมหาวิทยาลัย Witwatersrand 

ตอมาป ค.ศ.1991 องคการสําคัญ ๆ ท่ีสนใจความขัดแยงในอัฟริกาใต ไดแก รัฐบาล 2 
อัฟริกาใตเอง สภาแหงชาติอัฟริกา และพรรคอินกาตาอิสสระ ไดทําการเจรจาไกลเกล่ียเพื่อความ
สงบแหงชาติ(National Peace Accord) ซ่ึงเปนความพยายามของท้ังประเทศท่ีจะพิจารณาปญหา
ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนทุกที ซ่ึงจะกอใหเกิดอันตรายตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความริเร่ิม
ในการดําเนินการดงักลาวทําใหเกิด คณะกรรมการสันติภาพแหงประเทศ แหงทองถ่ิน ท่ีดําเนินการ
พิจารณาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีการบริหารความขัดแยงวิธีการตาง ๆ ซ่ึงหนึ่งในวิธีการ
นั้นก็คือ การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง ถึงแมกระบวนการจะมีอุปสรรคอยางมหาศาลท้ังในเรื่องของ
โครงสราง เร่ืองการเมือง เร่ืองของทรัพยากร และวิธีการดําเนินการ แตระบบการแกปญหาขอพิพาท
แหงชาตินี้ก็ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศ อัฟริกาใตท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามาสู
ระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการ เจาหนาท่ี สมาชิกของคณะกรรมการสันติภาพไดดําเนินการเจรจา
ไกลเกล่ียโดยอาศัยคนกลางในขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวอยางรุนแรง และท่ีมีแนวโนมจะเกิดความ
รุนแรงข้ึนไดอยางประสบผลสําเร็จ และไดเอ้ือใหเกิดการพัฒนาอยางสําคัญในคานิยมทางบวก และ
เกิดวิธีการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติข้ึนในประทศ ตั้งแตการเลือกต้ังระดับชาติในป ค.ศ.
1994 การเจรจาไกลเกล่ียคนกลางไดเปล่ียนจากการใหความสําคัญในการปญหาความรุนแรงไปเปน
การพัฒนา และการทําใหเกิดความเสมอภาคในประเทศอัฟริกาใต และประเทศเพื่อนบานท้ังหลาย 
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ประเทศตูนีเซีย (Hamzeh, A.) จะมีผูบริหารหรือผูใหคําปรึกษาเรียกวา มูวา-แฟค-เอล-
อิดรี (Mouwafak el idri) ซ่ึงอยูในสํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี และทําหนาท่ีแกขอพิพาทในเร่ือง
ท่ีประชาชนมีตอเจาหนาท่ีของรัฐบาลคนกลางท่ีอยูในตลาด และหรือ อาม้ัน (amine) จะชวยแกขอ
พิพาทระหวางพอคากับลูกคาในตลาดสาธารณะ 

ประเทศอิสราเอล (Matz, 1991: 11-46) การเจรจาไกลเกล่ียคนกลางไดมีการพัฒนาข้ึนเพื่อ
แกปญหาขอพิพาททางการคาระดับชุมชน และระดับครอบครัว การแกไขขอพิพาทหลายคร้ังหลายหน
รวมท้ังศูนยวิจัยไดเร่ิมท่ีจะศึกษาและนํากระบวนการคนกลางมาใช เพื่อชวยแกปญหาขอพิพาท
ระหวางชาวยิวท่ีเครงศาสนาไดอยางกวางขวางบอยคร้ังผูนําทางจิตวิญญาณไดทําหนาท่ีคนกลางใน
ความขัดแยงทางครอบครัว ความขัดแยงของคนในละแวกบานนั้น และความขัดแยงของชุมชนอ่ืน ๆ  

ประเทศญ่ีปุน (Joseph, 1994)  มีประวัติการใชการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางท่ียาวนานใน
ลักษะท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงเปนระบบท่ีดําเนินการใหเกิดการส่ือสารกันระหวางคูกรณีพิพาท การ
เจรจาไกลเกล่ียไดกอตัวฝงอยูในวัฒนธรรมของธุรกิจ โดยมีคนกลางเปนผูเริเร่ิมใหเกิดการเจรจา
เรียกวา “โชไก-ชา” (Shokai-sha) ทุกวันนี้การใชกระบวนการดังกลาวประสบความสําเร็จอยางยิ่ง
ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ท่ีซ่ึงมีกรณีการฟองรองเก่ียวกับการบริการทางการแพทยสวนใหญ หัน
มาใชวิธีการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง ซ่ึงพบวาอัตราการตกลงกันไดโดยวิธีดังกลาวนี้สูงถึงรอยละ 80 
นอกเหนือจากกรณีการฟองรองทางการแพทยแลว ยังมีขอพิพาทในเร่ืองของสุขภาพอ่ีน ๆ ซ่ึงไดนํา
วิธีการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางไปใช ไดแก เ ร่ืองความขัดแยงระหวางแพทย ผูบริหารและ
โรงพยาบาล ขอขัดแยงของศูนยกลางแพทย HMO ของสหรัฐอเมริกา ของกลุมแพทย และของ
หุนสวนท่ีใหบริการรวมกัน รวมถึงขอพิพาทระหวางแพทยกับพยาบาล การปฏิเสธการจายเงินของ
ผูใหประกันการปฏิเสธการคุมครองของผูใหประกัน ความขัดแยงเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพความ
ขัดแยงเร่ืองเอกสารรับรอง และความขัดแยงระหวางแรงงานกับผูบริหาร 

ประเทศเกาหลี(อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 45) ไดพัฒนาการเจราไกลเกล่ีย
คนกลางเพ่ือใชกับปญหาครอบครัว และความแพง ท้ังโดยผานกระบวนการทางการศาลและโดยอิสระ 
เม่ือไมนานมานี้พรรคการเมืองท่ีปกครองประเทศไดจัดต้ัง “คณะกรรมการตัดสินปญหาประชาชน” 
ซ่ึงทําหนาท่ีท้ังเปนผูตรวจการรัฐสภา (Ombudsman) และเปนคนกลางเพ่ือไกลเกล่ีย องคกรดาน
ส่ิงแวดลอมแหงชาติก็ไดพัฒนาคณะกรรมการไกลเกล่ียคนกลางเพื่อแกปญหาเร่ืองส่ิงแวดลอม 

ประเทศอินโดนีเซีย (Moore and Santosa, 1995) แมในประเทศอินโดนีเซียจะมีรัฐบาลท่ี
เขมงวดนับต้ังแตมีการออกบทบัญญัติใหมในป ค.ศ.1965 ก็ยังคงไวซ่ึงกระบวนการ “มูซยาวาราห” 
(Musyawarah) เพื่อแกปญหาขอพิพาทและใชการตัดสินใจโดยมติรวมกันในหมูบาน และสถาบัน
ตาง ๆ นอกจากน้ันการเจรจาเร่ืองแรงงานก็มีการดําเนินการโดยองคกรของรัฐ “คณะกรรมการ
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พิจารณาความขัดแยงดานแรงงาน” (Committee forLabor Conflicts Settlements) ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
กระทรวงแรงงาน มีการริเร่ิมใหมท่ีใชแนวทาง “มูซายาวาราห” (musyawarah) และการเจรจาไกล
เกล่ียคนกลาง โดยการนํามาใชในเร่ืองการแกขอพิพาทในปญหาส่ิงแวดลอมจะเห็นไดจากการท่ี
กระทรวงส่ิงแวดลอม สํานักงานการจัดการผลกระทบส่ิงแวดลอมและกลุมองคกรเอกชนท่ีสนใจ
ปญหาสาธารณะรวมท้ัง กลุม วาฮานา ลิงคุนแกนไฮดุปแหงอินโดนีเซีย (Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia) และศูนยกลางกฎหมายส่ิงแวดลอมของอินโดนีเซีย (Indonesian Center for 
Environmental Law) ไดสนับสนุน และมีสวนรวมในการเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลางจํานวนมาก
ในเร่ืองเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในน้ํา และผูวาการของรัฐกาลิมันตันในเกาะบอรเนียวก็ไดใหการ
สนับสนุนในการวางรูปแบบและจัดระบบของการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางเพ่ือแกขอพิพาทใน
ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม โครงการหลังนี้เปนการดําเนินการรวมกับ รัฐบาลเยอรมัน (Deutsche 
Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit: GTZ) องคกรความชวยเหลือทางเทคนิคของ
เยอรมันและกลุมปฏิบัติการจัดการบริหารความขัดแยงของสหรัฐเอมริกา 

ประเทศฟลิปปนส (บันลือ คงจันทร, 2533: 69-71) เริ่มจากการออกกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบด ีฉบับท่ี 1508 (Philippines Presi-dential Decree) เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในระดับ
หมูบานอันเปนท่ียอมรับโดยครอบครัว และชาวบานเน่ืองจากสาเหตุท่ีคดีลนศาลเพราะนิสัยชาว
ฟลิปปนส ชอบเอาชนะทําใหประชาชนนิยมการฟองคดี ทําใหคุณภาพของความยุติธรรมเส่ือมลง 
เมือวันท่ี 11 มิถุนายน 1978 ประธานาธิบดี เฟอรตินาน อี มากอส (Ferdinand E Marcos) ไดจัดต้ัง
ใหมีระบบการระงับขอพิพาทโดยฉันทมิตรในระดับหมูบาน เพื่อนําจารีตประเพณีการไกลเกล่ียขอ
พิพาทในระดับหมูบานระหวางบุคคลในครอบครัว โดยผูนําหมูบานและผูอาวุโสของหมูบานแบบ
ดั้งเดิมมาใชบังคับโดยไมจําเปนตองนําคดีข้ึนสูศาล คําส่ังดังกลาวมุงสงเสริมการบริหารงาน
ยุติธรรมใหดําเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งข้ึน ลดความแออัดของคดีท่ีไปสูศาล และเพื่อใหเปนไปตามบท
ท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญท่ีวา “เพื่อพัฒนาและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของ
ชาวฟลิปปนส และสถาบันครอบครัวในฐานะ และระเบียบทางสังคมไว โดยมีการดําเนินงานแตละ
หมูบาน จะมีหนวยงานไกลเกล่ียขอพิพาท เรียกวา Lupong Tagapayapor ประกอบดวยผูนําหมูบาน
ในฐานะประชาชนและสมาชิกประมาณ 10-20 คน ซ่ึงไดรับแตงต้ังข้ึนทุก 2 ป จะปฏิบัติหนาท่ีโดย
ผานผูนําหมูบานจัดเปนคณะบุคคลท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเรียกวา “Pangkat” ประกอบดวย
สมาชิก จํานวน 3 คน ซ่ึงผูนําหมูบานเปนประธานโดยตําแหนง และขอพิพาทซ่ึงอยูภายใตขอบเขต
ของระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทระดับหมูบานตองนําไปสูผูนําหมูบานกอน หากไกลเกล่ียไมสําเร็จ 
ขอพิพาทนั้นจะถูกสงไปยัง Pangkat ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกท่ีคูกรณีพิพาทเปนผูคัดเลือกจาก
คณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทระดับหมูบาน Lupong นั่นเอง 
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ประเทศศรีลังกา (Heart, P.B., 1993) ก็มีคณะกรรมการไกลเกล่ียคนกลาง เกิดข้ึนตาม
กฎหมายท่ีออกมาในป ค.ศ.1988 กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการไกลเกล่ียคนกลางท่ี
ไมเปนอิสระอยูภายในกระทรวงยุติธรรม และมีหนาท่ีในการจัดหาคณะอนุกรรมการเจรจาไกล
เกล่ียระดับอําเภอจากประชาชนที่เปนท่ีเคารพนับถือท่ัวไปทั้งเกาะ ดวยความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญสหรัฐอเมริกาในการวางรูปแบบระบบการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาท คณะกรรมการได
ฝกอบรมผูไกลเกล่ียคนกลางกวา 6,000 คน และจัดต้ังคณะอนุกรรมการเกา 240 คณะ ในแตละปมี
คดีแพงหลายพันคดีไดรับการพิจารณาโดยกระบวนการนี้ 

ประเทศอินเดีย (Shourie, H., 1988) มีจารีตประเพณี “ปญจะญัตติ” (panchayat) ท่ีไดอธิบาย
มาแลวในตอนตนยังมีการใชอยูในประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน และบังคลาเทศ ในประเทศ
อินเดียกระบวนการเจรจาไกลเกล่ีย คนกลางดําเนินการโดยโครงการชวยเหลือตามกฎหมายในหลาย 
รัฐ และในรัฐกูจารัติอุตรประเทศ (uttar Pradesh states) มีระบบศาลประชาชน หรือ “ล็อค อาดาลัทส” 
(LokAdalats) ท่ีใหบริการการเจรจาไกลเกล่ียและบริการใหความเสมอภาค สําหรับขอพิพาททางแพง
และคูสมรส ในประเทศอินเดียระบบตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตามหลักการการกระจายการ
ปกครองของทานคานธี ในประเทศเนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศ ก็ไดมีการพัฒนา และ
จัดระบบบริการการเจรจาไกลเกล่ียในระดับทองถ่ินดวยกัน ไดแก การพัฒนากระบวนการเจรจา
ไกลเกล่ียเพื่อแกขอพิพาทในการบริหารจัดการเร่ืองปา ความขัดแยงในการแตงงาน และความ
ขัดแยงเร่ืองการเงินสวนปากีสถานและบังคลาเทศ จะเนนไปในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทเร่ือง
ครอบครัวและกรณีความแพง เปนตน 

กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลางเปนระบบ และเปนทางการ  เร่ิมจากปญหาแรงงาน
ซิมกิน และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ไดจัดต้ัง The Community Relations Service (CRS) 
เพื่อแกไขปญหาสีผิวหรือชาติกําหนด ตอมาต้ังกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทองถ่ิน และองคกร
เอกชนเรียกช่ือยอวา ICMA (1966) ในเกาะฮาวายไดจัดต้ัง Ho’Oponopono และปรับปรุงมากับชนบท
พื้นเมืองตางๆ ในทวีปเอเซีย ประเทศจีน มีคณะกรรมการไกลเกล่ียของประชาชน (People’s Conciliation 
Committees) ซ่ึงจัดตั้งโดยรัฐบาลจัดบริการดานการประนอมขอพิพาทในระดับหมูบาน เมือง อําเภอ  
และทองถ่ิน คนกลางมักจะเปนผูสูงอายุท่ีเกษียณแลว ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของทองถ่ิน และการ
ไกลเกล่ียของศาล (Court Conciliation) ซ่ึงกระทําในศาล ประเทศญ่ีปุน พบอยูในวัฒนธรรมของ
ธุรกิจเรียกวา Shokai-Sha มีคนกลางเปนผูริเร่ิมใหเกิดการเจรจา ประเทศฟลิปปนส ชุมชนเปนฐาน
เพื่อแกปญหาความขัดแยงทางแพง และขอพิพาททางอาญาเล็กๆ นอยๆ เรียกวา (The Barangay 
Justice System) ประเทศศรีลังกา คณะกรรมการไกลเกลี่ยคนกลางเปนอิสระอยูในกระทรวง
ยุติธรรม มีหนาท่ีอบรมผูไกลเกล่ียเปนคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ ประเทศออสเตรเลีย ไดจัดต้ัง
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ศูนยกลางการเจรจาไกลเกล่ียข้ึนในรัฐและชุมชนเมืองใหญๆ ประเทศนิวซีแลนด ไดจัดตั้ง
หนวยงานลักษณะเดียวกันประนอมขอพิพาทซ่ึงโดยมากจะเปนขอพิพาทในเร่ืองธุรกิจการคา ความ
แพง ความอาญา ขอพิพาทครอบครัว แรงงาน บาน ท่ีดิน และดานส่ิงแวดลอม รวมถึงความขัดแยง
ระหวางเมารีกับพากิฮา ประเทศลาตินอเมริกัน ไดรับวัฒนธรรมจากสเปน ในการเจรจาไกลเกล่ียที่
เรียกวา Tribunal De Las Aguasผูพิพากษาไดชวยใหคูกรณีตัดสินใจโดยความเห็นชอบรวมกันใน
อเมริกากลาง ประเทศยุโรป พบในประเทศไอรแลนด เยอรมัน เนเธอรแลนด ฝร่ังเศส และกลุม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศนอรเวย และยุโรปตะวันออกไดรับการฝกอบรม และวางระบบ
แกปญหาขอพิพาทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศฝร่ังเศสผูเสียหายสามารถเขาพบผูไกล
เกล่ียขอพิพาท (Conciliator) ณ ท่ีทําการเทศบาล (Mairie) ทุกแหงไดโดยไมตองนัดหมาย  

สรุป: จะเห็นไดวา แนวคิดการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนทุกประเทศที่กลาวมามี
แนวคิด กระบวนการ และวิธีการที่เหมือนกันบางแตกตางกันบาง แตมุงจะพัฒนาการเจรจาไกลเกล่ีย
โดยคนกลางใหประสบความสําเร็จอันเกิดประโยชนแกคูความท้ังสองฝาย โดยมิตองนําคดีข้ึนสูศาล 

การไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศไทย  
สมัยกรุงสุโขทัย กอนสมัยกรุงสุโขทัย ยุคนี้ไดเร่ิมมีกฎหมายท่ีพระเจามังรายตราข้ึนท่ี

เรียกวา “มังรายศาสตร” เปนกฎหมายที่มาจากรัฐาธิปตยกําหนดสิทธิหนาที่พลเมือง เนื้อหาของ
กฎหมายกําหนดคําสอนของศาสนา และจารีตประเพณีไวในธรรมมูลภัณฑไตร 203 เปนคําสอนจา
เมือง ซ่ึงเปนผูปกครองหัวเมืองวา “การประนีประนอมยอมความใหใชหลักบัวอยาใหชํ้า น้ําอยาให
ขุน งูอยาใหเคียดเขียดอยาใหตาย ไมอยาใหตัด ฆองอยาใหหัก ฝงอยาใหพังทลายลงมา” นับวาเปน
หลักท่ีช้ีไดวาการไกลเกล่ียประนีประนอมไดมีการใชเพื่อระงับขอพิพาทสําหรับการปกครอง
บานเมืองสมัยนั้นตอมาสมัยกรุงสุโขทัยการปกครองก็จะมีลักษณะเสมือนแบบพอปกครองลูกท่ี
ผูปกครองมีความใกลชิดกับผูใตปกครอง สถาบันพระมหากษัตริยนับวามีบทบาทในการประสิทธิ
ประสาทความยุติธรรมดวยพระมหากษัตริยโดยตรงในหลักการและเนื้อหาแลวการประสิทธิ
ประสาทความยุติธรรมนั้นไดรับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตรกับพระราชศาสตรนํามาวินิจฉัยให
ความเปนธรรมซ่ึงในทางปฏิบัติดังปรากฏเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร คือหลักศิลาจารึกท่ีได
กลาวถึงวาพอขุนรามคําแหงทรงรับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน และรับฟองเร่ืองราวขอพิพาท
ดวยพระองคเอง ดังถอยคําจารึกในหลักศิลาวา “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตางกัน ไตสวนดูแทแล
จริง แลงความแกเขาดวยช่ือ บเขาผูลัก” แล “ในปากประตูมีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไว ไพรฟาหนาปก
กลางบานกลางเองมีถอยความเจ็บฟองของใจ มันจะกลาวถึงเจาเทิง ขุนบไรไปล่ันกระดิ่งอันทาน
แขวนไวพอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เม่ือถามสอบความแกมันดวยช่ือไพรเมือง สุโขทัยจึง
ชม” นั่นคือวิธีการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย หากประชาชนผูมีขอพิพาทกันอาจ
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เสนอขอพิพาทใหเจาขุนมูลนายเพื่อระงับขอพิพาทไดซ่ึงหากเจาขุนมูลนายไมสามารถใหความเปน
ธรรมไดหรือไมสามารถระงับขอพิพาทนั้นได ก็ใหถวายฎีกาหรือขอความเปนธรรมตอพอขุน
รามคําแหงไดซ่ึงการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนผูไดรับความเดือดรอนดังกลาวนั้นถือได
วาเปนส่ิงท่ีพิสูจนวาการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนวิธีการใหความเปนธรรมแกประชาชนท่ีเกิดข้ึนใน
ยุคและสมัยนี้ (วงศวศิษ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 11) 

สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแมในสมัยนี้มีศาลเกิดข้ึนโดยมีกฎหมายตาง ๆ 
เชน พระอัยการ พระราชกําหนด พระธรรมนูญ ออกมาภาย ในพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
อันเปนรัฏฐาธิปตยตั้งแตแผนดินของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ในแผนดินสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระเจาปราสาททอง สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและในจุลศักราช 1166 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ไดทรงชําระกฎหมายท่ีวิปลาส ไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวากฎหมาย
ตราสามดวง โดยหมวดแรกเริ่มดวยพระมหากษัตริยรัชกาลตาง ๆ ท่ีทรงบัญญัติข้ึน คัมภีรพระ
ธรรมศาสตรแบงเปน สองตอน ซ่ึงในตอนแรกจะกลาวถึงตํานานกําเนิดแหงคัมภีร ตอนที่สองเปน
ตัวบทพระธรรมศาสตรอธิบายถึงลักษณะผูท่ีจะเปนตระลาการและยังมีพระอัยการกําหนด
คุณสมบัติตระลาการอีกดงันี้ 

ประการแรก ตระลาการท่ีนับถือศาสนาเดียวหรืออยูในประเทศเดียวกัน 
ประการท่ีสอง ตระลาการท่ีเปนนายรอยนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก 
ประการท่ีสาม ตระลาการท่ีมีจิตใจไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  
ประการท่ีส่ี ตระลาการท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนตระลาการผูใหญ 
ประการท่ีหา ตระลาการท่ีมีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 
ประการท่ีหก ตระลาการผูไกลเกล่ียท่ีไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความท้ัง

สองฝาย 
ดวยเหตุนี้ตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษาเทานั้นแตยังมีบุคคลอ่ืนเปนตระลาการได

เชนกัน ไมวาจะเปนนายรอย นายแขวง หรือบุคคลธรรมดาท่ีไดมีการคัดเลือกใหเปนผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท ดังนั้นการไกลเกล่ียขอพิพาทในสมัยนี้ยิ่งเร่ิมเปนรูปธรรมยิ่งข้ึนเนื่องจากมีกฎหมายตราสาม
ดวงที่ไดกลาวขางตน (ดําริห สุตเตมีย, 2541: 25-26) ซึ่งเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น คูกรณีก็จะเลือก
บุคคลภายนอกที่บุคคลท่ัวไปใหความเคารพนับถือเพื่อเปนคนกลางเขามาทําหนาท่ีในการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท (ตระลาการ) โดยกฎหมายตราสามดวง ตอนท่ีสองวาดวยบทพระธรรมศาสตร กําหนดให
ผูท่ีจะมาทําการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นจะตองเปนผูท่ีนับถือศาสนาเดียวกับกับคูกรณีและมีจิตใจท่ี
เปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งและต้ังม่ันอยูในสัจจะธรรม ฉะนั้นการไกลเกล่ียและช้ี
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ขาดตัดสินขอ พิพาทเบ้ืองตนนั้นจึงอาศัยหลักคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนหลัก ในการดําเนินการ
(วงศวศิษฏ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 12) 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ยุคสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีนั้นซ่ึงมีระยะเวลาในราชการ 15 ป
ไมปรากฏวามีการปรับปรุงการปกครองและกฎหมาย เนื่องจากในขณะน้ันประเทศยังอยูในสภาวะ
การทําศึกสงครามอยู พระเจาตากสินทรงทําภารกิจในดานการทําสงครามจึงทําใหไมปรากฏวามี
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกฎหมายซ่ึงยังคงใชหลักการในการ ระงับขอพิพาทนั้นตามหลักการ
ของกฎหมายตราสามดวงเปนแนวทางปฏิบัติในการระงับขอพิพาทเร่ือยมา จนกระท่ังเม่ือมาถึงใน
สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกซ่ึงเปนปฐมกษัตริยแหง ราชวงศจักรีเปน
ยุคของ กรุงรัตนโกสินทรตอนตนพระองคไดทรงชําระกฎหมายตราสามดวงใหมทรงจัดกฎหมาย
ใหเปนหมวดหมูการวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินและการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทตามหลักพระ
ธรรมศาสตรก็ยังคงยึดถือใชปฏิบัติอยูเชนนั้นเร่ือยมาสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางซ่ึงเร่ิมต้ังแต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม โดยทรงตั้ง
กระทรวงยุติธรรม มีการปรับปรุงวิธีพิจารณาคดีอยางตะวันตกทําใหกฎหมายตราสามดวง (พระ
ธรรมศาสตร) หมดไป และเขาสูระบบประมวลกฎหมายที่เทียบอารยะประเทศและตอมาในป พ.ศ.
2466 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 
(พิชัย นิลทองคํา, 2546: 38) และมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 3 หลังจากในป พ.ศ.2472ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกบรรพ 3และแกไขใหม (พิชัย นิล
ทองคํา, 2546: 191-192) ซ่ึงเปนผลใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ท่ี
ไดรับการแกไขใหมก็ไดมีการรับรองถึงการไกลเกล่ียและระงับขอพิพาทไวโดยไดบัญญัติไวข้ึนมา
รายละเอียดดังนี้ “มาตรา 850อันวาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญา
ท้ังสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผัน
ใหแกกัน” ท่ีใหสิทธิแกคูกรณีท้ังสองฝายในอันท่ีจะยุติระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนหรือจะมีข้ึนใหเสร็จ
ไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกันและกัน ซ่ึงภายหลังจากท่ีมีการบัญญัติการกฎหมายรับรองการไกล
เกล่ียประนอมขอพิพาทแลวก็มิไดมีการพัฒนาจัดใหมีระบบการไกลเกล่ียอะไรเพิ่มเติม หากแต
เนนหนักไปท่ีการยุติขอพิพาทโดยศาล 

ตอมาในปพ.ศ.2535 ฯพณฯ นายประมาณ ชันซ่ือ ประธานศาลฎีกา ในขณะนั้น ไดมี
แนวความคิดสนับสนุนใหเอากระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอ่ืนนอกจากการ
ดําเนินคดีตามปกติของศาลมาใช ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมผูรับผิดชอบสนับสนุนในการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลขณะน้ัน ก็ไดนํานโยบายดังกลาวมาสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยทางเลือก
อ่ืนข้ึนโดยการเชิญอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณของประเทศสหรัฐอเมริกามาบรรยายใหความรูและ
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แนวทางในการจัดระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท จากนั้นป พ.ศ.2537 ศาลแพงก็สามารถจัดระบบการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทภายหลังเสนอคดีตอศาลไดสําเร็จและเปนศาลตนแบบของ ศาลอ่ืนในเวลาตอมา
(วงศวศิษฏ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 12-13) 

ปจจุบัน ในการดําเนินคดีแพงทางศาลของศาลยุติธรรมทุกศาลนั้นจะเนนการระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกล่ียเพราะทําใหลดภาระท้ังทางปริมาณคดีในช้ันพิจารณาของศาลและลด
ข้ันตอนคือทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีในช้ันศาลท้ังคาข้ึนศาลและคาใชจายของ
คูความเพราะการดําเนินคดีบางคร้ังตองใชระยะเวลายาวนานตองตอสูกันหลายปถึงสามช้ันศาลก็มี 
(ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณศาลฎีกา) ทําใหมีคดีท่ีคางพิจารณาในศาลเปนจํานวนมาก รัฐตองเพ่ิมภาระ
ท้ังเงินงบประมาณในการจัดต้ังศาลและเพิ่มอัตรากําลังผูพิพากษาขึ้นใหเหมาะสมหรือเพียงพอตอ
ปริมาณคดีจึงทําใหในงานอํานวยความยุติธรรมน้ีรัฐตองทุมงบประมาณไมนอยเพ่ือใหบริการตอ
ประชาชนในดานการอํานวยความยุติธรรมเพราะอัตราเงินเดือนของผูพิพากษานั้นตอทานนั้น โดย
เฉล่ียตอเดือนนั้นจะมากกวาขาราชการอื่นๆ เนื่องจากตองใชวิชาชีพท่ีเฉพาะและเช่ียวชาญดาน
กฎหมายถึงแมคาใชจายจะมากเพียงใดรัฐก็ตองดําเนินการเพราะเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดใน
ความยุติธรรมของประชาชนเมื่อมีปริมาณคดีมากแตอัตรากําลังของผูพิพากษามีนอยจึงทําใหขอ
พิพาทและความเสียหายท่ีเกดิข้ึน ไดรับการเยียวยาลาชาลง ซ่ึงเม่ือภายหลังท่ีไดนําเอาระบบการไกล
เกล่ียขอพิพาทมาใชอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนควบคูกับการดําเนินคดีตามปกติแลวทํา
ใหคดีท่ีเขาสูการพิจารณาของศาลและคดีท่ีเขาสูการไกลเกล่ียขอพิพาท สามารถยุติลงไดดวยการ
ถอนฟองหรือศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีปริมาณสูง และคดีมีการคาง
พิจารณานอยลงเม่ือเทียบกรณีท่ีไมนําระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใช แตขณะท่ีคดีท่ีทุนทรัพยไม
สูงมากท่ีมีลักษณะเปนคดีมโนสาเร อยูในเขตอํานาจศาลแขวง การฟองคดีแมกฎหมายจะใหสิทธิ
ผูเสียหายจะฟองดวยวาจาหรือหนังสือก็ไดแตข้ันตอนการปฏิบัติจริงแลวประชาชนท่ีไมมีความรู
ความเขาใจในการดําเนินคดีของศาล ก็เปนการยากท่ีจะดําเนินการฟองคดีหรือดําเนินกระบวน
พิจารณาไดเอง และเม่ือตองสืบพยานกระบวนการสืบ พยานก็จะเปนเร่ืองท่ีสลับซับซอน
ขณะเดียวกันหากจําเลยเปนผูประกอบธุรกิจก็ยอมมีทนายความ จึงไดดําเนินการจัดการใหมีการไกล
เกล่ียขอพิพาททางแพงกอนเสนอคดีตอศาลข้ึน โดยนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทภายหลังดําเนินคดี
ตอศาลมาใชกับการไกลเกล่ียขอเสนอพิพาทภายหลังดําเนินคดีตอศาลมาใชกับการไกลเกล่ียขอ
พิพาทกอนข้ึนเสนอตอศาล ดวยมีวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให
ไดรับความเปนธรรม ท่ีสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค (The rule of law) ในการยุติหรือระงับขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึน อีกท้ังเปนการเพิ่มทางเลือกท่ีเปนรากฐานในอันท่ีจะไดมาซ่ึงความยุติธรรมตอไปผลของการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทยอมทําใหประชาชนผูเสียหายสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยาง 
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สะดวก รวดเร็ว เปนธรรมและไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายดวยความรวดเร็ว โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล คาปวยการทนายความ อีกท้ังไมทําใหจําเลยเสียช่ือเสียทางการคาหรือบริการ 
ตลอดจนสามารถลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลและประหยัดงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมใน
การบริหารคดีไดเปนอยางดี 

สรุป: การไกลเกล่ียขอพิพาทมีการพัฒนามาตั้งแตสมัยสุโขทัย คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชานถือวา การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนวิธีการใหความเปนธรรมแกประชาชนท่ี
เกิดข้ึนในยุคสมัยนั้น คือ คูกรณีจะเลือกบุคคลภายนอกท่ีบุคคลทั่วไปใหความเคารพนับถือเพ่ือเปน
คนกลางเขามาทําหนาท่ีในการไกลเกล่ียขอพิพาท สมัยรัตนโกสินทรก็สนับสนุนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทเชนกัน โดยศึกษาจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ท่ีไดรับการ
แกไขใหมก็ไดมีการรับรองถึงการไกลเกล่ียและระงับขอพิพาท คือ มาตรา 850ระบุวา อันวาสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญาท้ังสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึง
มีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน จนถึงยุคปจจุบันการดําเนินคดีแพง
ทางศาลยุติธรรมทุกศาลนั้นจะเนนการระงับขอพิพาท โดยการไกลเกล่ียขอพิพาททําใหลดภาระท้ัง
ทางปริมาณคดีในข้ันพิจารณาของศาล และลดข้ันตอนคือทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินคดีในช้ันศาลท้ังคาข้ึนศาลและคาใชจายอ่ืนๆ 

 
4. แนวคิดการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

ความขัดแยงในสังคมท่ีเกิดเปนประเด็นขอขัดแยงในทางกฎหมาย 3 ลักษณะท่ีสําคัญ 
คือขอขัดแยงในทางอาญา ขอขัดแยงในทางแพง และขอขัดแยงคดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่องจากคดีอาญา เม่ือ
มีปญหาเกิดข้ึนไมวาจะทางแพงหรืออาญา นักกฎหมายซ่ึงเปนเจาหนาท่ีบานเมืองจะวิเคราะห
กฎหมายอยางเครงครัดถึงตัวบทกฎหมายวา การกระทําผิดนั้น ๆ ผิดกฎหมายเร่ืองอะไร มีกระบวนการ
ฟองรองดําเนินคดีอยางไร ถาเปนคดีอาญากฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑการสืบสวน สอบสวน
ฟองรองคดีอยางไร สวนมุมมองของนักสังคมวิทยา จะมีความแตกตาง จากทางดานกฎหมาย โดย
มองวา การดํารงชีวิตของมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมของทองถ่ิน สภาวะแวดลอมตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอความประพฤติ
การปฏิบัติของมนุษยในการดํารงชีวิตอยูในสังคมของมนุษย ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมท่ีมีอยูตามธรรมชาติ รวมกับความคิดความเช่ืออันเปนวัฒนธรรมของกลุมหรือของชุมชนหรือ
สังคม ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกตางจากกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีกําหนด และควบคุมพฤติกรรม
ของชุมชนในสังคมไดแนวความคิดในการไกลเกล่ียประนอมขอขัดแยง มีนักสังคมวิทยาและ
นักวิชาการไดคนควาพฤติกรรมของประชาชนในการประนอมขอขัดแยงไวหลายทาน คือ 
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Fred Riggs (1964) พบวา ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย กฎหมายการ
บังคับการตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ และไมสอดคลองกับความเปนจริง กฎหมายกําหนด
หลักเกณฑไวอยางหนึ่ง แตภาคปฏิบัติของประชาชน และเจาพนักงานอาจจะไมปฏิบัติกันไปอีก
อยางหนึ่ง ท้ังนี้เพราะกฎหมายไดลอกเลียนแบบกฎหมายจากประเทศตะวันตก จึงไมสอดคลองกับ
สภาพทองถ่ินเปนสวนใหญ ประชาชนสวนหนึ่งไมเห็นดวยกับกฎหมาย (Dissensus) กฎเกณฑ
บรรทัดฐานทางสังคมจึงมีหลายอยาง (Polynorms) บรรทัดฐานและการปฏิบัติตามกฎหมายไม
แนนอน (Normlessness) บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเปนประโยชนแกตนมากกวาท่ีจะคํานึงวา
สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม เพราะเจาหนาท่ีเองไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมาย แตเลือกปฏิบัติเพื่อสนองตอผลประโยชนของตนเองเม่ือสามารถจะทําได ลักษณะการ
บังคับของกฎหมายจึงขาดลักษณะเปนการท่ัวไป (Universal) แตเปนการกระทําเฉพาะกรณีและ
เลือกปฏิบัติ (Specific and Particular) ในสังคมท่ีมีการพัฒนาจึงมีลักษณะปนเปกันระหวางลักษณะ
ของสังคมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม กฎหมายแบบตะวันตกกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินจะ
เขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยในชุมชน หากอิทธิผลและวัฒนธรรมจากสวนกลางยัง
ไปไมถึงชุมชนชนบท วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของสังคมเกษตรก็ยังคงอยูตอไป 

Chamablissand Seidman (1971) ไดคนควาเกี่ยวกับวิธีประนอมขอขัดแยงของชาว
ชนบทและในเมืองสรุปวา “สังคมย่ิงมีชนช้ัน และสถานะท่ีแตกตางกันนอยเทาใด สังคมก็จะเปน
กระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการไกลเกล่ียเทานั้น แตสังคมยอมมีชนช้ัน และสถานะท่ี
แตกตางกันมากเทาใด สังคมก็จะเปนกระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการบังคับการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้ึนเทานั้น” ท่ีเปนเชนนี้ เพราะในสังคมซ่ึงประชาชนมีความแตกตาง
กันทางเศรษฐกิจนอย เชน สังคมในชนบท ประชาชนมีความคุนเคยรูจักกันหรือพึ่งพาอาศัยกัน เม่ือ
เกิดขอขัดแยงตองอะลุมอลวยตอกัน หาทางปรองดองกัน จะทําอะไรใหรุนแรงก็จะอยูรวมชุมชน
นั้นยาก แตในสังคมท่ีใหญโตสลับซับซอนมีการแบงชนช้ันทางสังคมกันมาก ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคน
ในเมืองใหญ ๆ นั้น เม่ือเกิดขอขัดแยงข้ึน ผูท่ีมีสถานภาพไดเปรียบทางเศรษฐกิจจะไดรับประโยชน
จากบทบัญญัติของกฎหมาย จึงสนใจที่จะใชกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของตน 
เม่ือแพหรือชนะคดีก็ไมจําเปนตองอยูเห็นหนาหรือพึ่งพาอาศัยกันเหมือนอยางคนในชนบท ดังนั้น 
สังคมของคนในเมืองใหญจึงนิยมท่ีจะบังคับใหเปนไปตามกฎหมายยิ่งกวาการประนีประนอม 

