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กำรวิจัยนีจ้ึงจัดท ำขึน้เพื่อ 1) ศึกษำระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้
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เป็นกำรวิจยัเชิงปรมิำณ โดยใชแ้บบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูจำกผูเ้ก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลอืก จ ำนวนรวม 30 แห่ง และน ำมำวิเครำะห์
ทำงสถิติ ประกอบด้วย ควำมถ่ี รอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเสน้
พหคุณู (Multiple Linear Regression) ผลกำรวิจยัพบวำ่ โดยภำพรวม ระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กลีย่ระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนอยูใ่นระดบัมำก โดยดำ้นที่ประสบควำมส ำเรจ็มำกที่สดุคือ งำนดำ้น
กำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท รองลงมำคืองำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท งำนดำ้นกำรให้
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ร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์ ดังนัน้จึงควรมีกำรปรบัปรุงควำมชัดเจนในเรื่องงบประมำณที่จะ
อดุหนนุกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน มีกำรก ำหนดขอบเขตของคดีที่ศนูยไ์กลเ่กลี่ย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนสำมำรถด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยได้ มีกำรเพิ่มแรงจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน  เช่น กำรให้
สวสัดิกำรดำ้นสขุภำพ ดำ้นกำรรกัษำพยำบำล และควรสรำ้งโอกำสใหป้ระชำชนในชุมชนไดเ้ขำ้มำมีสว่นรว่ม 
เช่น กำรจดักำรประชุมประชำคมเพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรรว่มกนัแกไ้ขปัญหำในระดบัชมุชน  
เพื่อเป็นแนวทำงท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลอืกประสบควำมส ำเรจ็มำกยิ่งขึน้ 
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This aims of this research are as follows: (1) the operational success level of Civil 

Dispute Mediation Centers under the alternative justice system policy; and (2) the factors that 
contributed to such success. The research was quantitative, using questionnaire in collecting 
information from people involved in the operation of a total of 30 Civil Dispute Mediation Centers. The 
statistical analyses were performed, consisting of the frequency, percentage, mean, standard 
deviation and multiple linear regression analysis. The overall results showed that the level of 
operational success in the Civil Dispute Mediation Centers was significant. The most successful 
aspect was the job of mediating disputes, followed respectively by public relations on mediating 
disputes, consultation on problems in the community and coordination with government agencies 
and people. The factors that contributed to the success of the centers under the alternative justice 
system policy were clarity of policy, support of the policy and the participation of the public in the 
service. Therefore, clarity improvements should be made on the matter of budgets as a subsidization 
of the operation of centers. The scope of cases in which centers can mediate should be 
determined and the Incentives for workers, such as health and medical care benefits, should be 
increased, and opportunities should be provided for people in the community to participate, such as 
in the form of community meetings to address problems at the community level for greater success 
of the operation of the centers. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เม่ือมนุษยม์ำอยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ระหว่ำงคนในสงัคมมิได ้

ดงันัน้จงึมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งก ำหนดกติกำของกำรอยู่รว่มกนัขึน้ เพ่ือใหก้ำรอยู่อำศยัรว่มกนันัน้ 
เป็นไปอย่ำงสงบสุข ปรำศจำกควำมขดัแยง้ ดงันัน้ ในทุกประเทศจึงไดมี้กำรตรำกฎหมำยขึน้เพ่ือ
เป็นกติกำของกำรอยูอ่ำศยัรว่มกนั ซึ่งกฎหมำยท่ีน ำมำใชบ้งัคบักบัประชำชนทั่วไปนัน้สำมำรถแบง่
ได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ กฎหมำยทำงแพ่ง ซึ่งได้วำงระเบียบควำมเก่ียวพันระหว่ำงบุคคล 
สถำนภำพ สิทธิและหนำ้ท่ีของบคุคลตัง้แต่เกิดจนตำย รวมถึงมีบทบญัญัติของกฎหมำยท่ีถือเป็น
กติกำของกำรอยู่รว่มกนัในเรื่องเก่ียวกบัทรพัย ์เรื่องกำรนิติกรรมสญัญำ หนี ้ครอบครวั และมรดก 
เป็นตน้ และกฎหมำยทำงอำญำเป็นกฎหมำยท่ีก ำหนดว่ำกำรกระท ำในลกัษณะใดเป็นควำมผิด 
และหำกมีกำรกระท ำในลกัษณะดงักล่ำวผูก้ระท ำจะถูกลงโทษในลกัษณะใด โดยมำกกำรกระท ำ
ควำมผิดอำญำนีส้่งผลกระทบต่อชีวิต รำ่งกำย และเสรีภำพของบุคคล ทัง้นีใ้นปัจจุบนั ประมวล
กฎหมำยอำญำ ไดก้ ำหนดโทษของผูท่ี้กระท ำควำมผิดทำงอำญำไว ้5 ประกำรไดแ้ก่ กำรประหำร
ชีวิต กำรจ ำคกุ กำรกกัขงั กำรปรบัและกำรรบิทรพัยส์ิน  

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสงัคมมีกำรขยำยตวั มีจ  ำนวนประชำกรท่ีมำอำศยัอยู่ร่วมกันมำกขึน้ 
ควำมขดัแยง้ในเรื่องตำ่งๆ จึงมีมำกขึน้ตำมไปดว้ย ท ำใหป้ระชำชนมุ่งท่ีจะน ำควำมขดัแยง้ดงักลำ่ว
เขำ้สู่กระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือเป็นหนทำงในกำรยุติควำมขัดแย้งดังกล่ำว ส่ งผลท ำให้มีควำม
ขดัแยง้ทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ เขำ้สูก่ระบวนกำรยตุิธรรมจ ำนวนมำก ในปี พ.ศ. 2562 พบสถิติ
ของจ ำนวนคดีเขำ้สู่กำรพิจำรณำของศำลทัง้สิน้จ  ำนวน 1, 963, 771 คดี แบง่เป็นคดีแพ่ง 1, 305, 
658 คดี และคดีอำญำ 658, 113 คดี (เวิรค์พอยตท์ูเดย,์ 2563, ออนไลน)์ ดว้ยจ ำนวนคดีท่ีเขำ้สู่
กระบวนกำรยตุธิรรมจ ำนวนมำกดงักลำ่ว ท ำใหก้ำรพิจำรณำคดีเป็นไปดว้ยควำมลำ่ชำ้  

ดว้ยเหตุผลดังกล่ำว จึงมีแนวคิดกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกขึน้  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก เขำ้มำช่วยในกำรลดปริมำณคดีท่ีเขำ้สู่กำร
พิจำรณำของศำลลง เน่ืองจำกเห็นว่ำจ ำนวนคดีท่ีเพิ่มขึน้เรื่อยๆ นัน้ ท ำใหมี้จ ำนนคดีมำกกวำ่อตัรำ
ผูพ้ิพำกษำท่ีจะสำมำรถพิจำรณำคดีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดปัญหำคดีควำมคำ้ง
กำรพิจำรณำอยูใ่นศำลเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งนอกจำกจะเกิดควำมเสียหำยตอ่เศรษฐกิจโดยรวมแลว้ 
ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภำพจิตของคูค่วำมจ ำนวนมำกท่ีน ำคดีขึน้สู่ศำล และหวงัว่ำศำลเป็นท่ีพึ่งท่ี
ส  ำคญัในกำรยุติขอ้พิพำทหรือควำมขดัแยง้ดงักล่ำว ดงันัน้ หำกสำมำรถยุติควำมขดัแยง้ในเรื่อง
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เล็กๆนอ้ยๆ ท่ีพอจะตกลงกนัได ้โดยใชก้ระบวนกำรยตุิธรรมทำงเลือก ก็จะท ำใหป้ริมำณคดีท่ีเขำ้สู่
กำรพิจำรณำของศำลลดลง ท ำให้กำรพิจำรณำคดีโดยภำพรวมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  
(สมภำคย ์ตระกำรกลุพนัธ,์ 2552, น. 1)  

อนึ่ง กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ เป็นหนว่ยงำนในสงักดักระทรวงยตุธิรรม ก่อตัง้ขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2546 โดยไดร้บัมอบหมำยใหมี้ภำรกิจในกำรส่งเสริมและพฒันำกลไกกำรระงบัขอ้พิพำท
และกำรจดักำรควำมขดัแยง้โดยเนน้กำรมีส่วนรว่มของเครือข่ำยภำคประชำชนและชมุชน ดงันัน้ 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ จงึไดจ้ดัท ำโครงกำรอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพขึน้ เพ่ือให้
ท ำหน้ำท่ีในกำรเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทในชุมชน อำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพเหล่ำนีโ้ดยส่วนใหญ่เป็นผูน้  ำชมุชน เช่น ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ผูห้ลกัผูใ้หญ่ท่ีคนในชมุชนให้
ควำมเคำรพนบัถือ รวมตวักนัเพ่ือจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในชมุชนขึน้ เพ่ือใหเ้ป็นองคก์รท่ีท ำ
หน้ำท่ีเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียควำมขัดแยง้ท่ี เกิดขึน้ในชุมชน ทั้งนี ้กรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพไดใ้หก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ เช่น กำรจดั
อบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับกฎหมำยในชีวิตประจ ำวนัเบือ้งตน้ กำรอบรมในเรื่องของหลกักำรในกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เพ่ือใหอ้ำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดน้  ำควำมรูท่ี้ไดร้บัไปใชป้ระโยชน์
ในกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทในชมุชนตอ่ไป  

อยำ่งไรก็ตำม กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทโดยศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ท่ีอำสำสมคัรคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพจัดตั้งขึน้นั้น ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ ไม่มีกฎหมำยรองรบั ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทฯ ขำดควำมน่ำเช่ือถือและไม่มีผลบงัคบัไดจ้ริงในทำงปฏิบตัิ เชน่ บำงกรณีหลงัจำก
ท่ีมีกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทกนัแลว้ คูก่รณีกลบัไม่ยินยอมปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีไดจ้ำกกำรไกล่เกล่ีย 
และไม่มีกฎหมำยใดๆ ท่ีจะบังคบัใหคู้่กรณีปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงท่ีไดจ้ำกกำรไกล่เกล่ียได้  ดงันั้น 
ถึงแมมี้กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทกันภำยในชุมชนเสร็จสิน้ไปแลว้ก็ตำม แต่สุดทำ้ยเม่ือฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ ฝ่ำยท่ีได้รบัควำมเสียหำยก็ตอ้งน ำคดีเข้ำสู่กระบวนกำร
ยุติธรรมกระแสหลัก นอกจำกจะไม่ช่วยใหค้วำมยุติธรรมเกิดขึน้แลว้ กลับกลำยเป็นกำรประวิง
เวลำ ท ำใหฝ่้ำยท่ีไดร้บัควำมเสียหำยเขำ้สูก่ระบวนกำรยตุิธรรมกระแสหลกัล่ำชำ้ลง นอกจำกนี ้ยงั
ไม่มีกรอบท่ีชดัเจนว่ำ ควำมขดัแยง้ในเรื่องใดสมควรท่ีจะยตุิลงไดด้ว้ยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หรือ
ควำมขดัแยง้ในเรื่องใดท่ีสมควรเขำ้สู่กระบวนกำรยตุิธรรมกระแสหลกัตัง้แตต่น้ ท ำใหก้ำรไกล่เกล่ีย
ควำมขดัแยง้ในชมุชนกลำยเป็นเครื่องมือท่ีท ำใหค้นท่ีกระท ำควำมผิดกฎหมำยอำญำ ตอ้งกำรเขำ้
สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เพ่ือไม่ตอ้งถูกด ำเนินคดีในทำงอำญำ รวมถึงขอ้สงสยัในควำม



  3 

เป็นกลำงของบคุคลท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำท ดว้ยเหตนีุ ้กำรด ำเนินงำนในโครงกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทจงึไมส่ำมำรถสมัฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได ้

จำกปัญหำดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม จึงได้
ผลักดันให้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ขึน้บังคับใช้ เพ่ือให้
อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในชมุชนรวมตวักนัจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในชมุชนขึน้ 
เพ่ือเป็นองคก์รในกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทในชุมชนท่ีไดม้ำตรฐำนยิ่งขึน้ เป็นองคก์รท่ีท ำหน้ำท่ี
เผยแพรค่วำมรูเ้ก่ียวกบักฎหมำยเบือ้งตน้ในชีวิตประจ ำวนัใหป้ระชำชนในชมุชนไดมี้ควำมรูค้วำม
เขำ้ใจเป็นหลกักำรพืน้ฐำนในกำรด ำเนินชีวิต นอกจำกนี ้เม่ือมีกำรประกำศใชก้ฎหมำยดงักล่ำว ท ำ
ใหมี้กฎหมำยรองรบักำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของศนูยไ์กล่เก ล่ียขอ้พิพำทใน
ชุมชน รวมถึงมีหลักเกณฑต์่ำงๆเก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในชุมชนท่ีมีมำตรฐำน เกิดกำร
ยอมรบัจำกคู่ขดัแยง้ท่ีมีควำมประสงคจ์ะยุติควำมขัดแยง้โดยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมำกยิ่งขึน้ 
เช่น มีกำรก ำหนดใหบุ้คคลท่ีท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพำทตอ้งขึน้ทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียกับกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ทัง้นีบุ้คคลท่ีจะขึน้ทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียได ้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบตัิ
เหมำะสมกบักำรท ำหนำ้ท่ีเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรม
แห่งชำติก ำหนด ไม่เคยเป็นผูต้อ้งรบัโทษโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้  ำคกุ เป็นตน้ นอกจำกนีย้งัมี
กำรก ำหนดเรื่องท่ีสำมำรถน ำมำไกลเ่กล่ียควำมขดัแยง้โดยศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทในชมุชนได ้เช่น 
ตอ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกับท่ีดินท่ีไม่ใช่ขอ้พิพำทเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ เร่ืองควำมขดัแยง้ระหว่ำงทำยำท
เก่ียวกับทรัพย์มรดก หรือข้อพิพำทอ่ืนๆ ท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท เป็นต้น  เม่ือเข้ำสู่
กระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทโดยผูไ้กล่เกล่ียและไดด้  ำเนินกำรไกล่เกล่ียจนบรรลขุอ้ตกลงเป็นท่ี
ยตุขิองทัง้สองฝ่ำยแลว้ ก็จะมีกำรท ำบนัทึกขอ้ตกลง ซึ่งบนัทึกดงักลำ่วมีผลตำมกฎหมำย หำกฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิตำมบนัทึกขอ้ตกลงท่ีไดจ้ำกกำรไกล่เกล่ียในภำยหลงั อีกฝ่ำยอำจย่ืนค ำรอ้ง
ต่อศำลเพ่ือใหศ้ำลออกหมำยบงัคบัคดี เพ่ือให้มีผลปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมบนัทึกขอ้ตกลงไดท้ันที 
โดยไม่ตอ้งมีกำรย่ืนฟ้องตอ่ศำลใหสื้บพยำนในชัน้ศำลอีก ท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพำทฯ ไดร้บัยอมรบัจำกคนในชมุชนมำกยิ่งขึน้ 