นอกจากนั้น David M.Engel (1978) ไดสรุปผลวิจัยท่ีคนควาพฤติกรรมในการประนอม
ขอขัดแยงในชนบทภาคเหนือของไทย ในเขตเชียงใหมวา คนไทยในเขตชนบทนิยมประนอมขอ
ขัดแยงโดยการประนีประนอมยอมความมากกวาการฟองรองคดี เม่ือมีกรณีพิพาทหากคูกรณีตกลง
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กันเองไมได ก็จะใหบุคคลท่ีเปนผูท่ีนาเคารพเช่ือถือในหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญบาน ไกล
เกล่ียประนีประนอม 

ในสังคมไทยมองวา การไกลเกล่ียประนอมขอขัดแยง เปนกระบวนการประนอมขอ
ขัดแยงท่ีมีบุคคลท่ีสามเขามาชวยเหลือใหความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ การไกลเกล่ียจะชวยให
คูความท้ังสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีท่ีมีการพิพาทกันนั้นไดโดยผู
ไกลเกล่ียจะคอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือช้ีแนะหนทางท่ีเปนไปได
ในการแกไขปญหาขอขัดแยงใหแกคูความ ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแก
คูความแตอยางใด การจะตกลงหรือไมเปนตัดสินใจของคูความ ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจตัดสินขอ
ขัดแยงเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา  

สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม.(2555 : 18)ใหความหมาย การไกลเกล่ีย
ขอพิพาท เปนวิธีการที่คลายกับการเจรจาตอรอง แตอาศัยบุคคลท่ีสามท่ีเปนกลาง ซ่ึงเรียกวา “ผูไกล
เกล่ีย”คอยชวยเหลือ สนับสนุนกระบวนการเจรจาตอรองใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังรวมกับคูพิพาทแสวงหาทางออกที่เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย เปนวิธีการที่
รวดเร็ว สะดวก และไมเปนทางการ และมักถูกนํามาใชเสมอ เนื่องจากไมมีฝายหน่ึงฝายใดริเร่ิมการ
เจรจาตอรอง หรือการเจรจาตอรองระหวางคูกรณีไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก พบกับ
ทางตันในการเจรจาตอรอง จนมีผูกลาววา การไกลเกล่ียขอพิพาท เปนผลผลิตจากความลมเหลว
ของการเจรจาตอรอง 

คณะกรรมาธิการเพื่อความเทาเทียมทางโอกาส (มปป.) การไกลเกล่ียขอพิพาทก็เพื่อนํา 
คูกรณีท้ังสองฝายใหมาพบปะกัน เพื่อหาบทสรุปใหกับขอพิพาท การไกลเกล่ียมองหาพ้ืนฐาน
รวมกัน ในการชวยแกไขประเด็นปญหาเพ่ือใหความพึงพอใจแกคูกรณีท้ังสองฝาย เพื่อท่ีคูกรณีท้ัง
สองฝายสามารถหาบทสรุปใหกับขอพิพาทไดเนื่องจากกระบวนการไกลเกล่ียใหคูกรณีท้ังสองฝาย
ไดมีสิทธิในการไดออกมาเจรจาจึงเปนไปไดท่ีจะชวยใหเกแตละฝายเขาใจถึงสถานการณของอีก
ฝายหนึ่งมากข้ึน ซ่ึงจะชวยขจัดความเขาใจผิดท่ีเกิดจากสมมติฐานหรือขอมูลท่ีไมถูกตองและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติท่ีแทจริงขอมูลท้ังหมดท่ีถูกรวบรวมในกระบวนการไกลเกล่ียถูกเก็บเปน
ความลับและไมถูกนํา มาเปดเผยในกระบวนการศาลการไกลเกล่ียถือเปนความสมัครใจอยางแทจริง
คูกรณีท้ังสองฝายไดขอยุติ และมีการลงนามขอตกลงท่ีเปนสัญญาและมีผลผูกพันตามกฎหมายโดย
คูกรณีท้ังสองฝายการไดบทสรุปของการไกลเกล่ียสามารถอยูในรูปของการขอโทษ การเปล่ียน
นโยบายและหลักปฏิบัติการทบทวนข้ันตอนการทํางาน การแกไขคําพูด การชําระเงิน เปนตน 

การไกลเกล่ีย คือ กระบวนการยุติหรือระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอมของคูความ
เอง โดยท่ีมีบุคคลท่ีสามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือ
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ระงับขอพิพาทใหคูความตอรองกันไดสําเร็จการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผูไกล
เกล่ียทําการไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึงเปนคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลตั้งแตศาลรับฟองจนถึง
กอนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหกับคูความ เปนการชวยใหคูความทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลง
รวมกัน แตผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความใหจากความสมัครใจของคูความท้ังสองฝายเปนสําคัญ 
ดังนั้น ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกลเกล่ียเสียเม่ือใดก็ยอมได 

Jacob Bercovitch ศาสตราจารยดานความสัมพันธระหวางประเทศ ของมหาวิทยาลัย 
Canterbury in Christchurch ประเทศนิวซีแลนด ไดเขียนบทความเร่ือง Mediation and Conflict 
Resolution ในหนังสือเร่ือง The SAGE Handbok of Conflict Resolution ซ่ึง Bercovitch ไดเปน
บรรณาธิการในหนังสือดังกลาวดวย ในบทความเร่ืองการไกลเกล่ียและการแกไขความขัดแยง ได
อธิบายถึงขอจํากัดของการศึกษาการไกลเกล่ียคนกลางวาขาดขอมูลและการศึกษาท่ีเพียงพอ 
นอกจากนี้ ท้ังนักวิชาการและนักปฏิบัติ ไมวาจะเปนในระดับทองถ่ินหรือระหวางประเทศ เห็นวา
การไกลเกล่ียคนกลางเปนศิลปะเฉพาะแหง ไมนาจะพัฒนาขึ้นมาเปนการวิเคราะหไดอยางเปน
ระบบ หรือพัฒนาข้ึนมาเปนการท่ัวไปได ตัวอยางท่ีจะอธิบายไดชัดเจนข้ึนคือนักปฏิบัติท่ีมีช่ือเสียง
ชาวอเมริกันสองคนคือ Arthur Meyer (1960) เห็นวาบทบาทของผูไกลเกล่ีย เปรียบไดกับการ
ลองเรือในทะเลท่ีไมสงบ ไมมีการเดินเรือท่ีเปนสูตรสําเร็จ ไมสามารถใชประสบการณจากคนอ่ืน
ได แตตองข้ึนอยูกับแตละบุคคล ในขณะที่ William Simkin (1971) ก็เห็นเชนเดียวกันวาไมมี
ประโยชนท่ีการไกลเกล่ียคนกลางจะตองไปพิจารณาถึงการพัฒนามาเปนทฤษฎีท่ีใชไดเปนการ
ท่ัวไป (Bercovitch, 2009)  

การไกลเกล่ียคนกลางมาจากลาตินวา แบงคร่ึง (Halve) แตนิยามและการอธิบายการไกล
เกล่ียก็มีความแตกตางกันไปคือ 1) ยึดส่ิงท่ีผูไกลเกล่ียทําหรือหวังวาจะบรรลุผล 2) ความแตกตาง
ระหวางการไกลเกล่ียคนกลางและการแทรกแซงจากบุคคลท่ีสาม เชน อนุญาโตตุลาการ 3) การ
อธิบายคุณลักษณะของนักไกลเกล่ีย (Attributes) มีรายละเอียดคือ (Bercovitch, 2009)  

1. อะไรท่ีนักไกลเกล่ียหวังวาจะไดรับ และพวกเขาทําอยางไรในการบรรลุเปาหมาย 
(What Mediator Hope to Achieve and How They May Go About Achieving It) 

Oran Young.1967 (อางถึง ชลัท ประเทืองรัตนา.2557) อธิบายวาการไกลเกล่ีย เปน
การกระทําโดยผูท่ีไมใชคูกรณีโดยตรง เพื่อลดปญหาดานความสัมพันธ Chris Mitchell (1981) ให
คําจํากัดความวาการไกลเกล่ียเปนการใชคนกลางโดยมุงหวังใหไดขอยุติรวมกันระหวางคูกรณี หรือ
อยางนอยท่ีสุดเปนการยุติพฤติกรรมความขัดแยงระหวางกัน ในขณะท่ี Blake and Mouton (1985) 
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นิยามวา เปนกระบวนการการแทรกแซงโดยบุคคลท่ีสาม โดยเขาไปคนหาและนิยามปญหา และใช
วิธีการแยกการพูดคุยเพ่ือหาขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการยอมรับรวมกัน  

2. การไมเนนผลลัพธท่ีไดและเนนท่ีการดําเนินการแทรกแซง (Less Outcome-Oriented 
and Focus On the Act of the Intervention Itself) 

Douglas (1957) เห็นวาเปนรูปแบบของการทําใหเกิดขอตกลงสันติภาพ (Peacemaking) 
ซ่ึงบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการเอง หรือการเชิญชวนจากคูกรณี เพื่อมาชวยทําใหเกิดขอตกลง
รวมกัน Moore (1986) เห็นวาเปนกระบวนการท่ีบุคคลท่ีสามไมมีอํานาจตัดสินใจ แตชวยใหคูกรณี
นํามาสูขอตกลงท่ียอมรับรวมกัน Singer (1990) ก็เห็นวาเปนการชวยเหลือจากบุคคลท่ีสามซ่ึงไมมี
อํานาจในการตัดสินใจ  

3. การนิยามท่ีเนนความเปนกลางและไมลําเอียง (Focus on Neutrality and Impartiality) 
Bingham (2002) เห็นวาเปนกระบวนการท่ีเขามาชวยจากฝายท่ีสามท่ีมีความเปน

กลาง ขณะท่ี Folbergและ Taylor (1984) เห็นวาเปนกระบวนการท่ีผูเกี่ยวของโดยการชวยเหลือจาก
บุคคลท่ีเปนกลาง แยกประเด็นความขัดแยงเพื่อสรางทางเลือก พิจารณาทางเลือกรวมกัน และนํามา
สูขอตกลงท่ีสนองความตองการของฝายตางๆ  

กระบวนการไกลเกลี่ยขอขัดแยงชุมชนเปนกระบวนการระงับขอรองเรียนขอขัดแยง 
ระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับนิติบุคคล บุคคลกับหนวยงานของรัฐ และนิติบุคคลกับหนวยงาน
ของรัฐ ท่ีมีขอขัดแยงเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงชุมชนมีความเจริญมากข้ึนความขัดแยงก็มากข้ึนตาม ขอ
รองเรียนขอขัดแยงเหลานี้ กลับมามุงสูหนวยงานทองถ่ินท่ีเปนเจาของพื้นท่ี แมวาจะมีการรองเรียน
ขอขัดแยงตอหนวยงานใด แตพื้นท่ีทองถ่ินก็จะไดรับปญหานั้นมาแกไข  หนวยงานทองถ่ินนั้นตอง
ทําหนาท่ีดําเนินการหาขอยตุิใหจงได  การดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนหรือขอขัดแยง  เปน
แบบทางการบาง ไมเปนทางการบางตามแตสะดวกตามสถานการณ เชน การเกล้ียกลอม การยอม
ถอย ส่ังระงับ ส่ังยกเลิก การแกปญหาใหบาง ทําใหการแกปญหาขอขัดแยงไมยั่งยืน มีผูแพ มีผูชนะ
(Win-Loose) เปนปญหาของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ท่ีจะตองหาคําตอบ
เพื่อความอยูเย็นเปนสุขของชุมชนอยางยั่งยืนยาวนาน 

กระบวนการไกลเกล่ีย เปนแนวทางท่ีหนึ่งท่ีเห็นวาเปนประโยชนในการชวยใหคูกรณี
ขัดแยงท้ังสองฝาย หรือหลายฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน จากกรณีท่ีมกีารพิพาทกันนั้นได  ผู
ไกลเกล่ียไมไดเปนใครก็คือเจาหนาท่ีทองถ่ินเอง ท่ีจะเปนคนกระตุนใหคูกรณีขัดแยงตกลงกันได
งายข้ึน แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูกรณีขัดแยงแตอยางใด กลาวคือ ไมมีอํานาจใน
การตัดสินขอพิพาทเหมือนดั่งอนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษา โดยเพียงสามารถแปลขอความ 
แนะนํา เสนอแนะ ลอใจ เกล้ียกลอม หรือช้ีแนะหนทางท่ีเปนไปไดในการแกปญหาขอพิพาทใหแก
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คูกรณีขัดแยงเทานั้น เปาหมายของการไกลเกล่ียโดยท่ัวไปไมใชเพื่อท่ีจะช้ีแนะขอตกลงใหคูกรณี
ขัดแยง แตคอนไปทางท่ีจะชวยทําให การเจรจาตอรองงายเขาและทําความสะดวกใหแกการติดตอ
เจรจาระหวางคูกรณีขัดแยงจนกระทั่งไดรับขอตกลงรวมกันหรือมองเห็นทางออกของปญหาขอ
ขัดแยง (ท่ีแตเดิมเปนทางตัน) ผูไกลเกล่ีย คือ ผูท่ีพยายามนําทางใหคูกรณีขัดแยง  เพ่ือท่ีพวกเขาจะ
ไดพบกับทางออกของปญหาท่ีเปนท่ีพอใจของทุกฝาย (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2557: 2) 

วันชัย วัฒนศัพท (2549: 181) กลาววา การเจรจาไกลเกล่ียเปนกระบวนการที่คูกรณีซ่ึง
อาจจะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคลใชในการแกปญหา โดยสมัครใจมาพูดคุยอภิปรายถึงความแตกตางกัน
ในเร่ืองตาง ๆ และเน่ืองจากเปนความสมัครใจท่ีคูเจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเปนการรวมกันหาทาง
ออกตาง ๆ แลวจึงรวมกันตัดสินใจนําไปสูผลท่ี คูเจรจาพึงพอใจ ถาคูเจรจาเขาใจกระบวนการและ
สามารถส่ือสารกันไดอยางดี ก็อาจจะไมตองใหมีคนกลางมาเปนผูกํากับกระบวนการ แตโดยสวน
ใหญ กวาท่ีจะตัดสินใจมารวมเจรจาความขัดแยง ก็กลายไปเปนขอพิพาทอยางรุนแรง จําเปนตองมี
คนกลางมาทําหนาท่ีไกลเกล่ียท่ีเรียกวา การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง (Mediation) 

นวลจันทร ทัศนชัยกุล (2547: 43) อธิบายวา การไกลเกล่ียขอพิพาท คือ การระงับขอ
พิพาทท่ีจะตองมีคนกลางหรือบุคคลท่ีสามเขามามีบทบาทในการชักจูงแนะนําช้ีใหท้ังสองฝายเขาใจ 
หันหนาเขาหากันดวยความยินดี สมัครใจ บุคคลท่ีเขามาไกลเกล่ียเรียกวา “ผูไกลเกล่ีย” ผูทําหนาท่ี
ไกลเกล่ียจะไมเขาไปตัดสินช้ีขาดขอพิพาท แตอาจเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ขอเสนอแนะของ
ผูไกลเกล่ียไมมีผลผูกพันคูพิพาทท่ีตองปฏิบัติตาม 

ภานุ สหัสรังสี (2548: 3) กลาววา การไกลเกล่ียขอพิพาท คือ กระบวนการระงับขอพิพาท
ท่ีมีบุคคลที่สามเขามาชวยใหคูความมาเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการหนึ่งซ่ึง
เกิดจากความลมเหลวของการเจรจาตอรองกัน แตมิใชเปนส่ิงท่ีเขามาแทนท่ีการเจรจาตอรอง
กระบวนการ ดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคูความท้ังสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันจากกรณีท่ีมีขอพิพาทกันนั้น ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกันไดงาย
ข้ึน แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงแกคูความไดแตอยางใด 

วิชา มหาคุณ (2537: 41) กลาววา การไกลเกล่ียขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซ่ึงมีการ
ตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผย และเปนกลางระหวางคูความ เพื่อใชความพยายามแกไขความ
ขัดแยงในทางแพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม 

พรทิพย อุดมสิน (2546: 3) กลาวถึง การไกลเกล่ียขอพิพาท คือ กระบวนการระงับขอ
พิพาทโดยมีคนกลางเขามาทําหาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทใหคูความยุติความขัดแยงโดยการตกลงกัน 
หรือประนีประนอมยอมความกัน 
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ชลัท ประเทืองรัตนา (2558: 55) สรุปวา การไกลเกล่ียเปนกระบวนการจัดการความขัดแยง
ท่ีไมใชการเจรจากันเองโดยตรง แตใชคนกลางเขามาชวยเหลือ ซ่ึงไดรับการยอมรับจากคูกรณี ไม
เปนผูมีสวนไดเสีย ไมมีอํานาจตัดสินใจ โดยคนกลางเขาไปแทรกแซง เปล่ียนมุมมอง พฤติกรรม
ดวยการพูดคุยท่ีไมใชการบังคับทางกายภาพ หรือไมไดบังคับโดยใชกฎหมาย 

สรุป: กระบวนการไกลเกล่ียขอขัดแยงชุมชนอยางมีสมานฉันท ทําใหเขาใจความหมาย
และกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติเปนกระบวนการจัดการความขัดแยง ท่ีไมใชการเจรจากันเอง
โดยตรง ทําใหเขาใจมันไมใชการเกล้ียกลอมใหสําเร็จในขอตกลงโดยการบีบบังคับ ภายใตการ
ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอํานาจหนาท่ีของผูไกลเกล่ียตองวางระเบียบกฎหมายไวกอน แลวกลับมา
ดูกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียท่ีไดศึกษามาจากสถาบันพระปกเกลา อาจสรุปไดจากกระบวนการ
ปฏิบัติการไกลเกล่ียจริง ได 4 ประการ 

1. ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูระบบการเจรจาไกลเกล่ีย กลาวคือ การนําขอขัดแยงเขาสู
ระบบการไกลเกล่ียนั้น คูกรณีขัดแยงทุกฝายตองสมัครใจใหผูไกลเกล่ียทําหนาท่ี และตัวผูไกลเกล่ีย
เองก็ตองสมัครใจเขาทําหนาท่ี ผูไกลเกล่ียดวย 

2. การไกลเกล่ียเปนการกระทําใหคูกรณีขัดแยงทุกฝายใหเกิดความพอใจแลวตกลง
ระงับขอขัดแยงกัน ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียคนกลางเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการพูดคุยกัน 
การคนหาความพอใจของคูกรณีขัดแยงเปนหัวใจของการไกลเกล่ีย เพราะถาผูไกลเกล่ียรูถึงความ
พอใจของ คูกรณีขัดแยงทุกฝายแลว ผูไกลเกล่ียก็จะรูแนวทางการดําเนินการไกลเกล่ีย และรูจุดท่ีจะ
ประสานประโยชนของคูความใหเปนท่ีพอใจของทุกฝาย ซ่ึงนําไปสูขอตกลงท่ีเปนธรรม 

3. การไกลเกล่ียจะสังเกตการณเห็นวาการปฏิบัติการไกลเกล่ียไมใชสูตรสําเร็จในการ
เจรจาไกลเกล่ีย แตความรู ประสบการณ และท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาคอยเตือนใหอยูในกระบวนการ
หรือเจตนารมณ หรือ หลักของการเจรจาไกลเกล่ีย การรักษากรอบกติกา การจับประเด็นไดแลวไม
เจรจาออกนอกประเด็น ทําใหการเจรจาไมวกวน กระบวนการเจาจาไกลเกล่ียนํามาสูภาคปฏิบัติการ
เจรจาไกลเกล่ียได โดยการบูรณาการ ใชรวมกันกับเหตุการณเฉพาะหนาไดอยางดี   

4. การเจรจาไกลเกล่ียในชุมชนและในศูนยไกลเกล่ียชุมชนจําเปนตองใชกระบวนการ
หลาย ๆ อยางประกอบการเจรจาไกลเกล่ีย เชน ความนาเช่ือถือของผูเจรจาไกลเกล่ีย ความสมัครใจ
ของคูความ คูกรณีขัดแยงทุกคนพอใจตอคนกลาง สําหรับดานสถานท่ีนั้น คูกรณีขัดแยงทุกฝายก็
ยอมพึงพอใจ สมัครใจท่ีจะเจรจาไกลเกล่ียท่ีจะหาขอยุติใหกับตนเอง ดังนั้นการเจรจาไกลเกล่ียนอก
ศาลจึงเปนส่ิงท่ีนาทาทายของ ผูเจรจาไกลเกล่ียที่จะมุงม่ันเนนวาจะสําเร็จ หรือไมสําเร็จไดในครั้ง
เดียว หรือหลายคร้ัง แตมุงม่ันการเจรจาไกลเกล่ียนั้นใหคูกรณีขัดแยงกลับร้ือฟนคืนดีกันนําไปสูการ
เปนมิตร แบบชนะท้ังคูสูสังคมอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนยาวนานตอไป 
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5. แนวคิดเร่ืองยุติธรรมชุมชน 
แนวคิดยุติธรรมชุมชนไดเขาสูกระแสการพัฒนาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ไทย โดยกรมคุมประพฤติ ภายใตการนําของ นายกิตติพงษ กิตยารักษ พ.ศ.2544-2548 โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนารูปแบบ
กลไกภาครัฐ ใหเกิดรูปแบบการทํางานในภาครัฐในการท่ีจะสงผลตอการทํางานแกไขปจจัยเส่ียง 
และปญหาในสังคม อันจะสงผลตอการสรางสุขภาพ เสริมพลังอํานาจใหแกชุมชน (รัชนี  ศรีทาเกิด, 
2552: 4) ซ่ึงบุคคลท่ีศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนมีหลายทาน ดังนี้ 

Karp and Clear (2000, อางถึงใน รัชนี ศรีทาเกิด, 2552: 44) กลาววา ยุติธรรมชุมชนวา 
เปนการปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานท้ังหลายในระบบ
ยุติธรรมทางอาญาแบบด้ังเดิมท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการของรูปแบบ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือชีวิต และความเปนอยูท่ีดีของชุมชน ยุติธรรมชุมชนจึงเปน
รากสําหรับกิจกรรมใด ๆ ท่ีประชาชน องคกร ชุมชนทองถ่ินท้ังหลายและระบบยุติธรรมทางอาญา
ทํางานรวมกัน เพื่อควบคุมอาชญากรรม และความไรระเบียบใด ๆ ในชุมชน เปาหมายสําคัญของ
ยุติธรรมชุมชนอยูท่ีชุมชน โดยเปล่ียนจากการใหความสําคัญแกการแกปญหาเปนรายคดีเม่ือ
เหตุการณเกิดแลว ดวยการใชกระบวนการทํางานท่ีตองบพึ่งมืออาชีพ มาตรฐานและมีกระบวนการ
ทํางานแบบทางการ มาเปนการใหความสําคัญแกหลักคุณธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม และ
ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาผลประโยชนรายบุคคล 

จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย และคณะ (2550: 5) ไดศึกษาในเชิงความหมาย หลักการแนวคิด 
พบวา “ยุติธรรมชุมชน” หมายถึง ยุทธศาสตร และยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมหรือเปนหุนสวนในการปองกัน ควบคุม จัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท 
ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดจากอาชญากรรม หรือการกระทําผิด ตลอดจน
รับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน ดวยการฟนฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีต หรือพัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนรูสึกม่ันคงปลอดภัย สามารถเขาถึงความยุติธรรมได และ
เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพ มีความสมานฉันท และมีกลไกการทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชนท่ี
เช่ือมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผานการประสานงานของหนวยงานยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนาวรัตน  พลายนอย และคณะ (2551: 14) ไดใหขอคิดสําหรับยุติธรรมชุมชนวา ระบบ
ยุติธรรมชุมชนจะดําเนินการโดยอาศัยประชาชน มาทํางานในระบบอาสาสมัคร รวมกับเจาหนาท่ี
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตัวกันเปนเครือขายยุติธรรมชุมชน โดยมีการบูรณาการการทํางาน
ระหวางภาคีท่ีเกี่ยวของ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานยุติธรรมชุมชนข้ึน เปนแนวทางหนึ่งท่ีตองการ
ใหเกิดการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม มีความยั่งยืน และขยายผลการดําเนินการใหมากข้ึน โดยการ
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จัดต้ังศูนยการเรียนรู ควรจะตองพิจารณาถึงโครงสราง บทบาทหนาท่ี แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
มีรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน ผลกระทบจากการดําเนินการตาม
ระบบยุติธรรมชุมชน จะชวยลดจํานวนขอพิพาทของชุมชนท่ีตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักได ทําใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัยเขาถึงความยุติธรรมและชุมชนมีศักยภาพ และความ
สมานฉันท ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด ศักยภาพของชุมชนในการระดม และใชทรัพยากร ภูมิปญญา
ทองถ่ินมาบริหารการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการแกไขปญหา
ของตนเองได เปนส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน การสรางกฎ จารีตของชุมชน เกิด
วัฒนธรรมในการแกไขปญหาความขัดแยงของชุมชนได 

A round-table discussion (2546: 3) ไดใหแนวคิดดานยุติธรรมชุมชนไววา เพื่อใหความ
ยุติธรรมเกิดข้ึนอยางแทจริง โดยผูท่ีไดรับผลกระทบเปนผูอํานวยความยุติธรรมรวมกับกระบวน 
การยุติธรรม จึงเกิดเปนแนวความคิดของยุติธรรมชุมชนขึ้น ซ่ึงความหมายของยุติธรรมชุมชนน้ัน 
หลายทานอาจมีความคิดเห็นแตกตางกันไป บางทานอาจเห็นวา เปนการควบคุมอาชญากรรมโดย
ชุมชนรวมมือกับตํารวจในการปองกันและลดปญหาอาชญากรรม บางทานอาจมองวา เปนการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมและ/หรือศาลกับชุมชน โดยตระหนัก
วาปญหาอาชญากรรมเปนประเด็นของปญหาสังคม ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตองให
ความสําคัญเขามาทํางานรวมกับชุมชนมากข้ึน บางทานอาจมองวาเปนการลงโทษหรือแกไข
ผูกระทําผิดโดยอาศัยความรวมมือจากชุมชนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ในขณะท่ีบางสวน
มองไปท่ีบทบาทของการจัดการยุติธรรมแบบสมานฉันทโดยชุมชนเปนหลักแมวามุมมองตอคําวา
ยตุิธรรมชุมชนหลายฝายจะเขาใจและมองยุติธรรมชุมชนแตกตางกันไป แตมีรากฐานสําคัญยิ่งส่ิง
หนึ่ง ท่ีทุกกลุมความคิดเห็นเหมือนกัน  คือ  การทํางานอยางรวมกันระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมกับชุมชน ซ่ึงหากใหนิยามของคําวายุติธรรมชุมชนแลว 

คํานิยามควรจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. เปนกิจกรรมดานการปองกันและควบคุมปญหาอาชญากรรมในชุมชน 
2. เปนการดําเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 
3. รัฐมีหนาท่ีเปนหุนสวนรวมกับชุมชน 
สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษของสหรัฐอเมริกา.(ม.ป.ป.: 3) ไดใหความหมาย 

ยุติธรรมชุมชนคือ วิธีการเชิงกลยุทธในการปองกันและลดการเกิดอาชญากรรม โดยการสรางเสริม
ความเปนหุนสวนรวมกับชุมชน นโยบายหลักของยุติธรรมชุมชนจึงอยูท่ีการแกปญหาเชิงรุกโดยมุง
ท่ีการปองกัน ควบคุม และลดการเกิดอาชญากรรม รวมท้ังการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม 
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ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด ดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 

วันชัย รุจนวงศ.(ม.ป.ป.: 11) ยุติธรรมชุมชนเปนแนวคิดใหมในประเทศไทยก็จริง แต
เปนแนวความคิดท่ีไดมีการใชกันอยูในหลายประเทศ เนื่องจากประเทศเหลานั้นประสบปญหา
เชนเดียวกับประเทศไทย เพราะอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนตลอดเกินกวากําลังเจาหนาท่ีและทรัพยากร
จะดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองจัดรูปแบบใหประชาชนเขามีสวนรวมในการดูแลจัดการเร่ือง
ความยุติธรรม แตการที่จะใหประชาชนเขามาดูแลกันเองท้ังหมด จะเกิดปญหาเร่ืองอํานาจในการ
ดําเนินการ ความรูทางดานกฎหมาย การจัดการ และมาตรฐานของการจัดการกับปญหา รวมท้ังเร่ือง
ของความเปนธรรม รัฐจึงตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดการรวมกับประชาชน จัดใหมีการอบรม 
สัมมนาและหารือกันถึงแนวทางที่จะดําเนินการใหเปนไปโดยสอดคลองกับกฎหมาย สภาวะ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาตลอดจนปญหาของชุมชน แนวความคิดนี้ หากสามารถจัดการไดอยาง
เปนรูปธรรมจะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารเร่ืองกระบวนการยุติธรรมและจะ
สรางประโยชนใหกับสังคมไทยอยางยิ่ง รวมท้ังเปนการปฏิวัติแนวความคิด ความเช่ือในระบอบ
กฎหมายไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎหมายอาญาอยางสําคัญ จึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีจะตองทําให
เร่ืองของยุติธรรมชุมชนใหเปนนโยบายชาติ เพ่ือใหมีการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม และอยาง
ตอเนื่อง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยในอนาคตตอไป 

สรุป ยุติธรรมชุมชนคือการนําความรู แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาหาขอยุติ
ใหกับเร่ือง หรือสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหคนในชุมชนเกิดความไมเขาใจกัน ใหกลับมาคืนดีดังเดิม 
สามารถอยูกันไดแบบมีความสุข พึ่งพาอาศัยกันดังเชนเดิม 

 
6. แนวคิดการมีสวนรวม 

การท่ีกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงท่ีมีประโยชนตอสังคม โดยรวมกันคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมลงมือทํา และ
รวมรับผลประโยชนรวมกันในข้ันตอนตางๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆโดยมีกลุมหรือองคกร
รองรับ บุคคลท่ีเขามามีสวนรวมการพัฒนาเพ่ือกําหนดการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง ซ่ึงมี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญไดใหความหมายไว ดังนี้ 

Erwin (อางอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 6) ใหความหมายเกี่ยวกับการมี สวนรวมไววา 
คือ กระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไข
ปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของ บุคคล แกไขปญหารวมกับการใช
วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคการและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
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Rose (อางถึงใน สานิตย บุญชู, 2527: 7) กลาวถึงการมีสวนรวมของ ประชาชนไว กลาวคือ 
ชุมชนใดท่ีไคเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมมาก เทาใด ก็จะทําใหการพัฒนาชุมชน
นั้นสามารถเปนไปไดโดยสะดวกและสามารถดําเนินไปสูเปาหมายท่ีวางไวได ท้ังนี้โดยมีความเช่ือ
พื้นฐานท่ีวา คนมีศักยภาพในการเปล่ียนแปลง คุณคาของความคิดและสมรรถภาพของคนเราน้ัน
จะไมมีความหมาย ถาหากขาด การมีสวนรวมกับบุคคลอ่ืน 

Szentendre (อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2545) กลาวถึงการแบง กระบวนการการมี
สวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 1. การมีสวนรวมในการวางแผน 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
3. การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 183) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวน
รวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของ
การเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับท้ังทําใหเกิด
ความมีสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวาการมีสวน
รวม คือ การที่ฝายหนึ่งฝายใดท่ีไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือ
เคยมา เขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากข้ึน เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวม
อยางผิวเผิน แตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งข้ึน และการเขารวมนั้นตองเร่ิมตั้งแตข้ันแรกจนถึงข้ัน
สุดทายของโครงการ 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532: 350) ไดระบุวา การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชนบท หมายถึง การท่ีประชาชนท้ังในเมืองและชนบทไดเขามีสวนรวมหรือเขามี
สวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาชนบทข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอนแลวแต
เหตุการณจะเอ้ืออํานวย 

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531: 10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การ
เขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มท่ีของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกข้ันตอนของโครงการหรือ
งานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจ การตัดสินใจและหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเคร่ืองประกันวาส่ิงท่ีผูมีสวนไดเสียตองการท่ีสุดนั้น จักไดรับ
การตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากข้ึนวาส่ิงท่ีทําไปน้ันจะตรงกับความตองการท่ี
แทจริง และม่ันใจมากข้ึนวาผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏและทบวงมหาวิทยาลัย (2546: 114) ไดระบุวา การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือ
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ชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวม
ในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้งมีสวนใน การควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของ 

1. การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มี
สวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมท้ังรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

2. การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลัง
อํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิด
กระบวนการ และ โครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ
ไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา 

การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ีประชาชน มีบทบาทหลัก
โดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เปนการคืนอํานาจในการ
พัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง 

หลักการมีสวนรวม (Public Participation) หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ี
เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมกับเทศบาล ท้ังในสวนของการรับรูขอมูล
ขาวสาร การเสนอความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายการพัฒนา ตลอดจน
รวมแกไขปญหาสําคัญๆ ของทองถ่ิน อยางมีอิสรภาพ และเสมอภาค โดยใชรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ หรือ อ่ืนๆ อยาง
สมานฉันท 

การมีสวนรวมของประชาชน ไดแบงการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
(โกวิทย พวงงาม, 2545: 8) 

1. ข้ันมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจนกําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 

2. ข้ันมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใช 

3. ข้ันมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนข้ันตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน 
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
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4. ข้ันการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชนอันเกิดจากการ
พัฒนาท้ังดานวัตถุ และจิตใจ 

5. ข้ันการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันท่ีประชาชนเขารวมประเมิน
วาการพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด 

กลาวโดยสรุปการมีสวนรวม (participation) คือ เปนผลมาจากการเห็นพองกันในเร่ือง
ของความ ตองการและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพองตองกัน จะตองมีมากจนเกิด 
ความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมีคนมารวมกันได ควรจะตองมี
การตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทําท้ังหมด ท่ีทําโดยกลุมหรือในนามกลุมนั้น 
กระทําผานองคการ (organization) ดังนั้นองคการจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงได  

 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยในประเทศ 
สําหรับงานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทอยาง

มีสมานฉันท มีดังตอไปนี้ 
สมเกียรติ แพทยคุณ (2549: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการประนอมขอพิพาท

ในช้ันการดําเนินการของพนักงานอัยการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการประนอมขอพิพาทใน
ช้ันพนักงานอัยการ 2) ปจจัยท่ีสงผลตอการประนอมขอพิพาทในช้ันอัยการ และ 3) พัฒนารูปแบบการ
ประนอมขอพิพาทในชันพนักงานอัยการที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา 1) วิธีดําเนินการประนอมขอ
พิพาทในชั้นดําเนินการของพนักงานอัยการตองทําตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานอัยการสูงสุด 
แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลในวันยื่นคําขอ ข้ันตอนท่ี 2 นัด
คูพิพาทอีกฝายหนึ่งมาทราบขอมูลความตองการดังกลาว และรวบรวมขอมูลความตองการของอีก
ฝายหนึ่ง ข้ันตอนท่ี 3 นัดพรอมและช้ีใหคูพิพาททราบถึงสิทธิหนาท่ี ผลทางกฎหมาย ศีลธรรมกับ
วัฒนธรรม มีคําประนอมใหคูพิพาททราบวาตกลงไดหรือไมอยางไร 2) ปจจัยท่ีทําใหการประนอม
ประสบความสําเร็จไดแก ปจจัยอัยการไดแก ทัศนคดี ความสามารถ และประสบการณ ปจจัย
คูพิพาทขอมูลสารสนเทศ ปจจัยลักษณะคดีรอนแรงของอารมณ 3) การพัฒนารูปแบบการประนอม
ขอพิพาทโดยเพิ่มปรัชญาการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบของอัยการสมทบที่ผานการ
คัดเลือกมาจากผูมีความรูความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้นและไดสอบผานการอบรมแลว  
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บุญยกาญจน อินทรบุตร (2551) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การระงับขอพิพาททางอาญาโดย
ชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการระงับขอพิพาทในคดีอาญาโดยชุมชนตามแนวคิด “กระบวน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท” และ “ยุติธรรมชุมชน” วามีความเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 
เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันจึงทําใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางไม
หยุดยั้งสงผลใหหลักการดําเนินคดีอาญาท่ีมีอยูเดิม และ ท่ีใชเปนกฎกติกาเพ่ือควบคุมสังคมใหอยู
กันอยางสงบสุขไมเพียงพออีกตอไปรวมทั้งการมองปญหาหรือวัตถุประสงคในการท่ีจะแกไข
ปญหาก็เปล่ียนไป อาทิ วัตถุประสงคในการลงโทษเดิมจากการแกแคนทดแทน เปล่ียนเปนการ
ฟนฟู และเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมของไทยเจอปญหาคดี
ลนศาล คนลนคุกทําใหการบริการจัดการคดี (case Management) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหจําตองหาวิธีการทางเลือกอ่ืนเขามาชวยเสริมใหกระบวนการยุติธรรมเขมแข็งข้ึน จากระบบ
กระบวนการยุติธรรมแบบเดิมท่ีไมเพียงพอ จึงไดมีการนําแนวคิดอ่ืนเขามาแกปญหาในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันแพรหลายในตางประเทศอยางกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(restorative justice) โดยนํามาปรับใชในหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมท้ังในแงการ
ปองกันการเกิดอาชญากรรม การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม รวมท้ังในการระงับขอ
พิพาทกอนช้ันพิจารณาคดีของศาลผลการศึกษาพบวาการระงับขอพิพาททางอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงค และเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาได แมจะไดมีการแสวงหาทางเลือกอ่ืนเพื่อแกไขปญหาท่ีประสบอยู แตปริมาณคดีก็ยังเพิ่มมาก
ข้ึน มิไดลดลงแตอยางใดแมหลายหนวยงานจะไดนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ใชอยางแพรหลายก็ตาม แตสวนใหญจะนํามาใชแกไขปญหาเฉพาะแตในข้ันตอนของหนวยงาน
นั้นๆ มิใชการแกปญหาอยางเปนระบบ จึงไดมีการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาชวยเปนกลยุทธใน
การชวยแกไขปญหาเพื่อสรางความสมานฉันทอยางยั่งยืนใหเกิดข้ึน โดยเช่ือม่ันในศักยภาพของ
ชุมชนวามีความสามารถในการจัดการกับปญหาตางๆ ในชุมชนไดท้ังนี้โดยมีภาครัฐไดเขาไป
ชวยเหลือใหความรูพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการในชุมชนเองได อยางไรก็ดีแม
หนวยงานตาง ๆ จะคํานึงถึงชุมชนในจุดนี้ แตก็นําไปใชปรับกระบวนทัศนแตเฉพาะองคกรใดองคกร
หนึ่งเทานั้น ไมไดประสานเปนภาพรวม การแกปญหาอยางเปนระบบจึงไมเกิดข้ึน ท้ังท่ีจริงแลวใน
ประเทศไทยยังมีปจจัยท่ีเอ้ือตอการเกิดยุติธรรมชุมชนอยูมาก โดยเฉพาะชุมชนในมิติทางภูมิศาสตร
บางทองท่ีมีการระงับขอพิพาทท่ีใชกับคนในชุมชนของตนอยูแลว ท้ังกลไกทางกฎหมายก็ไดมีความ
พยายามท่ีจะผลักดันใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยดึงชุมชนเขามามีสวนรวม 

อรพินธ สุวัณณปุระ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความขัดแยงและ
อาชญากรรมโดยยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษาบานแมยางสาน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผล
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การศึกษาพบวา เง่ือนไขปจจัยท่ีชุมชนแมยางสาน นําจารีตประเพณี และวัฒนธรรมซ่ึงเปนภูมิ
ปญญามาจัดการความขัดแยง และอาชญากรรมโดยคนในชุมชน รวมท้ังรูปแบบและกระบวนการ
จัดการการทํางานของผูเกี่ยวของทุกฝาย และผลการจัดการ คือ ความพึงพอใจและความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชุมชน ผูใหขอมูลคือ ผูจัดการความชัดแยงและอาชญากรรม ผูกระทําความผิด 
ผูเสียหาย ผูเกี่ยวของ 8 กรณีศึกษา และคนในชุมชนรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สัมภาษณเชิง
ลึก สนทนากลุม สังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยการแยกแยะเปน
หมวดหมู ตีความโดยการกําหนดคําสําคัญ แลวนําขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะหมาประมวล
อธิบายเชิงคุณภาพตามกรอบทฤษฎีท่ีกําหนด การนําจารีตประเพณีมาใชในการจัดการความขัดแยง 
เกิดจากวัฒนธรรมความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ (ผี) ของคนปกาเกอะญอ ท่ีเช่ือวา ถาประพฤติดีจะ
ไดรับความคุมครอง ถาทําผิดจะถูกลงโทษ ความเช่ือนั้นไดถูกปฏิบัติจนเปนวถีิชีวิตวัฒนธรรม และ
ไดนําความเช่ือนั้นมาจัดการความสัมพันธไมใหเกิดการลวงละเมิดระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษย
กับธรรมชาติและมนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติใหเขาสูสมดุลเพื่อใหชุมชนสงบสุขถามีการลวง
ละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอ่ืนเปนการผิดกฎของส่ิงเหลือธรรมชาติ จะตองประกอบพิธีกรรมขอ
ขมาโดยผูนําประเพณี (ฮีโข) ชุมชนไดใชความเช่ือนั้นควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหมี
การลวงละเมิดตอกันตลอดมา ตอมาชุมชนขาดผูนําประเพณีและมีคนภายนอกบุกรุกเขามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และทําลายความคิดความเช่ือ ท้ังรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกสัมปทานปาไม และ
ตองการใหชุมชนลงไปอยูบนพื้นราบ วัฒนธรรมความเชื่อไมสามารถควบคุม และจัดการความ
ขัดแยงนั้นได ตอมาไดมีการปรับประยุกตโดยนําความเช่ือมาจัดทําเปนกฎ และแนวทางของชุมชน
เพื่อใชควบคุมและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และความสงบเรียบรอยของชุมชนรวมท้ังคัดเลือก
คณะกรรมการข้ึนมารับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหคนภายนอกและหนวยงานรัฐบาลยอมรับ 
และไดจัดการความขัดแยงมาจนถึงปจจุบันกระบวนการจัดการความขัดแยงดําเนินการในชุมชนใน
รูปกรรมการโดยการมีสวนรวมของทุกฝายรูปแบบไมเปนทางการดวยการลอมวงสนทนาใน
บรรยากาศท่ีเปนมิตรไมมีโจทกจําเลยไมมีการใชอํานาจ ใชความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมชุมชน 
ระยะเวลาในการจัดการความขัดแยงประมาณ 2-10 วันการบังคับโทษตามกฎของส่ิงเหนือธรรมชาติ 
(ผี)โดยการประกอบพิธีกรรม และกฎของชุมชนโดยการชดใชคาเสียหายหรือการขอขมา การฝาฝน
ไมทําตามกฎของผีเจานายชุมชนจะไมใหรวมพิธีกรรมหรือขับออกจากชุมชน และถาไมตกลงทํา
ตามกฎของชุมชน จะถูกดําเนินการตามกฎหมายผลการจัดการผูกระทําผิดสวนใหญ ผูเสียหาย และ
ผูเกี่ยวของทุกกรณีศึกษารวมท้ังคนในชุมชน มีความพึงพอใจและเห็นวา กระบวนการจัดการความ
ขัดแยง และอาชญากรรมมีความเปนธรรม เขาถึงงาย ไมเสียเวลา และคาใชจาย รวมท้ังรูสึกสบายใจ 
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และม่ังคงปลอดภัย ในกระบวนการจัดการความขัดแยงของชุมชน เปนการพ่ึงพาตนเองดานการ
จัดการความยุติธรรมและอยากใหมีการถายทอดและปลูกฝงสูคนรุนใหมตอไป 

เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2551) ไดศึกษาเร่ือง การสงเสริมกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนดานการจัดการความขัดแยง: การวิจัยประเมินผลเสริมพลังเครือขาย จากการศึกษาพบวา ใน
อนาคตตอไปสังคมไทยจะตองเผชิญกับโจทย และความทาทายแบบใหมในการขับเคล่ือน
ขบวนการดานการจัดการความขัดแยงในชุมชน อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม และปจเจกนิยมท่ี
แพรกระจายไปท่ัว ทําใหผูคนมุงสนองความตองการของตนเอง มีระดับความคิดท่ีคับแคบเกิดมา
ข้ึน ความรัก ความเอ้ืออาทร หวงใย การแบงปนลดลงขาดความรวมมือมีปญหาการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ผูคนใฝหาความสุขท่ีหาซ้ือไดดวยเงิน มากกวาความสุขอันประณีตเชนเคยเปนมา ภาวะ
ดังกลาวขางตนนั้น ชุมชนชนบทไทยแมยังคงมีศักยภาพหลายดานแตก็มีขอออนตรงท่ีคนสวนใหญ
ขาดสมรรถนะในการมองเห็นและเทากันปรากฏการณ ทําใหนําไปสูความขัดแยงระหวางกันไดมาก
ข้ึน ขณะที่เคร่ืองมือจัดการความขัดแยงตามแนวทางกระแสหลักมีขอจํากัดกับประชาชนสวนใหญ
ในการเขาถึง เคร่ืองมือระดับชุมชนท่ีมีอยูเดิมตองเพ่ิมพลังในการรับมือ และปองกันปญหาใหมาก
ข้ึนภาวะความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะซับซอนมีพลวัต และมีความยากแบบไมธรรมดา 
เนื่องจากตองเผชิญกับภาวะท่ีผูคนมีความเห็นแกตัวมากข้ึน มีภาวะผลประโยชนท่ีแตกตางกัน (ท้ัง
มิติเศรษฐกิจ ความคิด และอุดมการณ) จําเปนอยางยิ่งท่ีชุมชนตองมีกลไกแปรเปล่ียนความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนไปสูการเติบโตทางวุฒิภาวะของคูกรณีและผูคนรอบขางใชปรากฏการณความขัดแยงเปน
เง่ือนไขในการขัดเกลาไมใหลุกลามไปสูการเผชิญหนามุงรายตอกัน พัฒนาการเรียนรูและเติบโต
ของสมาชิกสังคมใหตระหนักวาทุกฝายตองพึ่งพาอาศัยกัน และแตละฝายไมสามารถดําเนินกิจการ
ใดๆ ไปได หากขาดเสียซ่ึงความยินยอมหรือความชวยเหลือและรับฟงในความแตกตางของฝายอ่ืนๆ 

รังสิต โลไทยสงค (2552) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมชุมชน: กระบวนทัศน
และกระบวนการเสริมสรางสังคมแหงความเปนธรรมมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาถึง 1) 
ปรัชญาฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมไทย 2) รูปแบบและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน และ 3) ผลการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยมีข้ันตอนในการวิจัย 3 
ข้ันตอน คือ การวิจัยเอกสารในการศึกษาปรัชญาและฐานคิด การวิจัยเชิงวิชาการสําหรับการศึกษา
ชุมชนตนแบบ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง ในรูปแบบ
เตรียมทดลอง ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยยุคดั้งเดิมปกครองโดย
กษัตริยราชานักปราชญ กอนการปฏิรูประบบกฎหมายในพื้นท่ีของอํานาจรัฐใชกฎหมายตราสาม
ดวงเปนกฎหมายแมบท สวนพื้นท่ีหางไกลคงใชกฎหมายทองถ่ิน และจารีตประเพณีดั้งเดิมภายหลัง
การปฏิรูป ไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของยุโรป ดังนั้น ปรัชญาพ้ืนฐานของกระบวนการ
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ยุติธรรมไทยจึงมาจากแนวคิดเชิงปรัชญาหลายกระแส ระหวางปรัชญากฎหมายธรรมชาติของไทย 
ท่ีสงผานนิติประเพณีซับซอนดวยปรัชญาเสรีนิยมประชาธิปไตย กอตัวข้ึนเปนหลักนิติรัฐของไทย 
โดยรัฐมีอํานาจจํากัด ดวยการยินยอมของผูอยูใตการปกครอง ท้ังท่ีไมสามรถเขาถึงการเมืองการ
ปกครองได วัฒนธรรมดังกลาวทําใหอํานาจของประชาน ถูกดึงออกมาจัดการโดยรัฐ จากปรัชญา
พื้นฐานดังกลาวทําใหฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมไทย อยูในกรอบของกระบวนทัศนทาง
กฎหมาย โดยแรกเริ่มเนนไปที่การควบคุมอาชญากรรม เคล่ือนยายมาสูการคุมครองเสรีภาพของ
ประชาชน 2) รูปแบบและแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน 2.1) ภายใตปรัชญา
พื้นฐาน กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนกระแสท่ีแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการไกล
เกล่ียคดีขอพิพาทเพ่ือลดคดีสูศาลซ่ึงกระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนทางเลือกเพื่อสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน ในเบ้ืองหลังเปนการครอบงําเชิงอุดมการณท่ีชวงชิงพื้นท่ีความคิดของประชาชน
เพ่ือใหเกิดการยอมรับตามแนวคิดของกรัมชี ภายใตความรูกฎหมายบานเมือง ซ่ึงมีรากฐานการยก
ยองอํานาจรัฐ โดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนการซอนเรนอํานาจ และจัดสรรในทัศนะของเสรี
นิยมท่ีแฝงไวดวยอุดมการณ อํานาจนิยม ปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะความผิดพลาด
เชิงกลไกบางอยางยอมแกไขดวยการปรับปรุงไมจําเปนตองปรับเปล่ียนระบบ ความคิดดังกลาว
ละเลยโครงสรางอํานาจ ปญหาแทจริงจงึยังคงอยูตอไป 2.2) กระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีไมเรียงมี
รูปแบบ ไมเปนทางการ ความเปนปกแผนของชุมชนเกิดข้ึนดวยกระบวนการวางแผนแมบทชุมชน 
โดยไมพึงพาอํานาจรัฐ ดั้งนั้น เม่ือสังเคราะหรูปแบบของรัฐ ไมเรียง แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย 
แนวคิดวัฒนธรรมเปนฐานยุติธรรมชุมชน แนวคิดกฎหมายคือทรัพยากรบูรณาการเขากับแนวคิด
กระบวนการประชาพิจัยแลวพบวารูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีเหมาะสมควรเกิดข้ึนดวย
การจัดการตนเอง การเสริมพลังจากอํานาจรัฐนั้นจําเปนแตยังไมเพียงพอ ตองมีกระบวนการท่ี
เหมาะสมคือ กระบวนการประชาพิจัย เพื่อเสริมสรางใหชุมชนเปนปกแผนจึงจะเปนเง่ือนไข
เพียงพอใหเกิดกระบวนการยุติธรรมชุมชน 3)กลไกการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชนผูวิจัยได
นํารูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชนของไมเรียงมาวิจัย และพัฒนาตําบลบานกาศ อําเภอแมสะ
เรียง ดวยกระบวนการประชาพิจัยผสมกับกลไกทํางานสังคมของกฎหมาย ผลการศึกษาพบวา 
ชุมชนบานกาศ มีกลไกการจัดการตนเองดวยทุนทางสังคมท่ีมีอยู คือ จารีตประเพณี กฎหมูบาน 
ความสัมพันธอันดีของคนในชุมชน รูปธรรมท่ีเกิดข้ึนคือโครงการลดเหลางานศพการจัดการความ
ขัดแยงการรวมจับกุม ผูลักลอบตัดไม ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวากรอบความรูของ
กระบวนการยุติธรรม คือ อนาธิปตยชุมชน กฎหมายชาวบาน กระบวนการวางแผนแมบทชุมชน 
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการตนเองของไมเรียง ภายใตการมองความจริงวาเปนความสัมพันธ
ความจริงของกระบวนการยุติธรรมชุมชนควรเปนความจริงท่ีชุมชนสรางข้ึนดวยตนเอง 
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ยศวันต บริบูรณธนา และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ท่ีมีตอผูเสียหาย และผูกระทําผิดโดยไดสรุปขอเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีไดจากผลการท่ีวิจัยรวมกับผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญของกรมคุม
ประพฤต ิและหนวยงานภายนอก และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัยท่ีรวบรวมความ
คิดเห็นจากผูปฏิบัติงานดานยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันทได ดังตอไปนี้ 

1. การฝกอบรมและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของทุกระดับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดท่ีคอนขางใหมสําหรับกระบวนการ
ยุติธรรม และสังคมไทยการนํามาปฏิบัติจึงตองอาศัยเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความเขาใจและมีทักษะ
เพียงพอเพื่ออธิบายใหผูเสียหายผูกระทําผิด และผูท่ีเกี่ยวของเขาใจและนํากระบวนการมาใชอยาง
ถูกตองตามวัตถุประสงค  

2. การกระตุนใหสังคมรูจัก และรับรูเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทมากข้ึนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหคดีท่ีเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีนอยลงอาจเนื่องมาจากผูเสียหาย 
และผูกระทําผิดไมทราบเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทซ่ึงจากการสอบถามพบวาเม่ือสอบถาม
ผูเสียหายและผูกระทําผิดท่ีไดเขารวมพบวาผูเสียหายและผูกระทําผิดรอยละ 63 และรอยละ 52 
ตามลําดับไมทราบวามีการประชุมประสานสัมพันธภาพและผูเสียหายรอยละ 56.9 และผูกระทําผิด
รอยละ 75.5 ตอบวาสนใจจะเขารวมซ่ึงสวนใหญเสียหายและผูกระทําผิดจะทราบไดก็ตอเม่ือ
พนักงานคุมประพฤติเปนผูแจง แตถาหากมีการประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืน ๆ ก็จะทําให
ผูเสียหาย และผูกระทําผิดมีโอกาสทราบและแจงความประสงคไดและยังเปนการสรางพื้นฐาน
ความเขาใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหกับผูเสียหายผูกระทําผิด และชุมชนทําใหการชี้แจง
อธิบายหรือประสานงานของพนักงานคุมประพฤติงายข้ึน  

3. การเตรียมความพรอม และการติดตามผลเปนส่ิงจําเปนตอความสําเร็จของ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันทการเตรียมความพรอมมีความสําคัญในการช้ีแจงใหผูเสียหาย และ
ผูกระทําผิดเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพ่ือไมใหผูเสียหายและผูกระทํา
ผิดเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย ซ่ึงไมใชวัตถุประสงคหลักของความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจากงานวิจัยเร่ืองนี้พบวา ผูเสียหายบางคนคาดหวังเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย และเม่ือ
ไมไดรับหรืออาจไดรับไมตรงตามท่ีตองการหรือผูกระทําผิดจายเงินลาชาก็ทําใหเกิดความไมพอใจ
ได และอาจทําใหเกิดผลเสียมากกวาตอนกอนเขารวมเนื่องจากความผิดหวังท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้น
การเตรียมความพรอมผูเสียหายและผูกระทําผิดใหมีความรูสึกและอารมณท่ีไมรุนแรงยังมีสวนให
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดําเนินไปไดดวยดี  
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4. การขยายผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชในข้ันตอนอ่ืนๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและความขัดแยงในชุมชน แมวางานวิจัยนี้จะพบวาความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับผูเสียหายและผูกระทําผิด และมีผลในการเยียวยาผูเสียหายและเปดโอกาส
ใหผูกระทําผิดรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตก็พบวา ความพึงพอใจและความรูสึกวาไดรับ
ความเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนในบางประเด็นไมตางจากกลุมท่ีไมไดเขารวมมากนัก ซ่ึงอาจเปนเพราะเปน
การเปรียบเทียบคดีท่ีไมรายแรงโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ซ่ึงศาลอาจใหรอการลงโทษแตมีงานวิจัยท่ี
พบวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะใหผลแตกตางอยางชัดเจนระหางผูท่ีเขารวม และ
ไมไดเขารวมในคดีท่ีรายแรงโทษจําคุกสูง   

5. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของสังคมตอความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ประสิทธิผลในดานอ่ืนๆ แมวางานวิจัยนี้จะพบวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีผลทางบวก
ตอผูเสียหาย และผูกระทําผิดในหลายดานแตยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเชน 
การศึกษาความสอดคลองระหวางผลคําพิพากษากับขอตกลงที่ไดจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท และผลตอเนื่องหากผลคําพิพากษาไมเปนไปตามท่ีผูเสียหาย และผูกระทําผิดคาดหวัง
ความสัมพันธระหวางทักษะของคนกลางกับประสิทธิผล 

วิเชียร พันธเครือบุตร และรุจินันท วาธีวัฒนารัตน (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประชาชนผานกระบวนการไกลเกล่ียทางกฎหมาย เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของความเปนประชาธิปไตยของประชาชน ท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันในสังคมไทย และการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยผานกระบวนการไกลเกล่ียทาง
กฎหมาย เพื่อทําความเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง
อันเกิดจากการใชประชาธิปไตย วิธีการวิจัย ผูวิจัยทําการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม 
และการสัมภาษณระดับลึก การเขาสนามการวจิัยทําโดยการเปนสวนหนึ่งของผูอยูในกระบวนการ
ไกลเกล่ีย ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบวา 
สภาพความเปนประชาธิปไตยของประชาชนในวิถีชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน สังคมไทยมีการพัฒนา
ความเปนประชาธิปไตยอยางตอเนื่องในทุกระดับ แตเปนไปอยางชาๆ ความเปนประชาธิปไตย
เปนไปตามการรับรูผานผูนําในระดับตางๆ ความเปนประชาธิปไตยเปนเพียงความรูสึก ยังไมใชส่ิง
ท่ีมีการปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันของคนในสังคม ดังนั้นเม่ือใดท่ีมีความขัดแยงทางความคิด 
จะนําไปสูความคิดในการเอาชนะตอกัน มากกวาการใชเหตุผล อยางประชาธิปไตย เม่ือใช
กระบวนการไกลเกล่ียในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเขาสูกระบวนการทางกฎหมายพบวา ดวย
กระบวนการไกลเกล่ีย ท่ีใชหลักการบริหารความขัดแยง ท่ีมีแตผูชนะ และการเปดโอกาสใหทุกคน
ไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตย และหาทางออกอยางประนีประนอม ไมได
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มุงเนนการตัดสินท่ีมีฝายใดฝายหนึ่งผิดหรือแพ ทําใหประชาชนท่ีผานกระบวนการไกลเกล่ียทาง
กฎหมาย มีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของตนเพิ่มข้ึน ท้ังในขอพิพาท ระดับประเทศ ระดับ
แขวง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ดังนั้น หากมีการใชกระบวนการดังกลาว สรางความเขมแข็งใหกับ
คณะกรรมการไกลเกล่ียระดับชุมชน ใหใชกระบวนการไกลเกล่ียทางกฎหมาย เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนา จะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตย ของประชาชน ซ่ึงเปนการพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 

ชญานันทน ลอมณีนพรัตน (2553: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ทางอาญาในระดับชุมชน พบวา ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น มีขอดี
หลายประการ กลาวคือ เปนการระงับความขัดแยงท่ีตนทางอยางรวดเร็วและใกลชิดกับขอพิพาท
มากท่ีสุด ทําใหความขัดแยงไมลุกลามบานปลาย โดยมิไดมีฝายใดแพหรือชนะ แตเปนการหาทาง
ออกรวมกันของคูกรณีโดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ อัน
จะนําซ่ึงความสงบสุขและความสมานฉันทภายในชุมชน อีกท้ังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย
ของคูกรณี นอกจากนี้ กระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตามแนวทางยตุิธรรมเชิงสมานฉันทนี้
ยังมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังในเร่ืองการแกแคน
ทดแทน การขมขูยับยั้งและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด อันจะมีผลเปนการปองกันอาชญากรรมใน
อนาคตอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนกระบวนการท่ีชวยเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายหรือ
เหยื่อของอาชญากรรม ท้ังในดานวัตถุและจิตใจ อยางไรก็ดี จากการศึกษากระบวนการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาททางอาญาในระดับชุมชน ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกระบวนการไกลเกล่ีย
ของสาธารณรัฐประชาชนลาวและประเทศฟลิปปนส รวมทั้งศึกษาบทเรียนจากโครงการนํารองตุลา
การหมูบาน และโครงการนํารองพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนใหเกิดข้ึนแลว พบวากระบวนการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในระดับชุมชนของประเทศไทยในปจจุบันยังมีขอดอยหลายประการ ท้ัง
ในดานประเภทขอพิพาทองคกรท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียตาม แบบแผน หรือและวิธีการในการไกลเกล่ีย
รวมถึงผลของการไกลเกล่ียและผลบังคับของขอตกลงดังนั้นผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาททางอาญา
ในระดับชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความสอดคลองตามแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ยุติธรรมชุมชน อันจะสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในชุมชนตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 

อภินันท โปษยานนท (2554: บทคัดยอ) จากการวิจัยไดพบวา กระบวนการไกลเกล่ีย
โดยทั่วไปมักจะไดรับการแนะนําใหเกิดการไกลเกล่ียจากเจาหนาท่ีของรัฐ เชนตํารวจ เม่ือจะไกล
เกล่ียจะมีการตั้ง ผูนําหรือตัวกลางในการไกลเกล่ียซ่ึงจะเปนผูท่ีมีความอาวุโส หรือ มีสถานภาพทาง
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สังคมเปนท่ียอมรับ การไกลเกล่ียมักจะจัดข้ึนท่ีบานของผูเสียหาย ผูท่ีเขารวมการไกลเกล่ียจะมี
มากกวา 3-5 คนข้ึนไป ประกอบดวยคูกรณี เครือญาติคูกรณี กลุมเพื่อนคูกรณีรวมทั้งเพื่อนบาน 
ชวงเวลาการไกลเกล่ียมักจะเปนเวลาคํ่า ผูนําหรือตัวกลางจะเปนผูเร่ิมตน มีการสรางบรรยากาศให
เกิดความเปนกันเอง มีการถามไถภูมิหลังตางๆระหวางคูกรณี บางคร้ังจะมีการเล้ียงอาหารเคร่ืองดื่ม
ใหคูเจรจาดวย เม่ือผูนําเห็นวาไดเวลาท่ีเหมาะสม ผูรวมไดคลายความรูสึกการเปนปฏิปกษกันแลวก็
จะเร่ิมการเจรจา ในชวงนี้คูเจรจาจะแสดงนํ้าเสียงท่ีบงบอกถึงความตองการ ความวิตกกังวลกับ
ปญหาตางๆในขอพิพาท ผูนําหรือตัวกลางจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
หาขอยุติท่ีเปนท่ีพึงพอใจของท้ังสองฝาย การไกลเกล่ียโดยท่ัวไปมักจะไกลเกล่ียกันมากกวาสอง
คร้ังข้ึนไปจึงบรรลุความตองการของทั้งสองฝาย 

ในสวนของมิติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในระหวางการไกลเกล่ีย พบวา มีมิติทางวัฒนธรรม
ในการเคารพเช่ือฟงผูอาวุโส ผูท่ีมีบทบาททางสังคม วิถีชุมชนท่ีมักจะใหเวลาไกลเกล่ียในตอนคํ่า 
วัฒนธรรมในการผูกมิตร เชนการเล้ียงอาหาร การถามไถสารทุกขสุกดิบ ถามไถไลเรียงถึงเครือญาติ 
มิติความเชื่อทางพุทธศาสนา เชนการไมจองเวรตอกัน การใหอภัยตอกัน และการมีความรูสึกรวม
ในฐานวัฒนธรรมเดียวกัน เชนเปนคนอิสานดวยกัน เปนคนจังหวัดเดียวกัน มีภาษาพูดและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆเหมือนกัน แตบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการไกลเกล่ียคือ มิติทางวัฒนธรรมในการ
เคารพเชื่อฟงผูอาวุโสและผูมีสถานภาพทางสังคม และการมีความรูสึกรวมในวัฒนธรรมเดียวกัน 

สุรภา แจงแจมจิตต (2555: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชยใน
ศาล ผลการศึกษาพบวา ขอพิพาททางพาณิชยนั้นมีลักษณะพิเศษแตกตางจากขอพิพาททางแพง
ท่ัวไป ดังนั้นเม่ือเกิดขอพิพาททางพาณิชย คูพิพาทหรือคูความจึงตองการความรวดเร็วในการ
ดําเนินการการระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนไปพรอม ๆ ไปกับการไดรับความพึงพอใจในการระงับขอ
พิพาทท้ังสองฝาย จึงควรหาแนวทางแกไขใหการไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับท่ีจะใชในการระงับขอ
พิพาททางพาณิชยเปนทางหลัก ไมใชเปนเพียงทางเลือกในการระงับขอพิพาทเทานั้น ดังนั้นเพื่อให
การไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชยมีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือกหน่ึงใหแกคูพิพาทได จึงควรมี
การออกกฎหมายมารองรับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชย ในศาล โดยครอบคลุมใน
ประเด็นดังตอไปน้ี คือ การเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท นอกจากนี้ควรมีการจัดต้ังแผนก
คดีพาณิชยในศาลชั้นตน เพื่อใหมีการพิจารณาคดีท่ีแยกออกมาชัดเจน 

อนุเทพ อินทรชิต (2555: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชยกอน
ฟองคดีตอศาล ผลการวิจัยพบวา ควรหาแนวทางแกไขใหการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนท่ียอมรับท่ีจะ
ใชในการระงับขอพิพาททางพาณิชยกอนนําคดีข้ึนสูศาล ดังนี้ 

1. ควรสรางระบบการไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2. ควรมีการออกกฎหมายมารองรับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทกอนนําขอพิพาท
ทางพาณิชยฟองตอศาล 

3. การเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท กระบวนไกลเกล่ียขอพิพาท การส้ินสุด
กระบวนการการไกลเกล่ียขอพิพาทควรมีกฎหมายรองรับ 

4. ควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาการกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาททางพาณิชย 

งานวิจัยตางประเทศ 
Johan (as cited in Tjosvold, 1991: 379) พยามท่ีจะช้ีใหเห็นวา “ความขัดแยงเกี่ยวของ

กับพฤติกรรม (การกระทํา) ของบุคคล” คือ “การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลมีทัศนคติท่ีเปนอริตอกัน 
เชน เมื่อคน ๆ หนึ่งเห็นวาคนอีกคนหนึ่งกําลังขัดขวางเขาในอันท่ีจะไดมาซ่ึงส่ิงท่ีเขาตองการ” 
อาการอยางหน่ึงของความขัดแยง อาจจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมในรูปแบบทาทาย ทําราย หรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอคูอริหรือแมแตตนเอง สรุปไดวา ความขัดแยงมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ของคน และสงผลตอพฤติกรรมของมนุษย 

Tjosvold (1993: 245) ไดใหทัศนะตอ “ความขัดแยง” วาเปนการสรางเง่ือนไขของวาระ
ท่ีตางกัน และทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในองคการ 

Van slyke (1999: 94) ใหนิยามถึงความขัดแยงวาเปนการแขงขันกันระหวางฝายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกัน ซ่ึงตางฝายตางมีความตองการเปาหมาย และความปรารถนา หรือความคิดท่ีเขากัน
ไมไดทําใหคนเราตกลงกันไมไดท้ังข้ันอยูกบั 3 ปจจัย ไดแก การแขงขัน (competition) การท่ีตอง
พึ่งพากันและกัน (interdependence) และการรับรูท่ีเขากันไมได (perceived incompatibility) 

Berry (2007) ไดทําการศึกษาเร่ืองประสบการณการทําโครงงานในชุมชนในชวงระยะ 
เวลาหน่ึงหรือเรียกวา ICWP ผลการศึกษาพบวาผูกระทําผิดกฎหมายอาญา และตองโทษจําคุกใน
เรือนจํานั้น เม่ือพนโทษออกมาแลวก็จะประสบปญหาตอไปอีกเปนการตอกย้ํา และซํ้าเติมปญหา
ยิ่งข้ึน เนื่องจากถูกตีตราวาเคยติดคุกมากอน การลงโทษใหตองติดคุกไมทําใหปญหาในสังคม
ส้ินสุดลงแตอยางใดการลงโทษใหตองติดคุกนั้นไมเปนการยับยั้งอาชญากรรมและไมเปนการฟนฟู
ผูกระทําผิดซ่ึงตางจากการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) ท่ีจะใหผล
ดีกวาเปนการฟนฟูสภาพของปญหา และบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุมชนนั้น ๆ ดวย การทําโครงงาน
ในครั้งนี้แมจะเปนชวงระยะเวลาหน่ึงแตก็ไมไดผลดีทําใหเห็นคุณคาของยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มากกวา การตองใหผูกระทําผิดตองรับโทษในเรือนจํา โดยใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมและ
ชุมชนนั้น ๆ ทดแทนการตองรับโทษในเรือนจํา จริงอยูแมการสมานฉันทจะไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกฝายไดอยางเต็มตามความตองการ แตทุกฝายก็เห็นพองตองกันวายุติธรรมเชิง
สมานฉันทใหประโยชนมากกวาการท่ีตองใหผูกระทําผิดตองรับโทษในเรือนจําและการศึกษาวิจัย
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คร้ังนี้ เห็นวาคุณคาของโครงการนี้อยูท่ีการมีสวนรวมซ่ึงกันและกันของผูกระทําผิด และชุมชนท่ี
รวมโครงงานน้ี 

Miller (2009) ไดทําการศึกษาเร่ือง คณะกรรมการชุมชนในเวอรมอนดต: การติดตาม
อยางใกลชิดกับกรณีการกระทําความผิดของสมาชิกในชุมชนผลการศึกษาพบวา มีหลายคนท่ี
สนับสนุนการลงโทษที่ รุนแรงสําหรับการกระทําความผิดอาญาและมองวานโยบายดาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีอยูนั้นยังไมเด็ดขาดและออนแอเกินไป แตเม่ือมีการตั้งโตะเจรจา
กันระหวางสมาชิกและคณะกรรมการในชุมชนดวยกันก็พบวา ปญหาการกระทําผิดของสมาชิกใน
ชุมชนน้ันมีความซับซอนกวาท่ีกฎหมายท่ีมีอยูจะชวยได และตางก็เห็นพองตองกันวาสมาชิกทุกคน
ในชุมชนตองเขามาชวยกันแกไขปญหาเหลานี้ โดยถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกันเพื่อท่ีจะได
ชวยเหลือฟนฟูเหยื่อท่ีไดรับผลรายจากการกระทําผิด ผูกระทําผิด และสมาชิกในชุมชนที่จะตอง
อาศัยอยูรวมกันและจากการศึกษาวิจัยในอดีตท่ีผานมา ก็สอดคลองกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ท่ีมองวา
การกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนถือเปนความรับผิดชอบของชุมชนท่ีจะตองชวยกันฟนฟูเยียวยาและ
แกไขใหกลับมาดีดังเดิม 

Roberts (2010) ไดทําการศึกษาเร่ืองการประเมินผลการสืบสวนสอบสวนวัตถุประสงค 
และการปฏิบัติงานในโครงงานการประเมินผลยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีเปนการบรูณาการทฤษฎี
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับแนวปฏิบัติท่ีไดมีการปฏิบัติมาไมนอยกวา 30 ปมาแลว และเกิด
ปรากฏการณทางสังคมระหวางประเทศในหลาย ๆ ประเทศท่ีตื่นตัวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(restorative justice) หรือที่เรียกยอ ๆ วา RJ หลายคนมักจะสงสัยและเกิดคําถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของยุติธรรมเชิงสมานฉันท ผลการวิจัยพบวา สวนใหญของผูเขารวมมีความพึงพอใจ
กับโปรแกรมท่ีรูสึกวามันตรงกับความตองการของพวกเขา และก็ประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม
การวิเคราะหความสําคัญของวรรณกรรมควบคูกับการวิเคราะหตอไปภายในกรณีศึกษาขอแนะนํา
การทํางานมากข้ึนเปนส่ิงจําเปนเพื่อความกาวหนาของการประเมินผลของความยุติธรรมสมานฉันท
ไดแก แนว ความคิดท่ีชัดเจนและมาตรการของความสําเร็จใชขอมูลรวมกันและการทําวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

Dutton (2010) ไดทําการศึกษาเร่ืองการประเมินยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับแนวคิดการ
ลงโทษผูกระทําผิดภายใตรูปแบบและวัฒนธรรมที่ควรจะเปน โดยไดกลาววามีเร่ืองสองอยางท่ี
แตกตางกันอยางชัดเจนในการวิเคราะห ซ่ึงจําแนกออกเปนการปฏิสัมพันธกับโครงสรางของ
จริยธรรมการตรวจสอบปรับปรุงอันเปนประโยชนตอยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางไรก็ตามไมมีอะไร
ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนการทดลอง การวินิจฉัยวิถีทางแหงจริยธรรมท่ีแสดงออกใหเห็นการ
ลงโทษ และโครงสรางของจริยธรรมชุมชน แตปญหาก็ไมไดหยุดนิ่งยังคงเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
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ดํารงอยู และยังคงอยู เปล่ียนแปลงตามสถานการณตลอดเวลาโครงสรางของจริยธรรมเปน
ตัวกําหนดแนวโนม และทิศทางแตจริยธรรมก็ยังคงอยูในมโนทัศนตลอด เปนการยากท่ีวิเคราะห
ขอมูลใหเปนจริงในเชิงประจักษ แตดวยโครงสรางนั้นก็ชวยการวิเคราะหไดมากแตก็มีขอแนะนํา
ในการจัดแบงประเภทยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยไมควรละเลยมิติทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีอยูในชุมชนนั้น ๆ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมเปนการลงโทษแบบการ
แกแคนแตจะใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนดวยกิจกรรมท่ีถูกกําหนดนั้นสามารถ
ตอบสนองวาควรเปนเชนไร และไดประโยชนมากกวาการลงโทษพบวา การประนีประนอมเปน
หนทางท่ีดีกวาการลงโทษ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบการวิจัย 