ในปัจจุบัน กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ไดผ้ลักดันใหมี้กำรจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำท ในช่วงแรก เป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 86 แห่ง  โดยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครรวมทั้งสิน้ 8 แห่ง 
ภำคเหนือ 10 แห่ง ภำคกลำง 21 แห่ง ภำคตะวันตก 5 แห่ง ภำคตะวันออก 7 แห่ง ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง และภำคใตร้วมทัง้สิน้ 14 แห่ง ในระยะถัดไป กรมคุม้ครองสิทธิและ
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เสรีภำพมีกำรตัง้เป้ำหมำยในกำรขยำยจ ำนวนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้
ครอบคลุม 180 แขวงของกรุงเทพมหำนคร และ 8 , 887 อ ำเภอทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
สงัคมแห่งควำมสมำนฉันท ์สรำ้งวฒันธรรมกำรไกล่เกล่ียในสงัคมไทยไดอ้ย่ำงยั่งยืน  (แนวหนำ้, 
2564)  

ดังท่ีกล่ำวไปแล้วว่ำ วัตถุประสงคข์องกำรจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทฯ ก็เพ่ือให้คู่
ขดัแยง้ในชุมชนไดมี้ทำงเลือกในกำรยุติควำมขดัแยง้ของตนเอง โดยไม่ตอ้งขึน้โรงขึน้ศำล ควำม
ขดัแยง้สำมำรถยตุิลงไดด้ว้ยควำมรวดเรว็ ประหยดัทัง้เวลำและคำ่ใชจ้่ำย ดว้ยเหตนีุ ้กำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทในชุมชนยิ่งประสบควำมส ำเร็จมำกเท่ำใด กำรลดปริมำณของคดีท่ีจะเขำ้สู่กระบวนกำร
ยุติธรรมกระแสหลกัก็จะเกิดประสิทธิผลมำกเท่ำนัน้ ดงันัน้ จึงมีขอ้พิจำรณำถึงกำรศึกษำปัจจัย
ต่ำงๆ ท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทฯ เพ่ือจะได้ผล
กำรศกึษำนัน้มำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำปรบัปรุงใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ประสบควำมส ำเรจ็ สำมำรถสมัฤทธ์ิผลของกำรปฏิบตังิำนอยำ่งมีประสิทธิภำพย่ิงขึน้ตอ่ไป  

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่ำวมำ ท ำใหผู้ว้ิจยัมีควำม
สนใจท่ีจะท ำกำรศกึษำวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก” จงึเป็นท่ีมำของกำรศกึษำครัง้นี ้

1.2 จุดประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  
2. เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท

ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

1.3 ประโยชนท์ีค่วาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือน ำขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนจ์ำกกำรวิจยั ไปเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บั กรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภำพ ในกำรพัฒนำด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำย
ระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

2. เพ่ือน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรวิจยั ไปใชใ้นกำรพฒันำ วำงแผน ปรบัปรุง และก ำหนดแนว
ทำงกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกอยำ่งมีคณุภำพและ
มีประสิทธิภำพตอ่ไป 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศกึษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก โดยก ำหนดขอบเขตกำรวิจยัท่ีส  ำคญั
ดงันี ้

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในกำรศกึษำวิจยันีผู้ศ้กึษำก ำหนดขอบเขตดำ้นเนือ้หำไวด้งัตอ่ไปนี ้

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยยตุธิรรมทำงเลือก ประกอบไปดว้ย 
1) ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย 
2) ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย 
3) ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำน 
4) ดำ้นสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำน 
5) ดำ้นกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ 
6) ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน 
7) กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรกัษำผลประโยชน ์
8) กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
กำรศึกษำครัง้นีมุ้่งประเมินผลระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย์

ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกใน 4 ดำ้น ดงันี ้
1) ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
2) ดำ้นประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 
3) ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 
4) ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา 
ในกำรศึกษำเก่ียวกับ “ปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่

เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำ
ระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย ์ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือก ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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1.4.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
ขอบเขตดำ้นพืน้ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนท่ีเปิดท ำ

กำรแลว้ ซึ่งในปัจจบุนัเปิดท ำกำรรวมทัง้สิน้ 86 ศนูย ์เม่ือใชส้ภำพภูมิศำสตรเ์ป็นเกณฑใ์นกำรแบง่
จะสำมำรถจงัหวดัไดเ้ป็น 1 จงัหวดัและ 6 ภำค ไดแ้ก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวนัตก ภำคตะวนัออก ภำคตะวนัออก เฉียงเหนือ และภำคใต ้ 

1.5 สมมตฐิานการวิจัย 
กำรศึกษำเก่ียวกับ “ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก” ผูว้ิจยัตัง้สมมติฐำนของกำรวิจยัเอำไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

สมมุติฐานที่ 1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ 
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 1.1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 1.2 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 1.3 ควำมขัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 1.4 ควำมขัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 2 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 2.1 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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สมมติฐำนท่ี 2.2 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกับ
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 2.3 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 2.4 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสัมพันธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 3 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมตฐิำนท่ี 3.1 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท 

สมมตฐิำนท่ี 3.2 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมตฐิำนท่ี 3.3 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำรให้
ค  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมตฐิำนท่ี 3.4 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 4 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 4.1 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูย ์ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท 
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สมมติฐำนท่ี 4.2 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 4.3 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 4.4 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 5 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 5.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 5.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 5.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำรให้
ค  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 5.4 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 6 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 6.1 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 



  9 

สมมติฐำนท่ี 6.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 6.3 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 6.4 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 7 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 7.1 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่
ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 7.2 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่
ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 7.3 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่
ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 7.4 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่
ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 8 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐำนท่ี 8.1 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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สมมติฐำนท่ี 8.2 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 8.3 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 8.4 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

1.6 นิยามศัพทเ์ชิงปฏิบัติการ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ หมำยถึง กำรน ำกิจกรรมของรฐัอนัหมำยถึงนโยบำยระบบ

ยุติธรรมทำงเลือก โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย ์ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนและมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยไวล้่วงหนำ้ มำด ำเนินกำรใหส้  ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยดั  

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ หมำยถึง ปัจจยัท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยุติธรรมทำงเลือกไปปฏิบตัิ ประกอบดว้ย 8 ดำ้น ไดแ้ก่  ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ดำ้นกำร
สนบัสนนุนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน ดำ้นสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน ดำ้นกำร
มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรมีส่วนรว่ม
ของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล  

ความชัดเจนของนโยบาย  หมำยถึง ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำม
นโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก มีวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้อย่ำงชดัเจน บคุลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทมีคณุสมบตัท่ีิชดัเจน มีกลุม่เปำ้หมำยท่ีมำใชบ้รกิำรของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนอย่ำงชัดเจน และมีขอบเขตของข้อพิพำทท่ีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน
สำมำรถไกล่เกล่ียไดอ้ย่ำงชดัเจน มีทรพัยำกรท่ีใชใ้นศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำง
ชดัเจน ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

การสนับสนุนนโยบาย หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำย
ระบบยุติธรรมทำงเลือกไดร้บักำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
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กระทรวงยุติธรรม เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตัิงำนในศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ผูไ้กล่เกล่ียขอ้
พิพำท อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในชมุชน และประชำชนในชมุชน เป็นอยำ่งดี 

ความซับซ้อนในการบริหารงาน หมำยถึง กำรท่ีศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกตอ้งประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหลำยหน่วยงำน ท่ีมี
บทบำทในกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม
นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกรวมถึงไดร้บัมอบหมำยภำรกิจจำกแต่ละหน่วยงำนเป็นจ ำนวน
มำก ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิภำรกิจกวำ้งขวำง แตศ่นูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ยงั
สำมำรถด ำเนินงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ส่ิงจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หมำยถึง กำรท่ีอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ
ประจ ำศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกมีควำม
ภำคภูมิใจในตนเองท่ีไดท้  ำประโยชนแ์ก่สงัคม เป็นท่ีภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและคนใกลช้ิด 
ตลอดจนได้รับควำมเคำรพนับถือจำกคนในชุมชน กำรได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นอำสำสมัคร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพดีเด่น และกำรได้รบัรำงวัลเชิดชูเกียรติในฐำนะผู้ท  ำประโยชนใ์ห้แก่
กระทรวงยตุิธรรม ท ำใหมุ้่งมั่นในกำรท ำประโยชนแ์ก่ชมุชนในฐำนะอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพเป็นอยำ่งดี 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม
นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกเกิดขึน้จำกกำรท่ีประชำชนหรืออำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพรวมกลุ่มกันไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน ริเริ่มจดัตัง้ขึน้ จำกนัน้ท ำกำรขึน้ทะเบียนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และด ำเนินงำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนประสบควำมส ำเรจ็ 

การมีส่วนร่วมของชุประชาชนในการด าเนินงาน หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกด ำเนินงำนโดยกลุ่มประชำชนในชมุชน ท่ีกำร
กระท ำกำรออกมำในลกัษณะของกำรท ำงำนรว่มกันท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรร่วม ควำม
สนใจรว่ม มีโอกำสแสดงทศันะ แสดงควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคดิเห็นดงักล่ำว ไปประกอบในกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจของรฐัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของชมุชน โดย
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้รูปแบบทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร แบง่เป็น 4 ระดบัชัน้ไดแ้ก่ กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ กำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน 
กำรมีสว่นรว่มในกำรรกัษำผลประโยชน ์และกำรมีส่วนรว่มในกำรประเมินผล ซึ่งผลกำรด ำเนินงำน
ดงักลำ่วประสบควำมส ำเรจ็เป็นท่ีนำ่พงึพอใจสงู 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ หมำยถึง กำรท่ีประชำชนใน
ชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำย
ระบบยตุธิรรมทำงเลือกโดยประชำชนสำมำรถขอรบับรกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเพ่ือยตุิควำมขดัแยง้ 
ขอรบัค ำปรกึษำกฎหมำยเบือ้งตน้ ขอควำมช่วยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับรกิำรจำกหน่วยงำนตำ่งๆ
ของกระทรวงยตุธิรรมเป็นจ ำนวนมำก  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล หมำยถึง กำรท่ีประชำชนในชุมชน
เขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม
นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก เช่น เข้ำประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน กำรเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปรบัปรุง
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของศนูย ์เป็นตน้ 

ผลการปฏิบัตงิาน หมำยถึง ผลของกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทในชมุชน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก โดยอำสำสมคัร
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้แก่ ผลของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท ด้ำนกำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐั ดำ้นเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำย ดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำ
ภำยในชมุชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท  

งานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาท หมำยถึง กำรมีจ ำนวนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภำพท่ีเป็นคนกลำงไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเพิ่มขึน้ มีประชำชนเขำ้มำใชบ้ริกำรดำ้นกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทมำกขึน้ และมีผลส ำเรจ็ของกำรจดักำรควำมขดัแยง้เพิ่มขึน้ 

งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  หมำยถึงศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกไดร้บักำรสนบัสนนุและกำรตอบ
รบัเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยในของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม หำกมี
ระดบัควำมส ำเร็จมำก แสดงว่ำ ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนไดด้  ำเนินกำรประสำนงำน
และไดร้บักำรสนบัสนนุจำกหนว่ยงำนภำยในของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นอยำ่งดี  

งานด้านการให้ค าปรึกษาปัญหาภายในชุมชน  หมำยถึง กำรให้ค  ำแนะน ำแก่
ประชำชนเพื่อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ หรือยตุคิวำมขดัแยง้โดยไมต่อ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรยตุธิรรม 

งานด้านการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพพิาท หมำยถึงศนูยไ์กลเ่กล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกไดด้  ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู ้ผำ่นส่ือประชำสมัพนัธใ์นรูปแบบตำ่งๆ เป็นอยำ่งดี  
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ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน หมำยถึง สถำนท่ีท่ีคนในชุมชนขึน้ทะเบียนกับกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ เป็นอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพจัดตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นสถำนท่ี
พบปะกนัระหว่ำงอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ หรือคนในชมุชนมำพบปะอำสำสมคัรเพ่ือ
ขอรบับรกิำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทในชมุชน 



 
 

บทที ่2 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กำรศกึษำเรื่อง ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ผูว้ิจยัไดด้  ำเนินกำรคน้ควำ้แนวคิด ทฤษฎี 
และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นพืน้ฐำนในกำรศกึษำวิจยัตอ่ไป ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบันโยบำยสำธำรณะ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักำรมีสว่นรว่มของประชำชน 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนกำรยตุธิรรมทำงเลือก  
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
6. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน 
7. แนวคิดเก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทตำมนโยบำย

ระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
8. งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

จำกกำรศกึษำพบว่ำมีนกัวิชำกำรชำวไทยและชำวตำ่งประเทศไดใ้หค้วำมหมำยของ
ค ำวำ่นโยบำยสำธำรณะสอดคลอ้งกนัดงัตอ่ไปนี ้

ค ำว่ำ “นโยบำย” (Policy) มำจำกศพัทว์่ำ “นย+อุบำย” หมำยถึง แนวทำงหรือ
อบุำยท่ีชีท้ำงไปสู่วตัถปุระสงค ์ส่วนค ำวำ่ “Policy” หมำยถึง แนวทำงปฏิบตัิของบำ้นเมืองหรือ หมู่
ชน มำจำกรำกศัพท์ภำษำกรีก “Polis” ซึ่งหมำยถึง เมืองหรือรัฐ ดังนั้นนโยบำยจึงหมำยถึง 
หลกักำรและวิธีปฏิบตัิซึ่งถือเป็นแนวด ำเนินกำร เป็นขอ้เสนอเก่ียวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
บคุคล กลุ่มบคุคล หรือรฐับำล เป็นขอ้ควำมทั่วไปท่ีอธิบำยถึงวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งกำรจะบรรลตุำม
แนวทำงด ำเนินงำน เป็นกำรกระท ำท่ีไตร่ตรองและลึกซึง้ของผูบ้ริหำรระดบัสูง เป็นกรอบพืน้ฐำน 
และแนวทำงชุดหนึ่งซึ่งครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจภำยใตก้รอบแนวคิดรวมของบริษัท 
ดังนั้น นโยบำยจึงหมำยถึง ข้อควำมท่ีให้แนวทำงส ำหรบักำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนหรือแผนงำน ซึ่งเป็นกรอบท่ีก ำหนดขึน้เพ่ือใชใ้นกำรกระท ำหรือกำรปฏิบัติโดยมีกำร
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ก ำหนดเป้ำหมำยไวล้่วงหน้ำ โดยไม่จ  ำกัดว่ำเป็นของรฐับำล หรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง
โดยเฉพำะ (จมุพล หนิมพำนิช, 2552, น. 5)  

Ira Sharkansky (1970, p. 1) นโยบำยสำธำรณะ คือ กิจกรรมท่ีกระท ำโดย
รฐับำลซึ่งครอบคลมุหนึ่งกิจกรรมทัง้หมดของรฐับำล  

Thomas R. Dye (1984, p. 1) นโยบำยสำธำรณะ คือ สิ่ ง ท่ีรัฐบำลเลือกจะ
กระท ำหรือไมก่ระท ำ ในสว่นท่ีจะกระท ำครอบคลมุกิจกรรมตำ่ง ๆ ทัง้หมดของรฐับำลทัง้กิจกรรมท่ี
เป็นกิจวตัรและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในบำงโอกำส 