-แนวคดิความสมานฉันท 

-แนวคดิการไกลเกล่ีย 

-แนวคดิการมีสวนรวม 

การศึกษาสภาพการไกลเกล่ีย 

ระงับขอพิพาทในปจจุบัน 

ศึกษาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ปจจัย/เงื่อนไขของการ 

ดํารงอยูของศูนยไกลเกล่ีย 

ระงับขอพิพาท 

รูปแบบการไกลเกล่ีย 

ระงับขอพิพาทโดยชุมชน 

อยางมีสมานฉนัท 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยในลักษณะ
พหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) โดยพิจารณาจากปรากฏการณทางสังคมตามสภาพความเปน
จริง เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณของสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีตองการ
อยางหลากหลายจากกรณีศึกษาท่ีแตกตางกัน (Negative Case) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case 
Studies) และอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
เพื่อจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน การวิจัยคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย 

การเลือกพื้นท่ีการวิจัยในลักษณะพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ผูวิจัยไดกําหนดการ
คัดเลือกพื้นท่ีตามหลักเกณฑ ดังนี้ 1) เปนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท่ีมีความพรอมของ
คณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนดานสถานท่ี 2) มีผูนําท่ีมีศักยภาพเปนท่ียอมรับ
ของสถาบันตาง ๆ ของชุมชน และนอกชุมชน 3) เปนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทที่เคยไดรับรางวัล 
หรือมีผลงานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทเปนท่ียอมรับ ซ่ึงพบวาไดพื้นท่ีการวิจัย 3 พื้นท่ี ดังนี้ 

1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
3. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูวิจัยไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย โดยจําแนก

ออกเปน การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย

ประชากร จํานวน 2 กลุมไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 

กลุมท่ี 1 ประชากรที่เปนสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 
160 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 60 คน 

 สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน 

 สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 70 คน 

กลุมท่ี 2 ประชากรท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ผูวิจัย
จะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย 

1.2 กุลมตัวอยาง 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ประกอบดวย 
 ประชาชนบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน 
 ประชาชนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 60 คน 
 ประชาชนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวน 70 คน 
 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท

ระดบัชุมชน ท้ัง 3 แหง โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729) ในการคํานวณเพ่ือ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
รอยละ 95 ยอมใหมีความคาดเคลื่อน รอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 แหง ดังตอไปนี้ 
 
 



54 

 

2Ne1
Nn

+
=

 
 

เม่ือ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 
 N คือ ขนาดประชากร   
 E คือ คลาดคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 
  ประชากรพื้นท่ีอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  3,083 คน 
  ประชากรพื้นท่ีอําเภอพราว  จังหวดัเชียงใหม  จํานวน 3,560 คน 
  ประชากรพื้นท่ี อําเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี  จํานวน 154,686 คน 
   รวมประชากรท้ังส้ิน    จํานวน 161,329 คน 
 

  แทนคา  
2(0.05) 329,1611

161,329n
+

=  

    n =    398 
 จากการคํานวณหาคาขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาททุกพื้นท่ี คาท่ีคํานวณไดเทากับ 398 ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน
ในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ในแตละแหงเพื่อใหขอมูลมีการกระจายและครอบคลุม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประชากรพื้นท่ีตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 18 คน 
 ประชากรพื้นท่ีตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 140 คน 
 ประชากรพื้นท่ีตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี  จํานวน 242 คน 
  รวมประชากรท้ังส้ิน     จํานวน 400 คน 
 สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยของประชากร ซ่ึงสุมโดยกําหนด ชวงละ 3 คน  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบดวยประธานศูนย

ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 3 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ  
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 157 คน เก็บขอมูลโดยวิธีพูดคุยในกลุมยอยกลุม
ละประมาณ 3-6 คน จํานวน 18 กลุมโดยแบงเปนจังหวัดละ 6 กลุม รวม 108 คน และสวนท่ีเหลือ 
ใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูล จํานวน 49 คน รวมทั้งส้ิน 160 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยสามารถจําแนกได ดังตอไปนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังนี้ ไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบประเมินรูปแบบดังตอไปนี้ 

1.1 แบบสอบถาม 
1.1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม 
 สําหรับแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบ 

สอบถามท่ีผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน มาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ชุด ไดแก 1) แบบ 
สอบถามสําหรับประชาชน และ 2) แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยไกลเกล่ีย และสมาชิกศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1.1 แบบสอบถามสําหรับประชาชน เปนแบบสอบถามท่ีประกอบดวย
คําถามปลายเปด (Open Ended Questions) และคําถามปลายปด (Close Ended Questions) โดยแบง
ออกเปน 5 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาที่อยูในชุมชน การศึกษา อาชีพ และรายได ประสบการณใชศูนยไกลเกล่ียหรือไม 
ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลดานความรู ความเขาใจประชาชนเปนลักษณะ
คําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช โดยใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 
0 หมายถึง ตอบผิด ซ่ึงขอคําถามเปนคําถามเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) จํานวน 11 
ขอ โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังตอไปนี้ 

คําตอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 
ใช 1 0 
ไมใช 0 1 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑการแปลผลขอมูล ดังตอไปนี้ 
80-100 คะแนน หมายถึง ระดับความรูเขาใจสูง 
60-79 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 
0-59 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจตํ่า 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีตอการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ไดแก ดาน
กฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ซ่ึงขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ 
โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด 

เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉล่ียของแตละระดับความคิดเห็น 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 
6 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

เกณฑในการพจิารณาคาคะแนนเฉล่ียของแตละระดับความคิดเห็น 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะท่ัวไปดานการใชบริการ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งเปนลักษณะของคําถามปลายเปดเพื่อใหประประชาชนได
แสดงความคิดเห็นดานการใชบริการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน  

1.1.1.2 แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยไกลเกล่ีย และสมาชิกศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชนเปนแบบสอบถามท่ีประกอบดวยคําถามปลายเปด (Open Ended Questions) 
และคําถามปลายปด (Close Ended Questions) โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประธานศูนยฯและสมาชิกศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาท่ีอยูใน
ชุมชน  การศึกษา อาชีพ และรายได เคยมาใชศูนยไกลเกล่ียหรือไม ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานความรู ความเขาใจประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนเปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช โดย
ใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 หมายถึง ตอบผิด ซ่ึงขอคําถามเปนคําถามเชิงบวก 
(Positive) และเชิงลบ (Negative) จํานวน 11 ขอ โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังตอไปนี้ 

คําตอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 
 ใช 1 0 
 ไมใช 0 1 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑในการวิเคราะหและแปล
ผลขอมูล ดังตอไปนี้ 

80-100 คะแนน หมายถึง ระดับความรูเขาใจสูง 
60-79 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 
0-59 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจตํ่า 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ไดแก 
ดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน ซ่ึงขอคําถามมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 
ระดับ จํานวน 22 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉล่ียของแตละระดับความคิดเห็น 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนลักษณะ
แบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

เกณฑในการพจิารณาคาคะแนนเฉล่ียของแตละระดับความคิดเห็น 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีสุ่ดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะท่ัวไป ดานการใชบริการ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ซ่ึงเปนลักษณะของคําถามปลายเปดเพื่อใหประธานฯ และ
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนไดแสดงความคิดเห็นดานการใชบริการศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน 

1.2 การสรางแบบสอบถาม 
 1.2.1 ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการ

ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางสมานฉันทเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 1.2.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ 

เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนมาสรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมใน
ประเด็นตาง ๆ ท่ีทําการวิจัยคร้ังนี้ 

 1.2.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
เพื่อใหขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข 

 1.2.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลกับประชากร

และกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย 
1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 สําหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ใชวิธีตรวจสอบความเปน

ปรนัย (Objectivity) ซ่ึงพิจารณาจากความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ และการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎี และนิยาม
ศัพทเฉพาะ โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
โดยชุมชน และมีประสบการณดานการวิจัยเกี่ยวกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําการ
ตรวจสอบ รวมท้ังมีตารางแสดงประเด็นท่ีตองการวิจัยควบคูกับขอคําถามวาแบบสอบถามนั้นมี
ความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือไม รวมถึงการพิจารณาความเปนปรนัย 
(Objectivity)ในความชัดเจนของขอคําถาม และคําตอบวาเขาใจตรงกันหรือไม ซ่ึงในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) ใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 
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  + 1 รูสึกแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
  0 รูสึกไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
  -1รูสึกแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
  สําหรับการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

N
R

=IOC
Σ

 
IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
R  คือ คะแนนของผูเช่ียวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
Ν  คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

  การแปลคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) คือ 
  ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 -1.00 คัดเลือกไวใชได 
  ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
  ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ไดคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี้ 
  ชุดท่ี 1 คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามสําหรับประชาชน ระหวาง 0.61-1.00 
08.0-1.00 จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาทําการปรับปรุง
แกไข และขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบสอบถามไปหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมท่ี
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางละ 30 คน ซ่ึงไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถาม
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามประชาชน มีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ .758 และแบบสอบถามชุดท่ี 
2 แบบสอบถามกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท มคีาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ .865 

1.4 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 
 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย

ไดกําหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลไว ดังตอไปนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล เพ่ือนําไปมอบใหกับ
หนวยงาน และชุมชนท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยาง
มีสมานฉันท ท้ัง 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามและขอความรวมมือใหประธานศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนตอบแบบสอบถาม 

 ข้ันตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมเปาหมายมาตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยทําการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวนสมบูรณเทานั้น 

 ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดทําการคัดเลือกแลวมาจัดระเบียบ
ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

2. แบบประเมินรูปแบบ 
สําหรับแบบประเมินรูปแบบท่ีใชในการประเมินรูปแบบในคร้ังนี้เปนแบบประเมิน

ท่ีผูวิจัยไดสราง และพัฒนาข้ึนเอง ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) โดย
ใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ท่ีมีระดับของการประเมิน 5 ระดับ 
ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

5 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 
3 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอย 
1 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในภาพรวม และจําแนกตามรายขอคําถาม ใชเกณฑ
การแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง นอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง นอยท่ีสุด 
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จากน้ันนําแบบประเมินรูปแบบท่ีไดจากการพิจารณาตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ
ปรับปรุงแกไข และขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนนําแบบประเมินรูปแบบ
ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาททําการ
ประเมินรูปแบบ และใหขอเสนอแนะรูปแบบตอไป  

3. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณและ

แนวทางการสนทนากลุม 
3.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยคร้ังนี้ มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้  

3.1.1 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)  
ผูวิจัยไดศึกษา และวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ

การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน เพื่อไดเขาใจขอมูลเบ้ืองตน ซ่ึงจะชวยพัฒนาพื้นฐานการทํา
ความเขาใจในการวิเคราะห และตีความขอมูลตาง ๆ โดยแหลงขอมูลเอกสารดังกลาว ไดแก เอกสาร
ทองถ่ิน เอกสารวิชาการ เอกสารราชการงานวิจัย สารนิพนธ วิทยานพินธ หนังสือ วารสาร และจุล
สาร ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพชนิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีทําการวิจัย ไดแก บทบาทอาสาสมัคร
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในการปองกันอาชญากรรมและการจัดการความขัดแยงในชุมชน บทบาท
ของคณะกรรมการหมูบาน ในการระงับขอพิพาท: กรณีศึกษาโครงการประนอมขอพิพาทระดับ
หมูบาน กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศไทย การระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ีย
และงานคุมประพฤติกับชุมชน การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม การประนอมขอพิพาท
ระดับหมูบานในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีองคกรท่ีทําหนาท่ีในการประนอมขอพิพาท  

3.1.2 การสังเกต (Observation)  
การสังเกตท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  มีท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน โดยการเขารวมสังเกตการณ
ในการไกลเกล่ียขอพิพาทในระดับชุมชนตาง ๆ  

3.1.3 การสัมภาษณ (Interview) 
สําหรับการสัมภาษณท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ จะเนนการสัมภาษณเชิงลึก

เปนหลัก (In-depth Interview) โดยจะเนนในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวของเพื่อตอบคําถามการวิจัย โดย
เลือกสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
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พิพาทชุมชน จํานวน 3 คน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 20 คน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 คน โดยใชท้ังการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non-Structured Interview) 

3.1.4 การจัดเวทีประชาคม 
สําหรับการจัดเวทีประชาคมในการวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ผูมีบทบาทดานการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 25 คน ไดเขามามี
สวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลซ่ึงกันและกัน รวมท้ังการระดมความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ตลอดจนการใหการรับรองรูปแบบการพัฒนาการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดเวทีประชาคม คือ 
แบบสัมภาษณตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

3.2 การสรางเคร่ืองมือ 
3.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุม การวิเคราะห
สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม 

3.2.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน มาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสราง และ
ขอบเขตของเคร่ืองมือโดยใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่ศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.2.3 สรางหรือกําหนดประเด็นของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภท
ไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต และการจัดเวทีประชาคมหลังจากนั้นนําประเด็นท่ีสรางเสร็จ
เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข 

3.2.4 นําประเด็นของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตามลักษณะของเคร่ืองมือ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยเก็บ
ประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

สําหรับข้ันตอนการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยไว 6 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท 

การวิจัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในการ
วิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 
1 กลุม ไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 1 กลุมไดแก สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท้ัง 3 แหง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การวิเคราะหสภาพแวดลอม ในการเก็บขอมูล โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน และตัวแทนหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน โดยเนนผูท่ีมีประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพื่อใหทราบถึงสภาพการดําเนินการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

การวิจัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ 
ซ่ึงไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ประชาชน โดยเนนผูท่ีมีประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน 
พรอมท้ังนําขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดในข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซ่ึงทํา
ใหไดทราบถึง วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลในข้ันตอนนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน 
จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกล่ียระงับ



65 

 

ขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ
การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทท้ัง 3 แหง 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาปจจัยเง่ือนไขของการดํารงอยูของศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทระดับชุมชนอยางมีสมานฉันท 

การวจิัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก 
ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน 
และตัวแทนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน โดยเนนผูท่ีมี
ประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders) เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย และมีความเท่ียงตรงพรอมท้ังนําขอมูลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีไดในข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซ่ึงทําใหไดทราบถึง ปจจัยหรือเง่ือนไข
ของการดํารงอยูของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน สําหรับการวิจัยในข้ันตอนนี้จะมี
ลักษณะคลายคลึงกับการวิจัยข้ันท่ี 2 จะแตกตางกันตรงประเด็นหรือเร่ืองท่ีวิจัยเทานั้น 

ขั้นตอนท่ี 4 การสรางรูปแบบการพัฒนาการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยาง
มีสมานฉันท 

การวิจัยในข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนที่สําคัญมาก ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การ
สนทนากลุมโดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน และตัวแทนหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน โดยเนนผูท่ีมีประสบการณ และมีบทบาทตอการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพื่อใหไดขอมูลท่ี
หลากหลาย และมีความเท่ียงตรงพรอมท้ังนําขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดในข้ันตอนท่ี 1 มา
ประกอบการวิเคราะหดวย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง ซ่ึงจะนําไปทดลองใชสรางรูปแบบการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทตอไป 

ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท 
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เม่ือทดลองใชรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทแลว
นํามาสรางรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท และนําไปใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน ประเมินรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดยให
คะแนนเพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมิน จากนั้นนํารูปแบบและแบบ
ประเมินท่ีไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการประเมินรูปแบบ และใหขอเสนอแนะ
รูปแบบ จากนั้นนําขอเสนอแนะท่ีไดไปพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เพื่อใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมที่สุดในการนําไปปรับประยุกตใชจริง 

ขั้นตอนท่ี 6 การรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท 

เม่ือทําการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํารูปแบบเขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเช่ียวชาญดานการไกล
เกล่ียระงับขอพิพาท ผูมีบทบาทดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ผูมีสวนไดเสีย ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 25 คน มารวมเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และ
ใหการรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อใหไดรูปแบบท่ีสามารถนําไป
เปนตนแบบหรือปรับประยุกตใชไดจริงกับชุมชนแหงอ่ืน ๆ ตอไป 
 
ตารางท่ี 2 สรุปข้ันตอนการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ ผลที่ไดรับ 
1.ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดย
ชุมอยางมี
สมานฉันท 

-วิจัยเชิง
ปริมาณ 

-ประธานศูนยฯ 
-สมาชิกศูนยฯ 
-ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ 
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม 

-ทราบสภาพการ
ดําเนินการไกล
เกลี่ยขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

2.ศึกษาวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศของการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

-วิจัยเชิง
คุณภาพ 

-ประธานศูนยฯ
สมาชิกศูนยฯ
ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ และ
บทบาทตอศูนยฯ 

แบบสอบถาม/
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม/
สัมภาษณ 

 

-วิธีปฏิบัติท่ีเปน
เลิศของการไกล
เกลี่ยขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 
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ตารางท่ี 2 สรุปข้ันตอนการวิจัย (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ ผลท่ีไดรับ 

3.การศึกษาปจจัย
เง่ือนไขการดํารง
อยูของศูนยไกล
เกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท 

-วิจยัเชิง
คุณภาพ  

-ประธานศูนยฯ-
สมาชิกศูนยฯ-
ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ/ผูมีสวนได
เสีย 

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ 
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม 

-ทราบถึง
เง่ือนไขของการ
ดํารงอยูของการ
ไกลเกล่ียระงบั
ขอพิพาทโดย
ชุมชน 

4.การสรางรูปแบบ
การไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

-วิจยัเชิง
คุณภาพ  

-ประธานศูนยฯ-
สมาชิกศูนยฯ-
ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ มี
บทบาทตอศูนยฯผูมี
สวนไดเสียฯ 

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ/
แบบสังเกต/
สนทนาพูดคุย
รายบุคคล-กลุม 

-รูปแบบการ 
ไกลเกล่ีย 
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยาง 
มีสมานฉันท 

5.การพัฒนา
รูปแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

-วิจยัเชิง
คุณภาพ 

-ประธานศูนยฯ-
สมาชิกศูนยฯ-
ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ และ
บทบาทตอศูนยฯ 

-แบบประเมิน
รูปแบบการไกล
เกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมี
สมานฉันท 

-รูปแบบการ 
ไกลเกล่ีย 
ขอพิพาทโดย 
ชุมชนอยาง 
มีสมานฉันท 

6.การรับรอง
รูปแบบการ
พัฒนาการไกล
เกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท 

-จัดเวที
ประชาคม
รับรองรูปแบบ
การไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยาง
มีสมานฉันท 

-ผูเช่ียวชาญดานการ
ไกลเกล่ียฯ ผูมี
บทบาทดานการไกล
เกล่ียฯ-ผูมีสวนได
เสีย-ประชาชนใน
พื้นท่ี        

-เวทีประชาคม -รูปแบบศูนย
ไกลเกล่ียขอ
พิพาทโดย 
ชุมชนอยาง 
มีสมานฉันท 



68 

 

ขั้นตอนการวิจัย การดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ 

ข้ันตอนที่ 1 การศกึษา
สภาพการดาํเนินการศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน 

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามประชากร/กลุมตัวอยางโดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

ไดขอมูลสภาพการ
ดําเนินการศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพพิาทชมุชน 

ข้ันตอนที่ 2 การศกึษาวิธีที่
เปนเลิศของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพพิาทชมุชน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ สังเกตสนทนา
พูดคุย และสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูล 
ในข้ันตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห 

ไดขอมูลวิธีปฏิบตัิที่เปน
เลิศของการไกลเกลี่ย
ระงับขอพพิาทชมุชน 

ข้ันตอนที่ 3 การศกึษาปจจัย
หรือเง่ือนไขของการดํารงอยู
ของศูนยไกลเกลีย่ระงับขอ
พิพาทชุมชน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ สัมภาษณ สังเกต
สนทนาพูดคุย และสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูล
จากผูใหขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูลในข้ันตอน
ที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห 

ไดขอมูลปจจัยหรือ
เง่ือนไขของการดาํรงอยู
ของศูนยไกลเกลีย่ระงับขอ
พิพาทชุมชน 

ข้ันตอนที่ 4 การสรางรูปแบบ

การไกลเกลี่ยระงับขอพพิาท

โดยชุมชน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ สังเกต สนทนา
พูดคุย สนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
สําคัญ พรอมทั้งนาํขอมูลในข้ันตอนที่ 1 มาประกอบ 
การสรางรูปแบบ 

ไดรูปแบบการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

ข้ันตอนที่ 5 การพฒันาและ

ปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ย

ระงับขอพพิาทโดยชุมชน

อยางมีสมานฉันท 

นํารูปแบบท่ีไดเสนอตอผูทรงคุณวฒุิเพื่อทาํ

การประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะ

รูปแบบการไกลเกลี่ยขอพพิาทโดยชุมชน

อยางมีสมานฉันท 

ไดรูปแบบศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนที่ผานการ
ประเมินและไดขอเสนอแนะเพือ่
นําไปพัฒนาและปรับปรุง 

ข้ันตอนที่ 6 การรับรอง
รูปแบบการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 

นํารูปแบบท่ีผานการพัฒนา ปรับปรุงแลว เขา
สูเวทีประชาชน โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานการ
ไกลเกลี่ยฯ ผูมีบทบาทดานการไกลเกลี่ย 
ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รวม
เวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและให
การรับรองรูปแบบ 

ไดรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยาง
สมานฉันทที่ผานการรับรองและ
สามารถนําไปใชเปนตนแบบ
หรือปรับประยุกตใชไดจริง 

           แผนภมูิท่ี 2 ข้ันตอนการวิจยั 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท ในสวนของการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทและพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทโดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อประเมิน
รูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทผลการวิเคราะหขอมูลแบง
ออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท 

1.1 สภาพการดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
1.2 ศึกษาวิธีการที่เปนเลิศ 
1.3 ศึกษาปจจัยและเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของ 
1.4 การสรางรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพพิาท 

ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
2.1 นํารูปแบบท่ีไดจากการศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอ

พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท  การศึกษาวิธีการท่ีเปนเลิศในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชน  และศึกษาปจจัยและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของมาใหผูเช่ียวชาญดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ตรวจสอบ และรับรองดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลอง และการนําไปใช
ประโยชน 

2.2 นํารูปแบบท่ีผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
ไปใหประชาชน จํานวน 35 คน แสดงความคิดเห็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลองกับวิถีชีวิต นําไปใชประโยชนจริง ความสมบูรณครอบคลุม มีความสมบูรณ การยอมรับ 
ความทันสมัย และรูปแบบดังกลาวสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน 

 
 



70 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปสําหรับประธานศูนย และสมาชิกศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหมและ จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยแบงการวิเคราะหในสวนนี้เปน 5 ดาน คือ (1) สภาพขอมูลเบ้ืองตนของผูใหขอมูล 
(2) การวิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชนท่ัวไป และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน (3) การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป และประชาชนบริเวณศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน (4) การวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนท่ัวไป และประชาชนบริเวณ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน (5) ปญหาอุปสรรค และขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 สภาพการดําเนินงานศูนย ผูวิจัยศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยโดยใชแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูล จากประธานศูนยฯ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประธานฯ 
และสมาชิกศูนย ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 160 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด 
ระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในชุมชน การศึกษา สูงสุด อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน การมาใชศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทตําบล ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล และสถานะภาพใน
ชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผลการ
วิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

1. เพศ 
ชาย 

 
13(43.33) 

 
31(51.67) 

 
32(45.71) 

 
76(47.50) 

หญิง 17(56.67) 29(48.33) 38 (54.29) 84(52.50) 
รวม 30 (100) 60 (100) 70(100) 160(100) 

 
ดานเพศ พบวาในภาพรวมประธานฯ  และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 3 

จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
เปนเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเพศชาย จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 47.50 
และเม่ือพิจารณาจํานวนสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทของแตละแหง พบวา ศูนยไกลเกล่ีย
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ระงับขอพิพาทแตละแหงมีสมาชิกเพศหญิงและเพศชายไมตางกันมากนัก ดังนี้ ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทระดับตําบล จังหวัดอุดรธานี มีเพศหญิง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 เพศชาย 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 สําหรับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จังหวัดเชียงใหม มีเพศ
หญิง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 48.33 เพศชาย 31 คน คิดเปนรอยละ 51.67 และศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทจังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 54.29 เพศชาย 
จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ45.71   

ตารางท่ี 4 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชกิศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

2. อายุ 
20-29 ป 

 
1(3.33) 

 
6(10.00) 

 
- 

 
7(4.36) 

30-39 ป 3(10.00) 8(13.33) - 11(6.88) 
40-49 ป  8(26.67) 14(23.33) 7(10.00) 29(18.13) 
50-59 ป 12(40.00) 18(30.04) 35(50.00) 65(40.63) 
60 ปข้ึนไป 6(20.00) 14(23.30) 28 (40.00) 48(30.00) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 

ดานอายุ พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 65 
คน คิดเปนรอยละ 40.63 รองลงมา คือ อายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และมี
อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.13และสุดทายอายุระหวาง 20-29 คน จํานวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 4.36 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

ตารางท่ี 5 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชกิศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

3.สถานภาพ โสด 2(6.67) 15(25.00) 22(31.43) 39(24.38) 

สมรส/อยูดวยกัน 24(80.00) 34(56.67) 41(58.57) 99(61.87) 
 4(13.33) 11(18.33) 7(10.00) 22(13.75) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 
สถานภาพสมรส พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท

ท้ัง 3 จังหวัด ในภาพรวม มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.88 ลําดับ
ตอมา คือ โสด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.38 และลําดบัสุดทายคือ หมาย/อยาราง/แยกกันอยู 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และเม่ือพิจารณาสถานภาพสมรสของประธาน และสมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 จังหวัด แตละแหงมีขอมูลไมตางกันมากนัก คือ จังหวัดอุดรธาน ี
พบวา ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 24 
คน คิดเปนรอยละ 80.00 สถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 
และสถานภาพโสด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 สําหรับจังหวดัเชียงใหม พบวา ประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
56.67 สถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู  จํานวน11 คน คิดเปนรอยละ 18.33 และโสด จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 25.00 และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 58.57 สถานภาพโสด จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 31.43 และสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
10.00 
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ตารางท่ี 6 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชกิศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม  รวม 
จํานวน(รอยละ) 

4.ศาสนา 
พุทธ 

 
30(100) 

 
45(75.00) 

 
70(100) 

 
145(90.63) 

คริสต - 14(23.33) - 14(8.75) 
อิสลาม - 1 (1.67) - 1(0.62) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 

ศาสนา พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 
จังหวัด ในภาพรวมอันดับแรก นับถือศาสนา พุทธ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ลําดับสอง 
คือนับถือศาสนา คริสต จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.75 และศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.62 และเม่ือพิจารณาประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท แตแหง พบวา
จังหวัดอุดรธานี สวนใหญประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท นับถือศาสนา พุทธ 
จํานวน 30 คน  รอยละ 100 ลําดับตอมาคือจังหวัดเชียงใหม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธเชนกัน
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และศาสนาคริสต จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.67 สุดทายคือจังหวัดสมุทรสงครามประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ 70 คน รอยละ 100  
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ตารางท่ี 7 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

5.ภูมิลําเนาเกิด 
ในจังหวดัเดยีว 
กับท่ีตั้งศูนยฯ 

 
30(100) 

 
51(85.00) 

 
60(85.71) 

 
141(88.13) 

ตางจังหวัด - 9(15.00) 7(100) 16(10.00) 
กรุงเทพมหานคร - - 3 (4.29) 3(1.87) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
  

ภูมิลําเนาเกิด พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาททั้ง 3 
จังหวัดสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จํานวน 141 
คน คิดเปนรอยละ 88. ลําดับสอง คือตางจังหวัด จํานวน 16 คน และลําดับสุดทายคืออยูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

ตารางท่ี 8 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

6.ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยูในชุมชน 
นอยกวา 10 ป 

 
- 

 
2(3.33) 

 
2(2.86) 

 
4(2.50) 

10-15 ป 8(26.66) 9(15.01) 3(4.29) 20(12.50) 
16-20 ป 5(16.67) 20(33.33) 14(20.00) 39(24.38) 
มากกวา 20 ป  17(56.67) 29(48.33) 51(72.85) 97(60.62) 

รวม 30 (100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท สวนใหญมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน มากกวา 20 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอย
ละ 60.62 รองลงมาไดแก 16-20 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.38 และ10-15 ป จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 12.50 สุดทายคือ นอยกวา 10 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และเม่ือพิจารณา
ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท แตละแหงมีขอมูลไมแตกตางกันมากนัก คือ 
จังหวัดอุดรธานี ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 20 ป เชนกัน คือ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และ 10-15 ป จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 26.66 และ 16-20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 สําหรับจังหวัดเชียงใหม ประธาน 
และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอาศัยมีระยะเวลาอยูในชุมชน มากกวา 20 ปจํานวน 29 คน 
คิดเปนรอยละ 48.33 และ 16-20 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอายุ 10-15 ป จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 15.01 และนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33 สําหรับจังหวัด
สมุทรสงคราม ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอาศัยมีระยะเวลาอยูในชุมชน 
มากกวา 20 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 72.85 ลําดับตอมาคือ อายุ 16-20 ป จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 20.00 และอายุ 10-15 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.29 และสุดทายคือ อาศัยอยูใน
ชุมชนนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.86 

 
 
 
 



76 

 

ตารางท่ี 9 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

7.การศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 

 
9 (30.00) 

 
3 (5.00) 

 
4 (5.70) 

 
16(10.00) 

มัธยมศึกษา 3(10.00) 6(10.01) 10(14.29) 19(11.88) 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/เทียบเทา 

13(43.33) 17(28.33) 22(31.43) 52(32.50) 

อนุปริญญา/
เทียบเทา 

- 14(23.33) 17(24.29) 31(19.38) 

ปริญญาตรี 5(16.67) 17(28.33) 17 (24.29) 39(24.36) 
ปริญญาโท - 3(5.00) - 3(1.88) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 
การศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท

ท้ัง 3 จังหวัด สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 52 คน คิดเปนรอย
ละ32.50 ลําดับรองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.39 และอนุปริญญา/
เทียบเทา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 19.38และสุดทายจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 1.88 
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ตารางที่ 10 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธาน ี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

8.อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

 
- 

 
2(3.33) 

 
- 

 
2 (1.25) 

รับราชการ - 2(3.33) - 2 (1.25) 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

- 3(5.00) 1(1.43) 4 (2.50) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

6(20.00) 4(6.67) 1(1.43) 11 (6.88) 

คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว 

21(70.00) 21(35.00) 38(54.29) 80(50.00) 

เกษตรกร 1 (3.33) 12(20.00) 13(18.57) 26 (16.25) 
รับจาง 2(6.67) 15(25.00) 11 (15.71) 28(17.50) 
อ่ืน ๆ - 1(1.67) 6(8.57) 7(4.37) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
  

อาชีพ พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 
จังหวัด สวนใหญมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ลําดับรองลงมา
คือ อาชีพ รับจาง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ลําดับตอมาคือ เกษตรกร จํานวน 26 คน คิด
เปนรอยละ 16.25 อาชีพรับราชการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33 
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ตารางที่ 11 จํานวน และรอยของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ  และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

9.รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมมีรายได 

 
- 

 
1(1.67) 

 
5(7.14) 

 
6(3.75) 

นอยกวา 5,000 บาท 1(3.34) 1(1.67) 13(18.57) 15(9.38) 
5,000-10,000 บาท 19(63.33) 12(20.00) 12(17.14) 43(26.88) 
10,001-15,000 บาท 10(33.33) 9(15.00) 22(31.43) 41(25.63) 
15,001-20,001 บาท - 23(38.33) 14(20.01) 37(23.13) 
มากกวา 20,000 บาท  - 14(23.33) 4(5.71) 18(11.25) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทท้ัง 3 จังหวัด สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 26.88 ลําดับตอมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 25.63 และลําดับถัดไป คือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 15,001-20,001 บาท 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 23.13 และไมมีรายได จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

ตารางที่ 12 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯและ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

10.ทานเคยมาใช
ศูนยไกลเกล่ีย
หรือไม 
ไมเคยมา 

 
 

15(50.00 ) 

 
 

28(46.67) 

 
 

50(71.43) 

 
 

93 (58.12) 

1-5 คร้ัง 15(50.00)  23(38.33) 9(12.86) 47 (29.38) 
6-10 คร้ัง - 6(10.00) 8(11.43) 14 (8.75) 
มากกวา 10 คร้ัง - 3(5.00) 3(4.29) 6 (3.75) 

รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 
 

ทานเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหรือไม พบวา ในภาพรวมประธานฯ 
และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 จังหวัด สวนใหญไมเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทตําบล จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 58.12 ลําดับตอมา คือ มาใชบริการ 1-5 คร้ัง จํานวน 47 
คน คิดเปนรอยละ 29.38 ลําดับถัดมาคือ มาใชบริการ 6-10 คร้ัง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.75
และมาใชบริการมากกวา 10 คร้ัง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.75  
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ตารางที่ 13 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

11.ทานมีความ
พึงพอใจมาก
นอยเพียงใด 
มากท่ีสุด 

 
 
- 

 
 

25(41.67) 

 
 

30(42.86) 

 
 

55(34.38) 

มาก 28(93.33) 24(40.00) 29(41.43) 81(50.62) 
ปานกลาง 2(6.67) 11(18.33) 11 (15.71) 24(15.00) 

รวม 30(100) 60(100) 70 (100) 160(100) 
 

ทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล พบวา ใน
ภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท มีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 
50.63 ลําดับถัดมาคือมากท่ีสุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 34.38 และลําดับสุดทายคือปานกลาง 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
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ตารางที่ 14 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

12.สถานะภาพ 
ในชุมชน 
กํานัน 

 
 
- 

 
 

3(5.00) 

 
 
- 

 
 

3(1.88) 

ผูใหญบาน - 4 (6.66) 5 (7.14) 9(3.75) 
สารวัตรกํานัน - 1(1.67) - 1(1.09) 
แกนนําองคกร
ชุมชน 

- 6(10.00) 8(11.43) 14 (8.75) 

อาสาพัฒนาชุมชน  - 24 (40.00) 2 (2.86) 26(16.25) 
อาสาพัฒนาสังคม  - 1(1.67) - 1(1.09) 
อาสาสาธารณสุข - 15(25.00) 2(2.86) 17(10.63) 
สมาชิกสภาองคกร
ทองถ่ิน 

-  4 (6.66) 1(1.43) 5(3.13) 

กรรมการศูนย 
ยุติธรรมชุมชน 

30 (100) 
 

1(1.67) 51(72.85) 82(51.25) 

คณะกรรมการ
องคกรประชา
สังคม 

 
- 

 
- 

 
1(1.43) 

 
1(1.09) 

อ่ืน ๆ - 1(1.67) - 1(1.09) 
รวม 30(100) 60(100) 70(100) 160(100) 

 
สถานะภาพในชุมชนของทาน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย

ระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญมีสถานะภาพเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 82 
คน คิดเปนรอยละ 51.25 ลําดับถัดมา คือ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
16.25 ลําดับตอมา คือ อาสาพัฒนาสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.63 และ
สุดทายคือ สารวัตรกํานัน อาสาพัฒนาสังคม (อพม.) คณะกรรมการองคกรประชาสังคม และอ่ืน ๆ 
มีสถิติอยางละ 1 คน รวม 4 คน คิดเปนรอยละ 1.09  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือวัดความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียขอพิพาทอยาง
สมานฉันทของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
เชียงใหมและ จังหวัดสมุทรสงคราม 

การวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียขอพิพาทอยางสมานฉันท
ของประธานและสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพ้ืนท่ี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม
และ จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 160 คน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท

ชุมชนอยางมีสมานฉันท 
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั
เชียงใหม 

จังหวดั
สมุทรสงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
1.ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเปน
ศูนยกลางประสาน
ความรวมมือเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม
ในชุมชน  

30 
(100) 

- 60 
(100) 

 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 
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ตารางท่ี 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ) 
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 

2.กระบวนการยุติธรรม
ท่ีนํามาใชจําเปนตอง
คํานึงถึงความปลอดภัย
ของสังคมและต้ังอยูบน
พื้นฐานความเชื่อท่ีวา
สามารถอํานวยความ
ยุติธรรมแกกนัได 

30 
(100) 

- 59 
(98.33) 

1 
(1.67) 

70 
(100) 

- 159 
(99.37) 

1 
(0.63) 

3.การไกลเกล่ียขอ
พิพาททําใหลดข้ันตอน 
การดําเนนิคดี และ
ปริมาณคดีในศาลทําให
คูกรณีประหยดั
คาใชจายและระยะเวลา
ในการดําเนินคดี 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 

4.ผูไกลเกล่ียมีบทบาท
เปนเพยีงคนกลางใน
การยุติขอขัดแยงเทานัน้
ไมมีอํานาจตัดสินใคร
ถูกใครผิด 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 
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ตารางท่ี 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ) 
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
5.การไกลเกล่ียขอ
พิพาทไมใชการเกล้ีย
กลอมใหสําเร็จโดยการ
บีบบังคับฝายใดฝาย
หนึ่งทุกฝายตองสมัคร
ใจเขาสูการเจรจาไกล
เกล่ีย 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 

6.การไกลเกล่ียเปน
กระบวนการการกระทํา
เพื่อใหคูกรณทุีกฝายเกดิ
ความพึงพอใจและตก
ลงระงับขอขัดแยง
รวมกัน 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 