James E. Anderson (1994, p. 5-6) นโยบำยสำธำรณะ คือ แนวทำงกำรปฏิบตัิ
หรือกำรกระท ำซึ่งมีองคป์ระกอบหลำยประกำร ได้แก่  ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระท ำท่ีจะต้อง
รบัผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมำยชัดเจนว่ำ สิ่งใดท่ีจะตอ้ง
กระท ำใหส้  ำเร็จ มิใชส่ิ่งท่ีรฐับำลเพียงแตต่ัง้ใจกระท ำหรือเสนอใหก้ระท ำเทำ่นัน้ เป็นกำรจ ำแนกให้
เห็นควำมแตกต่ำงท่ีชัดเจนระหว่ำงนโยบำยกับ กำรตดัสินใจของรฐับำล ซึ่งเป็นประเด็นส ำคัญ
ระหวำ่งกำรเลือกทำงเลือกท่ีตอ้งเปรียบเทียบกนั (Competing Alternatives)  

Carl J. Friedrich (1963, p. 70) นโยบำยสำธำรณะ คือ ชดุของขอ้เสนอเก่ียวกับ
กำรกระท ำของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรฐับำลภำยใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยปัญหำ อุปสรรค
และโอกำส นโยบำยจะถกูน ำเสนอเพ่ือน ำไปใชป้ระโยชนใ์นกำรแกไ้ขปัญหำของประชำชน โดยมุ่ง
ท่ีจะกระท ำใหบ้รรลเุปำ้หมำย 

David Easton (1953, p. 129) นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง อ ำนำจในกำร
จัดสรรค่ำนิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ท่ีมีอ ำนำจในกำรจัดสรร ก็คือ รัฐบำลและสิ่งท่ีรัฐบำล
ตดัสินใจท่ีจะกระท ำหรือไมก่ระท ำเป็นผลมำจำก “กำรจดัสรรคำ่นิยมของสงัคม” 

จำกควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะดงัท่ีกล่ำวมำ ผูว้ิจยัขอใหค้วำมหมำยของค ำ
ว่ำ นโยบำยสำธำรณะ ในกำรศึกษำครัง้นี ้หมำยถึง กิจกรรมของรฐัอนัหมำยถึงนโยบำยยุติธรรม
ทำงเลือก โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในชมุชน และมีกำร
ก ำหนดเปำ้หมำยไวล้ว่งหนำ้  

2.1.2 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ (2540, น. 12–15) อธิบำยถึงวิธีกำรแบ่งประเภทของ

นโยบำยสำธำรณะออกเป็นดงัตอ่ไปนี ้
1) แบ่งตำมกำรเน้นเนื ้อหำสำระหรือวิธีปฏิบัติของนโยบำย  (Substantive or 

Procedural Policies) นโยบำยท่ีเน้นเนือ้หำสำระ  หมำยถึง นโยบำยท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีรัฐบำลจะ
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กระท ำส่วนนโยบำยท่ีเน้นวิธีปฏิบัตินัน้ตรงกันขำ้มเป็นกำรเนน้ว่ำใครมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำร
ปฏิบตัติำมนโยบำยหรือวิธีกำรปฏิบตัติำมนโยบำย 

2) แบ่งตำมลักษณะเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมของนโยบำย  (Liberal or 
Conservative Policies) นโยบำยเชิงเสรีนิยม หมำยถึง นโยบำยท่ีเนน้บทบำทของรฐับำลในกำร
เปล่ียนแปลงทำงสงัคม โดยเนน้แนวทำงกำรสรำ้งควำมเป็นธรรมในสงัคมมำกขึน้  ในทำงกลบักัน
นโยบำยเชิงอนุรักษ์นิยมจะคัดค้ำนบทบำทของรัฐบำลดังกล่ำว  แต่จะมีควำมพอใจในสภำพ
ปัจจบุนัหรือชอบท่ีจะใหมี้กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงชำ้ๆ ตำมกระบวนกำรเปล่ียนแปลงตำมธรรมชำติ
มำกกวำ่กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเรว็ 

3) แบ่งตำมกำรเน้นเชิงวัตถุหรือเชิงสัญลักษณ์ของนโยบำย  (Material or 
Symbolic Policies) นโยบำยท่ีเนน้เชิงวตัถุ หมำยถึง นโยบำยของรฐับำลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
ประชำชนในดำ้นวัตถุท่ีจะมีผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง  ส่วนนโยบำยท่ีเน้นเชิงสัญลักษณ ์
ไดแ้ก่ นโยบำยท่ีไม่เก่ียวกบัทำงวตัถุ และไม่มีผลกระทบโดยตรงตอ่ประชำชน แตอ่ำจมีผลกระทบ
ในทำงจิตวิทยำ 

4) แบ่งตำมควำมสำมำรถในกำรระบุกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จำกนโยบำย  
นโยบำยของรฐับำลประเภทดงักล่ำวอำจแบ่งออกเป็นนโยบำยเก่ียวกบัสินคำ้เพ่ือประชำชน  หรือ
ระบุกลุ่มผูไ้ดร้บัประโยชนไ์ม่ได้ (Collective of Indivisible Goods Policy) และนโยบำยเก่ียวกับ
สินค้ำเพ่ือกลุ่มบุคคลหรือสำมำรถระบุกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ได้  (Private or Divisible Goods 
Policy)  

5) แบ่งตำมผลกระทบต่อสังคม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เก่ียวข้องในกำร
ก ำหนดนโยบำย วิธีกำรแบ่งประเภทของนโยบำยดงักล่ำว อำจแบ่งนโยบำยออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่  

(1) นโยบำยกระจำยผลประโยชน์ (Distributive Policy) หมำยถึง นโยบำย
ของรฐับำลท่ีมุง่กระจำยบรกิำรหรือผลประโยชนใ์หแ้ก่กลุม่คนบำงกลุม่ของประเทศ 

(2) นโยบำยผลประโยชนใ์หม่ (Redistributive Policy) หมำยถึง นโยบำยท่ี
รฐับำลมีควำมตัง้ในท่ีจะจดัสรรควำมมั่งคั่ง  รำยได ้ทรพัยส์ิน หรือสิทธิระหว่ำงชนชัน้ต่ำงๆ ของ
ประเทศ เพ่ือใหมี้กำรกระจำยอยำ่งเป็นธรรมมำกยิ่งขึน้ 

(3) น โยบำยกำรให้ประชำชนควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  (Self – 
Regulative Policy) หมำยถึง นโยบำยของรฐับำลท่ีใหก้ลุม่วิชำชีพตำ่งๆ ควบคมุพฤตกิรรมกนัเอง 
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(4) นโยบำยกำรควบคุมพฤติกรรมของประชำชน เพ่ือรกัษำควำมสงบและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสังคม  โดยทั่ วไปมักจะก ำหนดวิธีกำรควบคุม  2 ลักษณะคือ 
ก ำหนดใหต้อ้งกระท ำและหำ้มมิใหก้ระท ำ ตวัอย่ำงของนโยบำยท่ีก ำหนดใหต้อ้งกระท ำก็มี  เช่น
นโยบำยเก่ียวกบักำรรบัรำชกำรทหำร ซึ่งก ำหนดใหผู้ช้ำยไทยทกุคนท่ีอำยคุรบ 20 ปีบรบิรูณ ์และมี
รำ่งกำยจิตใจท่ีสมประกอบจะตอ้งไปรบักำรคดัเลือกเพ่ือรบัรำชกำรทหำร ถำ้ผูใ้ดไมป่ฏิบตัติำมโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควรก็มีควำมผิด  ส่วนนโยบำยท่ีห้ำมไม่ให้กระท ำส่วยใหญ่จะก ำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมำยอำญำ 

2.1.3 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
มณีรัตน์ สุวรรณวำรี  (2555, ออนไลน์) ได้สรุปควำมส ำคัญของนโยบำยว่ำ มี

ควำมส ำคญัตอ่ทัง้ผูก้  ำหนดนโยบำย ผูเ้ป็นกลุม่เปำ้หมำยของนโยบำย อนัหมำยถึงประชำชน และ
ท่ีส ำคญันโยบำยยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรบรหิำรประเทศของรฐับำลอีกดว้ย ดงันี  ้

ประกำรแรก ควำมส ำคญัของนโยบำยท่ีมีตอ่ผูก้  ำหนดนโยบำย รฐับำลท่ีสำมำรถ
ก ำหนดนโยบำยใหส้อดคลอ้งกับ ควำมตอ้งกำรของประชำชน และสำมำรถน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ
จนประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จะไดร้บัควำมเช่ือถือและควำมนิยม
จำกประชำชน ส่งผลใหร้ฐับำลดงักล่ำวมีโอกำสในกำรด ำรงอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศยำวนำน
ขึน้ 

ประกำรท่ี 2 ควำมส ำคญัของนโยบำยท่ีมีตอ่กลุ่มเป้ำหมำยของนโยบำยหรือต่อ
ประชำชนนั่นเอง นโยบำยสำธำรณะเป็นผลผลิตทำงกำรเมืองเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ประชำชน ดงันัน้ประชำชนสำมำรถแสดงออกซึ่งควำมตอ้งกำรของพวกเขำผำ่นกลไกทำงกำรเมือง
ตำ่ง ๆ เช่น ระบบรำชกำรนกักำรเมือง ควำมตอ้งกำรดงักล่ำวจะถูกน ำเขำ้สู่ระบบกำรเมืองไปเป็น
นโยบำยสำธำรณะ เม่ือมีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิและไดผ้ลตำมเปำ้ประสงค ์ก็จะท ำใหป้ระชำชน
มีสภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 

ประกำรท่ี 3 ควำมส ำคัญของนโยบำยในฐำนะท่ีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
ประเทศของรฐับำล ประกอบดว้ย เป็นเครื่องมือส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำประเทศ, 
ในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน, ในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีส ำคญัของประชำชน, เป็นกำร
ใชอ้  ำนำจของรฐับำลเพ่ือจดัสรรค่ำนิยมทำงสงัคม , ในกำรเสริมสรำ้งควำมเป็นธรรมในสงัคม, ใน
กำรเสริมสรำ้งควำมเสมอภำคในโอกำสแก่ประชำชน, ในกำรกระจำยรำยไดใ้หแ้ก่ประชำชน, ใน
กำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ชนบท , ในกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี , ในกำรอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มในกำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยภำยในประเทศ, ในกำรรกัษำควำมมั่นคงของประเทศ, 
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ในกำรเจริญสัมพันธภำพระหว่ำงประเทศ , ในกำรรกัษำผลประโยชนร์ะหว่ำงประเทศ , ในกำร
สง่เสรมิกำรลงทนุและกำรจำ้งงำนในประเทศ, ในกำรคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องประชำชน, ในกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม, ในกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนอย่ำง
เสมอภำคและทั่วถึง, ในกำรพัฒนำชุมชนเมือง, ในกำรอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของชำติ, ในกำร
พฒันำระบบประชำธิปไตยใหมี้เสถียรภำพมั่นคง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
นโยบำยเป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญของรฐับำลในกำรบริหำรและพัฒนำประเทศทั้งในทำง

สงัคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง แต่นโยบำยจะมีควำมสมบูรณ์ก็ต่อเมือไดร้บักำรน ำไปปฏิบตัิให้
ปรำกฏจริง เพรำะนโยบำยมิใช่เป็นสิ่งท่ีแสดงเจตจ ำนงหรือควำมตัง้ใจของรฐับำลท่ีจะกระท ำ
หรือไม่กระท ำสิ่งใดเท่ำนัน้ แต่จะตอ้งครอบคลุมถึงกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิใหป้รำกฏจริงดว้ย 
ฉะนัน้นโยบำยแมจ้ะมีควำมสมบูรณเ์พียบพรอ้มไปดว้ยหลกัวิชำกำรแตถ่ำ้ไม่ไดน้  ำไปปฏิบตัิแลว้
นโยบำยนัน้ก็เปรียบเสมือนแผ่นกระดำษธรรมดำเท่ำนัน้  ในท ำนองเดียวกันนโยบำยนัน้แมว้่ำจะ
เป็นนโยบำยท่ีดีและน่ำเช่ือถือ แต่ถำ้น ำไปปฏิบตัิอย่ำงไม่ถกูตอ้ง จริงจงั ภำยใตส้ภำวกำรณท่ี์ไม่
เอือ้อ ำนวยแล้วนโยบำยนั้นก็ไม่สำมำรถประสบควำมส ำเร็จหรือบรรลุเป้ำหมำยได้  ดังนั้น จึงมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งท ำกำรศึกษำเก่ียวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เพ่ือคน้หำกรอบแนวคิด และ
สำมำรถน ำไปด ำเนินงำนใหบ้รรลเุปำ้ประสงคท่ี์พึงปรำรถนำจงึเป็นสิ่งท่ีส  ำคญัท่ีสดุในกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะ 

2.2.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
Jeffrey L. Pressman & A. Widavsky (1979, p. 13) ไดใ้ห้ควำมหมำยว่ำ กำรน ำ

นโยบำยไปปฏิบตัิ คือ กำรศกึษำเก่ียวกับควำมสำมำรถท่ีจะผลกัดนัใหก้ลไกทัง้หมดปฏิบตัิงำนให้
บรรลตุำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว ้

Walter Williams (1971, p. 144) ไดใ้หค้วำมหมำยว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ คือ 
ควำมพยำยำมท่ีจะตดัสินควำมสำมำรถขององคก์ำรในกำรรวบรวมคน และทรพัยำกรในหน่วยงำน
หนึ่งๆ และพยำยำมกระตุน้ใหบ้คุลำกรปฏิบตังิำนใหบ้รรลผุลส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์ององคก์ำร 

วรเดช จันทรศร (2554, น. 16) ไดใ้ห้ควำมหมำยว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ คือ 
กำรศึกษำเก่ียวกับองคก์ำรท่ีรบัผิดชอบว่ำ สำมำรถน ำและกระตุน้ให้ทรพัยำกรทำงกำรบริหำร 
ตลอดจนกลไกท่ีส ำคญัทัง้มวล ปฏิบตังิำนใหบ้รรลตุำมนโยบำยท่ีระบไุวห้รือไม ่แคไ่หน เพียงใด 
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สมพิศ สขุแสน (2551, น. 13) ใหค้วำมหมำยกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ คือ กำรศกึษำ
เก่ียวกับสมรรถนะขององคก์ำร ทัง้บุคคล และกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบำยว่ำจะสำมำรถใช้
ทรพัยำกรทำงกำรบรหิำรทัง้มวลปฏิบตังิำนใหบ้รรลเุปำ้หมำยของนโยบำยท่ีระบไุวห้รือไมเ่พียงใด 

จำกควำมหมำยดงักล่ำวมำขำ้งตน้ ในกำรศึกษำครัง้นี ้ผูศ้ึกษำใหค้วำมหมำยของ 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ หมำยถึง กำรน ำกิจกรรมของรฐัอนัหมำยถึงนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก 
โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในชุมชน และมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยไวล้่วงหนำ้ มำด ำเนินกำรใหส้  ำเร็จลลุ่วงตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และประหยดั  

2.2.2 ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์ (2549, น. 410 – 413) ได้อธิบำยถึงควำมส ำคัญของกำรน ำ