7.คุณสมบัติดานความ
นาเช่ือถือของผูไกล
เกล่ียมีความสําคัญตอ
การใหความรวมมือการ
ยอมรับและปฏิบัติตาม
ขอตกลงของคูกรณ ี

30 
(100) 

- 59 
(98.3) 

1 
(1.7) 

70 
(100) 

- 160 
(100) 

 

- 

 
 
 
 



85 

 

ตารางท่ี 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ) 
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
8.การเลือกรูปแบบและ
วิธีการที่นํามาใชไกล
เกล่ียตองคํานงึถึงความ
เหมาะสมของความ
ขัดแยงนั้น ๆ 
(กลุมเปาหมาย) 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 66 
(94.29) 

4 
(5.71) 

156 
(97.50) 

4 
(2.50) 

9.การไกลเกล่ียไมใช
สูตรสําเร็จในการเจรจา
ท่ีจะใชไดในทุกกรณ ี

30 
(100) 

- 57 
(95.00) 

3 
(5.00) 

70 
(100) 

- 157 
(98.13) 

3 
(1.88) 

10.ผลสัมฤทธ์ิของการ
ไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทคือ การท่ีชุมชน
อยูดวยกนัอยางสงบสุข
รักษาความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชน 
ไวได 

30 
(100) 

- 60 
(100) 

- 70 
(100) 

- 160 
(100) 

- 

รวมคะแนน 300 - 595 5 696 4 1,592 8 

รอยละ 100 - 99.16 0.84 99.42 0.57 99.5 0.5 
 

จากตารางท่ี 15 พบผูวา ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม 
ไดแสดงถึงความรูความเขาใจเร่ืองการระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทในพ้ืนท่ี รอยละ 
4 ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง คือ ขอ 8 การเลือกรูปแบบและวิธีการท่ีนํามาใชไกลเกล่ียตอง
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คํานึงถึงความเหมาะสมของความขัดแยงนั้น ๆ (กลุมเปาหมาย) (รอยละ 2.50) ขอ 9การไกลเกล่ีย
ไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาท่ีจะใชไดในทุกรณี (รอยละ 1.88) ขอ 7 คุณสมบัติดานความนาเช่ือถือ
ของผูไกลเกล่ียมีความสําคัญตอการใหความรวมมือการยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลงของคูกรณี 
(รอยละ 0.68) และ ขอ 2 กระบวนการยุติธรรมท่ีนํามาใชจําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สังคมและต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวาสามารถอํานวยความยุติธรรมแกกันได (รอยละ 0.63) 
เชนกัน สวนใหญประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 จังหวัด มีความรูความ
เขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอยางสมานฉันทในชุมชน อยูในระดับ รอยละ 100 ดังนี้ ขอ 1 
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเปนศูนยกลางประสานความรวมมือเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในชุมชน ขอ 3 การไกลเกล่ีย
ขอพิพาททําใหลดข้ันตอนการดําเนินคดีและปริมาณคดีในศาลทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายและ
ระยะเวลาในการดําเนินคดี ขอ 4 ผูไกลเกล่ียมีบทบาทเปนเพียงคนกลางในการยุติขอขัดแยงเทานั้น
ไมมอํีานาจตัดสินใครถูกใครผิด ขอ 5 การไกลเกล่ียขอพิพาทไมใชการเกล่ียกลอมใหสําเร็จโดยการ
บีบบังคับฝายใดฝายหนึ่งทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกล่ีย ขอ 6 การไกลเกล่ียเปน
กระบวนการกระทําเพื่อใหคูกรณีทุกฝายเกิดความพึงพอใจและตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน และ
ขอ 10 ผลสัมฤทธ์ิของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท คือ การที่ชุมชนอยูดวยกันอยางสงบสุขรักษา
ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได  

สรุป ผลการวัดความรู พบวา คะแนนความรูของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานีอยูในระดับสูง โดยมีคะแนนความรูเทากับ 300 คิดเปนรอยละ 
100 เม่ือเทียบกับจํานวนผูตอบในจังหวัดเชียงใหม มีคะแนนความรูเทากับ 595 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 99.16 และจังหวัดสมุทรสงคราม มีคะแนนความรูเทากับ 696 คะแนน คิดเปนรอยละ 99.42 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประธานฯ และคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจยัวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน 

1.06 0.36 นอย 
ที่สุด 

1.40 0.66 นอย 
ที่สุด 

1.35 0.76 นอย 
ที่สุด 

1.31 0.61 นอย 
ที่สุด 

2.ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
ในชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน 

1.06 0.36 นอย 
ที่สุด 

1.13 0.34 นอย 
ที่สุด 

1.60 1.04 นอย 1.32 0.77 นอย 
ที่สุด 

3.ประชาชนในชุมชนไมเหน็ความสําคัญ
ของศูนยไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทชุมชน 

1.06 0.36 นอย 
ที่สุด 

1.25 0.54 นอย 
ที่สุด 

1.67 0.77 นอย 
 

1.40 0.67 นอย 
ที่สุด 

4.ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
สรางภาระใหคนในชุมชน 

1.06 0.36 นอย 
ที่สุด 

1.20 0.60 นอย
ที่สุด 

1.42 0.79 นอย
ที่สุด 

1.26 0.67 นอย
ที่สุด 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 

 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
5.ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทํา
ใหประเพณีอันดีงาม 
ของทองถิ่นสูญหาย 

1.06 0.36 นอย 
ที่สุด 

1.16 0.58 นอย 
ที่สุด 

1.34 0.77 นอย 
ที่สุด 

1.22 0.65 นอย 
ที่สุด 

 
6.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข 

3.69 1.18 มาก 4.86 0.34 มากที่สุด 4.51 0.55 มาก 
ที่สุด 

4.50 0.53 มากที่สุด 

7.การมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
ทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น 

3.96 1.82  มาก 4.86 0.34 มากที่สุด 4.55 0.54 มาก 
ที่สุด 

4.70 0.52 มากที่สุด 

8.การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชน 
ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

3.96 1.82  มาก 4.43 0.81 มาก 4.74 0.50 มาก 
ที่สุด 

4.48 0.66 มาก 

9.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนในชุมชน 
เกิดจิตสํานกึรักบานเกดิ 

3.96 1.82  มาก 4.40 0.92 มาก 4.57 0.60 มาก 
ที่สุด 

4.39 0.72 มาก 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 

 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
10.คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

3.93 0.25 มาก 4.23 0.53 มาก 3.60 0.99 มาก 3.90 0.79 มาก 

11.คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
กลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 

3.93 0.25 มาก 4.30 0.46 มาก 3.55 0.95 มาก 3.90 0.77 มาก 

12.คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย 

3.96 0.18 มาก 4.46 0.50 มาก 3.98 0.67 มาก 4.16 0.59 มาก 

13.คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับ
ประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน 

3.96 0.18 มาก 4.38 0.49 มาก 3.82 0.63 มาก 4.06 0.57 มาก 

14.มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวน
หนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงบัขอพิพาทชุมชน 

3.96 0.18 มาก 4.35 0.48 มาก 3.45 0.86 มาก 3.88 0.76 มาก 

15.การพัฒนาและสงเสริมศูนยฯที่เกี่ยวของกับ
การระงับขอพพิาท  

3.96 0.18 มาก 4.86 0.34 มาก 
ที่สุด 

3.90 0.76 มาก 4.27 0.71 มาก 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 

 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
16.มีการรับฟงความคิดเหน็
ขอเสนอแนะคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับ 
ขอพิพาท 

3.96 0.18 มาก 4.18 0.39 มาก 3.82 0.97 มาก 4.22 0.83 มาก 

17.ชุมชนตองมีการพัฒนาสงเสริม
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหคง
อยูตลอดไป 

3.96 0.18 มาก 4.78 0.41 มาก 
ที่สุด 

4.58 0.49 มาก 
ที่สุด 

4.54 0.51 มาก 
ที่สุด 

18.มีการปองกนัและเฝาระวัง
ผลกระทบดานการเกดิคดีความ 
ในชุมชน 

3.96 0.18 มาก 4.80 0.40 มาก 
ที่สุด 

3.81 0.62 มาก 4.21 0.66 มาก 

19.มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกให
คนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหา
ของการเกิดขอพิพาทในชุมชน 

3.96 0.18 มาก 4.30 0.49 มาก 6.62 0.87 มาก 3.94  มาก 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=30) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=60) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=70) 
รวม 

(n=160) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

20.มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เรื่องการปกปองสิทธิและการ 
ระงับขอพิพาท 

3.96 
 
 

0.18 มาก 4.08 0.69 มาก 4.55 0.51 มาก 
ที่สุด 

4.05 0.68 มาก 

21.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง 

3.96 0.18 มาก 4.70 0.46 มาก 
ที่สุด 

3.40 0.78 มาก 3.99 0.83 มาก 

22.คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.96 0.18 มาก 4.80 0.40 มาก 
ที่สุด 

3.62 0.83 มาก 4.13 0.80 มาก 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกีย่วกับพฤตกิรรมของประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
การวิเคราะหพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทชุมชน ผูวจิัยวเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทชุมชน 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=30) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=60) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=70) 
รวม 

(n=160) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน 

3.96 0.18 มาก 
 

4.33 
 

0.47 
 

มาก 
 

3.97 0.86 มาก 4.10 0.66 มาก 

2.การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท 

3.96 0.18 มาก 4.31 0.46 มาก 3.70 0.74 มาก 3.98 0.63 มาก 

3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
ในการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท 

3.96 0.18 มาก 4.83 0.37 มาก 
ที่สุด 

3.98 0.75 มาก 4.30 0.68 มาก 
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทชุมชน (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=30) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=60) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=70) 
รวม 

(n=160) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
4.การติดตามขาวสารหรือความ
เปนไปของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาท 

3.96 0.18 มาก 4.70 0.56 มาก 
ที่สุด 

3.88 0.84 มาก 4.20 0.76 มาก 

5.การเรียนรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรม
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชน 

3.96 0.18 มาก 
 

4.66 0.47 มาก 
ที่สุด 

3.71 0.87 มาก 4.11 0.78 มาก 

6.การเรียนรูเกีย่วกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับ 
ขอพิพาทโดยชุมชน 

3.96 0.18 มาก 4.70 0.59 มาก 
ที่สุด 

3.54 0.77 มาก 
 

4.05 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นตาง ๆ ของประธานฯและสมาชิกศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน พบวา สวนใหญมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ การมีศูนยไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มข้ึน (คะแนนเฉล่ีย 4.70) ลําดับตอมาคือ ชุมชน
ตองมีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป (คะแนนเฉลี่ย 4.54) และ
การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมี
ความสุข (คะแนนเฉล่ีย 4.50) และประธานฯ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีความ
คิดเห็น อยูในระดับมาก ตามลําดับ ดังนี้ การมีศูนยไกลเกล่ียชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง (คะแนน
เฉล่ีย 4.48) การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด 
(คะแนนเฉล่ีย 4. 39) การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกลเกล่ียฯ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท (คะแนนเฉล่ีย 4.27) มีการรับฟงความคิดเหน็ขอเสนอแนะคนในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการจัด
ระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 4.22) มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความใน
ชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 4.21) คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย (คะแนนเฉล่ีย 
4.16) คนในชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉล่ีย 4.13) คนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 4.06) มี
การใหความรูแกคนในชุมชนเร่ืองการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 4.05) มี
การโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนในชุมชนไดรูอยางท่ัวถึง (คะแนนเฉล่ีย 
3.99) มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาทในชุมชน 
(คะแนนเฉล่ีย 3.94) คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
(คะแนนเฉล่ีย 3.90) คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 
3.90) มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวนหน่ึงของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพาทชุมชน 
(คะแนนเฉล่ีย 3.88) และความคิดเห็นของประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
ท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยท่ีสุด คือ ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 1.40) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน (คะแนนเฉล่ีย 1.32) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 1.31) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคน
ในชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 1.26) และศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินสูญเสีย (คะแนนเฉล่ีย 1.22) 
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ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ คือ การใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนําในการสงเสริม และพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ( X = 4.30) การติดตามขาวสาร
หรือความเปนไปของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ( X = 4.20) การเรียนรูเกี่ยวกับการการจัด
กิจกรรมการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 4.11) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 4.10) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของชุมชน
ในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน ( X = 4.05) และการชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท ( X = 3.98) 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทชุมชน 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทได
ขอสรุป  ดังนี้  กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลในจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 160 คน  สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 99 คน คิดเปนรอย
ละ 61.87 กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 90.63 และมี
ภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
88.13 สวนใหญ มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.62 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
26.88 กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจมากกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุนชน 81 คน คิดเปน
รอยละ 50.62 สถานะในชุมชนสวนใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 82 คน คิดเปนรอยละ 51.25 

การวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
อยางมีสมานฉันทขอประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทตอบขอคําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอยาง
สมานฉันทของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด จํานวน 10 
ขอคําถาม ตอบถูกเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 159.2 และตอบผิดคิดเปนรอยละ 8การวิเคราะห
แบบสอบถามดานการวัดความคิดเห็นของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทที่มี
ตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทของประชากรในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
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ระงับขอพิพาทตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังนี้ ประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ 
ดังนี้ กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็น
ความสําคัญของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน สรางภาระใหคนในชุมชน และทําให
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินสูญหาย อยูในระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.51 สวนขอคําถามอีก 
17 ขอ ประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนใน
ชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความรูเพิ่มข้ึน ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนใน
ชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของศูนยฯ สนับสนุนศูนยฯ ไดรับ
ประโยชนจากศูนยฯ มีการกระจายอํานาจ เปนการพัฒนาและสงเสริม รับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ มีความยั่งยืน ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความในชุมชน ปลุก
จิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.19 และผลการวิเคราะห
พฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา สวนใหญประธานฯ 
และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 4.12  

1.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากประชาชน การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดสมุทร สงครามจํานวน 400 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา
เกิด ระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในชุมชน การศึกษา สูงสุด อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน การมาใชศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล และ
สถานะภาพในชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับ       
ขอพิพาท 

ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

1.เพศ 
ชาย 

 
115 (47.52) 

 
76(54.29) 

 
6(33.33) 

 
203(50.75) 

หญิง 127(52.48) 64(45.71) 12(66.67) 197(49.25) 
รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 

  
ดานเพศ พบวาในภาพรวมประชาชน 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม 

และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิงมากกวา เพศชาย เปนเพศชาย จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 
50.75 และเพศหญิง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25  
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ตารางท่ี 19 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

2.อายุ 
ต่ํากวา 20 ป 

 
13 (5.37) 

 
1 (0.71) 

 
- 

 
14 (3.50) 

20-29 ป 36 (14.88) 2 (1.43) - 38 (9.50) 
30-39 ป 67(27.69) 19(13.57) 2(11.11) 88(22.00) 
40-49 ป  62(25.62) 32(22.86) 7(38.89) 101(25.25) 
50-59 ป 51(21.07) 50(35.71) 4(22.22) 105 (26.25) 
60 ปข้ึนไป 13(5.37) 36(25.71) 5(27.78) 54 (13.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

ดานอายุ พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 105 
คน คิดเปนรอยละ 26.25 รองลงมา คือ อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 
และมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 88 คิดเปนรอยละ 22.00 และอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 54 คน คิด
เปนรอยละ 13.50   
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ตารางท่ี 20 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

3.สถานภาพ
สมรสโสด 

 
63(26.03) 

 
12(8.75) 

 
3(16.67) 

 
78(19.50) 

สมรส/อยู
ดวยกัน 

153(63.22) 96(68.57) 13(72.22) 262 (65.50) 

หมาย/อยาราง/
แยกกันอยู 

26(10.74) 32(22.86) 2(11.11)  60 (15.00) 

รวม 242(100) 140(100) 18 (100) 400(100) 
 

สถานภาพสมรส พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยู 
จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ65.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
19.50 และมีสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
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ตารางท่ี 21 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

4.ศาสนา 
พุทธ 

 
233(96.28) 

 
130(92.86) 

 
18(100) 

 
381(95.25) 

คริสต 6(2.48) 10(7.14) - 16(4.00) 
อิสลาม 3(1.24) - - 3(0.75) 

รวม 242(100) 140 (100) 18 (100) 400 (100) 
 
ศาสนา พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 381 คน 
คิดเปนรอยละ95.25 รองลงมา คือ ศาสนาคริสต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และอิสลาม มี 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 
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ตารางท่ี 22 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธาน ี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

5.ภูมิลําเนาเกิด 
ในจังหวดัเดยีวกับ
ท่ีตั้งศูนยฯ 

 
234(96.69) 

 
139(99.29) 

 
18(100) 

 
391(97.75) 

ตางจังหวัด 5(2.07) 1(0.71) - 6(1.50) 
กรุงเทพมหานครฯ 3(1.24) - - 3(0.75) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400 (100) 
 

ดานภูมิลําเนาเกิด พบวา สวนใหญประชาชนมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 391 คน คิดเปนรอยละ97.75 รองลงมา อยูตางจังหวัด จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.50 และสุดทายกรุงเทพมหานครจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 
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ตารางท่ี 23 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

6.ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูในชุมชน 
นอยกวา 10 ป 

 
29(11.98) 

 
6(4.29) 

 
- 

 
35 (8.75) 

10-15 ป 60(24.79) 8(5.71) - 68(17.00) 
16-20 ป 33(13.64) 38(27.14) - 71(17.75) 
มากกวา 20 ป  120(49.59) 88(62.86) 18(100) 226 (56.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

ดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา ภาพรวมประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท สวนใหญระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอย
ละ 56.50 รองลงมา ไดแกระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ระหวาง 16-20 ป จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 17.75 และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ระหวาง 10-15 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
17.00  
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ตารางท่ี 24 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

7.การศึกษาสูงสุด 
ต่ํากวาประถม 

 
3(1.24) 

 
1(0.71) 

 
- 

 
4(1.00) 

ประถมศึกษา 55(22.73) 29(20.71) 4(22.22) 88(22.00) 
มัธยมศึกษา 79(32.64) 32(22.86) 6(33.34) 117(29.25) 
มัธยมตอนปลาย/
เทียบเทา 

42(17.36) 44(31.43) 4(22.22) 90(22.50) 

อนุปริญญา/
เทียบเทา 

23(9.50) 15(10.71) - 38(9.50) 

ปริญญาตรี 33(13.64) 16(11.43) 4(22.22) 53(13.25) 
ปริญญาโท 5(2.07) 3(2.14) - 8(2.00) 
ปริญญาเอก 2(0.83) - - 2(0.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

การศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 
จังหวัด สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จํานวน  117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 
ลําดับรองลง จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
22.50 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00  และจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
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ตารางท่ี 25 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

8.อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 

 
5(2.07) 

 
1(0.71) 

 
- 

 
6(1.50) 

รับราชการ 19(7.85) 4(2.86) 1(5.56) 24(6.00) 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 10(4.13) 4(2.86) 1(5.56) 15(3.75) 
พนักงานบริษทัเอกชน 35 (14.46) - - 35(8.75) 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 82 (33.89) 26(18.57) 7(38.89) 115(28.75) 
เกษตรกร 33(13.64) 68(48.57) 4(22.21) 105(26.25) 
รับจาง 57(23.55) 32(22.86) 5(27.78) 94(23.50) 
อ่ืน ๆ  1 (0.41) 5(3.57) - 6 (1.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

อาชีพ พบวา ในภาพสวนใหญประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 
จังหวัด สวนใหญมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.75 ลําดับ
รองลงมาคือ เกษตรกร จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และลําดับตอมาคือ อาชีพรับจาง 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ลําดับนอยท่ีสุด 2 อาชีพ คืออาชีพ นักเรียน/นักศึกษาและอ่ืน ๆ 
จํานวน 1.50 คิดเปนรอยละ 1.50 
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ตารางท่ี 26 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป 
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธาน ี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

9.รายไดเฉล่ียตอเดือน
ไมมีรายได 

 
10(4.13) 

 
3  (2.15) 

 
1(5.56) 

 
14(3.50) 

นอยกวา 5,000 บาท 54(22.31) 23(16.43) 5(27.78) 82(20.50) 
5,000-10,000 บาท 71(29.34) 51 (36.43) 12(66.66) 134(33.50) 
10,001-15,000 บาท  52(21.49) 33(23.57) - 85(21.25) 
15,001-20,001 บาท 44(18.18) 22(15.71) - 66(16.50) 
มากกวา 20,000 บาท 11(4.55) 8(5.71) - 19(4.75) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ท้ัง จังหวัด มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากท่ีสุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาคือ 
รายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และ รายไดนอยกวา 5,000 บาท 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50   
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ตารางท่ี 27 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

10.ทานเคยมาใช
ศูนยไกลเกล่ีย
ตําบลหรือไม 
ไมเคยมา 

 
 

156 (64.46) 

 
 

89(63.57) 

 
 

12(66.67) 

 
 

257(64.25) 

1-5 คร้ัง 82 (33.89)  45(32.14) 6(33.33) 133(33.25) 
6-10 คร้ัง 3(1.24) 5(3.58) - 8(2.00) 
มากกวา 10 คร้ัง 1(0.41) 1(0.71) - 2(0.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

ทานเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ี
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท้ัง 3 จังหวัด สวนใหญไมเคยมาใชศูนยระงับขอพิพาทตําบล จํานวน 
257 คน คิดเปนรอยละ 64.25 รองลงมาคือ เคยมา 1-5 คร้ัง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 
และเคยมา 610 คร้ัง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และเคยมามากกวา 10 คร้ัง จํานวน  2 คน คิด
เปนรอยละ 0.50  
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ตารางท่ี 28 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน(รอยละ) 

11.ทานมีความ
พึงพอใจมาก
นอยเพียงใด 
มากท่ีสุด 

 
103(42.56) 

 
80(57.14) 

 
16(88.88) 

 
199(49.75) 

มาก 101(41.74) 43(30.71) 1(5.56) 145(36.25) 
ปานกลาง 33(13.64) 15(10.71) 1(5.56) 49(12.25) 
นอย  3 (1.24) 2(1.44) - 5(1.25) 
นอยท่ีสุด 2(0.82) - - 2(0.50) 

รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 
 

ทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบล พบวา ใน
ภาพรวมประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.75 ลําดับรองลงมาคือ ประชาชนมีความพึง
พอใจ มาก จํานวน145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 49 คน 
คิดเปนรอยละ 12.25 และมีความพึงพอใจนอย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 และมีความพึง
พอใจนอยท่ีสุด จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 0.50   
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ตารางท่ี 29 จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับ ขอพิพาท 
ขอมูลท่ัวไป
ประชาชน 

จังหวดัอุดรธานี จังหวดัเชียงใหม จังหวดัสมุทรสงคราม รวม 
จํานวน (รอยละ) 

12.สถานะภาพใน
ชุมชนของทาน 
กํานัน 

 
26(10.74) 

 
13(9.29) 

 
- 

 
39(9.75) 

ผูใหญบาน 35(14.46) 3(2.14) - 38(9.50) 
สารวัตรกํานัน 1(0.14) 1(0.71) - 2(0.50) 
แกนนําองคกรชุมชน 2(0.83) 4(2.86) - 6(1.50) 
อาสาพัฒนาชุมชน  44(18.18) 8(5.71) - 52(13.00) 
อาสาพัฒนาสังคม  5  (2.07) 3(2.14) 1(5.56) 9(2.25) 
อาสาสาธารณสุข  5(2.07) 17(12.14) - 22(5.50) 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 4(1.65) 10(7.14) - 14(3.50) 
กรรมการศูนย 
ยุติธรรมชุมชน 

112(46.28) 69(49.29) 16(88.88) 197(49.25) 

คณะกรรมการ
องคกรประชาสังคม 

 
1(0.41) 

 
6(4.29) 

 
- 

 
7(1.75) 

อื่น ๆ 7 (2.90) 6 (4.29) 1 (55.56) 14 (3.50) 
รวม 242(100) 140(100) 18(100) 400(100) 

 
สถานะภาพในชุมชนของทาน พบวา สวนใหญประชาชนท้ัง 3 จังหวัด มีสถานะภาพ

เปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 ลําดับตอมาคือ อาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ลําดับสุดทาย ไดแกกํานัน จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 9.75  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจของประชาชนในการไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทอยางสมานฉันท จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
สมุทรสงคราม 
การวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียขอพิพาทอยางสมานฉันท

ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี จงัหวัดเชียงใหมและจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน 
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผลการ
วิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน  

อยางสมานฉันท 
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดั
สมุทรสงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
1.การไกลเกล่ียขอ
พิพาทหมายถึง 
กระบวนการระงับขอ
พิพาทโดยมีบุคคลท่ี
สามเขามาทําหนาท่ี
เปนคนกลางในการ
ไกลเกล่ียเพื่อให
คูพิพาทยอมเจรจา
ผอนผันเขาหากันจน
นําไปสูการทําความ
ตกลงกันไดดวยความ
พึงพอใจของท้ังสอง
ฝายในท่ีสุด  

234 
(96.69) 

8 
(3.31) 

136 
(97.14) 

4 
(2.86) 

18 
(100) 

- 388 
(97.00) 

12 
(3.00) 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)   

 
ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 

2.ความสมานฉันทจะ
เกิดเปนจริงข้ึนไดกด็วย
ความอดทน และความ
เสียสละของทุกฝาย จน
เกิดความพอใจรวมกนั 
ความเหน็พองกัน  

234 
(96.69) 

8 
(3.31) 

129 
(92.14) 

11 
(7.86) 

18 
(100) 

- 381 
(95.25) 

19 
(4.75) 

3.กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนหมายถึง การเปด
โอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเจรจา
ไกลเกล่ียขอพพิาทท่ี
เกิดข้ึน 

231 
(95.45) 

11 
(4.55) 

93 
(66.43) 

47 
(33.57) 

18 
(100) 

- 342 
(85.50) 

58 
(14.50) 

4.กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนเปนแนวทางท่ี
ใชไดท้ังในและนอก
ศาล 

234 
(96.69) 

8 
(3.31) 

97 
(69.29) 

43 
(30.71) 

18 
(100) 

- 349 
(87.25) 

51 
(12.75) 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)   
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
ชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
5.กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนสามารถนํามา
ปรับใชกับคดคีวามผิด
ไมรายแรงเทานั้น เชน 
คดีลหุโทษเล็กนอย 
หรือคดีท่ีอัตราโทษไม 
เกิน 3 ป 

197 
(81.40) 

45 
(18.60) 

92 
(65.71) 

48 
(34.29) 

18 
(100) 

- 307 
(76.75) 

93 
(23.25) 

6.กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนใชวิธีการนําผูท่ี
ไดรับความยอมรับนับ
ถือในชุมชนมาเปนผู
ไกลเกล่ียระหวางคูกรณ ี

230 
(95.04) 

12 
(4.96) 

128 
(91.43) 

12 
(8.57) 

18 
(100) 

- 376 
(94.00) 

24 
(6.00) 

7.เคร่ืองมือของ
กระบวนการยตุิธรรม 
ทางอาญาคือ การใช
มาตรการลงโทษทาง
สังคมแทนการลงโทษ
ตามกฎหมาย เชน การ
บําเพ็ญประโยชน 

200 
(82.64) 

42 
(17.36) 

95 
(67.86) 

45 
(32.14) 

18 
(100) 

- 313 
(78.25) 

87 
(21.75) 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)   

 
ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
8.กระบวนการยุติ 
ธรรมเชิงสมานฉันท
หมายถึง การอาํนวย
ความยุติธรรมท่ีตอง 
การทําใหทุกฝายท่ี
ไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับ
การเยียวยาหรือระงับ
ขอพิพาทจนสามารถ
กลับสูสภาพเดิม 

235 
(97.11) 

7 
(2.89) 

133 
(95.00) 

7 
(5.00) 

18 
(100) 

- 386 
(96.50) 

14 
(3.50) 

9.เปาหมายท่ีสําคัญ
ของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมาน 
ฉันทคือ การสราง
ความสมานฉันท 
ข้ึนในสังคม ซ่ึงตอง
ทําดวยความสมัครใจ
ของทุกฝาย 

231 
(95.45) 

11 
(4.55) 

131 
(93.57) 

9 
(6.43) 

18 
(100) 

- 380 
(95.00) 

20 
(5.00) 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท(ตอ)   

 
ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
10.ประชาชนสามารถ
เขาถึงการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทได
โดยงาย สะดวก รวดเร็ว
และไมยุงยากซับซอน 
และชวยลดคาใชจาย
ตาง ๆ เชน คาทนาย 
คาธรรมเนียมตาง ๆ 
รวมท้ังชวยลดเวลาใน
การยุติขอขัดแยง 

231 
(95.45) 

11 
(4.55) 

127 
(90.71) 

13 
(9.29) 

18 
(100) 

- 376 
(94.00) 

24 
(6.00) 

11.การไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทเปนกระบวน 
การที่สามารถแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพสามารถ 
รักษาสัมพันธภาพ และ
ความสงบสุขของคน
ชุมชนไวไดแมวาจะ 
มีความขัดแยงเกิดกอน
หนานัน้ 

229 
(94.63) 

13 
(5.37) 

127 
(90.71) 

13 
(9.29) 

18 
(100) 

- 374 
(93.50) 

26 
(6.50) 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)   
 

ประเด็น 
คําถาม 

จังหวดั 
อุดรธานี 

จังหวดั 
เชียงใหม 

จังหวดัสมุทร 
สงคราม 

รวม 

ตอบ 
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ตอบ
ถูก 

ตอบ 
ผิด 

จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ 
12.การไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชวยสงเสริม
การพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

231 
(95.45) 

11 
(4.55) 

110 
(78.57) 

30 
(21.43) 

18 
(100) 

- 359 
(89.79) 

41 
(10.25) 

รวม 2,717 91 1,398 282 216 - 4,331 469 

รอยละ 93.56 3.13 82.67 16.78 100 - 90.22 9.77 
 

จากตารางท่ี 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยประชาชนในพื้นท่ี จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ขอคําถามท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี มากกวา 
รอยละ 20 ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง คือ ขอ 5 กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามา
ปรับใชกบัคดีความผิดรายแรงเทานั้น เชน คดีลหุโทษเล็กนอยหรือคดีท่ีอัตราโทษไมเกิน 3 ป (รอย
ละ 23.25) และขอ 7 เคร่ืองมือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ การใชมาตรการลงโทษทาง
สังคมแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชน การบําเพ็ญประโยชน  (รอยละ 21.75)สวนขอคําถามท่ีมี
ผูตอบผิดระดับปานกลาง คือ ขอ 3 กระบวนการยุติธรรมชุมชน หมายถึง การเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกิดข้ึน (รอยละ 14.50) ขอ 4 กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางท่ีใชไดท้ังในและนอกศาล (รอยละ 12.75)และขอ 12 การไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (รอยละ 10.25)และขอคําถามท่ีประชาชน
ในพื้นท่ี ไมถึงรอยละ 10 ยังมีความรูความเขาใจท่ีไมถูกตอง คือ ขอ 11การไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
เปนกระบวนการท่ีสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
สัมพันธภาพ และความสงบสุขของคนชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอนหนานั้น (รอยละ 
6.50) ขอ 10 ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และ
ไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจายตาง ๆ เชน คาทนายคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมท้ังชวยลดเวลา
ในการยุติขอขัดแยง ขอ 6 กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนําผูท่ีไดรับความยอมรับนับถือใน
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ชุมชนมาเปนผูไกลเกล่ียระหวางคูกรณี (รอยละ 6.00) ขอ 9 เปาหมายที่สําคัญของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ การสรางความสมานฉันทข้ึนในสังคม ซ่ึงตองทําดวยความสมัครใจของ
ทุกฝาย (รอยละ 5.00) ขอ 2 ความสมานฉันทจะเปนจริงข้ึนไดก็ดวยความอดทน และความเสียสละ
ของทุกฝายจนเกิดความพอใจรวมกันความเห็นพองกัน (รอยละ 4.75) ขอ 8 กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทหมายถึง การอํานวยความยุติธรรมท่ีตองการทําใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับการเยียวยาหรือระงับขอพิพาทจนสามารถกลับสูสภาพเดิม (รอยละ 3.50)และ
สุดทาย ขอ 1 การไกลเกล่ียขอพิพาทหมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสามเขามา
ทําหนาท่ีเปนคนกลางในการไกลเกล่ียเพื่อใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจนนําไปสูการทํา
ความตกลงกันไดดวยความพึงพอใจของท้ังสองฝายในท่ีสุด (รอยละ 3.00) 

สรุป ผลรวมของการวัดความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทอยางมีสมานฉันท พบวา จังหวัดอุดรธานีประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก (รอย
ละ 93.56) จังหวัดเชียงใหมประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก (รอยละ 82.67) และ
จังหวัดสมุทรสงครามประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมากเชนกัน (รอยละ 90.22)ผลรวม
ของ 3 จังหวัด อยูในระดับมากท่ีสุด (รอยละ 90.22) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชน ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
การวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจยัวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 31 

ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=242) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=140) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=18) 
รวม 

(n=400) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทในชุมชน
กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน 

1.69 1.02 นอย 2.13 1.24 นอย 1.05 .35 นอยที่สุด 1.82 1.12 นอย 

2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทในชุมชน
กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของ
ชาวบาน 

1.91 1.02 นอย 1.80 1.01 นอย 1.11 0.32 นอยที่สุด 1.83 1.01 นอย 

3. ประชาชนในชุมชนไมเหน็ความสําคัญ
ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน 

2.06 1.07 ปาน
กลาง 

1.99 1.03 นอย 1.11 0.32 นอยที่สุด 1.99 1.05 นอย 

4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทชุมชนสราง
ภาระใหคนในชุมชน 

1.99 1.00 นอย 1.60 0.97 นอย 1.05 0.23 นอย 
ที่สุด 

1.76 0.99 นอย 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 

 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพพิาทชุมชนทํา
ใหประเพณีอันดีงามของทองถิ่นสูญหาย 

2.07 
 
 

1.88 นอย 1.52 0.85 นอย 1.00 0.00 นอย 
ที่สุด 

1.83 1.09 นอย 

6. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข 

3.95 0.72 มาก 3.76 0.87 มาก 4.72 0.57 มาก
ที่สุด 

3.92 0.80 มากที่สุด 

7. การมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
ทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น 

3.95 0.70 มาก 4.07 0.80 มาก 4.55 0.54 มาก 4.02 0.74 มาก 

8. การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชนทําให
ชุมชนเขมแข็ง 

3.96 1.82  มาก 4.43 0.81 มาก 4.74 0.50 มาก
ที่สุด 

4.48 0.66 มาก 

9. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนในชุมชนเกดิจิตสํานึก 
รักบานเกดิ 

3.95 0.71 มาก 3.76 1.02 มาก 4.55 0.61 มาก
ที่สุด 

3.91 0.85 มาก 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 

 

 
พฤติกรรม 

จังหวดัอุดรธานี 
(n=30) 

จังหวดัเชียงใหม 
(n=60) 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
(n=70) 

รวม 
(n=160) 

 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
10. คนในชุมชนมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับ 
ขอพิพาท 

3.85 0.79 มาก 3.27 0.98 ปาน 
  กลาง 

4.27 0.57 มาก 3.67 0.90 มาก 

11. คนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 

3.81 0.67 มาก 3.58 0.95 มาก 3.94 0.23 มาก 3.74 0.78 มาก 

12. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย 

3.75 0.67 มาก 3.92 0.91 มาก 4.27 0.46 มาก 3.83 0.76 มาก 

13. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน 

3.85 0.62 มาก 3.81 0.87 มาก 4.27 0.66 มาก 3.85 0.73 มาก 

14. มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 

3.78 0.67 มาก 3.78 0.98 มาก 4.11 0.47 มาก 3.80 0.78 มาก 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=30) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=60) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=70) 
รวม 

(n=160) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

15. การพัฒนาและสงเสริมศูนยฯ
ที่เกี่ยวของกับการะงับขอพพิาท  

3.77 0.71 มาก 3.15 0.90 มาก 3.11 1.36 ปาน 
กลาง 

3.65 0.83 มาก 

16. มีการรับฟงความคิดเหน็
ขอเสนอแนะคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับ 
ขอพิพาท 

3.82 0.63 มาก 3.59 0.91 มาก 4.27 0.46 มาก 3.76 0.75 มาก 

17. ชุมชนตองมีการพัฒนา
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับ 
ขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป 

4.01 0.73 มาก 4.04 0.64 มาก 4.83 0.38 มาก 
ที่สุด 

4.06 0.70 มาก 

18. มีการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบดานการเกดิคดีความใน
ชุมชน 
 

4.04 2.59 มาก 3.58 1.09 มาก 4.33 0.48 มาก 3.98 2.13 มาก 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=30) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=60) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=70) 
รวม 

(n=160) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

19. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกให
คนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหา
ของการเกิดขอพิพาท 
ในชุมชน 

3.84 0.64 มาก 3.70 0.82 มาก 4.44 0.51 มาก 3.82 0.72 มาก 

20. มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เรื่องการปกปองสิทธิ 
และการระงับขอพิพาท 