นโยบำยไปปฏิบตั ิซึ่งสำมำรถ สรุปไดด้งันี ้ 
1) ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้มตอ่ผูต้ดัสินใจนโยบำย ในกรณีท่ีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิประสบควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำประสงค์ของนโยบำย จะส่งผลให้ผู้ตัดสินใจนโยบำยได้รับควำมเช่ือถือศรัทธำจำก
ประชำชน เพรำะไดท้  ำกำรตดัสินใจเลือกนโยบำยท่ีถกูตอ้งและเลือกหน่วยปฏิบตัท่ีิเหมำะสมซึ่งจะ
เป็นผลดีตอ่อนำคตทำงกำรเมืองของผูต้ดัสินใจนโยบำย ในทำงตรงกนัขำ้มถำ้หำกกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบตัิประสบควำมลม้เหลว จะส่งผลใหผู้ต้ดัสินใจนโยบำยถกูต ำหนิหรือวิพำกษ์วิจำรณใ์นทำง
ลบจำกประชำชน ทั้งต่อกำรตัดสินใจเลือกนโยบำยท่ีไม่เหมำะสม และควำมบกพร่องในกำร
มอบหมำยใหห้น่วยปฏิบตัิท่ีไม่เหมำะสมเป็นผูร้บัผิดชอบ ถึงแม้วำ่กำรตดัสินใจเลือกนโยบำยจะ
ถกูตอ้ง แตเ่ม่ือกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัลิม้เหลว ยอ่มแสดงวำ่ผูต้ดัสินใจในฐำนะผูน้  ำทำงกำรเมือง
ท่ีควบคุมก ำกับดูแลหน่วยปฏิบัติมีควำมบกพร่องดว้ยและจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมลม้เหลว
ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ ปรำกฏกำรณ์นีจ้ะส่งผลทำงลบต่ออนำคตทำงกำรเมืองของผู้ตดัสินใจนโยบำย
โดยตรง 

2) ควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิจะส่งผลกระทบ
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมต่อกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ จะท ำให้ปัญหำของกลุ่ม เป้ำหมำยได้รับกำรแก้ไขด้วยดี 
กลุ่มเป้ำหมำยจะมีควำมพอใจต่อผลงำนของผูต้ัดสินใจนโยบำยหรือรฐับำลท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ 
ในทำงตรงขำ้ม ถ้ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิประสบควำมล้มเหลว ปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำยจะ
ไม่ไดร้บักำรแก้ไขกลุ่มเป้ำหมำยจะยังคงเรียกรอ้งใหร้ฐับำลเร่งรดัหำมำตรกำรใหม่ในกำรแก้ไข
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ตอ่ไป และสภำพปัญหำอำจจะยิ่งทวีคูณควำมรุนแรงขึน้ ท ำใหก้ำรแก้ไขตอ้งใชเ้วลำและตน้ทุน
สงูขึน้ดว้ย และจะท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยขำดควำมเช่ือถือศรทัธำต่อรฐับำล ท ำใหแ้นวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำของรฐับำลยุง่ยำกมำกขึน้ 

3) ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มตอ่หนว่ยปฏิบตั ิ

ในกรณีท่ีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค ์หน่วย
ปฏิบตัิจะไดร้บัควำมเช่ือถือและควำมไวว้ำงใจทัง้จำกผูก้  ำหนดนโยบำยและกลุ่มเปำ้หมำยว่ำเป็น
หน่วยปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ซึ่งผู้ก ำหนดนโยบำยอำจให้รำงวลัตอบแทนเพ่ือเป็น
ขวญัก ำลงัใจ ในทำงตรงขำ้มถำ้หำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิประสบควำมล้มเหลว หน่วยปฏิบตัิ
จะถกูต ำหนิทัง้จำกผูก้  ำหนดนโยบำยและกลุ่มเปำ้หมำยท่ีเก่ียวขอ้งวำ่ท ำงำนอย่ำงไรป้ระสิทธิภำพ 
ซึ่งอำจท ำใหผู้ร้บัผิดชอบหนว่ยปฏิบตัิตอ้งถกูลงโทษหรือมิไดร้บักำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบก็ได ้

4) ควำมคุม้ค่ำของกำรใช้ทรพัยำกร เน่ืองจำกประเทศทุกประเทศมีทรพัยำกร
จ ำกัดดังนั้น ถ้ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติประสบควำมส ำเร็จ  ตำมเป้ำประสงค ์แสดงว่ำกำรใช้
ทรพัยำกรมีควำมคุม้คำ่เพรำะสำมำรถแกไ้ขปัญหำของกลุม่เปำ้หมำยหรือของสงัคมอย่ำงไดผ้ล 

5) ควำมกำ้วหนำ้ในกำรพฒันำประเทศ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิมีควำมส ำคญั
ต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ำหำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติตำม
แผนงำนและโครงกำรพฒันำตำ่งๆประสบควำมส ำเร็จตำมเปำ้ประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้จะสง่ผลใหก้ำร
พฒันำประเทศบรรลเุปำ้หมำยเพ่ือควำมกำ้วหนำ้ทัง้ทำงเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งจะท ำใหป้ระชำชน
มี ควำมกินดีอยู่ดีและมีควำมสุข ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติประสบควำม
ล้มเหลวในแผนงำนและโครงกำรพัฒนำต่ำงๆด้วย ท ำให้กำรพัฒนำประเทศไม่เป็นไปตำม
เปำ้หมำย ปัญหำของประชำชนจะไมไ่ดร้บักำรแกไ้ขและสภำพปัญหำอำจทวีควำมรุนแรงยิ่งขึน้ ท ำ
ใหก้ำรแกไ้ขยำกล ำบำกมำกขึน้ดว้ย 

2.2.3 ข้ันตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนส ำคัญขั้นตอนหนึ่ งใน

กระบวนกำรนโยบำย ซึ่งวรเดช จนัทรศร (2551, น. 21 – 28) ไดท้  ำกำรศึกษำขัน้ตอนของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัแิละแบง่กำรพิจำรณำออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
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2.2.3.1 ข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro) แบ่ง
ออกเป็น 2 ข้ันตอนย่อย ได้แก่ 

1) ขัน้ตอนกำรแปลงนโยบำย  
ขัน้ตอนกำรแปลงนโยบำยแบ่งออกเป็นแนวทำงปฏิบตัิหรือออกมำในรูป

ของแผนงำนหรือโครงกำรแล้วแต่กรณี  โดยผู้มีหน้ำท่ีในกำรแปลงนโยบำยจะต้องศึกษำ 
วตัถปุระสงคข์องนโยบำยใหเ้ขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้ควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัจิะขึน้อยู่
กับควำมชดัเจนของนโยบำย ควำมสอดคลอ้งกันในเป้ำหมำยของนโยบำย ระดบัควำมเขำ้ใจใน
วตัถุประสงคข์องนโยบำยและกำรใหค้วำมรว่มมือของหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ และควำมจริงใจใน
กำรน ำนโยบำยนัน้ไปปฏิบตั ิ 

2) ขัน้ตอนกำรยอมรบั (Adopt)  
ในกำรท ำให้หน่วยงำนในระดับภูมิภำค  หรือท้องถ่ินยอมรับแนวทำง 

แผนงำน โครงกำร หรือผลของกำรแปลงนโยบำยนัน้ไปปฏิบตัิตอ่ไป ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยอย่ำง 
อำทิ ลักษณะของหน่วยงำนในท้องถ่ินนั้นสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ  สังคม และกำรเมือง 
ตลอดจนควำมขัดแยง้และประโยชนท่ี์รฐับำลจัดสรรให้หน่วยงำนในท้องถ่ิน  ซึ่งถือเป็นเง่ือนไข
ส ำคญัท่ีสรำ้งควำมเตม็ใจหรือไมเ่ตม็ใจในกำรยอมรบันโยบำยไปปฏิบตัิ 

2.2.3.2 ข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro) แบ่ง
ออกเป็นข้ันตอนย่อย ได้แก่ 

1) ขัน้กำรระดมพลงั (Mobilization)  
เป็นขัน้ตอนท่ีหนว่ยงำนทอ้งถ่ิน จะตอ้งด ำเนินกำรในสองกิจกรรมคือ กำร

พิจำรณำรบันโยบำยและกำรแสวงหำควำมสนบัสนุนในนโยบำยจำกทอ้งถ่ิน ในกำรพิจำรณำรบั
นโยบำยไปปฏิบตัินัน้ หน่วยงำนทอ้งถ่ินจะดถูึงควำมเหมำะสม ควำมส ำคญัเรง่ดว่น สอดคลอ้งกบั
เป้ำหมำยและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถ่ินได้เพียงใด  ก็จะตัดสินใจยอมรับ
นโยบำยไปปฏิบตัซิึ่งจะน ำไปสูก่ำรแสวงหำควำมสนบัสนนุจำกสมำชิกในทอ้งถ่ินตอ่ไป 

2) ขัน้กำรปฏิบตั ิ(Deliverer Implementation)  
ในขัน้ตอนนีค้รอบคลุมถึงกระบวนกำรในกำรปรบัเปล่ียนโครงกำรท่ีไดมี้

กำรยอมรบัแลว้ออกมำในรูปของกำรปฏิบตัิจริง กำรสรำ้งควำมส ำเร็จขึน้อยู่กบักำรแสวงหำวิธีกำร
ในกำรปรบัแนวทำงกำรปฏิบัติ ปรบัโครงกำรหรือแผนงำน  ให้สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของ
ทอ้งถ่ินในแตล่ะชว่งเวลำ 

3) ขัน้กำรสรำ้งควำมเป็นปึกแผ่นหรือควำมต่อเน่ือง (Institutionalization or 
Continuation)  
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ในขัน้ตอนนีค้รอบคลุมถึงกำรแสวงหำวิธีกำรท่ีจะท ำให้นโยบำยนัน้ถูก
ปรบัเปล่ียนและไดร้บักำรยอมรบัเขำ้เป็นหนำ้ท่ีประจ ำวนัของผูป้ฏิบตัิอย่ำงตอ่เน่ืองและสม ่ำเสมอ
โดยผู้บริหำรระดับท้องถ่ินจะต้องเป็นผู้ชักจูงให้ผู้ปฏิบัติเห็นควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง และจะตอ้งหำทำงแปลงนโยบำยนัน้ใหเ้ป็นภำรกิจหลกัประจ ำวนั
ของผูป้ฏิบตัิโดยตลอด เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิมีควำมผูกพนั และยอมรบัต่อโครงกำรหรือแผนงำน มีกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบตัิอย่ำงเต็มใจเสมือนเป็นภำรกิจประจ ำวนัของตนเอง อนัจะส่งผลใหเ้กิดควำม
ตอ่เน่ืองในกำรปฏิบตัติลอดไป 

2.2.4 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น จะท ำให้ทรำบว่ำใน

กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ ควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ขึน้อยูก่บัปัจจยัส ำคญัหลำยประกำร ดงันี ้(สมบตั ิธ ำรงธญัวงศ.์ 2555, น. 432)  

2.2.4.1 แหล่งทีม่าของนโยบาย  
โดยทั่วไปนโยบำยอำจมีท่ีมำหรือผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยจนกระทั่ง

ปรำกฏเป็นนโยบำยในหลำยลกัษณะ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบตัิใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ซึ่งประเด็นนีจ้ะ
ใหค้วำมส ำคญักับแหล่งท่ีมำของนโยบำยว่ำเป็นปัจจัยก ำหนดท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ ในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิเน่ืองจำกว่ำผูท่ี้มีบทบำทส ำคญัในกำรริเริ่มกำรก่อรูปนโยบำยและกำรก ำหนด
นโยบำยมีควำมหลำกหลำยทั้งในดำ้นอ ำนำจและหนำ้ท่ีส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรก ำหนด
คดัเลือก และกำรบริหำรนโยบำย อำทิ กำรแถลงกำรณ์หรือค ำสั่งของฝ่ำยบริหำร ลักษณะของ
นโยบำย ประเภทนีอ้ำจกระท ำในรูปของกำรประกำศแถลงกำรณห์รือมติคณะรฐัมนตรีท่ีมีตอ่กำร
แกปั้ญหำสำธำรณะ ซึ่งหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบจะตอ้งน ำไปปฏิบตัิใหป้รำกฏเป็นจริง อย่ำงไรก็ดี
นโยบำยของรฐับำลท่ีเป็นผลผลิตของระบบกำรเมืองนีจ้ะต้องมีควำมถูกตอ้ง ชอบธรรม และ
สอดคลอ้งกบัคำ่นิยมของสงัคม จงึจะสำมำรถน ำไปปฏิบตัไิดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล 

2.2.4.2 ความชัดเจนของนโยบาย 
ควำมชดัเจนของนโยบำยถือเป็นรำกฐำนส ำคญัของควำมมุ่งหมำยของนโยบำย 

ทัง้ท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ทัง้วตัถุประสงค ์และมำตรกำรในกำรปฏิบตัิ ซึ่งควำมชดัเจน
ของวตัถุประสงคแ์ละมำตรกำรจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร ไดแ้ก่ กำรระบุสภำพปัญหำของ
นโยบำยไดอ้ย่ำงครอบคลุมและครบถว้น กำรก ำหนดตวัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขปัญหำอย่ำง
ชัดเจน กลุ่มเป้ำหมำยท่ีไดร้บัผลกระทบ กำรประเมินทรพัยำกรท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร สิ่ง
เหลำ่นีต้ำ่งมีบทบำทส ำคญัเพ่ือสง่เสรมิกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัใิหบ้รรลผุลอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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2.2.4.3 การสนับสนุนนโยบาย  
เม่ือนโยบำยถกูก ำหนดแลว้จะถูกน ำไปปฏิบตัิไดอ้ย่ำงไร หรือจะไดร้บักำรน ำไป

ปฏิบตัิจริงหรือไม่ ขึน้อยู่กบักำรสนบัสนนุนโยบำยจำกผูป้ฏิบตัิและผูท่ี้ไดร้บัผลจำกกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำย ทัง้กลุ่มในรฐับำล ไดแ้ก่ นักกำรเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รรำชกำรท่ีรบัผิดชอบในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิหรือผูมี้อ ำนำจในกำรจดัสรรงบประมำณ หรือกลุ่มนอกรฐับำล ไดแ้ก่ สมำชิกใน
เขตเลือกตัง้ท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหำ กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน ์ตลอดจนผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบ
จำกปัญหำ หรือประชำชนทั่วไป 

2.2.4.4 ความซับซ้อนในการบริหารงาน 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให้ประสบผลส ำเร็จ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับ

โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนขององคก์ำร ดงันัน้ ผูบ้รหิำรควรจะพิจำรณำกำรบรหิำรนโยบำยทัง้ในมิติ
ของแนวรำบและแนวดิ่งควบคู่กันไป ทัง้กำรควบคุมติดตำมและก ำกับดูแล กำรท ำงำนภำยใน
หน่วยงำนหรือในกำรประสำนงำนระหว่ำงองคก์ำรตำ่งๆ ย่ิงมีจ  ำนวนหนว่ยงำนหรือ องคก์ำรเขำ้มำ
เก่ียวขอ้งกบักำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัมิำกเพียงใด ก็ยิ่งจะท ำใหก้ระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิมี
ควำมยุ่งยำกซบัซอ้นขึน้ ดงันัน้ กำรมอบหมำยใหห้น่วยงำนท่ีมีควำมเป็นเอกภำพและไม่มีควำม
ซับซ้อนในกำรบริหำรงำนมำก จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติให ้
บรรลผุลตำมวตัถปุระสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2.2.4.5 ส่ิงจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน  
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิจะประสบผลส ำเร็จหรือไม่ นอกจำกจะขึน้อยู่กบัปัจจยั

ดงักล่ำวแลว้ ยงัรวมถึงกำรสรำ้งสิ่งจงูใจของฝ่ำยบริหำรตอ่ผูป้ฏิบตัิ ซึ่งจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเรื่อง
กำรท ำงำนและปัจจยักระตุน้ท่ีจะท ำใหผู้ป้ฏิบตัิงำนมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะท ำงำนใหส้  ำเร็จ ซึ่งสิ่งจูงใจ
อำจท ำไดห้ลำยวิธี ไดแ้ก่ กำรเล่ือนขึน้เงินเดือน กำรเล่ือนต ำแหน่ง หรือกำรลงโทษ ในกรณีท่ีท ำให้
งำนลม้เหลว 

2.2.4.6 ความเพยีงพอของทรัพยากร  
ทรพัยำกรเป็นปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จ ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตั ิ

อำจกล่ำวได้ว่ำแผนงำนหรือโครงกำรใด แม้จะมีปัจจัยอ่ืนครบถ้วน แต่หำกขำดปัจจัยเรื่อง
ทรพัยำกรในกำรสนบัสนนุแผนงำนและโครงกำรอำจลม้เหลวโดยท่ียงัไม่ไดเ้ริ่ม ซึ่งทรพัยำกรในกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบตัิรวมถึง เงินทุน เวลำ และบุคลำกรตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณท่ี์จ ำเป็น
ต่ำงๆ โดยจะตอ้งค ำนึงถึงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนและโครงกำรใน กำรจัดสรร
ทรพัยำกร ตลอดจนกำรใชก้ลยทุธใ์นกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
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ในกำรศกึษำครัง้นี ้ผูศ้กึษำใหค้วำมหมำยของควำมเพียงพอของทรพัยำกร หมำยถึง 
กำรมีสถำนท่ีและอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนอย่ำง
เพียงพอ กำรมีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ ผูป้ฏิบตัิงำนอันไดแ้ก่ ผูไ้กล่
เกล่ียขอ้พิพำท เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตังิำน ตลอดจนอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพมีเวลำในกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงเพียงพอ และผูท้  ำหน้ำท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมีควำมรูใ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท
อยำ่งเพียงพอ  

เพ่ือใหเ้หมำะสมกบักำรศกึษำเก่ียวกบักำรศกึษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก
ในครัง้นี ้ผูศ้กึษำเลือกน ำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัติำมแนวคดิของสมบตัิ ธ ำรง
ธญัวงศ ์(2555, น. 432) มำใชเ้ป็นกรอบในกำรศกึษำดงัตอ่ไปนี ้

ควำมชัดเจนของนโยบำยหมำยถึง ควำมชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ควำมชดัเจนเก่ียวกบัคณุสมบตัิของตวับคุคลท่ีท ำหนำ้ท่ีใน
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ควำมชดัเจนในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำใชบ้ริกำรของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน ควำมชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตของขอ้พิพำทท่ีศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
สำมำรถไกล่เกล่ียได้ ควำมชัดเจนเก่ียวกับแหล่งอุดหนุนงบประมำณท่ีใช้ในศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชน 

กำรสนบัสนุนนโยบำย หมำยถึง กำรสนบัสนุนนโยบำยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทโดย
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก โดยกรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตัิงำนในศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ผู้
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในชมุชน และประชำชนในชมุชน 

ควำมซบัซอ้นในกำรบริหำรงำนหมำยถึง กำรมีหน่วยงำนของรฐัหลำยหน่วยงำนท่ีมี
บทบำทในกำรควบคมุและตดิตำมกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ท ำให้
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตอ้งประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหลำยหน่วยงำน และ
อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบหมำยภำรกิจจำกแตล่ะหน่วยงำนเป็นจ ำนวนมำก 
ท ำให้ขอบเขตของกำรปฏิบัติภำรกิจไม่ชัดเจน อีกทั้งผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนและ
อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพยงัเป็นอำสำสมคัรของหน่วยงำนของรฐัอ่ืนดว้ย 

สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน หมำยถึง กำรท่ีอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพมี
ควำมภำคภูมิใจในตนเองท่ีไดท้  ำประโยชนแ์ก่สงัคม เป็นท่ีภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและคน
ใกลช้ิด ตลอดจนไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชมุชน กำรไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นอำสำสมคัร
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คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพดีเด่น และกำรไดร้บัรำงวัลเชิดชูเกียรติในฐำนะผู้ท  ำประโยชนใ์ห้แก่
กระทรวงยตุธิรรม  

2.2.5 ตัวแบบทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ  (Public Policy Implementation) หรือกำร

บริหำรนโยบำยโดยชีใ้หเ้ห็นถึงกำรกระท ำท่ีอำศยักลไกทำงกำรบริหำรมำท ำใหน้โยบำยถกูปฏิบตัิ
หรือด ำเนินงำนอยำ่งจริงจงัโดยองคก์ำรท่ีรบัผิดชอบใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ดงันัน้กำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบตัจิงึเป็นกำรแสวงหำวิธีกำรและแนวทำง เพ่ือปรบัปรุงนโยบำย แผนงำนและโครงกำรใหดี้ขึน้ 

ส ำหรบัตวัแบบของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ วรเดช จนัทรศร (2527, น. 535) ไดท้  ำ
กำรรวบรวมและประมวลตัวแบบ  (models) ต่ำงๆเก่ียวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติและ
แนวควำมคดิเก่ียวกบัประสิทธิผลหรือควำมส ำเรจ็ขององคก์ำรไว ้6 ตวัแบบดงันี ้

2.2.5.1 ตัวแบบทีย่ดึหลักเหตุผล  
ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตผุล (rational model) ตวัแบบนีเ้นน้ประสิทธิภำพของระบบ

กำรวำงแผนและกำรควบคุมผลงำน (planning & controlling system) กล่ำวคือ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบบริหำรนโยบำยจะตอ้งมีกำรก ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์และเปำ้หมำยในกำร
ปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน พรอ้มทัง้ท ำกำรมอบหมำยงำนแก่ฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สรำ้งระบบในกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำน กำรใหร้ำงวลัตอบแทน และกำรลงโทษท่ีมีควำมสัมพันธส์อดคลอ้งกัน ซึ่ง
ทัง้หมดนีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีมีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จในกำรนโยบำยไปปฏิบัติดังท่ีแสดงไวใ้น
ภำพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพประกอบ 1 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัท่ีิยึดหลกัเหตผุล 

วตัถปุระสงคข์องนโยบำย 

กำรก ำหนดภำรกิจและ
กำรมอบหมำยงำน 

กำรวำงแผนและกำร
ควบคมุ 

ผลของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิ 

มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 

ระบบกำรวดัผล 

มำตรฐำนในกำรใหค้ณุใหโ้ทษ 
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2.2.5.2 ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model)  
ตัวแบบนี้เน้น ขีดสมรรถนะภำยใน  (internal capacity) ของหน่ วยงำน ท่ี

รบัผิดชอบบริหำรว่ำมีจุดอ่อน และจุดแข็งในด้ำนต่ำงๆ หรือไม่ อย่ำงไร เช่น โครงสรำ้งองคก์ำร 
บุคลำกร งบประมำณ สถำนท่ี วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ หน่วยงำนท่ีมีขีดสมรรถนะภำยในค่อนขำ้งต ่ำจะส่งผลใหก้ำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติไม่
ประสบควำมส ำเรจ็ดงัภำพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 2 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัท่ีิเนน้ดำ้นกำรจดักำร 

2.2.5.3 ตัวแบบทางด้ านการพัฒนาองค์การ (organization development 
model)  

ตวัแบบนีเ้น้นพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กำร โดยเฉพำะภำวะผู้น  ำกำร
สรำ้งแรงจงูใจ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีสว่นรว่มของผูป้ฏิบตังิำน และกำรสรำ้งควำมผกูพนัยอมรบั
ร่วมกัน โดยมองว่ำปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  คือกำรท ำให้
ผูป้ฏิบัติงำนตระหนักว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งและมีควำมส ำคญัต่อกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติดัง
ภำพประกอบ 3 
 
 

โครงสรำ้ง 

บคุลำกร 

งบประมำณ 

สถำนท่ี 

วสัดอุปุกรณ ์
และเครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

ผลของกำรน ำ
นโยบำยไป
ปฏิบตัิ 

สมรรถนะของ
องคก์ำร 
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ภำพประกอบ 3 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัท่ีิเนน้ดำ้นพฒันำองคก์ำร 

2.2.5.4 ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process model)  
ตัวแบบนี้มองว่ำกำรใช้อ ำนำจดุลพินิจ  (discretion) ของเจ้ำหน้ำท่ีระดับ

ปฏิบตัิกำร (street bureaucrat) จะมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรน ำเอำนโยบำยไปปฏิบตัิ กล่ำวคือ 
หำกเจำ้หนำ้ท่ีระดบัปฏิบตัิกำรเกิดกำรต่อตำ้นไม่ยอมรบัเอำนโยบำยแปลงสู่ภำคปฏิบตัิในฐำนะ
เป็นงำนประจ ำของตน เจำ้หนำ้ท่ีดงักล่ำวอำจจะเพิกเฉยในกำรปฏิบตัติำม หรืออำจจะใชด้ลุยพินิจ
ของตนตดัสินใจในลกัษณะท่ีไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่ตวันโยบำย ดงัภำพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 4 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัท่ีิเนน้ดำ้นกระบวนกำรของระบบรำชกำร 

 
 

ภำวะผูน้  ำ 

กำรจงูใจ 

กำรท ำงำนเป็น 

กำรมีสว่นรว่ม 

ควำมผกูพนัและกำรยอมรบั 

ผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ 

ระดบัควำมเขำ้ใจสภำพเป็น
จรงิในกำรใหบ้รกิำรของผู้

ก ำหนดนโยบำย หรอืผูบ้รหิำร
โครงกำรพฒันำ 

ระดบัของกำรยอมปรบันโยบำย
เขำ้เป็นสว่นหนึง่ของหนำ้ที่
ประจ ำวนัของผูป้ฏิบตัิ 

ผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ 



  28 

2.2.5.5. ตัวแบบทางการเมือง (political model)  
ตวัแบบนีเ้นน้ท่ีควำมสำมำรถในกำรเจรจำต่อรอง และกำรประนีประนอมของ

บคุคลฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้งในเวทีนโยบำยนัน้ ทัง้นีบุ้คคลฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียกับตวั
นโยบำยจะเข้ำมำใชอิ้ทธิพลของตนเอง เพ่ือสรำ้งเง่ือนไขต่อรองใหมี้กำรปฏิบัติตำมนโยบำยใน
ลกัษณะท่ีจะท ำใหต้นเองไดร้บัประโยชนม์ำกขึน้ หรือเสียประโยชนน์อ้ยท่ีสดุ ไม่วำ่จะเป็นไปในรูป
ของกำรใชค้วำมสำมำรถเพ่ืออำ้งเหตผุลควำมชอบธรรม กำรโฆษณำประชำสัมพนัธช์วนเช่ือ กำร
สรำ้งพลังมวลชน เพ่ือก่อให้เกิดแรงกดดัน เป็นตน้ ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำรเจรจำต่อรอง 
ประนีประนอม แสวงหำรูปแรงสนับสนุนจำกภำยนอก ในกำรน ำเอำนโยบำยไปปฏิบตัิกับบุคคล
ฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้งจึงเป็นปัจจัยท่ีส ำคญัต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ดัง
ภำพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 5 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัท่ีิเนน้ดำ้นกำรเมือง 

จ ำนวนหนว่ยทีเ่ก่ียวขอ้งในกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบตั ิ

บคุลกิภำพ 

ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

สถำนะ อ ำนำจ และ
ทรพัยำกรของหนว่ยงำน 

ควำมสำมำรถในกำร
ตอ่รอง 

ผลของกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบตัิ 

กำรสนบัสนนุจำก 

- สือ่มวลชน 

- นกักำรเมือง 
- หวัหนำ้หนว่ยงำนอื่นๆ 

- กลุม่ผลประโยชน ์

- บคุคลส ำคญั 

- กลุม่อิทธิพล 
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2.2.5.6 ตัวแบบท่ัวไป (general model)  
ตัวแบบนี้มองว่ำ ปัจจัยท่ีจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  อย่ำงประสบ

ควำมส ำเร็จนีมี้อยู่หลำยประกำร อำทิ ขีดสมรรถนะของหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำย ควำมชัดเจนของตัวนโยบำยและกระบวนกำรติดต่อส่ือสำร กำรให้ควำมร่วมมือ 
สนบัสนนุจำกผูป้ฏิบตัิงำน เป็นตน้ นอกจำกนีย้งัใหค้วำมส ำคญัตอ่ปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
ทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคม วำ่กำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยนอกนี ้
อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมส ำเรจ็ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัไิดไ้มม่ำกก็นอ้ยดงัภำพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 6 ตวัแบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัแิบบทั่วไป 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

บุญชยั งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552, น. 101) ใหค้วำมหมำยกำรมีส่วนร่วมไวว้่ำ
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนมีดว้ยกนัหลำยมิติ 

1) กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในมิติกำรตดัสินใจ หมำยถึง กำรกระจำยโอกำส
ใหป้ระชำชนมีส่วนรว่มเก่ียวกบักำรตดัสินใจเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชำชนซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่วิถี
ชีวิตและควำมเป็นอยู ่กระบวนกำรมีสว่นรว่มมีควำมจ ำเป็นตอ้งจ ำกดัขอบเขตใหอ้ยู่ภำยในปัญหำ
และประเด็นสำธำรณะเก่ียวกบักำรตดัสินใจซึ่งมีผลกระทบส ำคญัหรือกำรตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เรื่องท่ีมีควำมขดัแยง้อยูก่่อนแลว้ 

กระบวนกำรติดตอ่สือ่สำร 

บรรทดัฐำนของ
วตัถปุระสงคข์อง

นโยบำย 

กิจกรรมเพื่อใหก้ำรบงัคบัใช้
มีผล 

ลกัษณะของหนว่ยปฏิบตัิ 

สภำวะทำงเศรษฐกิจและ
สงัคม 

สภำวะทำงกำรเมือง 
ทรพัยำกร 

ควำม
สนบัสนนุของ
ผูป้ฏิบตัิ 

ผลของกำร
น ำนโยบำย
ไปปฏิบตัิ 
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2) กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในมิติกำรรว่มผลประโยชน ์หมำยถึง กำรด ำเนิน
โครงกำรใด ๆ จะตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชนท่ี์ประชำชนส่วนใหญ่จะไดร้บั เพรำะเป็นกำรทรำบกนัอยู่แลว้
วำ่ในทกุ ๆ โครงกำรพฒันำมีผูไ้ดร้บัผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ส่วนใหญ่ชมุชนในชนบท มกั
เป็นผูย้อมเสียประโยชน ์ซึ่งเป็นแบบของพฤติกรรมควำมขดัแยง้ท่ีไม่มีกำรรกัษำผลประโยชนข์อง
ตนเอง แตมี่ควำมรว่มมือ 

3) กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในมิติกำรรว่มกระบวนกำรพฒันำ หมำยถึง กำร
เปิดโอกำสใหป้ระชำชนไดร้บัรูข้อ้มลู เก่ียวกบัภำรกิจหรือโครงกำรท่ีศนูยร์ำชกำรจะด ำเนินกำรซึ่งมี
ผลกระทบตอ่ชีวิตควำมเป็นอยู่โดยปกตขิองประชำชนในชมุชนนัน้กำรท ำควำมเขำ้ใจถึงผลกระทบ
และแนวทำงแกไ้ขปัญหำท่ีส่วนรำชกำรจะด ำเนินกำร และกำรปรกึษำหำรือรว่มกนัระหว่ำงภำครฐั
และภำคเอกชนโดยใหป้ระชำชนไดแ้สดงควำมคิดเห็น ตอ้งรบัฟัง และแกไ้ขจนประชำชนเกิดควำมพึง
พอใจ และมีสว่นรว่มในกำรผลกัดนัใหภ้ำรกิจหรือโครงกำรนัน้เกิดผลส ำเรจ็ 

ส ำนกังำนวิจยัและพฒันำ สถำบนัพระปกเกลำ้ (2544, น. 10) ใหค้วำมหมำยกำรมีส่วน
รว่มไวว้่ำ ประชำธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม หมำยถึง กำรท่ีอ ำนำจกำรตดัสินใจไมค่วรเป็นของกลุ่มคน
จ ำนวนนอ้ย แต่อ ำนำจควรไดร้บักำรจดัสรร ในระหว่ำงประชำชนเพ่ือทุก ๆ คนไดมี้โอกำส ท่ีจะมี
อิทธิพลตอ่กิจกรรมสว่นรวม 

ณฐัฐำ วินิจนยัภำค (2556, น. 65) ใหค้วำมหมำยกำรมีส่วนรว่มไวว้ำ่ กำรมีส่วนรว่ม
ของประชำชนว่ำ หมำยถึง กำรให้ประชำชนเป็นผูค้ิดคน้ปัญหำ เป็นผู้ท  ำทุกอย่ำงซึ่งไม่ใช่กำร
ก ำหนดจำกภำยนอก แลว้ใหป้ระชำชนเขำ้มำรว่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หำกแตท่กุอย่ำงคิดขึน้เอง ซึ่ง
อำจแบง่กำรมีส่วนรว่มออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ กำรมีส่วนรว่มในกำรคิดคน้ปัญหำและจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของปัญหำ ร่วมในกำรวิเครำะหถ์ึงสำเหตุ และท่ีมีของปัญหำ ร่วมในกำรเลือกวิธีกำร
และวำงแผนแกปั้ญหำ รว่มในกำรด ำเนินงำนตำมแผน รว่มในกำรประเมิน วิเครำะหปั์ญหำอปุสรรคและ
ปัจจยัท่ีมีสว่นท ำใหเ้กิดผลส ำเรจ็ 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2555, น. 28) ใหค้วำมหมำยกำรมีส่วนร่วมไวว้่ำ กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน (Public participation) หมำยถึง กำรกระจำยโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนรว่ม
ทำงกำรเมือง และกำรบริหำร เก่ียวกับกำรตดัสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ควำมเป็นอยูข่องประชำชนโดยตรง กำรใหข้อ้มลูแสดงควำมคิดเห็น ใหค้  ำแนะน ำปรกึษำ รว่มวำงแผน 
รว่มปฏิบตั ิรวมถึงกำรควบคมุโดยตรงจำกประชำชน 

วีระ หวังสัจจะโชค (2562, น. 42) ให้ควำมหมำยกำรมีส่วนร่วมไว้ว่ำ กำรมีส่วนร่วม
สำธำรณะ (Public participation) คลำ้ยกบักำรเขำ้รว่มทำงพลเมือง เพรำะเป็นกลุ่มของกิจกรรมท่ี
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จดัตัง้ขึน้เพ่ือสรำ้งกำรควำมรบัรูข้องคนในสังคมในเรื่องของควำมตอ้งกำร ผลประโยชน ์คุณค่ำ 
ส ำหรบักำรพฒันำเป็นกำรตดัสินใจและกำรกระท ำทำงกำรเมืองท่ีกระทบตอ่ประเดน็สำธำรณะ 

ดงันัน้ ในกำรศึกษำครัง้นี ้กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียข้อ
พิพำท หมำยควำมว่ำ กำรท่ีกลุ่มประชำชนในชุมชน มีกำรกระท ำกำรออกมำในลกัษณะของกำร
ท ำงำนร่วมกันท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรร่วม ควำมสนใจร่วม มีโอกำสแสดงทัศนะ แสดง
ควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคิดเห็นดงักล่ำว ไปประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจ
ของรฐัเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของชมุชน โดยกำรมีส่วนรว่มของประชำชนเป็น
กระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้รูปแบบทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร  

2.3.2 องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม 
บญุชยั งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552, น. 92) แบง่องคป์ระกอบกำรมีส่วนรว่มไวว้่ำกำรมี

ส่วนร่วมของประชำชนเป็น 5 ระดับ เรียกว่ำ Public Participation Spectrum ซึ่งระบุว่ำเม่ือ
ประชำชนไดร้บัโอกำสใหเ้ขำ้มำมีส่วนรว่มกบักำรบรหิำรงำนโครงกำรของภำครฐันัน้ คงสรำ้งกำรมี
สว่นรว่มของประชำชนสำมำรถแบง่ออกเป็นระดบัไดด้งันี ้

1. กำรใหข้อ้มูลข่ำวสำร (Inform) ถือเป็นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระดบัท่ี
นอ้ยท่ีสุด แต่เป็นระดบัท่ีส ำคญัท่ีสุดเพรำะเป็นครั้งแรกของภำครำชกำรเปิดใหป้ระชำชนเขำ้มำมี
สว่นรว่มในเรื่องตำ่ง ๆ ผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ เชน่ แบบฟอรม์เอกสำร ส่ือสิ่งพิมพ ์เป็นตน้ 

2. กำรรับฟังควำมเห็น /กำรปรึกษำหำรือ  (Consulting) เป็นกำรท่ี เปิดให้
ประชำชน เขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรใหข้อ้มูลขอ้เท็จจริงและควำมคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชนใ์นกำร
ตดัสินใจของหน่วยงำนภำครฐั เช่น ส ำรวจควำมคิดเห็น รบัฟังควำมคิดเห็น จัดเวทีแสดงควำม
คดิเห็น แสดงควำมคดิเห็นผำ่นเว็บไซต ์เป็นตน้ 

3. กำรเขำ้มำมีบทบำท (Involve) เป็นกำรใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมปฏิบตัิงำน
หรือรว่มแสดงควำมคดิเห็นในกำรเสนอแนะแนวทำงเพ่ือน ำไปสู่กำรตดัสินใจและสรำ้งควำมมั่นใจ
ใหก้บัประชำชนว่ำควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำรของประชำชนท่ีเสนอมำจะถูกน ำไปพิจำรณำ
ต่อไป ในกำรบริหำรงำนของภำครฐั เช่น กำรประชุมปฏิบตัิกำรพิจำรณำประเด็นจดัท ำนโยบำย
สำธำรณะ กำรท ำประชำพิจำรณ ์กำรตัง้คณะท ำงำนเพ่ือน ำเสนอแนะประเดน็ เป็นตน้ 

4. กำรใหค้วำมร่วมมือ (Collaborate) เป็นกำรใหป้ระชำชน ผูแ้ทนสำธำรณะ มีส่วน
รว่ม โดยเขำ้มำเป็นหุน้ส่วนรว่มกบัภำครฐัในทกุขัน้ตอนท่ีมีกำรตดัสินใจ และมีกำรด ำเนินกิจกรรม
รว่มกนั เชน่ คณะกรรมกำรท่ีใหป้ระชำชนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรรว่มดว้ย เป็นตน้ 
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5. กำรเสริมอ ำนำจแก่ประชำชน (Empower) เป็นขัน้ท่ีใหบ้ทบำทประชำชนใน
ระดับสูงท่ีสุด โดยมอบอ ำนำจให้ประชำชนในกำรตัดสินใจ เช่น กำรลงประชำมติ ในประเด็น
สำธำรณะต่ำง ๆ กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมถือว่ำเป็นเง่ือนไขและกุญแจส ำคัญของ
ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบรำชกำรแบบมีส่วนรว่มเพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของประชำชน และเป็นประโยชนข์องประชำชนเพรำะกระบวนกำรมีส่วนร่วมคือปัจจยัส ำคญัท่ีมี
กำรสนบัสนุน และส่งเสริมใหร้ะบบรำชกำรสำมำรถพฒันำประเทศอย่ำงสรำ้งสรรค ์ซึ่งเป็นเป้ำหมำย
หลกัของกำรพฒันำรำชกำรยคุใหม ่
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ภำพประกอบ 7 ระดบัขัน้กำรมีสว่นรว่มของประชำชน 

ท่ีมำ: บุญชยั งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552) กำรเสริมสรำ้งและพฒันำกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน ำ้โดยกำรวิจัยเชิงปฏิบตัิกำรแบบมีส่วนร่วม  
หนำ้ 92 
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2.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
บุญชัย งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552, น. 108) ไดก้ล่ำวถึงระดบักำรมีส่วนร่วมในมิติ

กำรรว่มกระบวนกำรพัฒนำของ Wilcox (1994) ซึ่งไดเ้สนอโมเดลดำ้นกำรมีส่วนร่วมขึน้ในหลำย
ระดบั โดยกล่ำวว่ำแต่ละระดบักำรมีส่วนร่วมนัน้ มีควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณแ์ตกต่ำง
กนั จำกนอ้ยไปมำกแบง่ออกไดเ้ป็น 5 ระดบั ดงันี ้

1) กำรใหข้อ้มลู เป็นกำรมีส่วนรว่มขัน้ต  ่ำท่ีสดุมีเปำ้หมำยเพ่ือบอกกล่ำวใหช้มุชน
ไดร้บัรูว้ำ่ มีแผนงำนโครงกำรอะไรบำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชน 

2) กำรปรึกษำหำรือ เป็นกำรน ำเสนอทำงเลือกต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินโครงกำร
และ รบัฟังควำมเห็นของชมุชนท่ีมีตอ่โครงกำรและทำงเลือก 

3) กำรร่วมตัดสินใจ เป็นกำรกระตุน้ใหชุ้มชนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเสนอ
ทำงเลือกเพิ่มเตมิ และรว่มตดัสินใจเลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

4) กำรร่วมด ำเนินกำร ไม่เพียงแค่กลุ่มต่ำง ๆ จะมำร่วมกันตัดสินใจเพ่ือเลือก
ทำงเลือกท่ีดีท่ีสดุเท่ำนัน้ แตมี่กำรสรำ้งควำมร่วมมือเพ่ือใหภ้ำรกิจลุล่วงจนถึงรว่มกันประเมินผล
เกิดขึน้จำกโครงกำร 

5) กำรสนบัสนนุใหช้มุชนรเิริ่มอยำ่งอิสระ สนบัสนนุใหช้มุชนไดด้  ำเนินกำรในสิ่งท่ี
เป็นควำมตอ้งกำรของชุมชน ภำยในกรอบงบประมำณเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเจำ้ของทุนสนบัสนุน
คอยช่วยใหค้  ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีถ้ำ้ระดบักำรมีส่วนร่วมต ่ำลง
เท่ำใด พันธะสัญญำของประชำชนต่อโครงกำรจะยิ่งน้อยลงตำมกันไปหำกตอ้งกำรให้ชุมชนมี
พนัธะสญัญำรว่มกัน จะช่วยดแูลรกัษำจดักำรทรพัยำกรน ำ้มำกเพียงใดภำครฐัควรเปิดโอกำสให้
ชมุชนไดมี้สว่นรว่มในระดบัสงูมำกเทำ่นัน้ 

นอกจำกนี ้บญุชยั งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552, น. 112) ยงักล่ำวถึงกระบวนกำร
ส ำคญัของกำรมีสว่นรว่มในระดบัสงูวำ่ประกอบไปดว้ย 

1) กำรรว่มคน้หำปัญหำและสำเหตขุองปัญหำ ตลอดจนมีส่วนรว่มในกำรก ำหนด
ควำมตอ้งกำรของชมุชนและจดัล ำดบัควำมส ำคญั 

2) กำรรว่มวำงแผนรว่มก ำหนดนโยบำยและวตัถปุระสงคข์องโครงกำร ตลอดจน
ก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

3) กำรร่วมด ำเนินงำนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ร่วมออกแรงสนับสนุนวัสดุ
อปุกรณช์ว่ยประสำนงำนหรือสละทนุทรพัยอ่ื์น ๆ 
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4) กำรร่วมติดตำมและประเมินผลเพ่ือประเมินว่ำกำรพฒันำท่ีไดก้ระท ำไปแลว้
นัน้ส ำเรจ็ลลุว่งตำมวตัถปุระสงคเ์พียงใด 

 

ภำพประกอบ 8 กระบวนกำรมีสว่นรว่มในระดบัสงู 

ท่ีมำ: บุญชยั งำมวิทยโ์รจน ์และคณะ (2552) กำรเสริมสรำ้งและพฒันำกระบวนกำรมี
ส่วนรว่มของชุมชนในกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้โดยกำรวิจยัเชิงปฏิบตัิกำรแบบมีส่วนร่วม หนำ้ 
112 

 
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 7) ไดแ้บ่งกำรมีส่วนร่วมไวว้่ำ ระดบัชัน้ของกำรมีส่วน

รว่มมีหลำยระดบัและนกัวิชำกำรตำ่ง ๆ ไดก้ ำหนดไวห้ลำกหลำยแต่ในสำระส ำคญั มีควำมคลำ้ยคลึง
กนัซึ่งจะขอน ำเสนอโดยสงัเขปดงันี ้ 

Cohen และ uphoff (1980, p. 219-222) ไดจ้  ำแนกกำรมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดบั
คือ  

(1) กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ (Decision making)  
กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ (Decision Making) หมำยถึง กำรท่ีบคุลำกรมี

ส่วนร่วมในกำรตัดสินปัญหำในกำรด ำเนินงำน กำรคิดริเริ่มโครงกำร กำรเลือกท ำโครงกำร 
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ตลอดจน กระทั่งงำนและกิจกรรมส่วนตำ่งๆ ในกำรด ำเนินงำนในโครงกำรหรือกิจกรรมนัน้ๆ กำรมี
สว่นรว่มในกำรตดัสินใจ ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนคือ 1) ริเริ่มตดัสินใจ 2) ด ำเนินกำรตดัสินใจ 3) 
ตดัสินใจปฏิบตักิำร 

(2) กำรมีสว่นรว่มในกำรด ำเนินกำร (Implementation)  
กำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน (Implementation) หมำยถึง กำรมีส่วนรว่ม