3.99 0.68 มาก 4.08 0.69 มาก 4.55 0.51 มาก 
ที่สุด 

4.05 0.68 มาก 

21. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง 

3.80 0.68 มาก 4.16 0.73 มาก 4.05 0.23 มาก 3.99 0.68 มาก 

22. คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

3.94 0.70 มาก 4.35 0.69 มาก 4.77 0.46 มาก 4.12 0.72 มาก 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกีย่วกับพฤตกิรรมของประชาชนในพืน้ที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
การวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 32 
 

ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 
 

พฤติกรรม 
จังหวดัอุดรธานี 

(n=242) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=140) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=18) 
รวม 

(n=400) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน 

3.88 
 

0.65 
 

มาก 
 

3.60 
 

0.64 
 

มาก 
 

4.16 0.38 มาก 3.79 0.66 มาก 

2.การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนํา
แหลงสนับสนนุกิจกรรมสงเสริมการ
ระงับขอพิพาท 

3.80 0.68 มาก 3.63 0.67 มาก 4.38 0.50 มาก 3.77 0.68 มาก 

3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท 

3.92 0.64 มาก 3.58 0.65 มาก 4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

3.83 0.67 มาก 
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ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)   
พฤติกรรม จังหวดัอุดรธานี 

(n=242) 
จังหวดัเชียงใหม 

(n=140) 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

(n=18) 
รวม 

(n=400) 
 X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
4.การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

3.92 0.64 มาก 4.00 0.74 มาก 4.44 0.51 มาก 3.88 0.73 มาก 

5.การเรียนรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการ 
ไกลเกลี่ยระงบัขอพิพาทในชุมชน 

3.76 0.77 มาก 3.66 0.64 มาก 4.16 0.51 มาก 3.74 0.72 มาก 

6.การเรียนรูเกีย่วกับการอนุรักษภูมิปญญาของ
ชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับ 
ขอพิพาทโดยชุมชน 

3.79 0.75 มาก 3.66 0.76 มาก 4.55 0.51 มาก 
ที่สุด 

3.78 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชนท่ีมีตอศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน  

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชนท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก คนในชุมชน
สามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ ชุมชนตอง
มีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป (คะแนนเฉล่ีย 4.06) ลําดับถัด
มา คือ มีการใหความรูแกคนในชุมชนเร่ืองการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 
4.05) ลําดับตอไป คือ การมีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มข้ึน 
(คะแนนเฉล่ีย 4.02) ลําดับสุดทาย คือ การมีศูนยไกลเกล่ียในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง (คะแนน
เฉล่ีย 4.00) และตอไปตามลําดับคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางท่ัวถึง (คะแนนเฉล่ีย 3.99) มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดี
ความในชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 3.98) การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนชุมชน
ตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข (คะแนนเฉล่ีย 3.92) การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด (คะแนนเฉล่ีย 3.91) คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 3.85) คนในชุมชนยินดีให
การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนชุมชน
ตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 3.82) มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 3.80) มีการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะคนในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 3.76) คนในชุมชน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 3.74) คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 3.67) การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกล่ียฯ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉล่ีย 3.65) สวนดานท่ีมีความคิดเห็น
อยูในระดับนอยตามลําดับ คือ ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท
ชุมชน  (คะแนนเฉล่ีย  1.99) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน (คะแนนเฉลี่ย 1.83) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณี
อันดีงามของทองถ่ินสูญหาย (คะแนนเฉล่ีย 1.83) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 1.82) ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคน
ในชุมชน (คะแนนเฉล่ีย 1.76) 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน  

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ คือ ลําดับแรกคือ การติดตอขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ( X = 3.88) การใหขอคิดเห็นเห็นหรือขอเสนอแนะในการ
สงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ( X =  3.83) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม
การสงเสริมการระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 3.79) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของ
ชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน ( X = 3.78) การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท ( X = 3.77) และลําดับสุดทาย คือ การ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน ( X =3.74) 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประชาชน 

การวิเคราะหขอมูลสวนท่ีหนึ่งขอมูลพื้นฐานประชากรไดขอสรุป ดังนี้ ประชาชนท่ีให
ขอมูลในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน สวนใหญมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 ประชาชนสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 381 คน คิดเปนรอยละ 95.25 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาท จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ 97.75 สวนใหญมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 20 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 ประชากรสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 ประชากรสวนใหญพึงพอใจมาก
ท่ีสุดกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุนชน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.75 สถานะในชุมชนสวน
ใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 

การวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือวัดความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
อยางมีสมานฉันทของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชาชนตอบขอคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทอยางสมานฉันทของประชาชนในพื้นท่ี 3 จังหวัด จํานวน 12 ขอคําถามตอบถูกเปน
สวนใหญคิดเปนรอยละ 90.22  และตอบผิดคิดเปนรอยละ 9.77 

การวิเคราะหแบบสอบถามดานการวัดความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม 
และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชาชนตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังนี้ ประชาชน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
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กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็นความ 
สําคัญของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน สรางภาระใหคนในชุมชน และทําใหประเพณีอัน
ดีงามของทองถ่ินสูญหาย อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.84 สวนขอคําถามอีก 17 ขอ ประชาชน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความรู
เพิ่มข้ึน ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ศูนยฯ สนับสนุนศูนยฯ ไดรับประโยชนจากศูนยฯ มีการกระจายอํานาจ เปนการพัฒนาและสงเสริม 
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ มีความยั่งยืน ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนใน
ชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.35 
และผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา 
สวนใหญประชาชนแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.55  
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ สมาชิกศูนยฯ และกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูลสวนท่ีหนึ่งไดขอสรุป ดังนี้ ประชาชนและกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล
ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 560 คน สวนใหญมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 361 คน (82.14%) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
จํานวน 526 คน (95.92%) และมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
จํานวน 532 คน (95%) สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 323 คน 
(57.67%) ประชาชนสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 177 คน 
(31.60%) ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมากท่ีสุดกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุนชน 280 คน 
(50%) สถานะในชุมชนสวนใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 279 คน (82.1%)  

ดานความคิดเห็นของประชาชนและกลุมตัวอยางท่ีมีตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชนอยางมีสมานฉันทของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชากรตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังน้ี ประชาชนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ ดังนี้ กอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็นความสําคัญของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน สรางภาระใหคนในชุมชน และทําใหประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินสูญหาย อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.30 สวนขอคําถามอีก 17 ขอ ประชาชนและกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกล
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เกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความ 
รูเพ่ิมข้ึน ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวม  เปนสวนหนึ่งของ
ศูนยฯ สนับสนุนศูนยฯ ไดรับประโยชนจากศูนยฯ มีการกระจายอํานาจ เปนการพัฒนาและสงเสริม 
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ มีความยั่งยืนปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนใน
ชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.35 
และผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา 
สวนใหญประชาชนแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.55  

ศึกษาวิธีการท่ีเปนเลิศ 
ผูวิจัยไดใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมตางท่ี

เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทกลาวคือ ผูวิจัยไดเขารวมการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ณ 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในพื้นท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม 
รวมท้ังการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากประชาชนผูเขารวมกระบวนการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท เจาหนาท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมการจัดเวที
ประชาคม โดยเจาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของเพ่ือตอบคําถามการวิจัยเชน ภาพรวมดานการจัดการ ดาน
การมีสวนรวมเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ดังนี้ 

1. การดําเนินการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน (วิธีปฏิบัติ/รูปแบบท่ีเปน
รูปธรรมควรเปนอยางไร 

ควรเปนการดําเนินการโดยประชาชนในชุมชน แตควรมีกฎหมายรองรับ รูปแบบ
ควรเปนการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียอยูในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แตข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ
ควรไดรับการสนับสนุนจาก กระทรวงยุติธรรมเพื่อใหเปนการดําเนินงานท่ีเปนรูปแบบเดียวกันท่ัว
ประเทศ และเปนเสมือนพี่เล้ียงใหประชาชนท่ีเปนผูไกลเกล่ียไดดําเนินการดวยตนเองควรจัดตั้ง
ดาํเนินการตามกรอบภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในงานดานการไกลเกล่ียควรมีระบบที่
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ ใหมีประชาชนทราบ มีการสรางความเช่ือม่ัน หาวิธีการที่ทําให
ประชาชนรูสึกสบายใจควรมีกฎหมายรองรับ และดําเนินการโดยภาคประชาชน เจาหนาท่ีเปนเพียง
พี่เล้ียงมีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน โดยมีบทบาทหนาท่ีเปนนัก
บริหารจัดการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประสานงานโดยทําหนาท่ีใหผูไกลเกล่ียเปนท่ี
ยอมรับของคูกรณีท้ังสองฝายเปนผูดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จะตองมี
คณะกรรมการศูนยฯ ท่ีชัดเจนโดยเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน หรือผานการคัดเลือกเขามามีโครง 
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สรางของคณะกรรมการ และมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือนมีทะเบียนรายช่ือผูไกล
เกล่ียท่ีมีความชํานาญในแตละดาน เพื่อใชในการเชิญเขารวมการไกลเกล่ีย และเปนท่ียอมรับของ
คูกรณีท้ังสองฝาย มีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เชน 
การจัดการฝกอบรม ประชุม สัมมนาแกประชาชนในชุมชน มีการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงาน
ในงานตาง ๆ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนในชุมชนมีการจัดบันทึกผลการไกลเกล่ีย และแบบบันทึกลงนามใน
การไกลเกล่ียเพื่อเปนหลักฐาน มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน และรายงานถึงผลสําเร็จ ท่ีทําใหคนในชุมชนอยูรวมกันเปนปกติในชุมชน รวมท้ังมี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) ทราบมีการข้ึน
ทะเบียนศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทท่ี
ตั้งข้ึนโดยมีกลไกของรัฐควบคุมกํากับ เพื่อใหประชาชนใหความเช่ือถือ และเปนกลาง จนเกิด
ศรัทธาการปฏิบัติหนาท่ีของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนวาจะไดรับความเปนธรรมมี
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเม่ือมี
ประชาชนมาติดตอขอรับบริการจะไดมีเจาหนาท่ีรับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน มีวัสดุอุปกรณ
พรอม เชน คอมพิวเตอร กระดาษ ปากกา ตู โตะ สําหรับเก็บเอกสาร แฟมเอสาร เปนตนควรให
ชุมชนเปนผูตัดสินใจดําเนินการ โดยใหสํานักงานระงับขอพิพาทสังกัดหนวยราชการเปนผูกําหนด
นโยบาย เพราะการดําเนินงานบางศูนย ยังประสบปญหาในการดําเนินงาน จึงจําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลท้ังสถานการณปญหาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด การดําเนินการไกลเกล่ียฯของ
องคกรไกลเกล่ียตางๆ ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังทราบทิศทางแนวทางการ
ดําเนินการในระยะตอไป และการเตรียมการเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยฯและบุคลากร เครือขาย
อาสาสมัครฯสามารถแกไขปญหาขอพิพาทในพ้ืนท่ีไดตามเจตนารมณท่ีตั้งไว 

2. ปจจัยท่ีจะสงผลสําเร็จตอศูนยฯ ควรมีอะไรบาง  
ควรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทาง การ

และไมเปนทางการ อาสาสมัครตาง ๆ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายรับรอง คนในชุมชนใหความ สําคัญ
และรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ เม่ือมีเหตุเกิดข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทในชุมชน ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีชุมชนตองใหความสนใจอยางจริงจังและใหความรวมมือโดย
ท่ัวถึง การสนับสนุนใหผลการดําเนินงานของผูไกลเกล่ีย องคความรู งบประมาณ และการประสาน
ติดตามอยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ปจจัยดานตัวผูไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชนมีความรูความ เช่ียวชาญรักงานขยันขันแข็ง ผูรับผิดชอบ
ท่ีมีนโยบายสนับสนุนท่ีมั่นคง และยั่งยืน มีกฎหมายรองรับและไดรับการสนับสนุนจากทุกภาค
สวนการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของผูไกลเกล่ีย
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เปนท้ังศาสตร และศิลปไมช้ีวาผลของการไกลเกล่ียใครผิดใครถูก เกิดความไววางใจ และเช่ือม่ันตอ
งานของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน รวมท้ังบุคลากร มีความรู ประสบการณ มีกฎหมายใน
การทํางาน และหลักสูตรในการอบรมบุคลากรในดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

2.1 ปจจัยภายใน 
คณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทจะตองมีตัวตนชัดเจน เชน กํานัน

ผูใหญบาน ผูนําทองถ่ิน อาสาสมัครตาง ๆ มีการปฏิบัติงานจริง และจะตองเปนผูท่ีสมัครใจเขาเปน
กรรมการ หรือผานการคัดเลือกจากคนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการเปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีจะ
ทําใหศูนยประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะพบเสมอวาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทที่มีกรรมการดําเนินงาน
อยางจริงจังมีจิตสาธารณะจะมีผลงานมากศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทจะตองมีการประชาสัมพันธ
บทบาท และผลการดําเนินงาน หรือสําเร็จของงานอยางตอเนื่อง ท้ังจากวิทยุชุมชน หอกระจายขาว 
บอรดนิทรรศการ หรือเปดบูธในงานตาง ๆ ของชุมชนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนจะตองมี
ท่ีทําการชัดเจน และตองมีกรรมการประจําศูนยฯตลอดเวลา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมา
ติดตอหรือขอความชวยเหลือรายช่ือผูไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนหรือมีคุณสมบัติ 
ความสามารถเฉพาะในดานนั้น ๆมีการทัศนะศึกษาดูงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทที่มีผลงาน
ดีเดน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทของตน 

2.4 ปจจัยภายนอก 
หนวยงานจะตองมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท

ชุมชน ยังขาดแคลนการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
อยางตอเนื่อง ควรอบรมใหความรูอยางนอยปละหน่ึงคร้ังเพื่อการเรียนรู และแลกเปล่ียนตามความ
คิดเห็นซ่ึงกันแลกันมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนโดย
หนวยงานสวนกลาง เสนอช่ือศูนยท่ีมีผลงานดีเดนเขารับรางวัล มีการประชาสัมพันธผลงานของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถประสบการณในการไกลเกล่ีย สามารถลดข้ันตอนการ
ทํางาน ตองเปนผูท่ีความอดทน อดกล้ัน เปนผูท่ีสามารถสรุปประเด็นในการเจรจาไกลเกล่ียไดดี 
ตองมีความเปนกลาง เก็บความลับไดดี และมีจิตวิทยาบุคลากรมีจิตอาสาบริการ ผูนําศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน ตองมีวิสัยทัศนในการนําศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทไปสูเปาหมายท่ีชุมชน
วางไว 

3. ความพึงพอใจของประชาชนมีดานใดบาง 
เกิดความสะดวก ความไววางใจ ความรวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย มีความ

โปรงใส และไมเสียหนา ดานการใหบริการระงับขอพิพาทที่รวดเร็ว ประหยัด คาใชจายและเวลา
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เกิดจากความพึงพอใจสูงสุด สามารถแกปญหาใหกับคูพิพาทไดอยางท่ัวถึง ดานกระบวนการมี
ความเปนกลาง มีบรรยากาศในการพูดคุยท่ีเหมาะสมดานเนื้อหา มาจากการตกลงกันของคูกรณี
สถานท่ี บุคลากร กระบวนการไกลเกล่ียความสําเร็จของจํานวนคดีท่ีไกลเกล่ียในแตละปจะทําให
ประชาชนมีความเช่ือม่ัน และศรัทธาตอการดําเนินงานของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และ
หันมาใชบริการมากข้ึน เนื่องจากทุกฝายท่ีเปนคูกรณีท่ีไดรับผลสําเร็จท้ังสองฝายรวมกันการมี
สถานท่ีทําการท่ีชัดเจนจะทําใหประชาชนมีความสะดวกในการมาติดตอใชบริการ และสะดวกใน
การเดินทาง จะทําใหประชาชนสามารถคํานวณคาใชจายในการไกล่ีเกล่ียไดวาประหยัดกวาการเขา
สูกระบวนการยุติธรรมหรือไมรายช่ือผูไกลเกล่ียเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหประชาชนพึงพอใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรายช่ือผูไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับนับถือของคนในชุมชนเปนการประหยัด
คาใชจาย และลดระยะเวลาในการเดินทาง ไมจําเปนตองเดินทางเขาอําเภอ จังหวัด หรือ กทม.ดาน
การใหบริการของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทหนาท่ีมีจิตในการใหบริการ การใหคําปรึกษา
แนะนําดานตาง ๆ ศูนยตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีแผนผัง ข้ันตอนการดําเนินงานเรื่อง
ความเปนธรรมท่ีประชาชนตองการไดรับพอใจในปจจัยส่ี ฐานะความเปนอยู ฐานะสังคมเหมาะแก
การเปนผูนําชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปญหาอุปสรรคท่ีควรแกไขมีดานใดบาง 
ดานความยั่งยืน เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับโดยตรง จึงเปนเพียงนโยบายจาก 

ผูบริหาร ดังนั้นหากผูบริหารหนวยงานเปล่ียนไปงานการไกลเกล่ียก็อาจจะลมเลิกไดงบประมาณ
องคความรูในการสรางผูไกลเกล่ียการสนับสนุนจากกรมฯ อยางตอเนื่องและมีระบบการส่ือสารท่ี
ชัดเจนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงบทบาทภารกิจดานงบประมาณขาดการอุดหนุน 
ตองใชเงินสวนตัวในการขับเคล่ือนศูนยฯ ตองทดรองจายไปกอน เชน คาอาหาร การรับรองการ
ประชุม คาน้ํา ไฟ ของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ผูไกลเกล่ียขาดความรูความเช่ียวชาญ ไมเปน
กลาง และอิสระ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของไมสนับสนุนตอการระงับขอพิพาทเร่ืองเจาหนาท่ีศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาท ไมมีคาตอบแทนทํางานในลักษณะอาสาสมัครการไกลเกล่ียแตละคดีควรมีการ
เชิญหนวยงานตาง ๆ เขารวมสังเกตการณการดําเนินการไกลเกล่ียและเม่ือการดําเนินการไกลเกล่ีย
เสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของหนวยงาน เพ่ือเปนการใหความสําคัญกับ
หนวยงานและเปนการพัฒนาศูนยฯ ตามความคิดเห็นของหนวยงานดวย เพื่อใหเกิดการยอมรับมาก
ข้ึน ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนยังไมมีกฎหมายรองรับไมมีงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนยไกลเกล่ียชุมชนไมมีคาตอบแทนผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียสนับสนุนเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนรูวาถาม่ีความขัดแยงเกิดข้ึน
ตองมาท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน กอนท่ีจะไปดําเนินการฟองรองตอศาล 
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5. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรเปนอยางไร 
ควรเปนศูนย ท่ีเกิดข้ึนโดยประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ี และผูไกลเกล่ียเปนผูท่ี

ชุมชนใหการยอมรับ ศรัทธา เช่ือมั่นวาจะใหความยุติธรรมเขาไดท้ัง 2 ฝาย และเขาใจในการนํา
แนวคิดวิธีการระงับขอพิพาทในเชิงสมานฉันทวา สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือระงับหรือยุติขอ
พิพาทไดอยางแทจริง ศูนยควรมีความเปนอิสระจากหนวยงานอ่ืน เพื่อปองกันการแทรกแซงจาก
หนวยงานอ่ืน หรือผูมีอิทธิพล ควรใหเจาหนาท่ีรัฐอ่ืน ๆ เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซง 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณเขามาชวยเหลือแกศูนยโดยตรงเนนหนักดานการ
มีสวนรวมของประชาชน เขาถึงงาย ประชาชนรูจัก มีความเปนกลางทําใหประชาชนอยากใชบริการ 
มีข้ันตอนการไกลเกล่ียที่ชัดเจน เปนระบบ มีหองไกลเกล่ียท่ีเหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู ความ
เขาใจ ในดานความสมานฉันท มีการผลักดันใหปฏิบัติตามขอตกลง และมีการติดตามวาการปฏิบัติ
ตามขอตกลงหรือไมอยูใกลชุมชนสามารถกระจายการใหบริการไดท่ัวถึงมีคณะกรรมการที่มีความ
เช่ียวชาญ มีหนวยงานในการใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องสถานท่ีหางาย บุคลากรมีทักษะ มีการ
ประสานงานกับสวนกลางอยางตอเนื่องทํางานตามเปาหมายประสงค ปญหาเกิดท่ีชุมชน การแกไข
ปญหาเหลานั้น ชุมชนทราบดีกวาบุคคลอื่น หรือหนวยงานภายนอก เพราะฉะนั้นการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทในชุมชนจึงควรเปนหนาท่ีของคนในชุมชนดวยกัน ซ่ึงมีขอมูลชุมชน วิถีชุมชน
เดียวกัน มีความเปนเครือญาติกัน อันจะนํามาสูการพูดคุยทําความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและ
กันของคูขัดแยงไดดีกวา บุคคลหรือหนวยงานภายนอก และการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทมิใชการ
ตัดสินใหใครแพใครชนะแตเปนความพึงพอใจดวยกันท้ังสองฝาย ท้ังสองฝายก็สามารถอยูรวมกัน
ในสังคม ชุมชนอยางมีความสุขไมรูสึกวาตนเองพายแพ ควร มีสถานท่ี มีคณะกรรมการบริหารศูนย 
มีบัญชีผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท  ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมทํา
หนาท่ีไกลเกล่ียระงับขอพิพาท เปนศูนยฯ เล็ก ๆ แตมีประสิทธิภาพระงับขอพิพาทอยางมีระบบ 

สรุป: การดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน การจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน ควรเปนหนาท่ีของประชาชนในชุมชน โดยผูนําชุมชน เชน กํานนั ผูใหญบาน ผูนํา
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังอาสาสมัครตาง ๆ และควรมีกฎหมายรองรับ ควรมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมควรมีการข้ึนทะเบียนอาสาสมัครฯ 
มีงบประมาณสนับสนุน มีกฎหมายรองรับ มีการประชาสัมพันธ มีการประสานงานอยางเปน
รูปแบบธรรม ผูไกลเกล่ียในชุมชนควรมีการเพิ่มความรูใหประชาชนไววางใจ และเช่ือม่ันตอศูนย
ในดานความสะดวก ไววางใจ รวดเร็ว ความขัดแยงไมปานปลาย และไมเสียหนา รวดเร็ว ประหยัด 
เกิดความพึงพอใจท้ัง 2 ฝาย  
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ดังนั้น ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทจะตองสรางความยั่งยืน เปนอิสระ โดยมีกฎหมาย
รองรับมีงบประมาณ มีการเพิ่มพูนความรู มีการสื่อสาร และการสนับสนุนจากสวนกลางอยาง
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธใหทราบถึงบทบาทภารกิจของชุมชน โดย กํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัครตาง ๆ ผูนําทุกประเภท และเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซงการทํางาน สถาน
ท่ีตั้งควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจายการบริการไดอยางท่ัวถึงตอเนื่อง 

ศึกษาปจจัยและเงื่อนไขท่ีเก่ียวของ 
เปนการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลสําคัญเชน อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และสํานักระงับขอ
พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม และบุคคลที่ทําหนาท่ีไกลเกล่ียระงับขอพิพาท รวมท้ังประชาชนท่ี
เกี่ยวของ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ดังนี้ 

1. การดาํเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
มีคาใชจายตาง ๆ เชน คาแบบพิมพ คาน้ําดื่มผูเขามาใชบริการ คาน้ํามันเช้ือเพลิง

สําหรับติดตองานดานตาง ๆประชาชนรูจักจากประชาสัมพันธ/ยุติธรรมสัญจรชุมชนมี ผูใหญบาน
เครือขาย ใชเสียงตามสาย โทรศัพทประชาสัมพันธประชาชนพอใจ ผูใหญบานเปนผูนําศูนยชวย
ชุมชน ศูนยควรอยูตอไปการไกลเกล่ียชุมชนสําเร็จเพราะพอหลาทําแบบเครือญาติ ใชผูใหญบานใน
บาน และผูสูงอายุเปนผูไกลเกล่ียใชเวลาคุยรวมกันจบที่บานสวนใหญสําเร็จในตําบลทําความเขาใจ
ประชาชนท่ีมารองเรียนกํานัน ผูใหญบานทําหนาท่ีไกลเกล่ียเอง สวนใหญสําเร็จ ชาวบานมาเอง มี
การเลือกคณะกรรมการหมูบานเขามาไกลเกล่ียคูกรณียินยอมใหไกลเกล่ีย มีการใหความรูแกกลุม 
สรางความสามัคคีของกลุม การใหความรวมมือมีสวนรวม โดยจัดประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 
ประชาชนใหความรวมมือ และรับความพึงพอใจมากในเรื่อง ดานการใหความรู ใหคําปรึกษาขอ
กฎหมาย มีทนายความจัดใหวาตางคดี ดานการเรียกคูกรณีเขามาเพื่อไกลเกล่ียระงับขอพิพาท การ
ติดตอกับหนวยงานราชการบางคร้ังไมไดความรวมมือเทาท่ีควร 

ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชมชนตองมีการประชุมทุกเดือน และนัดหมายการ
ประชุมรอบตอไปทุกคร้ัง เปนศูนยรับรายงานตัวคุมประพฤติ และศูนยอบรมวัฒนธรรม พัฒนา
นักโทษ พาไปพัฒนา คุมประพฤติ กฎระเบียบงาย ปรับเปล่ียนไดตามสถานการณ ควรเนนเร่ือง
ประชาสัมพันธ ประชาชนเกินคร่ึงรับรูเร่ืองรายผลการดําเนินงาน ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ผูใหญบานนําชาวบานมาเอง ทําแบบเครือญาติ ผูใหญบาน 
ผูสูงอายุใชเวลาคุยพรอมกัน สวนใหญสําเร็จในตําบลทําความเขาใจกับคนท่ีมารองเรียนเอาความ
ยุติธรรมเปนหลักกํานัน/ผูใหญบานไกลเกล่ีย ถาเร่ืองใหญไปศูนยไกลเกล่ียอําเภอ เก็บขอมูลมี ศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ชวยชุมชน/ศูนยควรอยูตอไป ขยับใหออกจากระบบราชการ 



132 

 

รูปแบบ ลอบบ้ียีส ประชาชนพอใจ ผูใหญบานเปนผูนํา หมูบานมีการไกลเกล่ียโดยชุมชนสําเร็จ
เพราะสวนใหญนับถือผูใหญท่ีมาไกลเกล่ีย ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ กฎระเบียบ ตองมี
การประชุมเครือขาย และประธาน ตองประปรับปรุงท่ีดําเนินการในดานระเบียบตาง ๆ ปจจุบันขาด
งบประมาณ การดําเนินงานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สถานท่ี คาประชุม ของวาง คา
เดินทางไมมีรายไดเขาศูนยฯ ตองชวยเหลือกันเอง เปนการแบงเบาภาระศูนยอําเภอ ไมใช
งบประมาณ ทําแบบชาวบาน  นับถือผูใหญบานคนไหนไปเอามา ขาดงบประมาณ ความรู บุคลากร
ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ การดําเนินการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนประสบ
ความสําเร็จเกิดความหมายเกินคร่ึงของการดําเนินงาน เชิญเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขารวม ไดรับความ
รวมมืออยางดี ทางศูนยเขารวมประชุมกับหนวยงานอ่ืนดวย ทําในลักษณะเปนกรณี ๆ ไปรวมกับ
ตํารวจ กรณีคดีอาญา ติดตามสํานวน ใหความรูแกผูตองหา ศาล สํานักงานบังคับคดี ใหความรูแก
ประชาชน พัฒนาในลักษณะคอยเปนคอยไป มีการจัดประชาชนอบรมใหความรูแกอาสาสมัคร 
ประชาชนประมาณ 150 รุน เร่ือง กฎหมาย การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ดําเนินการเพื่อจัดต้ังศูนย
ยุติธรรมชุมชน  

2. ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ปจจัยภายในมาดวยใจสมัคร ไมมีคาตอบแทนปจจัยภายนอก พระราชบัญญัติเกิด

ประโยชนตอชุมชน แตกอนไมเคยมีประชาชนเขามามีสวนรวม เช่ือมราชการได เชน ตํารวจขอดู 
ผลการไกลเกล่ียไดจากขอมูลท่ีจัดเปนระบบ งานเปนรูปธรรมหนวยงานพอใจ แบงเบาภาระศูนย
อําเภอตาง ๆ ไมใชงบฯ ทําแบบชาวบาน นับถือ ผูใหญบานคนไหนไปเอามา ขาดงบประมาณ/
ความรู/ขาดบุคลากรในการสนับสนุนศูนยฯ ใหเกิดความทันสมัย พอใจไมยุงยาก กํานันทําหนาท่ี
ไกลเกล่ีย ถาไมสําเร็จไปอําเภอขาดคณะทํางาน งบประมาณ สถานท่ี และอุปกรณใชของศูนย 

ตองการความรวมมือจากรัฐในดานงบประมาณ และวิชาการ ศูนยตองมีอิสระจาก
หนวยงานอื่น และตองใหประชาชนมีสวนรวม ปจจุบันขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนย 
ทําปาย บอกตอ โทรศัพท เวทีประชาคม ตองการพัฒนาตัวอาคาร ขาดพัดลม โตะเกาอ้ี หองน้ํา
ชาวบานไมรูการไกลเกล่ียท่ีถูกวิธี และขาดวัสดุ/อุปกรณในการสนับสนุน ทุกท่ีควรมีศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชนเพื่อแบงเบาภาระเจาเหนาท่ี ทํางานเปนทีม คนไมพอขอหมูอ่ืนมาชวยทุกข
ของประชาชนเปนภาระของเรา ไมแสวงหาผลประโยชนเช่ือม่ันทุกคนมีความสามารถเปนเครือขาย
ได การขับเคล่ือนใหมองงานเปนหลัก จุดเดนของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนประธานเปน
ท่ียอมรับ มีการรวมตัวพรอมเพรียง ทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ทุกคนมีจิตอาสาชวยกันออก
คาใชจายตาง แตยังมีจุดดอยดานขาดงบประมาณจัดสรร ขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานตางๆ 
ตองการการมีสวนรวมของภาครัฐการบูรณาการระหวางภาครัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน ควรอบรม
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เพ่ิมพูดความรูผูผูมีหนาท่ีไกลเกล่ีย ปลอยใหศูนยทํางานอยางเปนอิสระแตสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 
หรืออ่ืน ๆ  

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
การบริการสะดวก 24 ชม.ไมมีคาใชจาย  ไมมีระบบราชการ มีความยืดหยุน

ประชาชนพอใจไกลเกล่ียสําเร็จ ประชาชนพึงพอใจเพราะใชคณะกรรมการชุมชมไมตองไปพ่ึงพิง
ภายนอกชุมชน เกิดความยุติธรรมไดรับความยุติธรรมท้ังสองฝายไดรับความเปนธรรมในท่ีสุดมี
การติดตามผลหลังไกลเกล่ีย เชน เยี่ยมเยียนผูไดรับผลกระทบ หรือผูเสียหาย ไมเคยมีปญหาเกิดหลัง
ไกลเกล่ีย ประชาชนพอใจกับผลของการไกลเกล่ียไกลเกล่ียสําเร็จเกิดความพึงพอใจท้ัง 2 ฝาย ไม
ยุงยากเปนเร่ืองของคนในตําบลเดียวกัน ใชคนชุมชนเดียวกันพูดกันเองปญหาหมดคุยกันในชุมชน
ใช ผูใหญบานแตละแหงท่ีมีความสามารถในเร่ืองดังกลาว ไมมีปญหาคนในชุมชนสวนใหญพี่นอง
กัน ใช ผูใหญบานเปนกรรมการ กรรมการหมูบาน. ฯลฯ ประชาชนตองมีสวนรวม ประชาชนรูดวย
วิธีประชาสัมพันธ ผูใหญบาน กรรมการ และอ่ืน ๆ ไมมีรูปแบบข้ันตอนมาก ทําไปอยูไปใหดีข้ึน 
ทําไวเพื่อชุมชน ควรมีอยูกับชุมชนตลอดไป 

4. ปญหาอุปสรรค 
ตองหาอุปกรณใชสอย เคร่ืองมือสําหรับดําเนินการเอง แตถาไมแกชาวบานจะไปหา

ใครไมมีปญหาในการทํางาน คนในพื้นท่ีสวนใหญพี่นองกันใช ผูใหญบานเปนตัวกลางทําให
ชาวบานรับรูเร่ืองการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ไมมีปญหาขาดความรอบคอบ และท่ีสําคัญขาด
งบประมาณ ความเหล่ือมลํ้า ความมีมาตรฐานในศูนย และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ไมมีกฎหมายรองรับ งบประมาณรองรับศูนยไกลเกล่ียฯ ศูนยไมมีสถานท่ีท่ีนาเช่ือถือ
ยอมรับ ตองการเพ่ิมจํานวนผูท่ีสามารถไกลเกล่ียได โดยหนวยงานภาครัฐสนับสนุน ควรจัดสรร
งบประมาณคาตอบแทนแกผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย ควรมีเงินอุดหนุนใหกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน เพื่อเปนการบริหารคาใชจายในศูนย ปจจุบันมีการอบรมเพิ่มเติมความรู การดําเนิน 
งานของศูนยควรมีการคุยนอกรอบ ควรดําเนินงานสงเสริม และพัฒนา ไมใชปลอยทํางานกันเอง 

5. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนควรเปนอยางไร  
ปญหาทําเชิงรับสรางงานเชิงรุก ไปหาชาวบาน ทุกเง่ือนไขท่ีใหเราทําเปนเร่ืองคุยกัน

ในชุมชนให ผูใหญบานแตละแหงทุกท่ีควรมีเพื่อแบงเบาภาระเจาหนาท่ีทํางานเปนทีม หมูท่ี 1 ขอ
หมูท่ี 10 ไปชวยในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท เปนการทํางานท่ีประชาชนตองมีสวนรวม
ประชาชนรูดวยวิธี เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ไมตองมีรูปแบบ ไมตองมีข้ันตอนมากทําไปใหดีข้ึน 
ไปดวยความจริง (Truth) ความยุติธรรม (Justice) ความรับผิดชอบ(Accountability) การใหอภัย  
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(Forgiveness) และการเคารพความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม (Dialogue)เพื่อชุมชนควร
มีในชุมชนตลอด เชน ถาฆากันไปหาตํารวจโดยกํานันไปกับสารวัตรกํานันควรชวยเหลือประชาชน
ไดอยางตอเนื่องควรมีการพัฒนาความรูอยางตลอดเวลา 

ชักชวนเพื่อนใหเขามาใชบริการศูนยฯ ประชาสัมพันธปากตอปากไดผลดีทําในนาม
ของศูนยไดรับความรวมมืออยางดี เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดประชุม ใหความ
คิดเห็น รับฟงปญหาการไมใหความรวมมือไมมีเวลามารวม อาสาแตละคนทําหลายหนาท่ีทําใหไม
มีเวลาการรณรงคกิจกรรม เชิญชวนผูตองขังเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชม มีตูแสดงความ
คิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ในกรณีไกลเกล่ียแลวมีการติดตามผล คูกรณีมี
ความพึงพอใจหลังไกลเกล่ียรักษาสัมพันธภาพไวได ทําใหเปนวิถีชีวิตอยูแบบชาวบาน มีความ
โปรงใส สบายใจ ทํางานเพ่ือประชาชน 

สรุป: การดําเนินงานศูนยฯ มีคาใชจาย เชน คาแบบพิมพ คาน้ําดื่ม คาน้ํามันเช้ือเพลิง
สําหรับผูมาติดตองานดานตาง ๆ ประชาชนรูจักศูนยฯ ดวยการประชาสัมพันธ ยุติธรรมสัญจร
เครือขาย เสียงตามสาย โทรศัพท ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ศูนยควรอยูตอไป เพราะการไกล
เกล่ียสําเร็จโดยผูนําชุมชนเอง ทําแบบเครือญาติ ใช กํานัน ผูใหญบาน ผูสูงอายุ ผูท่ีชาวบานใหความ
เคารพ จบท่ีบานเปนสวนใหญ เพราะมีการเลือกกรรมการมาไกลเกล่ีย คูกรณียินยอม ปจจัยท่ีสงผล
สําเร็จ ประชาชนคูกรณีมาดวยใจสมัคร ไมมีคาตอบแทน ปจจัยภายนอกเกิดประโยชนตอชุมชน 
ราชการ แบงเบาภาระการทํางานของอําเภอ ไมใชงบประมาณ ทําแบบชาวบาน นับถือผูใหญบาน
คนไหน ผูนําคนไหน ไปเอามา ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ขาดความรูดานการไกลเกล่ีย 
ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน ขาดสถานท่ีท่ีเหมาะสมและอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปนประชาชนพึง
พอใจเพราะศูนยฯ เปด 24 ช่ัวโมง ไมมีคาใชจายไมมีระบบราชการ มีความยืดหยุน ประชาชนพอใจ
เกิดความยุติธรรมท้ัง 2 ฝาย ปญหาอุปกรณตาง ๆ ซ้ือเอง ขาดความรอบคอบ ขาดงบประมาณ ความ
เหล่ือมลํ้า ความมีมาตรฐานสรางงานเชิงรุก ทุกเง่ือนไขเปนเร่ืองคุยกันในชุมชน ไมตองมีรูปแบบ
ข้ันตอนมาก ทําเพียงใหชุมชนอยูตลอดไปควรมีการชวยเหลือดานงบประมาณอยางตอเนื่องการ
ดําเนินการศูนยฯ มีขอมูล ควรขยับออกจากระบบราชการ สวนใหญมีความสําเร็จในชุมชน เพราะ
เปนแบบชาวบาน โปรงใส สบายใจ ทํางานเพื่อประชาชน ไมแสวงหาประโยชน เช่ือม่ันวาทุกคน
สามารถเปนเครือขายได ถาไดอบรมเพ่ิมเติมความรู สวนใหญชาวบานกันเอง ทําแบบเครือญาติ เกิด
ผลสําเร็จเปนการแบงเบาภาระอําเภอ ไมใชงบ นับถือผูใหญคนไหนไปเอามา ขาดการสงเสริมดาน
ความรูเร่ืองไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ขาดบุคลากรดานตาง ๆ ผลการดําเนินการประชาชนพอใจท้ัง 2 
ฝาย ขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังดําเนินการไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียไม
ยุงยากเพราะเปนคนในตําบลเดียวกันปญหาเดียวกัน ปญหาหลัก ๆ คือ ขาดงบประมาณ ไมมี
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กฎหมายรองรับ การยอมรับ ควรจัดฝกอบรมดานไกลเกล่ียใหประชาชนท่ีสมัครใจ สงเสริม
สนับสนุนบุคลากรในชุมชนใหมีความสนใจในเร่ืองดังกลาวการอบรมแตละคร้ังควรจะตอเนื่อง 
ไมใชอบรมแตละคร้ังอบรมตามนโยบายไมเปนไปตามบริบทของชุมชน 

การสรางรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพพิาท 
การวิจัยคร้ังนี้ กระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทนั้น 

ผูวิจัยไดทําการลงพื้นท่ีศึกษา ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพโดยจากการศึกษาขอมูลใน
พื้นท่ี 3 จังหวัด ไดแก พื้นท่ีตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี และอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงพบวา ประชาชนมีกระบวนการ
ดําเนินการดานการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทยังคงใหผูนําทองถ่ิน อาทิ 
กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร ผูนําแบบทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเปนทุนของชุมชน 
(Community Capital)เปนผูนําในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกระบวนการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ยังคงใชศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของชุมชน คือ การท่ี
ชุมชนมี “คน ความรู ทรัพยากร” ไมได “โง จน เจ็บ” แตขาดโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ไมมีความรูในการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน 
ชาวบานสามารถคนหาศักยภาพของชุมชนไดจาก คน คือ การคนพบความรูความสามารถของคน 
ของผูรู คนท่ีส่ังสมความรูและประสบการณจากการทํางาน จากการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมในดาน
ตาง ๆ คนท่ีเปนครู เปนแรงงาน ความรู คือ องคความรู และตัวความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในการดํารงชีวิต
การทํามาหากิน การอยูรวมกัน การแกไขปญหาตาง ๆ ดังนั้น การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท จึงตองใชศักยภาพของชุมชน อาทิ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความ
โปรงใส (Transparency) ความเปนกลาง (Neutrality ) การประสานงาน (Coordination) การมีสวน
รวม(Participation) ประชาสัมพันธ (Public Relation) ข้ันตอนการทํางาน (Process works) เครือ
ญาติ (Kinship) ความยืดหยุน (Flexibility) และความรู ((Knowledge) ซ่ึงนอกจากการใชศักยภาพ
ของชุมชนแลวชุมชนยังตองใชเวทีประชาคมซ่ึงหมายถึงการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อ
รวมกันทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวยตนเอง เชนการแกไขปญหาของชุมชน การกําหนดขอตกลง
รวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีวัตถุประสงคหรือสนใจในเร่ืองเดียว กัน เปน
การรวมตัวกันตามสถานการณ หรือสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยไมมีใครส่ังสมาชิกท่ีมารวมกันมีสวน
รวมกันคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการและรวมรับผิดชอบอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ภายใต
เขตของกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูดวยกัน มีความรัก ความ
เอ้ืออาทร ผูกพันตอกันดวยความรูสึกสํานึกในความเปนเจาของชุมชน  
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ผลของการดําเนินงาน การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนทําใหเกิดความเปนธรรม 
(Adaptation) ในชุมชน คือ เกิดความสมานฉันทในชุมชน ซ่ึงหมายถึง การท่ีชุมชนใชวิธีการใด ๆ 
ซ่ึงผูเสียหาย และผูถูกกระทําผิดในกรณีท่ีสมควรอาจมีบุคคลหรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมนั้นไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีผู
ประสานงาน จัดกระบวนการไกลเกล่ียขอระงับพิพาทของคนในชุมชนโดยอยูบนพื้นฐานของ  

1. ความจริง (Truth) คือ ใหความสําคัญกับ “ความจริง” ท้ังในเคร่ืองมือและเปาหมาย
ของสังคมสมานฉันทเพื่อสรางความยั่งยืน  

2. ความยุติธรรม (Justice) ใหความสําคัญ กับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorativejustice) ดวยการสงเสริมแนวคิดวิเคราะหในสังคมไทย ใหเรียนรูการแยก “คนผิด” ออก
จาก “ความผิด” ตลอดจนเรียนรูวิธีการมองปญหาความรุนแรงในบริบทเชิงโครงสรางและ
วัฒนธรรมใหเห็นคนบริสุทธ์ิกลุมตาง ๆ ท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรง 

3. ความรับผิดชอบ (Accountability) สงเสริมระบบและวัฒนธรรมความพรอมรับผิด
ในระบบราชการ เปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลเกี่ยวของกับคดีใหครบถวน 

4. การใหอภัย (Forgiveness) ใหตระหนักถึงความทุกยากของเหยื่อความรุนแรง
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงศักยภาพของสามัญชน ท่ีจะใหอภัยผูท่ีกระทํารายตอตนและครอบครัว 
กาวพนความเกลียดชังผูคนท่ีตางจากตน และเปนผูทํารายคนท่ีตนรัก 

5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมสานเสวนาระหวาง
กัน (Dialogue) ใหความสําคัญกับขันติธรรมในฐานะคุณคาทางการเมือง การเรียนรูศาสนาตาง ๆ 
แนวปฏิบัติ และคําสอนเพื่อสรางความเคารพความเช่ือของคนผูอ่ืนพรอมกันไป 

จากขอมูลท่ีกลาวมาทําใหสามารถเขาใจรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท วามีลักษณะอยางไร ซ่ึงไดวิเคราะหจากขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได
จากการศึกษาเอกสาร และการลงพ้ืนท่ีภาคสนามแลวนํามาสังเคราะหกับแนวคิดการสรางรูปแบบ
ของคีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ท่ีไดความสําคัญกับการสรางรูปแบบท่ีมีลักษณะแผนผัง 
(Schematic Models) และแนวทางการศึกษารูปแบบการปรับตัวในการดํารงชีวิตอยางอยางยั่งยืน
ของแฟรงค เอลลิส (Frank Elllis) ท่ีใหความสําคัญกับการเขาถึงทุนในการดํารงชีวิต (Access) จึง
สามารถสรุปรูปแบบการปรับตัวของชุมชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทได ตามแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 3 รูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนอยางสมานฉันท (CPR MODEL) 
 

จากขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทําใหสามารถ
เขาใจกระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนไดวาจะตองมีการดําเนินการท่ีเช่ือมโยงกัน
อยางเปนระบบ โดยเปนการเช่ือมโยงกันระหวางทุนของชุมชน (Community Capital) กับ
กระบวนการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทของโดยชุมชน (Conflict reconciliation mediation model by 
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community with harmonization)  และผลของการปรับตัว (Output Adaptation) โดยกระบวนการ
ปรับตัวดังกลาวสามารถอธิบายไดตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

ทุนชุมชน (Capital Community) 
1. กํานัน หมายถึง ผูท่ีมีบทบาทของกํานัน ดูแลทุกขสุขของลูกบาน ชวยเหลือกิจการ

ของหมูบาน มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ในตําบลหนึ่งมีกํานันหนึ่งคนเปนผูปกครอง และ
รับผิดชอบในการดูแลทุกขสุขของประชาชนทุกหมูบานท่ัวท้ังตําบลนั้น ประชาชนในตําบลเปนผู
เลือกกํานันจากผูท่ีเปนผูใหญบานตําบลนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน 
พ.ศ.2524 

2. ผูใหญบาน หมายถึง เจาพนักงานฝายปกครอง (ไมใชผูบริหารทองถ่ิน) ซ่ึงไดรับการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในหมูบาน หรือชุมชนนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม อันเปนกฎหมายแมบทของการปกครอง
ทองท่ีตําแหนงผูใหญบานมีหนาท่ี และอํานาจในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบรอยในเขต
หมูบานของตน 

3. ผูนํา หมายถึง เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จของชุมชน และ
องคการตาง ๆ ท้ังนี้ เพราะผูนํามีภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนส่ังการ
ดูแล และควบคุมใหบุคลากรของชุมชนปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4. อาสาสมัคร หมายถึง ผูท่ีสมัครใจทํางานเพ่ือประโยชนแหงประชาชนและสังคม 
โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือส่ิงอ่ืนใด บุคคลท่ีอาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัคร
ใจ เสียสละเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม โดยไมหวังส่ิงตอบแทน มี
คุณสมบัติท่ีสําคัญของอาสาสมัคร 3 ประการ คือ ทํางานดวยความสมัครใจไมใชดวยการถูกบังคับ
หรือเปนเพราะหนาท่ี เปนงานเพื่อประโยชนแกประชาชน และสังคม หรือสาธารณประโยชน ทํา
โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือส่ิงของมีมูลคาแทนเงิน 

การมีทุนในการปรับตัวนั้นเปนเง่ือนไขท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการปรับตัว โดยชุมชน
สามารถนําเอาทุนท่ีมีอยูมาขับเคล่ือน และสรางกระบวนการปรับตัว ซ่ึงพบวา กระบวนการปรับตัว
ท่ีประชาชนนํามาใช มีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีเกี่ยวกับ
ลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานท่ีทํา ไดแก ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาเม่ือปจจัยเหลานี้อยูต่ํากวา จะทําใหเกิดความไมพอใจงานท่ี
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ทํา ถาหากงานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ และการยกยองแก
ผูปฏิบัติงานแลวพวกเขาจะพอใจ และมีแรงจูงใจในกาทํางานเปนอยางมาก 

2. โปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําการใด ๆ ของภาครัฐท้ังในระดับบุคคล
และองคกรท่ีผูอ่ืนสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุมถึงทุกการกระทําท่ีเปนผล
จากการตัดสินใจของผูบริหาร การมีระบบงาน และข้ันตอนท่ีชัดเจน การมีหลักเกณฑประเมินหรือ
การใหคุณใหโทษท่ีชัดเจน หรือการใหคุณใหโทษท่ีชัดเจน การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีถูกตองอยาง
ตรงไปตรงมา ความโปรงใสจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบความถูกตอง และชวยปองกัน
ไมเกิดการทุจริต รวมท้ังนําไปสูการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกนัทังระหวางผูปฎิบัติรวมกันใน
องคกรเดียวกัน 

3. ความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมเอนเอียง ไมฝกใฝ ไมเขาขาง ไมเอาใจ
ชวยหรือไมเห็นความสําคัญกับกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ ยึดความถูกตองเปนหลักโดยอยา
มองตัวเองเปนศูนยกลาง เอาใจเขามาใสใจเรา มองอยางวิเคราะหเจาะลึก อยาเอาอารมณมาเปน
สาเหตุ และมองไปเพ่ืออนาคต อยูไมใชแยกสวนในการทํางาน 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อใหงาน
และผูรวมดําเนินงานดานตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนหนึ่งเดียวกัน ไมทํางานซอนกัน ขัดแยงกัน 
หรือเหล่ือมลํ้ากั้น ท้ังนี้เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบร่ืน สอดคลองกับวัตถุประสงค หรือนโยบาย
ของการงานดานนั้น ๆ อยางสมานฉันท และมีประสิทธิภาพ 

5. การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเห็นพองในเร่ืองของการพัฒนา รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหาดานตนเอง เนนการมีสวนรวม โดยมีทิศทางของการเปล่ียนแปลง
และความเห็นพองตองกัน จะตองมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิม โครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผล
เบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกันได จะตองมีการตระหนักวาปฏิบัติการท้ังหมดหรือการกระทํา
ท้ังหมดที่ทําโดยกลุม หรือในนามกลุมนี้กระทําผานชุมชน ดังนั้นชุมชนจะตองเสมือนตัวนําให
บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงได 

6. การประชาสัมพันธ (Public Relation)  หมายถึง การติดตอส่ือสารจากกลุม ชุมชน 
ไปสูสาธารณชนท่ีเกี่ยวของ รวมถึง การรับฟงความคิดเห็น และประชามติจากสาธารณชนที่มีตอ
กลุมหรือชุมชนนั้น โดยมีวัตถุประสงคความเช่ือถือ ภาพลักษณ ความรู และแกไขขอผิดพลาดใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

7. ลดข้ันตอนการทํางาน (process works) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ซ่ึงในท่ีนี้ตองเปน
การเปล่ียนแปลงท่ีทําใหดีข้ึน จะเรียกวาเปนการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิมก็ได หลักการงาย ๆ ท่ีเปน
คําสําคัญมีอยู 3 คํา คือ เลิก ลด และเปล่ียน คือ ลดหรือเลิกข้ันตอนสวนเกิน สวนท่ีไมจําเปนดวยการ
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เปล่ียนวิธีการทํางาน เร่ิมจากการเปลี่ยนทีละนอยท่ีสามารถทําไดรวดเร็ว และตอเนื่องโดยชุมชน 
และตองอาศัยการพลิกแพลงเพื่อใหหลุดพนจากขอจํากัดในความเปนจริงตาง ๆ เชน งบประมาณ 
เวลา อุปกรณ บุคลากร ฯลฯ โดยเร่ิมจากชุมชนเรากอน เพราะเรารูจักชุมชนเราดีท่ีสุด และเร่ิม
เปล่ียนเพียงบางสวน 

8. เครือญาติ (Kinship) หมายถึง ความสัมพันธของคนในชุมชนของคนน้ันมี
ความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ เปนเง่ือนไขประการหน่ึงท่ีทําใหเกิดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนใน
ชุมชน และมีการปฏิบัติกิจกรรมระหวางกันในชุมชน ความสัมพันธทางเครือญาติเปนความสัมพันธ
ทางสังคม ตามสายสัมพันธของญาติพี่นองเปนตัวเช่ือมโยงใหมีการเกาะกลุมกันทํากิจกรรม พึ่งพา
อาศัยกัน ชวยเหลือกันและกัน  

9. ความยืดหยุน (Flexible Adaptation) หมายถึง ความยืดหยุนมีความจําเปนตอ
กระบวนการปรับตัวของคนในชุมชน ท้ังนี้เพราะความยืดหยุนเปนคุณสมบัติท่ีชุมชนสามารถ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ี
หลากหลาย และมีความเปราะบาง สามารถเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

10. ความรู (Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมข้ันตนของผูรับขอมูลขาวสาร และเกิดจํา
ไดโดยอาจเปนการนึกได หรือ โดยการมองเห็นไดยิน จําได ความรูข้ันนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคํา
จํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง และวิธีการแกไขปญหาสวนความเขาใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดานการแปล ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตน และการใหความหมายท่ีแสดงออกมาในสรูปของความ
คิดเห็น และขอสรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเน หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรข้ึน 
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2.1 ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
เมื่อไดรูปแบบแลวผูวิจยัไดนาํรูปแบบ CPR MODEL ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองกับบริบทและ

การนําไปใชรายละเอียดตามตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 ตารางประเมินรูปแบบการเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท (CPRMODEL) 
 N=5 

ประเด็น ความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนจริง 
ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D 

1.หลักการสรางรูปแบบ มาก 3.60 .89 ปานกลาง 3.40 .55 มาก 3.80 .84 มาก 3.80 .45 
2.ความเชื่อมโยงของรูปแบบ มาก 4.00 .71 ปานกลาง 3.40 .55 ปานกลาง 3.20 .84 ปานกลาง 3.20 .84 
3.องคประกอบรูปแบบ  
3.1 ความพึงพอใจ มาก 4.00 1.22 มาก 3.80 1.10 มาก 4.00 1.22 มาก 3.60 .89 
3.2 ความโปรงใส มาก 4.00 1.41 มาก 3.80 1.10 มาก 4.00 1.22 มาก 4.00 .71 
3.3 ความเปนกลาง มาก 4.00 1.41 มาก 3.80 1.10 มาก 4.00 1.22 มาก 4.00 .71 
3.4 การประสานงาน มาก 3.80 1.30 ปานกลาง 3.40 .89 มาก 4.00 1.22 มาก 3.80 .45 
3.5 การมีสวนรวม มาก 3.80 1.30 ปานกลาง 3.40 .89 มาก 3.80 1.10 มาก 3.80 .45 
3.6 การประชาสัมพันธ ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 3.40 .89 มาก 3.60 1.14 มาก 3.80 .45 
3.7ลดขั้นตอน ปานกลาง 3.20 .84 มาก 3.60 1.41 มาก 3.60 1.34 มาก 4.00 .71 
3.8 เครือญาติ ปานกลาง 3.00 1.58 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 3.00 1.58 ปานกลาง 3.2 0 1.30 
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ตารางที่ 33 ตารางประเมินรูปแบบการเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท (CPRMODEL) (ตอ) 
 N=5 

ประเด็น ความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนจริง 
ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D ความคิดเห็น X  S.D 

3.9 ความยืดหยุน มาก 3.60 1.14 มาก 3.60 .89 มาก 3.60 1.22 มาก 4.00 .71 
3.10 ความรู มาก 4.00 1.41 มาก 3.60 .89 มาก 4.20 130 มาก 4.00 .71 
4. การอธิบายรูปแบบ นอย 2.40 .89 ปานกลาง 2.80 3.00 ปานกลาง 2.60 1.14 ปานกลาง 2.80 1.10 
5. ภาพรวมของรูปแบบ ปานกลาง 3.00 .71 นอยมาก 1.10 .71 ปานกลาง 3.20 .84 มาก 3.60 .55 

ผลรวม มาก 3.53 1.16 ปานกลาง 3.29 1.10 มาก 3.64 1.16 มาก 3.69 0.72 
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท พบวา ผลรวมของความเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.53 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.16 
และผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทอยูในระดับมาก และความเปนไปได มีคาเฉล่ียเทากับ 3.29 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.10 แสดงใหเห็นวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูในระดับปานกลาง สําหรับคาความสอดคลองกับบริบทของชุมชน 
คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.64 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.16 แสดงใหเห็นวาผูทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูระดับ
มากเชนกัน สวนการนําไปใชประโยชนมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.69 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.72แสดงใหเห็นวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูระดับมากเชนกัน 

 
ประเมินรูปแบบโดยแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางสมานฉันทโดยภาคประชาชน 

เม่ือไดรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทแลว ผูวิจัยไดใช
เกณฑในการพิจารณาความเปนไปไดเพื่อนําไปสอบถามประชาชนในชุมชนวารูปแบบการไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทใชไดหรือไมอยางไร ผลการสรุปบทเรียนการพัฒนา
รูปแบบการระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทในวันท่ี 10 ธันวาคม 2558 จังหวัด
สมุทรสงคราม ผูเขารวมประชุมท้ังหมดเปนประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน และ
สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน ตําบลกระดังงา ตําบลลาดใหญ ตําบลบางนกแขวก 
ตําบลบางยี่รงค ตําบลบางชาง ตําบลบางกระบือ  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  รวม
ท้ังส้ิน 35 คน ดังนี้ 

1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคประกอบของรูปแบบท่ีนําเสนอมีความ
ครอบคลุมในการดําเนินการในชุมชนแตละข้ันตอนของชุมชนหรือไม 

2. ความเปนไปได (feasibility) พิจารณาจากขอเสนอท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได โดยการ
พิจารณาถึงทรัพยากรมีเพียงพอที่จะปฏิบัติไดหรือไม ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยมีปจจัยสนับสนุน คือ ความพรอม และความเปนอยูของชุมชน  

3. ความสอดคลอง (feasibility) พิจารณาจากความสอดคลองของชุมชนในความเปน
ญาติพี่นองของคนในชุมชนซ่ึงอยูรวมกันมีวิถีชีวิตเหมือนกัน กฎ ระเบียบ ขอบังคับในสังคม
เดียวกัน 
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4. การนําไปใชประโยชน (utility) ไดจริงพิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
 
ตารางท่ี 34 ตารางความคิดเห็นเกีย่วกับรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยาง

สมานฉันท  
  N=35 

ลําดับ ความคิดเห็น คาเฉล่ีย 

X  

S.D 

1 รูปแบบมีความเหมาะสมกับชุมชน 4.60 
 

.497 
2 รูปแบบมีความเปนไปไดกบัชุมชน 4.40 .497 
3 รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 4.60 .497 
4 รูปแบบสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.42 .502 
5 รูปแบบมีความสมบูรณ ครอบคลุมตอความเปนชุมชน 4.65 .481 
6 รูปแบบดังกลาวจะมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว 

สะดวกตอคนในชุมชนจริง 
4.57 .502 

7 ประชาชนในชุมชนสามารถยอมรับรูปแบบดังกลาวได
อยางเปน เอกฉันท 

4.42 .502 

8 รูปแบบดังกลาวมีความทันสมัยทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน 

4.57 .502 

9 บุคลากรตามรูปแบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 .443 

10 การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็ง และยัง่ยืน 

4.65 .481 

  
จากตารางท่ี 34 ผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท

โดยชุมชน ซ่ึงประกอบดวยประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงบัขอพิพาทโดยชุมชน พบวา
ผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองรูปแบบมีความสมบูรณครอบคลุม
ตอความเปนชุมชน และการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแขง
และยั่งยืน อยูเปนสองอันดับแรก X = 4.65 ลําดับตอมาคือ รูปแบบมีความเหมาสุมกับชุมชน และ 
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รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน คาเฉล่ีย X  = 4.60 และสองลําดับสุดทายคือ รูปแบบ
ดังกลาวจะมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม รวดเร็วสะดวกตอคนในชุมชนจริง และรูปแบบดังกลาวมี
ความทันสมัยทันตอเหตุการณปจจุบัน X  = 4.57 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท คร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยใน
ลักษณะพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแสวงหา
ความรู โดยพิจารณาจากปรากฎการณทางสังคมตามสภาพความเปนจริง เพ่ือหาความสัมพันธของ
ปรากฏ การณของสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีตองการอยางหลากหลายจากกรณี 
ศึกษาท่ีแตกตางกัน (Negative Case) เพ่ือเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) และอธิบาย
ปรากฎการณตาง ๆ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ก็คือ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท นั่นเอง  เพื่อจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน 2) เพื่อพัฒนา และประเมินรูปแบบการ
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดยอาศัย แนวคิดการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชดําเนินการดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ (Best Practice) ของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ข้ันตอนท่ี 3 
การศึกษาปจจัยเงื่อนไขของการดํารงอยูของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทระดับชุมชนอยางมี
สมานฉันท ข้ันตอนท่ี 4 การสรางรูปแบบการพัฒนาการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท ข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท และข้ันตอนท่ี 6 การรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแนวทางบันทึกวิเคราะหแหลง
เอกสาร แบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูล  
แบงเปนกลุม 4 กลุม คือ 1) กลุมผูนําทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน และกลุมสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 160 คน 2) กลุมประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม บันทึกประสบการณการเรียนรู โดยใช
สถิติบรรยายเชิงพรรณา และการประเมินผลผูเรียนรู โดยใชสถิติบรรยายเชิงพรรณา คาเฉลี่ย สวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคาสถิติมีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 

 
1. การสรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ของกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และ
ประชากร คือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม พบวา ประชาชนใน 3 จังหวัด คือ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม ท้ัง 2 กลุม คือ กลุมสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท และประชาชน มีเพศหญิง มากกวาเพศชายเปนสวนใหญ สําหรับอายุ สวนใหญ อายุอยู
ระหวาง 50-59 ป ท้ัง 2 กลุม และสถานภาพสมรส สวนใหญท้ัง 2 กลุม มีสถานภาพสมรส/อยู
ดวยกัน การนับถือศาสนา ท้ัง 2 กลุมนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ สําหรับดานภูมิลําเนาเกิด
เชนกันสวนใหญประชาชนเกิดในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน ระยะเวลา
ท่ีอาศัยอยูในชุมชน สวนใหญท้ัง 2 กลุม มีระยะเวลาอยูในชุมชนมากกวา 20 ป ดานการศึกษาสูงสุด
พบวา สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52 และกลุมประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.25 สําหรับดานอาชีพ พบวา สวนใหญท้ัง 2 กลุม มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายได 5,000-10,000 บาท 
เปนสวนใหญท้ัง 2 กลุม ดานการเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหรือไม พบวา สวน
ใหญท้ัง 2 กลุม ไมเคยมาใชบริการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน สําหรับความพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด พบวา สวนใหญสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน มีความพึงพอใจศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.62 และกลุมประชาชนมีความพึงใจ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.75 สําหรับสถานภาพ
ในชุมชนสวนใหญเปนมีตําแหนงเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนท้ัง 2 กลุม 

1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง สมาชิกศูนยไกล 
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประชากรในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันทของสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท และ
ประชาชนผูใชบริการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท พบวา 10 ขอคําถาม 
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สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ตอบถูกท้ังหมด 7 ขอคําถาม ตอบผิด 3 ขอคําถาม สําหรับ
ประชากร พบวา  10 ขอคําถาม ประชากรในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทสวนใหญตอบผิดทุก
ขอคําถามเปนสวนนอย อยูในระดับ 3.00-23.25% แสดงใหเห็นวาประชากรบางสวนยังขาดความรู
ความเขาใจในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอยางมีสมานฉันท 

1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ของสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดาน 1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ในชุมชนกอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน 2. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน 3. ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน 4. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน และ 5. ศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณีอันดีงามของทองถ่ินสูญหาย พบวา สมาชิกศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด และประชาชนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับนอย สําหรับ 6. การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข 7. การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มข้ึน สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
สําหรับประชาชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 8. การมีศูนยไกลเกล่ียในชุมชนทําใหชุมชน
เขมแข็ง 9. การมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด 10. 
คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 11. คนในชุมชน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 12. คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยฯ 13. คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน 14. มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน 15. การพัฒนา และสงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท 16. มีการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะคนในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท พบวา สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนบริเวณศูนย
ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 17. ชุมชนตองมีการพัฒนา
สงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป พบวา สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 18. มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน 19. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาท
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ในชุมชน 20. มีการใหความรูแกคนในชุมชนเร่ืองการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท 21. มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนในชุมชนไดรูอยางท่ัวถึง 22. คนในชุมชน
สามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พบวา สมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เชนกัน 

1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตาง ๆ ของสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมของสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
และประชากรในพื้นท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนดาน 1. การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอพิพาทชุมชน 2. การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท 3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนย ไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน 5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 6. 
การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดย
ชุมชน พบวา พฤติกรรมดานตาง ๆ อยูในระดับมากท้ังสมาชิกศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 

1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

ผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูบริหาร ขาราชการ ผูนําทองถ่ิน 
ประชาชน พบวา การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทนั้น 
ตองจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใหเปนรูปธรรม และควรจัดต้ังโดยประชาชน มีกฎหมาย
รองรับ มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมตองข้ึนทะเบียนอาสาสมัคร มี
งบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ ประสานงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการเพิ่มความรู
ใหผูไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันตอศูนยในดานความสะดวก ไววางใจ 
รวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย และไมเสียหนาท้ัง 2 ฝาย ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท มีความอิสระ ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนโดย กํานัน ผูใหญบาน และ
เจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซงการทํางาน สถานท่ีควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจาย
บริการไดอยางท่ัวถึง ตองขยับออกจากระบบราชการใหเปนแบบชาวบาน โปรงใส สบายใจ ทํางาน
เพ่ือประชาชน ไมแสวงหาประโยชน ทุกคนสามารถเปนเครือขายได ทําแบบเครือญาติ ไมใช
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งบประมาณ ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังการดําเนินไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท ควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเร่ืองดังกลาว การอบรมแตละ
คร้ัง ควรจะตอเนื่อง ไมใชอบรมแตละคร้ังตามนโยบายใหเปนไปตามบริบทของชุมชน 
 
2. การอภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท” 

2.1 ขอมูลพื้นฐาน และสถานการณเกี่ยวกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
จากขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ พบวา ดานขอมูลพื้นฐานของผูให

ขอมูลท้ัง 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสาคร ไมแตกตาง
กันมากนัก มีเพียงขอมูลพื้นฐานท่ีแตกตาง เชน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคามากท่ีสุด 
และมัธยมศึกษา มากท่ีสุด  และความพึงพอใจตอศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน อยูใน
ระดับมาก และมากท่ีสุด สําหรับผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ พบวา สมาชิกศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทตอบผิดเพียง 3 ขอคําถาม จาก 10 ขอคําถาม แตสําหรับประชากรในพ้ืนท่ีศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน ตอบผิดเปนสวนนอยท้ัง 10 ขอคําถาม และผลการวิเคราะหขอมูล
ดานความคิดเห็นดานตาง ๆ ของสมาชิก และประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 21 ขอคําถาม มีเพียงขอคําถามเดียวท่ีความคิดเห็น
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ขอ 17 ชุมชนตองมีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
ใหคงอยูตลอดไป จากขอมูลพื้นฐานเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดของ สุเทพ กลํ่าทวี (2551) คือ 
ความสมานฉันท คือการนําความปรองดอง ความสามัคคี และสันติภาพ กลับสูสังคมหรือ
ประเทศชาติอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นการสรางความสมานฉันทจึงเปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งในการปองกัน
และแกไขปญหาความขัดแยงในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือประเทศชาติตองประสบกับความ
แตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแลวในระยะหนึ่ง โดยปกติแลว เคร่ืองมือหลักอ่ืนๆ ท่ีนิยมใช
ในการแกไขและบริหารจัดการความขัดแยงระหวางเกิด เหตุการณความขัดแยงถึงข้ันมีการใชกําลัง
และความรุนแรง หรือแมกระท่ังการทําสงคราม มักจะไดแกการเจรจาตอรอง (Negotiation) และ
การไกลเกล่ีย (Mediation) โดยท้ังสองเคร่ืองมือยังคงถือเปนเคร่ืองมือหลักในการแกไขและบริหาร
จัดการความขัดแยงในระดับสากล สาเหตุท่ีตองอาศัยเคร่ืองมือในการสรางความสมานฉันทหลังเกิด
เหตุความรุนแรงในความขัดแยง ก็เนื่องจากวา โดยท่ัวไปแลวความขัดแยงท่ีนําไปสูการทําสงคราม
หรือความรุนแรงมักจะสามารถทําใหยุติลงได แตไมมีอะไรท่ีอาจจะรับประกันไดวาคูกรณีในความ
ขัดแยงทุกฝายจะหายโกรธเคืองกันหรือสามารถหันหนากลับมาคืนดีกันไดอยางงายดายภายใน
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ระยะเวลาอันส้ัน ถาไมมีเคร่ืองมือท่ีจะทําใหคูกรณีในความขัดแยงหันหนามาคืนดีกันได โอกาสท่ี
จะเกิดความรุนแรงหรือสงครามอีกคร้ังหนึ่งก็จะยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง การสรางความ
สมานฉันทเปนส่ิงท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสังคม
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงท้ังทางตรงและทางออมจะตอง
เขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรการสรางความสมานฉันทอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณ ความขัดแยงในแตละรูปแบบ การสรางความสมานฉันทโดยปราศจากความเต็มใจของ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในความขัดแยงจะเปนความสมานฉันทท่ีไมยั่งยืนและไมสามารถกอใหเกิด
ประสิทธิภาพไดอยางมุงหวัง  

2.2 แนวทางการสรางการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยสมานฉันท 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ พบวา ประชาชนตองการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ีย

ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทใหเปนรูปธรรม และควรจัดต้ังโดยประชาชน มี
กฎหมายรองรับ มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมตองข้ึนทะเบียน
อาสาสมัคร มีงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ ประสานงานยอยางเปนรูปธรรม ควรมี
การเพิ่มความรูใหผูไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันตอศูนยในดานความ
สะดวก ไววางใจ รวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย และไมเสียหนาท้ัง 2 ฝาย ศูนยฯ มีความอิสระ 
ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนโดย กํานัน ผูใหญบาน และเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมแตไม
แทรกแซงการทํางาน สถานท่ีควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจายบริการไดอยางท่ัวถึง ตองขยับออก
จากระบบราชการใหเปนแบบชาวบาน โปรงใส สบายใจ ทํางานเพื่อประชาชน ไมแสวงหา
ประโยชน ทุกคนสามารถเปนเครือขายได ทําแบบเครือญาติ ไมใชงบประมาณ ขาดงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังการดําเนินไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ควรสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเร่ืองดังกลาว การอบรมแตละครั้ง ควรจะตอเนื่อง ไมใช
อบรมแตละคร้ังตามนโยบาย ไมเปนไปตามบริบทของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กรมคุม
ประพฤติ, น.3-24 กลาววา  ในสังคมไทยมองวา การไกลเกล่ียประนอมขอขัดแยง เปนกระบวนการ
ประนอมขอขัดแยงท่ีมีบุคคลท่ีสามเขามาชวยเหลือใหความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ การไกลเกล่ีย
จะชวยใหคูความท้ังสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีท่ีมีการพิพาทกัน
นั้นไดโดยผูไกลเกล่ียจะคอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือช้ีแนะหนทาง
ท่ีเปนไปไดในการแกไขปญหาขอขัดแยงใหแกคูความ ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจในการกําหนด
ขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด การจะตกลงหรือไมเปนตัดสนใจของคูความ ผูไกลเกล่ียไมมี
อํานาจตัดสินขอขัดแยงเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา และศูนยความรูการระงับขอ
พิพาททางเลือก (2550, 17) ใหความหมาย การไกลเกล่ียขอพิพาท เปนวิธีการท่ีคลายกับการเจรจา
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ตอรอง แตอาศัยบุคคลท่ีสามท่ีเปนกลาง ซ่ึงเรียกวา “ผูไกลเกล่ีย”คอยชวยเหลือ สนับสนุน
กระบวนการเจรจาตอรองใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังรวมกับคูพิพาทแสวงหา
ทางออกที่เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย เปนวิธีการที่รวดเร็ว สะดวก และไมเปน
ทางการ และมักถูกนํามาใชเสมอ เนื่องจากไมมีฝายหนึ่งฝายใดริเร่ิมการเจรจา  

ดังนั้น จากการผลการวิจัยท้ังขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจึงเห็นวา เม่ือมีเหตุ
ตาง ๆ เกิดข้ึนในชุมชน ผูท่ีเกี่ยวของจะตองนําเร่ืองไปบอกตอ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทองถ่ิน 
อาสาสมัครตาง ๆ และบุคคลเหลานี้เม่ือไดรับเร่ืองก็จะเรียกคูกรณีทุกฝายมาเขาสูกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทชุมชนจนเสร็จกระบวนการ ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ตามท่ี นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 183) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม 
หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับท้ังทําใหเกิดความ
มีสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย และวิเชียร พันธเครือบุตร และรุจินันท วาธีวัฒนารัตน 
(2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประชาชนผานกระบวนการ
ไกลเกล่ียทางกฎหมาย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของความเปน
ประชาธิปไตยของประชาชน ท่ีเปนอยูในปจจุบันในสังคมไทย และการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยผานกระบวนการไกลเกล่ียทางกฎหมาย เพ่ือทําความเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 
และหาแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชประชาธิปไตย วิธีการวิจัย ผูวิจัย
ทําการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณระดับลึก การเขาสนามการวิจัย
ทําโดยการเปนสวนหนึ่งของผูอยูในกระบวนการไกลเกล่ีย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบวา สภาพความเปนประชาธิปไตยของประชาชนในวิถี
ชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน สังคมไทยมีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยอยางตอเนื่องในทุกระดับ 
แตเปนไปอยางชาๆ ความเปนประชาธิปไตยเปนไปตามการรับรูผานผูนําในระดับตางๆ ความเปน
ประชาธิปไตยเปนเพียงความรูสึก ยังไมใชส่ิงท่ีมีการปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันของคนใน
สังคม ดังนั้นเม่ือใดท่ีมีความขัดแยงทางความคิด จะนําไปสูความคิดในการเอาชนะตอกัน มากกวา
การใชเหตุผล อยางประชาธิปไตย เม่ือใชกระบวนการไกลเกล่ียในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเขาสู
กระบวนการทางกฎหมายพบวา ดวยกระบวนการไกลเกล่ีย ท่ีใชหลักการบริหารความขัดแยง ท่ีมี
แตผูชนะ และการเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตย และหาทาง
ออกอยางประนีประนอม ไมไดมุงเนนการตัดสินท่ีมีฝายใดฝายหนึ่งผิดหรือแพ ทําใหประชาชนท่ีผาน
กระบวนการไกลเกล่ียทางกฎหมาย มีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของตนเพิ่มข้ึน  
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3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) เกี่ยวกับการสรางเครือขายการไกล

เกล่ียระงับขอพิพาทในระดับชุมชน 
2. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ

ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชน 
3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ

ศักยภาพและความสามารถของผูไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนในการดําเนินการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน  
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือการวิจัย 

 
1. .แบบสอบถามประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกล่ีย 

ระงับขอพิพาทชุมชนโดยชมุชนอยางมีสมานฉันท 
2. แบบสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการไกลเกล่ีย 

ระงับขอพิพาทชุมชนโดยชมุชนอยางมีสมานฉันท 

3. แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4. แบบสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ประธานฯ และกรรมการศูนย   แบบสอบถามชุดท่ี 

สถานท่ีเก็บขอมูล  ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลเวียง อ.พราว  จ.เชียงใหม 

    ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลดังงา อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 

    ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลหมากแขง อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
วันท่ีเก็บขอมูล............./................/2557 

 
แบบสอบถามสําหรับประธานฯ และคณะกรรมการฯ ในเขตพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ันเพื่อใชศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของคณะกรรมการศูนยฯ ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท โดยขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอันจะกอใหเกิด ประโยชน
ตอประชาชนในพื้นท่ีและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่ งยืน  ซ่ึงจะไมมีผลกระทบ  ตอผูตอบ
แบบสอบถามแตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนฯ 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป 
 นายสุรศักดิ์  ศรีสาร 
 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาพัฒนศึกษา 
 ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (....) ท่ีตรงกับ

ความเปนจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 

 1.  ชาย   2.  หญิง 
 

2. อายุ 
 1.  ต่ํากวา 20 ป   2.  20-29 ป   3.  30-39 ป 

 4.  40-49 ป   5.  50-59 ป   6.  60 ปข้ึนไป 
 

3. สถานภาพการสมรส 

 1.  โสด   2.  สมรส   3.  หมาย/อยาราง/แยกกันอยู 
 

4. ศาสนา 
 1.  พุทธ   2.  คริสต 

 3.  อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ (ระบุ............................) 
 