ใน กำรสนับสนุนหรือจดัหำทรพัยำกรต่ำงๆ ทัง้ดำ้นงบประมำณ ดำ้นแรงงำน ดำ้นวสัดุอุปกรณ์
ให้กับ โครงกำร กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรนั้น อำจท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรเป็น
คณะกรรมกำร ด ำเนินงำน กำรเป็นสมำชิก กำรเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ อีกทัง้กำรมีส่วน
รว่มสำมำรถเป็น บุคคลในทุกกลุ่มไดเ้ช่นกัน กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ประกอบดว้ยกำร
สนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้ 1) ดำ้นทรพัยำกร 2) ดำ้นกำรบริหำร 3) ดำ้นกำรประสำนขอควำม
รว่มมือ 

(3) กำรมีสว่นรว่มในกำรรบัผลประโยชน ์(Benefit)  
กำรมีส่วนร่วมในกำรไดร้บัผลประโยชน ์(Benefits) หมำยถึง กำรมีส่วนร่วม

ใน กำรไดร้บัผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้ ทัง้ในทำงบวกและทำงลบ ในขณะท่ีด ำเนินกำรโครงกำรหรือ
กิจกรรมนั้นๆ เช่น กำรมีรำยได้และทรพัยส์ินเพิ่มขึน้จำกโครงกำรหรือกิจกรรมนั้นๆ หรือกำรมี
หนีส้ินเพิ่มจำกโครงกำรหรือกิจกรรมนัน้ๆ กำรมีส่วนรว่มในผลประโยชน ์ประกอบดว้ย 1) ทำงดำ้น
วตัถ ุ2) ผลประโยชนท์ำงสงัคม 3) ผลประโยชนส์ว่นบคุคล 

(4) กำรมีสว่นรว่มในกำรประเมินผล (Evaluation)  
กำรมีสว่นรว่มในกำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรเขำ้มำมีสว่นรว่ม

ในกำรประเมินโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ท่ีเป็นทำงกำร เช่น กำรร่วมประชุม 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนวิจัยประเมินผล
โครงกำร ไม่เป็นทำงกำร ไดแ้ก ่กำรประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
น ำผลกำรประเมินโครงกำรมำใช้ในกำรพิจำรณำร่วมกันเพ่ือจัดท ำโครงกำร งำนกิจกรรมในกำร
ด ำเนินงำนครัง้ต่อไป กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล ประกอบด้วย 1) ควบคุมตรวจสอบกำร
ด ำเนินกิจกรรมทัง้หมด 2) ปรบัตวัในกำรมีสว่นรว่ม 
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ดงัวงจรกำรมีสว่นรว่มในภำพประกอบ 9 

 

ภำพประกอบ 9 วงจรกำรมีส่วนรว่มของ Cohen และ Uphoff 

ท่ีมำ: ถวิลวดี บรุีกลุ (2552) กำรมีสว่นรว่มแนวคดิทฤษฎีและกระบวนกำร หนำ้ 10 
 

ถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 14) ไดแ้บ่งระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนเรียงล ำดบั
จำกต ่ำสดุไปหำสงูสดุ สำมำรถแบง่เป็น 7 ระดบั ดงันี ้

1) ระดบักำรใหข้อ้มลูท่ีต  ่ำท่ีสดุและเป็นวิธีท่ีง่ำยท่ีสดุของกำรตดิตอ่ส่ือสำรระหวำ่งผู้
ก ำหนดนโยบำยหรือผูว้ำงแผนโครงกำร กบัประชำชนเพ่ือใหข้อ้มลูประชำชนเก่ียวกบักำรตดัสินใจ
ของผูท่ี้ก ำหนดนโยบำยหรือผูท่ี้วำงแผนโครงกำร แต่ไม่ใหแ้สดงควำมคิดเห็นหรือเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
วิธีกำรใหข้อ้มูลท ำไดห้ลำยวิธี เช่น แถลงข่ำว จดัแสดงนิทรรศกำร และท ำหนังสือพิมพใ์หข้อ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมตำ่งๆ ตลอดจนกำรใชส่ื้ออ่ืน ๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุส่ือบุคคล และหอกระจำยข่ำว 
เป็นตน้ 

2) ระดับกำรเปิดควำมคิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดับท่ีสูงกว่ำระดับแรก
กลำ่วคือ ผูก้  ำหนดนโยบำยหรือผูว้ำงแผนโครงกำรเชิญชวนใหป้ระชำชนแสดงควำมคดิเห็น เพ่ือให้
ไดข้อ้มลูมำกขึน้ และประเด็นในกำรประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของประชำชนเก่ียวกบักำรริเริ่มโครงกำรต่ำง ๆ และกำรบรรยำยใหป้ระชำชนฟังเก่ียวกับโครงกำร
ต่ำง ๆ แล้วขอควำมคิดเห็นจำกผู้ฟัง เป็นต้น อนึ่งกำรรับฟังควำมเห็นนี ้จะกระท ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ก็ตอ่เม่ือประชำชนผูมี้สว่นไดเ้สีย ไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและ พอเพียง 

3) ระดับกำรปรึกษำหำรือ เป็นระดับท่ีมีชั้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสูงกว่ำ  
กำรเปิดรบัควำมคิดเห็นของประชำชน กำรหำรือกันระหว่ำงผูท่ี้ก ำหนดนโยบำยและผูท่ี้วำงแผน
โครงกำรและประชำชนท่ีแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือประเมินควำมกำ้วหนำ้หรือระบุ
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ประเด็นขอ้สงสัยต่ำง ๆ เช่น กำรจัดประชุม กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติ กำรรบัฟังควำมเห็นโดย
รูปแบบตำ่ง ๆ เชน่ จดัท ำประชำเสวนำ และกำรสนทนำกลุม่ เป็นตน้ 

4) ระดบัวำงแผนและกำรตดัสินใจรว่มกัน เป็นระดบัสงูกว่ำกำรปรกึษำหำรือ คือ 
เป็นกำรมีส่วนรว่มท่ีมีขอบเขตกวำ้ง มีควำมรบัผิดชอบรว่มกนัใน กำรวำงแผนเตรียมโครงกำร และ
ผลท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำร เหมำะท่ีจะใชส้  ำหรบักำรพิจำรณำประเด็นท่ีมีควำมยุง่ยำกซบัซอ้น
และมีข้อโต้แย้งมำก เช่น ใช้กลุ่ม ท่ีปรึกษำท่ีเป็นผู้เช่ียวชำญในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ใช้
อนสุญัญำโตตลุำกำรเพ่ือกำรแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ และเจรจำเพ่ือหำทำงประนีประนอมกนั กำร
ประชมุแผนแบบมีสว่นรว่ม เป็นตน้ 

5) ระดบักำรรว่มปฏิบตัิ เป็นระดบัชัน้ท่ีสงูถดัไปจำกระดบักำรวำงแผนรว่มกนัคือ 
เป็นระดบัท่ีผูร้บัผิดชอบนโยบำยหรือโครงกำรกับประชำชนร่วมกันด ำเนินกำรตำมนโยบำยหรือ
โครงกำรเป็นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติร่วมกันด ำเนินตำมหรือโครงกำรร่วมกันเพ่ือใหบ้รรลุตำม
วตัถปุระสงคท่ี์วำงไว ้

6) ร่วมติดตำมตรวจสอบประเมินผล เป็นระดับกำรมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขำ้ร่วมนอ้ย  
แต่มีประโยชน์ท่ีผู้เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบสำมำรถคอยติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมนั้น  ๆ 
ไดรู้ปแบบของกำรติดตำมตรวจสอบหรือประเมินผลอำจอยู่ในรูปของกำรจัดตัง้คณะกรรมกำร
ติดตำม ประเมินผลมำจำกหลำยฝ่ำย กำรสอบถำมประชำชนโดยท ำกำรส ำรวจเพ่ือใหป้ระชำชน
ประเมิน กำรประเมินผลนีมี้ควำมส ำคญัมำก เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำจดัสรรประโยชนก์ำร
ยตุหิรือคงไวต้ลอดจนปรบัปรุงนโยบำยหรือโครงกำร 

7) ระดับกำรควบคุมโดยประชำชนนั้นเป็นระดับสูงสุดของกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยู ่เชน่ กำรลงประชำมต ิเป็นตน้ 

บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ และคณะ (2552, น. 19) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ กระบวนกำรมีส่วนรว่ม มี 4 
ขัน้ คือ 

ขั้นท่ี 1 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ประกอบด้วยกำรรับรู ้ เข้ำถึงข้อมูลเก่ียวกับ  
กำรวำงแผนและรว่มวำงแผนกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ/ด  ำเนินกำร ประกอบด้วยกำรเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรในกิจกรรมตำ่งๆ และกำรตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 3 มีส่วนร่วมในกำรจัดสรรผลประโยชน์ เป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรร
ประโยชนห์รือผลของกิจกรรมหรือผลของกำรตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 มีสว่นรว่มในกำรตดิตำมประเมินผล 
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ภำพประกอบ 10 กระบวนกำรมีสว่นรว่ม 

ท่ีมำ: บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ และคณะ (2552) กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะ หนำ้ 19 

 
ณฐัฐำ วินิจฉัยภำค (2561, น. 81) แบ่งองคป์ระกอบกำรมีส่วนรว่มไวว้่ำ วิธีกำรแบ่ง

ระดับชั้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อำจมีไดห้ลำกหลำยวิธีขึน้อยู่กับวัตถุประสงค ์และกำร
แบ่งเป็นส ำคญั กำรแบ่งระดบัชัน้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกระดบัต ่ำสุดไปถึงระดบัสูงสุด 
ดงันี ้

1) ระดับกำรให้ข้อมูล  เป็นระดับต ่ ำ ท่ีสุดและวิ ธีกำรท่ีง่ำยท่ีสุดของกำร
ติดต่อส่ือสำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำรกับประชำชน เพ่ือให้ขอ้มูลแก่ประชำชนเก่ียวกับกำร
ตดัสินใจของผูว้ำงแผนโครงกำร แต่ไม่เปิดโอกำสใหแ้สดงควำมคิดเห็นหรือเขำ้มำเก่ียวขอ้งใด ๆ 
วิธีกำรใหข้อ้มูลอำจจะกระท ำไดห้ลำยวิธี เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร 
และกำรท ำหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ดีเพ่ือป้องกันไม่ใหร้ฐับำลหรือ

1.การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน

2.มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั

3.มีส่วนร่วมในการ
จดัสรรผลประโยชน์

4.มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม
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เจำ้หนำ้ท่ีของรฐัใชอ้  ำนำจดลุพินิจในกำรใหห้รือไม่ให ้ขอ้มลูดงักลำ่วแก่ประชำชน ตอ้งมีขอ้ก ำหนด
ใหร้ฐับำลหรือเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัตอ้งกระท ำและกระท ำอย่ำงทั่วถึงดว้ย ยกเวน้ขอ้มูลบำงประเภท 
เช่น เรื่องเก่ียวกับควำมมั่นคงของชำติ เป็นตน้อนึ่งข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีประชำชนควรไดร้บัตอ้งเป็น
ขอ้มลูท่ีมีควำมถกูตอ้งประชำชนไดร้บัทรำบในเวลำท่ีเหมำะสมถกูตอ้งหรือทนัเหตกุำรณ ์มีปรมิำณ
ของขอ้มูลท่ีเพียงพอจะเขำ้ใจได ้และมีภำษำท่ีสำมำรถเขำ้ใจไดง้่ำย ตลอดจนมีช่องทำงกำรเขำ้ถึงท่ีไม่
ยุง่ยำกและตอ้งมีคำ่ใชจ้ำ่ยนอ้ยท่ีสดุ 

2) ระดบักำรเปิดรบัควำมคิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดบัท่ีสงูกว่ำระดบัแรก คือ  
ผูท่ี้วำงแผนโครงกำรเชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือให้ไดข้้อมูลเพิ่มมำกขึน้ และ
ประเด็นในกำรประเมินทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับใน
กำรเริ่มโครงกำร ต่ำง ๆ และบรรยำยข้อมูลแต่งๆให้ประชำชนฟังเก่ียวกับโครงกำรต่ำง ๆ แล้ว
เปิดรบัฟังควำมคดิเห็นจำกผูฟั้ง เป็นตน้ 

3) ระดับกำรร่วมปรึกษำหำรือ เป็นระดับท่ีสูงกว่ำกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชน เป็นกำรหำรือกนัระหว่ำง ผูท่ี้วำงแผนโครงกำรและประชำชนอยำ่งเป็นทำงกำร เพ่ือประเมิน
ควำมกำ้วหนำ้หรือขอ้สงสยัตำ่ง  ๆเชน่ กำรประชมุ กำรจดัสมัมนำ และกำรรบัฟังควำมคดิเห็น เป็นตน้ 

4) ระดบักำรวำงแผนร่วมกัน เป็นระดบัท่ีสูงกว่ำกำรร่วมปรึกษำหำรือ คือ เป็น
เรื่อง กำรมีส่วนร่วมขอบเขตกวำ้ง มีควำมรบัผิดชอบรว่มกันในกำรวำงแผนเตรียมโครงกำร และ 
ผลท่ีจะเกิดขึน้จำกโครงกำรเหมำะสมท่ีจะใชส้  ำหรบักำรพิจำรณำประเด็นท่ีมีควำมยุ่งยำกซบัซอ้น
และมีขอ้โตแ้ยง้มำก เช่น กำรใชก้ลุ่มปรกึษำซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิในสำขำตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรใช้
อนญุำโตตลุำกำรเพ่ือแกปั้ญหำขอ้ขดัแยง้และเจรจำเพ่ือหำทำงประนีประนอม เป็นตน้ 

5) ระดับร่วมปฏิบัติ เป็นระดบัขัน้ท่ีสูงถัดไปจำกระดับกำรวำงแผนร่วมกัน คือ 
เป็นระดบัท่ีผูร้บัผิดชอบโครงกำรกับประชำชนร่วมกันด ำเนินโครงกำรเป็นขัน้กำรน ำโครงกำรไป
ปฏิบตัริว่มกนั เพ่ือใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงคท่ี์วำงไว ้

6) ระดับกำรควบคุมโดยประชำชน เป็นระดับสูงสุดของกำรมีส่วนร่วมโดย
ประชำชน เพ่ือแกปั้ญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ัง้หมด เชน่ กำรลงประชำมต ิเป็นตน้ 

ธชัเฉลิม สทุธิพงษป์ระชำ (2560, น. 55) แบง่องคป์ระกอบกำรมีส่วนรว่มไวว้่ำ กำรมี
สว่นรว่มของประชำชนแบง่ได ้7 ระดบั ดงันี ้

1) กำรใหข้อ้มลู ซึ่งเป็นกระบวนกำรมีส่วนรว่มท่ีมีควำมเขม้ขน้ต ่ำท่ีสดุ เน่ืองจำก
ประชำชน มีสถำนะเป็นเพียง "ผูร้บัสำร" หรือ "ผูร้บัขอ้มูล" จำกเจำ้หนำ้ท่ีภำครฐัผูก้  ำหนดนโยบำย
หรือโครงกำรโดยไม่มีโอกำสได ้แสดงควำมคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยหรือ
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โครงกำรนัน้ วิธีกำรใหข้อ้มูลลกัษณะนีก้ระท ำไดห้ลำยวิธี เช่น กำรจดัแถลงข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร 
หรือกำรเผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่ประชำชนผำ่น ช่องทำงตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