5. ภูมิลําเนาเกิด 

 1.  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งศูนยไกลเกล่ีย  2.  ตางจังหวัด (ระบุ)..................... 

 3.  ตางประเทศ (ระบุ)........................................ 
   

6. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี ้
 1.  นอยกวา 10 ป   2.  10-15 ป 

 3.  16-20 ป   4.  มากกวา 20  ป  
 

7. การศึกษาสูงสุด 

 1.  ต่ํากวาประถมศึกษา  2.  ประถมศึกษา  3.  มัธยมศึกษาตอนตน 

 4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา    5.  อนุปริญญา/เทียบเทา 

 6.  ปริญญาตรี   7.  ปริญญาโท  8.  ปริญญาเอก         
 
 



166 

 

8. อาชีพ 

 1.  นักเรียน/นักศึกษา  2.  รับราชการ   3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 4.  พนักงานบริษัทเอกชน  5.  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 6 เกษตรกร      

 7.  รับจาง    8.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

9. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 1.  ไมมีรายได   2.  นอยกวา 5,000 บาท  3.  5,000-10,000 บาท       

 4.  10,001-15,000 บาท  5.  15,001-20,001 บาท  6.  มากกวา 20,000 บาท  
 

10. ทานเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหรือไม 
 1.  ไมเคยมา   2.  1-5 คร้ัง    

 3.  6-10 คร้ัง   4.  มากกวา 10 คร้ัง          
 

11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน 

 1.  มากท่ีสุด    2.  มาก   3.  ปานกลาง       

 4.  นอย    5.  นอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย         ลงในชองท่ีตรงกบัความเขาใจของทานมากท่ีสุด 
 

ประเด็น 
 

ใช 
(1) 

ไมใช 
(2) 

1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเปนศูนยกลาง
ประสานความรวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรมในระดบัชุมชน 

  

2. กระบวนการยุติธรรมท่ีนํามาใชจําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคม
และต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวาสามารถอํานวยความยุติธรรมแกกนัได 

  

3. การไกลเกล่ียระงับขอพิพาททําใหลดข้ันตอนการดําเนนิคดี และปริมาณ 
คดีในศาล ทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจาย และระยะเวลาในการดําเนินคดี 

  

4. ผูไกลเกล่ียมีบทบาทเปนเพียงคนกลางในการยุติขอขัดแยงเทานั้น ไมมี
อํานาจตัดสินใครผิดใครถูก 

  

5. การไกลเกล่ียขอพิพาทไมใชการเกล้ียกลอมใหสําเร็จโดยการบีบบังคับ 
ฝายใดฝายหน่ึง ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกล่ีย 

  

6. การไกลเกล่ียเปนกระบวนการกระทําเพือ่ใหคูกรณีทุกฝายเกิดความ 
พึงพอใจ และตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน 

  

7. คุณสมบัติดานความนาเช่ือถือของผูไกลเกล่ียมีความสําคัญตอการให 
ความรวมมือ การยอมรับและการปฏิบัติตามขอตกลงของคูกรณ ี

  

8. การเลือกรูปแบบและวิธีการท่ีนํามาใชไกลเกล่ียตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ของความขัดแยงนั้น ๆ (กลุมเปาหมาย 

  

9. การไกลเกล่ียไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาท่ีจะใชไดในทุกกรณ ี   
10. ผลสัมฤทธ์ิของการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท คือ การท่ีชุมชนอยูดวยกัน 
อยางสงบสุข รักษาความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพยีง
ชองเดียว 
จากการท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน ทานมีความคิดเห็นใน

ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานผลกระทบเชิงลบ 
1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทใน
ชุมชนกอใหเกดิความไมสงบสุขใน 
ชุมชน 

     

2. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทใน
ชุมชนกอใหเกดิปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน 

     

3. ประชาชนในชุมชนไมเหน็
ความสําคัญของศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน 

     

4. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท
ชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน 

     

5. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท
ชุมชนทําใหชมุชนอยูแบบไมมี
ความสุข 

     

ดานการจัดการ 
6. ความเหมาะสมของมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดาน
สังคมและวัฒนธรรม 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

7. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคน
ในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน 

     

8. มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เร่ืองการปกปองกสิทธิ และการ
ระงับขอพิพาท 

     

9. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางท่ัวถึง 

     

10. คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     

ดานการมีสวนรวม      

11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมของศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท 

     

12. คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน 

     

13. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ 

     

14. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกล่ีย
ขอพิพาทชุมชน 

     

15. คนในชุมชนภูมิใจในการเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ 
16. การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีการ
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชุมชน 

     

17. มีการรับฟงความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะของคนในชุมชนท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท 

     

18. ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป 

     

ดานการพฒันาศักยภาพของชุมชน 
19. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
ตระหนกัรูถึงรวมกันอยางมีความสุข 

     

20. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มข้ึน 

     

21. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง 

     

22. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานกึรักบานเกดิ 

     

 

 
 
 



171 

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคณะกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัพฤติกรรมของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดยีว 

จากการท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน 

     

2. การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท 

     

3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
ในการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาท 

     

4. การติดตามขาวสารหรือความ
เปนไปของศูนยการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท 

     

5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใน
ชุมชน 

     

6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนรัุกษภูมิ
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน 
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ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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ประชาชนในพื้นท่ี  แบบสอบถามชุดท่ี 

สถานท่ีเก็บขอมูล   ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลเวียง อ.พราว  จ.เชียงใหม 

    ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลดังงา อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 

    ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทตําบลหมากแขง อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
วันท่ีเก็บขอมูล............./................/2557 

 
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ันเพื่อใชศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของ ประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท โดยขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชเปนแนวทาง ใน
การพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงจะไมมีผลกระทบ ตอผูตอบแบบสอบถาม
แตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ี
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป 
 นายสุรศักดิ์  ศรีสาร 
 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาพัฒนศึกษา 
 ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชาชนในพืน้ท่ี 
คําชี้แจง กรุณา ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (....) ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 

 1.  ชาย   2.  หญิง 
 

2. อายุ 
 1.  ต่ํากวา 20 ป   2.  20-29 ป   3.  30-39 ป 

 4.  40-49 ป   5.  50-59 ป   6.  60 ปข้ึนไป 
 

3. สถานภาพการสมรส 

 1.  โสด   2.  สมรส/อยูดวยกัน   3.  หมาย/อยาราง/แยกกันอยู 
 

4. ศาสนา 
 1.  พุทธ   2.  คริสต 

 3.  อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ (ระบุ............................) 
 

5. ภูมิลําเนาเกิด 

 1.  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งศูนยไกลเกล่ีย  2.  ตางจังหวัด (ระบุ)........ 

 3.  ตางประเทศ (ระบุ)........................................ 
   

6. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ 
 1.  นอยกวา 10 ป   2.  10-15 ป 

 3.  16-20 ป   4.  มากกวา 20  ป  
 

7. การศึกษาสูงสุด 

 1.  ต่ํากวาประถมศึกษา  2.  ประถมศึกษา  3.   มัธยมศึกษาตอนตน       

 4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา    5.  อนุปริญญา/เทียบเทา              

 6.  ปริญญาตรี   7.  ปริญญาโท  8.  ปริญญาเอก         
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8. อาชีพ 

 1.  นักเรียน/นักศึกษา  2.  รับราชการ   3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 4.  พนักงานบริษัทเอกชน  5.  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  6.  เกษตรกร      

 7.  รับจาง    8.  อ่ืน (ระบุ).......................................... 
 

9. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 1.  ไมมีรายได   2.  นอยกวา 5,000 บาท  3.  5,000-10,000 บาท       

 4.  10,001-15,000 บาท  5.  15,001-20,001 บาท  6.  มากกวา 20,000 บาท  
 

10. ทานเคยมาใชศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตําบลหรือไม 
 1.  ไมเคยมา   2.  1-5 คร้ัง    

 3.  6-10 คร้ัง   4.  มากกวา 10 คร้ัง          
 

11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน 

 1.  มากท่ีสุด    2.  มาก   3.  ปานกลาง       

 4.  นอย        5.  นอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทอยาง
สมานฉันท 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย         ลงในชองท่ีตรงกบัความเขาใจของทานมากท่ีสุด 

ประเด็น 
 

ใช 
(1) 

ไมใช 
(2) 

1. การไกลเกล่ียขอพิพาทหมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมี
บุคคลท่ีสามเขามาทําหนาท่ีเปนคนกลางในการไกลเกล่ียเพ่ือใหคูพิพาท
ยอมเจรจาผอนผันเขาหากนัจนนําไปสูการทําความตกลงกันไดดวยความ
พึงพอใจของท้ังสองฝายในท่ีสุด 

  

2. ความสมานฉันทไมใชเร่ืองความเรารอนทางปญญาเทานั้น แตความ
สมานฉันทจะเกิดเปนจริงข้ึนไดก็ดวยความยากลําบากและความเสียสละ 
ของทุกฝาย จนเกิดความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน 

  

3. กระบวนการยุติธรรมชุมชนหมายถึง การเปดพื้นท่ีใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

  

4. กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางที่ใชไดท้ังในและนอกศาล   
5. กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามาปรับใชกับคดีความผิดไม
รายแรงเทานัน้ 

  

6. กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนําผูท่ีไดรับความยอมรับนับถือ
ในชุมชนมาเปนผูไกลเกล่ียระหวางคูกรณ ี

  

7. เคร่ืองมือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ การใชมาตรการ
ลงโทษทางสังคมมาแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชนการบําเพ็ญ
ประโยชน เปนตน 

  

8. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหมายถึง การอํานวยความยุติธรรม
ท่ีตองการทําใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดกลับสูสภาพ
ดีเชนเดมิ 

  

9. เปาหมายท่ีสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ การสราง
ความสมานฉันทข้ึนในสังคมและตองทําดวยความสมัครใจของทุกฝาย 
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ประเด็น 
 

ใช 
(1) 

ไมใช 
(2) 

10. ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทไดโดยงาย 
สะดวก รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจายตางๆเชน คา
ทนาย คาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งชวยลดเวลาในการยุตขิอขัดแยง 

  

11. การไกลเกล่ียระงับขอพพิาทเปนกระบวนการท่ีสามารถแกปญหาได
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสัมพันธภาพ และ
ความสงบสุขของคนชุมชนไวได แมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอนหนานั้น 

  

12. การไกลเกล่ียระงับขอพพิาทเปนกระบวนการท่ีสามารถแกปญหาได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถรักษาสัมพันธภาพและความ
สงบสุขของคนในชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงบังเกิดกอนหนานัน้ 

  

13. การไกลเกล่ียระงับขอพพิาทชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน   
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพยีง

ชองเดียว 
จากการที่มีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน ทานมีความคิดเห็นใน

ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพยีงใด 

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานผลกระทบเชิงลบ 
1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทใน
ชุมชนกอใหเกดิความไมสงบสุขใน
ชุมชน 

     

2. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาทใน
ชุมชนกอใหเกดิปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน 

     

3. ประชาชนในชุมชนไมเหน็
ความสําคัญของศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชน 

     

4. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท
ชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน 

     

5. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท
ชุมชนทําใหประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินสูญหาย 

     

ดานการจัดการ 
6. ความเหมาะสมของมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดาน
การเกิดคดีความในชุมชน 

     

7. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคน
ในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

8. มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เร่ืองการปกปองสิทธิ และการระงับ
ขอพิพาท 

     

9. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางท่ัวถึง 

     

10. คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     

ดานการมีสวนรวม 
11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรมของศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาท 

     

12. คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน 

     

13. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ 

     

14. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกล่ีย
ขอพิพาทชุมชน 

     

15. มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
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ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ 
16. การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกล
เกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีการ
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชุมชน 

     

17. มีการรับฟงความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะของคนในชุมชนท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท 

     

18. ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป 

     

ดานการพฒันาศักยภาพของชุมชน 
19. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
ตระหนกัรูถึงรวมกันอยางมีความสุข 

     

20. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มข้ึน 

     

21. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง 

     

22. การมีศูนยไกลเกล่ียระงบัขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานกึรักบานเกดิ 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัพฤติกรรมของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดยีว 

จากการท่ีมีศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชนทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

ประเด็น มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน 

     

2.การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท 

     

3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท 

     

4.การติดตามขาวสารหรือความ
เปนไปของศูนยการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาท 

     

5.การเรียนรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรม
การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทใน
ชุมชน 

     

6.การเรียนรูเกีย่วกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน 

     

 
 
 
 
 
 



182 

 

ตอนท่ี 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือ-สกุล.......................................................................สถานภาพ...................................... 
2. เพศ...............................................อายุ.................................ป 
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................... 
4. อาชีพหลัก.............................................................อาชีพเสริม........................................... 
5. ท่ีอยู.....................................................................................โทรศัพท................................ 
6. สังกัดหนวย...................................................ตําแหนงในหนวยงาน.................................. 
7. ระยะเวลาที่ทํางานในหนวยงาน.....................ป 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 

ภาพรวมดานการจัดการ 
1. การดําเนินการของศูนยมีระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร  
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ (อดีต 

ปจจุบัน) และเห็นสมควรแกไขปรับปรุงอยางไร หรือไม  
3. ทานคิดวาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรมีหลักการปฏิบัติท่ี

ดีอยางไร และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆไดหรือไม 
4. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีการบริหารจัดการอยางไร  
5. มีการดําเนินการปองกัน และเฝาระวังผลกระทบดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการไกลเกล่ีย

ระงับขอพิพาทโดยชุมชนหรือไม อยางไร  
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ดานการมีสวนรวม 
6. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนย ผูนําชุมชน และชุมชน อยางไรบาง  
7. มีการใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชนในนามศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชหรือไม 

อยางไร  
8. การดําเนินงานของศูนยฯ มีแนวนโยบายการเปดโอกาสใหภาคสวนท่ีเกี่ยวของเขามามีสวน

รวมกับศูนยฯ อยางไรบาง (มีมาตรการอะไรบาง เชน จัดประชุมชนทุกสัปดาห จัดกิจกรรม
สงเสริมใหความรู) 

9. การดําเนินการสงเสริมการพัฒนาการมีสวนรวมของศูนยฯ ควรเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไข
อยางไร 

ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
10. ทานมีความเห็นวาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนมีจุดเดนหรือจุดแข็ง และจุดดอย 

หรือจุดออนอะไรบาง ควรปรับปรุงอยางไร  
11. ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนโอกาส หรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทชุมชน

อยางมีสมานฉันทมีอะไรบาง  
12. ทานคิดวาการดําเนินงานของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จหรือไม และควรดําเนินการอยางไร

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค  
13. การดําเนินงานของศูนยตองประกอบดวยหลายหนวยงานที่ตองเขามารวมกัน ทานเห็นวา

จะมีแนวทางใดเพ่ือใหหนวยงานท้ังหลายนั้นบูรณาการเขากันได เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

14. หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีใหการสงเสริม และสนับสนุนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมี
สมานฉันทมีหนวยงานใดบาง และใหการสนับสนุนอยางไร 

15. ทานคิดวาศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทสามารถไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนไดหรือไม อยางไร 

16. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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แบบสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 
เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. การดําเนนิการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชน (วิธีปฏิบัติ/รูปแบบท่ีเปนรูปธรรม) ควร

เปนอยางไร  
…………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………… 
2. ปจจัยท่ีจะสงผลสําเร็จตอศูนยฯ ควรมีอะไรบาง  
…………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………….…………………… 
3. ความพึงพอใจของประชาชนมีดานใดบาง 
……………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
4. ปญหาอุปสรรคท่ีควรแกไขมีดานใดบาง 
…………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
5. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดชันีความสอดคลองของเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
 

1. ชื่อผูเชี่ยวชาญ รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 
หัวหนาสาขาวชิาการจัดการชุมชน 
สาขาวิชาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  
2. ชื่อผูเชี่ยวชาญ ดร.รัชฎาพร  เกตานนท แนวแหงธรรม 

อาจารยประจําคณะศกึษาศาสตร 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
3. ชื่อผูเชี่ยวชาญ ดร.ปรีดี  โชติชวง 

อดีตรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกลา 

 
4. ชื่อผูเชี่ยวชาญ พันตํารวจเอก ดร.ณรัชต  เศวตนันท 

อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

 
5. ชื่อผูเชี่ยวชาญ นายเกิดโชค  เกษมวงศจิตร 

ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมการระงับขอพพิาท 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 

การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
  

1. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เดชา  สังขะวรรณ 
ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาอาชญาวทิยา 
   และกระบวนการยุติธรรม 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
2. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท 

ตําแหนง  อาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
สถานท่ีทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นิเวศน  อรุณเบิกฟา 
ตําแหนง  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
 

4. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ดร.ชาติชาย  เชตสุมน 
ตําแหนง  อาจารยคณะนิติศาสตร    
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
 

5. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ดร.ศักรินทร  ชนประชา 
ตําแหนง  อาจารยคณะศึกษาศาสตร 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
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แบบประเมินรูปแบบสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 

 

 
ลํา 
ดับ 

 
 

ประเด็น 

 
ความ

เหมาะสม 

ความเปนไป
ได 

ในการนํา 
ไปปฏิบตั ิ

ความ
สอดคลอง
กับบริบท 

การนําไปใช 
ประโยชน 
ไดจริง 

คาเฉล่ีย ( X ) คาเฉล่ีย( X ) คาเฉล่ีย( X ) คาเฉล่ีย( X ) 
1 หลักการสรางรูปแบบ     
2 ความเช่ือมโยงของรูปแบบ     
3 องคประกอบของกระบวนการดําเนนิงาน 
3.1 ความพึงพอใจ     
3.2 ความโปรงใส     
3.3 ความเปนกลาง     
3.4 การประสานงาน     
3.5 การมีสวนรวม     
3.6 ประชาสัมพันธ     
3.7 ลดข้ันตอน     
3.8 เครือญาติ     
3.9 ความยืดหยุน     
3.10 ความรู     
4 การอธิบายรูปแบบ     
5 ภาพรวมของรูปแบบ     
 
ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

1. รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคมรับรองรูปแบบ “Community Capital Process 
Mediation Restorative” 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท 
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รายชื่อผูรวมสรุปเรียนการพฒันารูปแบบการระงับขอพพิาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท 
วันท่ี 10 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1. นายประภาส  จําเขียน 212 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
2. นายพีรพงษ  โพธ์ิเย็น 19/1 ม.4 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
3. น.ส.นันทนา  รัตนกร 80 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  
4. นางรัตนา  อันจินด 62 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
5. น.ส.เรณู  อุทัยรัตนกิจ 107/ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
6. นางวรวีร  สุขปราการ 71/1 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
7. นางเพชรินทร  เอ่ียมอําไพ 55 ม.1 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
8. นางพัชนีย  ตระกูลบุญ 53 ม.1 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
9. นางสุปราณี  ยอเซฟ 6 ม.1 ต.บางยี่รงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
10. น.ส.บุญชู  เกิดมงคล 66 ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
11. นางสถาพร  บายแสงจันทร 24 ม.12 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
12. น.ส.อําภา  เหมวรรณกุล 83 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
13. นางยุพิน  หล่ังทรัพย 66 ม.5 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
14. นายศิริชัยเบาศิริ 44 ม.1 ต.กระดังงา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
15. นายสมบูรณ  เอ่ียมบุตร 72/2 ม.7 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
16. นางสุวรรณี  บายแสงจันทร 23/1 ม.12 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคร 
17. นายประยูร  ชุมอุระ 20 ม.13 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
18. นางรัชนี  เอกบุญชู 75 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
19. นางธัญรัช  ลิมปนิลชาติ 45 ม.3 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
20. นางเบญจา  คงพิทักษ 12 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
21. นางทองสุข  สวางวงษ 24 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
22. นางรําเพย  สุวรรณ 30/52 ม.13 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
23. นายลวน  ศรีสนอง 74 ม.3 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
24. น.ส.ปราณี  แตงทองแท 31/2 ม.7 ต.กระดังงา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
25. นางนฤมล  เอ่ืยมบุตร 72 ม.2 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
26. นางวรรณรัตน  พิเสฏฐศลาศัย 89 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
27. น.ส.ระวีวรรณ  วงศาโรจน 14 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
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28. นายทองสุข  ศรีภูมิ 7 ม.3 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
29. นายใจ  คงบุตร 73 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
30. นายไกรสอน  สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรม จ.สมุทรสงคราม 
31. น.ส.บุษบา  มีสมบัติ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
32. น.ส.กนัติรา  สีทอง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
33. น.ส.ธัญญพัทธ  นาคทอง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
34. น.ส.นพวรรณ  เหลาชูชัยกุล สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
35. นายสุรินทร  สุริยันต สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 

 

แบบสอบถามสําหรับประชาชน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉนัท 

ชื่อ..................................นามสกุล...............................ตําแหนง......................................................... 
 

ลํา 
ดับ 

ความคิดเหน็ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1 รูปแบบมีความเหมาะสมกับชุมชน      
2 รูปแบบมีความเปนไปไดกบัชุมชน      
3 รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน      
4 รูปแบบสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง      
5 รูปแบบมีความสมบูรณ ครอบคลุมตอความเปน

ชุมชน 
     

6 รูปแบบดังกลาวจะมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
รวดเร็ว สะดวกตอคนในชุมชนจริง 

     

7 ประชาชนในชุมชนสามารถยอมรับรูปแบบ
ดังกลาวไดอยางเปนเอกฉันท 

     

8 รูปแบบดังกลาวมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน 

     

9  บุคลากรตามรูปแบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

10 การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็ง และยัง่ยืน 

     

 
 ขอเสนอแนะ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
      รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และผูนําชุมชนในการใหขอมูลหลัก 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลหลัก 
 

1. นางประกายรัตน ตนธีระวงศ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา 
     การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี (สพส.) 
2. นายปรัชญา  อยูประเสริฐ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม 
3. นายชลัท  ประเทืองรัตนา นักวิชาการผูชํานาญการ สถาบันพระปกเกลา 
4. นายยุทธนา  ภาณุมาภรณ กรรมการมูลนิธิสถาบันศึกษาฯ 
5. นายพิทยา  จินาวัฒน อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
6. นางกรรณิการณ แสงทอง อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
7. วาท่ี ร.ต.ธนกรณ สถานานนท ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองพยาน 
8. นายสมชาย  คมกริส  ผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร 
9. นายวรากร  โสมนะพันธุ ผูอํานวยการกองสงเสริมการระงับขอพิพาท 
10. นายวัลภภ  มาใจ หัวหนากลุมงานสนับสนุนการจัดการความขัดแยง 
11. นายพีรภัทร  บุญรอด  นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการ 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   
12. นายภูชิชย  จารุวัฒน นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการ  
13. นางสาวดวงกมล ตั้งทวีวัฒนา พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
14. นายเศรษฐพร เกษมวงศจิตร พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
15. นางสาวธัญญนรี กุลฉัตรฐานนท พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
16. นายทองสุข  ศรีภูมิ  ประธานศูนยยตุิธรรมชุมชน 
17. นางลาวัลย  เชิดชู  รองประธานศูนยยตุิธรรมชุมชน 
18. น.ส.ระววีรรณ วงศาโรจน เลขาศูนยยุติธรรมชุมชน 
19. นางสุวรรณ ี  บายแสงจันทร กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
20. นายกลํ่า  เหมวรรณกุล กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
21. นางอริสรา    ราชปกษา กรรมการศูนยยตุิธรรมชุมชน 
22. นายพรชัย  เหมาสุข  กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
23. นางสมพร   ดีสวาสดิ ์ กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
24. นางกัญญาณัฐ อมรเทพ  กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
25. นางสมนึก  อูทอง  กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
26. นางองุน  บํารุงศรี  กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
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27. นางสุกัญญา  พิบูลยสวัสดิ ์ กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
28. นางเพชรินทร เอ่ียมอําไพ กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
29. นายบุญทอม  รมจันทร กํานัน 
30. นายชาติชาย  พิลาดี  ผูใหญบาน หมูท่ี 1 
31. นายชาญกิจ  ปทุมสัย  ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
32. นายฉลอง  ศิริรักษ  ผูใหญบานหมูท่ี 3 
33. นายบุญชม  สนธิ  ผูใหญบานหมูท่ี 4 
34. นายไพศาล  เบาทองหลอ ผูใหญบานหมูท่ี 5 
35. นายสมจิต  ธิใย  ผูใหญบานหมูท่ี 6 
36. นายบรรพชิต ศรีเงิน  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 9 
37. นายจนัทรคํา กองมูล  ผูใหญบานหมูท่ี 10 
38. นายกุล  อุตมา  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 1 
39. นายธนวัฒน  เบาทองหลอ ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 5 
40. นายนวลศรี  กันทาเทียม ปลัดหมูท่ี 6 
41. นายช่ืน  เงาเงิน  สารวัตรกํานัน 
42.  นายธวัชชัย  สิงหโพธ์ิ ประธานชุมชน 
43. นายทองสุข  ศรีภูมิ  ประธานศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท 
44. น.ส.นพวรรณ เหลาชูชัยสกุล พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
45. นายไกรสร  สิงหราชวยราพันธ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรม 

     จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิจัยดวยคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
1.   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม สําหรับประธานฯ และกรรมการศูนยฯ 
2. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม สําหรับประชาชน 
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ผลการประมินความสอดคลอง (IOC) ของเคร่ืองมือวิจัยของประธานฯ และกรรมการศูนยฯ 
 

คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
ประเด็น 

 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอด 
คลอง 
(IOC) 

 
แปลผล  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1. ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพพิาท จัดตั้งข้ึนโดย
มีวัตถุประสงคเปนศูนยกลางประสานความ
รวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรมในระดับ
ชุมชน 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

2. กระบวนการยุติธรรมท่ีนํามาใชจําเปนตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและต้ังอยู
บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวาสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมแกกนัได 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

3. การไกลเกล่ียระงับขอพิพาททําใหลด
ข้ันตอนการดําเนินคดี และปริมาณคดีในศาล
ทําใหคูกรณีประหยดัคาใชจาย และระยะเวลา
ในการดําเนินคดี 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

4. ผูไกลเกล่ียมีบทบาทเปนเพียงคนกลางใน
การยุติขอขัดแยงเทานัน้ ไมมอํีานาจตัดสินใคร
ถูกใครผิด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5. การไกลเกล่ียขอพิพาทไมใชการเกล้ียกลอม
ใหสําเร็จโดยการบีบบังคับฝายใดฝายหน่ึง  
ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกล่ีย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

6. การไกลเกล่ียเปนกระบวนการกระทํา
เพื่อใหคูกรณทุีกฝายเกดิความพึงพอใจ และ
ตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
(ตอ) 

ประเด็น 
 

ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ
สอด 
คลอง 
(IOC) 

 
แปลผล  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

7.คุณสมบัติดานความนาเช่ือถือของผูไกล
เกล่ีย มีความสําคัญตอการใหความรวมมือ 
การยอมรับและปฏิบัติตามขอตกลงของคูกรณี 

1 1 1 0 1 0.8 ใชได 

8.การเลือกรูปแบบและวิธีการท่ีนํามาใชไกล
เกล่ียตองคํานงึถึงความเหมาะสมของความ
ขัดแยงนั้นๆ(กลุมเปาหมาย) 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

9.การไกลเกล่ียไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาท่ี
จะใชไดในทุกกรณ ี

1 1 1 1 1 1 ใชได 

10.ผลสัมฤทธ์ิของการไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทคือ การท่ีชุมชนอยูดวยกันอยางสงบสุข 
รักษาความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
(ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

ดานผลกระทบเชิงลบ 

1.ศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทในชุมชนกอใหเกดิ
ความไมสงบสุขใน
ชุมชน 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

2.ศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทในชุมชนกอใหเกดิ
ปญหาดานความสัมพันธ
ของชาวบาน 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

3.ประชาชนในชุมชนไม
เห็นความสําคัญของศูนย
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท
ชุมชน 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

4.ศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนสรางภาระ
ใหคนในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.ศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนทําให
ประเพณีอันดงีามของ
ทองถ่ินสูญหาย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
(ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการพฒันาศักยภาพของชุมชน 
6.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนตระหนักรูถึง
รวมกันอยางมีความสุข 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

7.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนมีความรู
เพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8.การมีศูนยไกลเกล่ียใน
ชุมชนทําใหชมุชนเขมแข็ง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานกึ
รักบานเกดิ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ดานการมีสวนรวม 
10.คนในชุมชนมีสวนรวม
ในการจดักิจกรรมของศูนย
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

11.คนในชุมชนรูสึกเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

12.คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

13.คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การไดรับประโยชนจากศูนย
ไกลเกล่ียขอพพิาทชุมชน 

1 1 1 0 1 0.8 ใชได 

14. มีการกระจายอํานาจใหคน
ในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ 
15.การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาทชุมชน
มีการคํานึงถึงผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

16.มีการรับฟงความคิดเหน็
และขอเสนอแนะของคนใน
ชุมชนท่ีเกีย่วของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

17.ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
(ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

ดานการจัดการของศูนย 
18.มีการปองกนัและเฝา
ระวังผลกระทบดานการ
เกิดคดีความในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

19.มีการรณรงคปลุก
จิตสํานึกใหคนในชุมชน
ตระหนกัรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

20.มีการใหความรูแกคนใน
ชุมชนเร่ืองการปกปองสิทธิ 
และการระงับขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

21.มีการโฆษณาประชา 
สัมพันธกิจกรรมตาง ๆ 
ของศูนยใหคนในชุมชน 
ไดรูอยางท่ัวถึง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

22.คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาทชุมชน 
(ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

1.การมีสวนรวมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาท
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.การชวยประชาสัมพันธ
หรือแนะนําแหลง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
การระงับขอพพิาท 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

3.การใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

4.การติดตามขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยการ
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.การเรียนรูเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

6.การเรียนรูเกีย่วกับการ
อนุรักษภมูิปญญาของ
ชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาท 
โดยชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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ผลการประมนิความสอดคลอง (ICO) ของเคร่ืองมือวิจัยของประชาชน 
 

คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน 
 

ประเด็น 
 

ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

1.การไกลเกล่ียขอพิพาทหมายถึง กระบวนกร
ระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสามเขามาทํา
หนาท่ีเปนคนกลางในการไกลเกล่ียเพ่ือให
คูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจนนําไป 
สูการทําความตกลงกันไดดวยความพึงพอใจ
ท้ังสองฝายในท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.ความสมานฉันทจะเกิดเปนจริงข้ึนไดกด็วย
ความอดทน และความเสียสละของทุกฝาย จน
เกิดความพอใจรวมกนัความเห็นพองตองกนั 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

3.กระบวนการยุติธรรมชุมชนหมายถึง  
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
ในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

4.กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางที่
ใชไดท้ังในศาลและนอกศาล 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามา
ปรับใชกับคดคีวามผิดไมรายแรงเทานัน้ เชน  
คดีลหุโทษเล็กนอย 

1 1 1 0 0 0.6 ใชได 

6.กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนํา 
ผูท่ีไดรับความยอมรับนับถือในชุมชนมา 
เปนผูไกลเกล่ียระหวางคูกรณ ี

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น 
 

ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

7.เคร่ืองมือของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาคือ การใชมาตรการลงโทษทางสังคม 
มาแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชน 
การบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
หมายถึง การอาํนวยความยุตธิรรมท่ีตองการ
ทําใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับการเยยีวยาหรือระงับขอ
พิพาทจนสามารถกลับสูสภาพปกติเชนเดมิ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9. เปาหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันทคือ การสรางความสมานฉันท
ข้ึนในสังคม ซ่ึงตองทําดวยความสมัครใจของ
ทุกฝาย 

1 0 1 1 0 0.6 ใชได 

10.ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 
และไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจาย
ตาง ๆ เชน คาทนาย คาธรรมเนียมตาง ๆ 
รวมท้ังชวยลดเวลาในการยุตขิอขัดแยง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

11.การไกลเกล่ียระงับขอพพิาทเปน
กระบวนการท่ีสามารถแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถรักษา 
สัมพันธภาพ และความสงบสุขของคนใน
ชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอน
หนานัน้ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 



208 

 

คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น 
 

ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

12.การไกลเกล่ียระงับขอพพิาทชวยสงเสริม
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน 
ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

 

ดานผลกระทบเชิงลบ 
1.ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดความไมสงบ
สุขในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของ
ชาวบาน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

3.ประชาชนในชุมชน
ไมเห็นความสําคัญของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

4.ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชนสราง
ภาระใหคนในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.ศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทชุมชนทําให
ประเพณีอันดงีามของ
ทองถ่ินสูญหาย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการพฒันาศักยภาพของชุมชน 
6.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนตระหนักรูถึง
รวมกันอยางมีความสุข 

1 0 1 1 1 1 ใชได 

7.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนมีความรู
เพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8.การมีศูนยไกลเกล่ียใน
ชุมชนทําใหชมุชนเขมแข็ง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9.การมีศูนยไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานกึ
รักบานเกดิ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ดานการมีสวนรวม 
10.คนในชุมชนมีสวนรวม
ในการจดักิจกรรมของศูนย
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

11.คนในชุมชนรูสึกเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

12.คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย 

1 1 1 1 0 1 ใชได 

13.คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การไดรับประโยชนจากศูนย
ไกลเกล่ียขอพพิาทชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

14. มีการกระจายอํานาจใหคน
ในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ 
15.การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาทชุมชน
มีการคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกับชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

16.มีการรับฟงความคิดเหน็
และขอเสนอแนะของคนใน
ชุมชนท่ีเกีย่วของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

17.ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

ดานการจัดการของศูนย 
18.มีการปองกนัและเฝา
ระวังผลกระทบดานการ
เกิดคดีความในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

19.มีการรณรงคปลุก
จิตสํานึกใหคนในชุมชน
ตระหนกัรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

20.มีการใหความรูแกคนใน
ชุมชนเร่ืองการปกปองสิทธิ 
และการระงับขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

21.มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง 
ๆ ของศูนยใหคนในชุมชน
ไดรูอยางท่ัวถึง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

22.คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

1.การมีสวนรวมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาท
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.การชวยประชาสัมพันธ
หรือแนะนําแหลง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
การระงับขอพพิาท 

1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

3.การใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

4.การติดตามขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยการ
ไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.การเรียนรูเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมการไกลเกล่ียระงับ
ขอพิพาทในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

6.การเรียนรูเกีย่วกับการ
อนุรักษภมูิปญญาของ
ชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาท 
โดยชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์  ศรีสาร 
วัน เดือน ป เกิด 1 มิถุนายน 2503 
ท่ีอยูปจจุบัน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม 
 
ประวัติการศึกษา  
2532 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2540 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2550 นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตําแหนงในการทํางาน 

2532 เจาหนาท่ีฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน 
2539 นักพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน 
2540 นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
2546 นักวิชาการยุตธิรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
2555 นักวิชาการยุตธิรรมชํานาญการพิเศษกรมคุมครองสิทธิ 
 และเสรีภาพ 
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