2) กำรเปิดรบัควำมคิดเห็นของประชำชน หมำยถึง กำรท่ีผู้ก ำหนด นโยบำยรบัฟัง 
ควำมคิดเห็นของประชำชนเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูน ำมำประกอบกำรตดัสินใจดว้ยกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของประชำชน หรือกำรบรรยำยใหป้ระชำชนฟังเก่ียวกับโครงกำรต่ำง ๆ แลว้ขอควำมคิดเห็นจำก
ประชำชน 

3) กำรปรึกษำหำรือ หมำยถึง กำรหำรือหำข้ออย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง ผู้
ก ำหนดนโยบำย และประชำชน โดยสำมำรถกระท ำได้โดยกำรจัด ประชุม กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบตักิำร กำรเสวนำกลุม่ หรือประชำเสวนำ 

4) กำรวำงแผนช่วยกัน หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมท่ีประชำชนมีขอบเขตควำม
รบัผิดชอบมำกขึน้ โดยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน โครงกำรดว้ยกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีเป็นท่ี
ปรกึษำหรือผูท้รงคณุวฒุิในกระบวนกำรวำงแผนตำ่ง ๆ และเม่ือเกิดปัญหำขอ้ขดัแยง้ภำยในชมุชน
จะมีกำรจดัตัง้อนญุำโตตลุำกำรขึน้เพ่ือใหเ้กิดกำรประนีประนอมขอ้ขดัแยง้  

5) กำรร่วมปฏิบัติ  หมำยถึง กำรท่ี เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐและประชำชนร่วมกัน 
ขบัเคล่ือนนโยบำยไปสูก่ำรปฏิบตัเิพ่ือใหบ้รรลผุลตำมวตัถปุระสงคท่ี์วำงเอำไวร้ว่มกนั 

6) กำรร่วมติดตำมตรวจสอบและประเมินผล ถึงแม้จะเป็นกำรมีส่วนร่วม ท่ีมี
ประชำชนผูเ้ขำ้รว่มนอ้ย แตถื่อไดว้่ำมี "ควำมเขม้ขน้" ของกำรมีส่วนรว่มในระดบัท่ีสงู เน่ืองจำกเป็น
กำรติดตำมและประเมินผล โครงกำรและนโยบำยตำมท่ีรฐัไดว้ำงแนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์
เอำไว ้โดยกำรตรวจสอบและประเมินผลนีส้ำมำรถกระท ำไดโ้ดยจดัตัง้ คณะกรรมกำรตดิตำม แลว้
ใช้กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับควำมพึงพอใจ ซึ่งถือว่ำมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อ กำรปรับปรุงและพัฒนำให้นโยบำยเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชน อยำ่งแทจ้รงิ 

7) กำรควบคุมโดยประชำชน ถือเป็นระดับสูงสุดของกำรมีส่วนร่วมของ 
ประชำชนท่ีสำมำรถใชเ้ป็นวิธียุติควำมขดัแยง้ โดยวิธีกำรควบคมุโดย ประชำชนนี้สำมำรถกระท ำ
ไดโ้ดยกำรจดัใหมี้กำรลงประชำมต ิ(Referendum)  

คนำงค ์คนัธมธุรพจน ์(2561, น. 30) แบ่งองคป์ระกอบกำรมีส่วนรว่มไวว้่ำ ระดบัขัน้
กำรมีสว่นรว่มของประชนชน แบง่ออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้

1) ระดับกำรให้ข้อมูล  เป็นระดับต ่ ำ ท่ีสุดและวิ ธีกำรท่ีง่ำย ท่ีสุดของกำร
ติดต่อส่ือสำรระหว่ำงผูว้ำงแผนโครงกำรกับประชำชน มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มูลแก่ประชำชน 
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โดยวิธีกำรต่ำง ๆ แต่ไม่เปิดโอกำสใหแ้สดงควำมคิดเห็นหรือเขำ้มำเก่ียวขอ้งใด ๆ เช่น กำรแถลง
ขำ่ว กำรแจกขำ่ว กำรแสดงนิทรรศกำร เป็นตน้ 

2) ระดบักำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดบัขัน้ท่ีสูงกว่ำระดบั
แรก กล่ำวคือ ผู้วำงแผนโครงกำรเชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลใน  
กำรประเมินขอ้ดีขอ้เสียของดโครงกำร เชน่ กำรจดัท ำแบบสอบถำมกำรริเริ่มโครงกำร เป็นตน้ 

3) ระดบักำรรว่มปรกึษำหำรือ เป็นกำรหำรือกนัระหวำ่งผูท่ี้วำงแผนโครงกำรและ
ประชำชนอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือประเมินควำมกำ้วหนำ้หรือขอ้สงสยัต่ำง ๆ เช่น กำรประชมุ กำร
จดัสมัมนำ เชิงปฏิบตั ิและกำรรบัฟังควำมคดิเห็น เป็นตน้ 

4) ระดบักำรวำงแผนร่วมกัน เป็นระดบักำรมีส่วนร่วมท่ีผูท่ี้วำงแผนโครงกำรกับ
ประชำชน มีควำมรบัรว่มกนัในกำรวำงแผนเตรียมโครงกำร และผลท่ีไดจ้ำกโครงกำร เหมำะท่ีจะ
ใชส้  ำหรบักำรพิจำรณำประเด็นท่ีมีควำมยุ่งยำกซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้ เชน่ กำรใชก้ลุ่มปรกึษำซึ่ง
เป็นผูเ้ช่ียวชำญในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรใชอ้นุญำโตตลุำกำรเพ่ือแกปั้ญหำขอ้ขัดแยง้และ
เจรจำเพ่ือหำทำงประนีประนอม เป็นตน้ 

5) ระดบักำรร่วมปฏิบัติ เป็นระดับท่ีผูร้บัผิดชอบโครงกำรกับประชำชนร่วมกัน
ด ำเนินโครงกำรเป็นขัน้กำรน ำโครงกำรไปปฏิบตัริว่มกนั เพ่ือใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงคท่ี์วำงไว ้

6) ระดับกำรควบคุมโดยประชำชน เป็นระดับสูงสุดของกำรมีส่วนร่วมโดย
ประชำชน เพ่ือแกปั้ญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ัง้หมด เชน่ กำรลงประชำมต ิเป็นตน้ 

ในกำรศึกษำครัง้นี ้ผูศ้ึกษำท ำกำรศึกษำกำรมีสวนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินงำนไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทตำมแนวคิดของ Cohen และ Uphoff (1980, p.219-222) โดยขอใหค้วำมหมำย
ของกำรมีสว่นรว่มในแตล่ะระดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ (Decision Making) หมำยถึง กำรท่ีประชำชน
รวมกลุ่มกนัไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน รเิริ่มจะท ำกำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนขึน้ 
จำกนัน้ท ำกำรขึน้ทะเบียนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
และด ำเนินงำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

(2) กำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินกำร (Implementation) หมำยถึง กำรท่ีประชำชน
ในชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินกำรของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทในฐำนะท่ีเป็นอำสำสมคัร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ผูไ้กล่เกล่ีย ผูเ้ช่ียวชำญและอ่ืนๆ โดย (1) ท ำกำรสนบัสนุนทรพัยำกรท่ี
จ ำเป็น เช่น ใหใ้ชส้ถำนท่ีเพ่ือจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน (2) ดำ้นกำรบรหิำร เขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งในศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน เช่น เป็นประธำน รอง
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ประธำน เหรญัญิก เลขำนกุำร ท่ีปรกึษำ ผูไ้กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทประจ ำศนูย ์เจำ้หนำ้ท่ีศนูยอ่ื์นๆ
(3) ดำ้นกำรประสำนขอควำมรว่มมือ โดยกำรประสำนงำนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในกำร
ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนยท่ี์จ  ำเป็น หรือกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนยุติธรรม
จงัหวดัในกำรขอสนบัสนนุควำมรู ้ส่ือประชำสมัพนัธ ์และควำมชว่ยเหลือท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ 

(3) กำรมีส่วนรว่มในกำรรบัผลประโยชน์ (Benefit) หมำยถึง กำรท่ีประชำชนใน
ชมุชนเขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรรบัผลประโยชนด์  ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
โดย กำรขอรบับรกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเพ่ือยตุคิวำมขดัแยง้ ขอรบัค ำปรกึษำกฎหมำยเบือ้งตน้ ขอ
ควำมชว่ยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับริกำรจำกหนว่ยงำนตำ่งๆของกระทรวงยตุธิรรม  

(4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรท่ีประชำชนใน
ชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทระดบัชุมชน 
เช่น เขำ้ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน กำรเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของ
ศนูย ์เป็นตน้ 

ในกำรศกึษำเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก ผูศ้กึษำไดน้  ำแนวคิดเก่ียวกบัระดบั
กำรมีส่วนรว่มของประชำชน ตำมแนวคิดของถวิลวดี บุรีกลุ (2552, น. 7) มำเป็นกรอบแนวคิดใน
กำรศกึษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูย์ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก โดยใหค้วำมหมำยของระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชน ไดแ้ก่ 
กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ กำรมีส่วนรว่มของชมุชนในกำรด ำเนินงำนไกล่เกล่ียขอ้พิพำท กำรมี
สว่นรว่มในกำรรบัผลประโยชน ์และกำรมีสว่นรว่มในกำรประเมินผลดงัตอ่ไปนี ้

กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ หมำยถึง กำรท่ีประชำชนรวมกลุ่มกันไม่นอ้ยกว่ำ 5 
คน ริเริ่มจะท ำกำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนขึน้ จำกนัน้ท ำกำรขึน้ทะเบียน
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และด ำเนินงำนศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

กำรมีส่วนรว่มของชุมชนในกำรด ำเนินงำนไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง  กำรท่ีกลุ่ม
ประชำชนในชมุชน มีกำรกระท ำกำรออกมำในลกัษณะของกำรท ำงำนรว่มกนัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง
ควำมตอ้งกำรร่วม ควำมสนใจร่วม มีโอกำสแสดงทัศนะ แสดงควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคิดเห็น
ดงักล่ำว ไปประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจของรฐัเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทของชมุชน โดยกำรมีส่วนรว่มของประชำชนเป็นกระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้
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รูปแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร แบง่เป็น 4 ระดบัชัน้ไดแ้ก่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ กำรมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรรกัษำผลประโยชน ์และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผล 

กำรมีสว่นรว่มในกำรรบัผลประโยชน ์หมำยถึง กำรท่ีประชำชนในชมุชนเขำ้มำมีส่วน
รว่มในกำรรบัผลประโยชนด์  ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน  โดย กำรขอรบั
บริกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทเพ่ือยุติควำมขัดแย้ง ขอรับค ำปรึกษำกฎหมำยเบือ้งต้น ขอควำม
ชว่ยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับริกำรจำกหนว่ยงำนตำ่งๆของกระทรวงยตุธิรรม 

กำรมีส่วนรว่มในกำรประเมินผล หมำยถึง กำรท่ีประชำชนในชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่ม
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทระดับชุมชน เช่น เข้ำประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน กำร
เสนอควำมคดิเห็นเก่ียวกบักำรปรบัปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของศนูย ์เป็นตน้ 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิรรมทางเลือก 
2.4.1 ความหมายยุตธิรรมทางเลือก 

ยตุิธรรมทำงเลือก หมำยถึง งำนกำรสรำ้งควำมเป็นธรรมทำงสงัคม (Social Justice) 
ท่ีเปิดโอกำสใหห้น่วยงำน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประชำชน ชุมชนฯลฯ มีบทบำทและส่วนรว่มก ำหนด
แนวทำง หลกัเกณฑก์ลไกวิธีกำร และรว่มปฏิบตังิำนกำรปอ้งกนัควำมคมุอำชญำกรรม จดัระเบียบ
ชมุชน แกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ ปัญหำเด็กเยำวชนกระท ำผิด และกำรกระท ำผิดกฎหมำยระดบัท่ี
ไม่ซบัซอ้นรุนแรง เยียวยำเสริมหลังเหย่ืออำชญำกรรมและแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำผิดในชุมชน โดย
ด ำเนินกำรร่วมมือกับกระบวนกำรยุติธรรมหลักหรือส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ
กระบวนกำรยตุิธรรมหลกั เพ่ือมุ่งสู่ผลลพัธส์ดุทำ้ยรว่มกนัคือ ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน
ของประชำชน ควำมสงบสขุสมำนฉันทข์องสงัคมและควำมมั่นคงของประเทศเป็นส ำคญั  (ณรงค ์
ใจหำญ, 2556, น. 42)  

กระบวนกำรยตุธิรรมทำงเลือกจึงเป็นแนวคดิท่ีตอ้งกำรสรำ้งทำงเลือกระประบวนกำร
ใหม่เก่ียวกับกระบวนกำรยตุิธรรม เป็นแนวคิดใหม่ท่ีประเทศไทยรบัมำจำกประเทศตะวนัตกโดย
เม่ือปี ค.ศ.1980 นกัวิชำกำรในประเทศตะวนัตกไดเ้ริ่มศึกษำกำรแกไ้ขปัญหำและไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกขึน้มำเพ่ือทดแทนกระวนกำรยุติธรรมกระแสหลักท่ีใชใ้น
ปัจจบุนั เพ่ือลดจ ำนวนคดีขึน้สู่ศำล มีก ำหนดกลไกทำงสงัคมเพ่ือแกไ้ขขอ้พิพำทโดยไม่ตอ้งอำศยั
กำรฟ้องร้องคดีในลักษณะคู่ต่อสู้หรือคู่ควำมในชั้นศำลซึ่งต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี 
นอกจำกนีก้ระบวนกำรยตุธิรรมทำงเลือกยงัชว่ยท ำใหเ้กิดควำมสมำนฉนัท ์



  45 

Zehr (1990) ผู้ท่ี ได้ช่ือว่ำเป็นบิดำของกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกกล่ำวว่ำ 
กระบวนทัศน์ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกแต่งต่ำงจำกระบวนกำรแก้แค้นทดแทน 
(Retributive Justice) นัน้คือ ในขณะท่ีมำตรกำรเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนใหค้วำมส ำคญักบักำรลงโทษ 
แตก่ระบวนทศันด์ำ้นกระบวนกำรยตุิธรรมทำงเลือกใหค้วำมส ำคญักบัควำมพรอ้มรบัผิดชอบ กำร
เยียวยำ กำรยตุิขอ้ขดัแยง้ ดงันัน้ กระบวนทศันดำ้นกระบวนกำรยตุิธรรมทำงเลือกจึงแตกตำ่งจำก
กระบวนทศันด์ำ้นกระบวนกำรยตุธิรรมแบดัง้เดมิ  

2.4.2 ประเภทของยุตธิรรมทางเลือก 
รูปแบบของกระวนกำรยุติธรรมทำงเลือกท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัมีกันหลำยรูปแบบและ

หำกหลำยมีวิธีกำรท่ีนิยมกันโดยทั่วไป ไดแ้ก่ อนุญำโตตลุำกำร กระประนอมขอ้พิพำท และกำร
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท (United Nation Office on Drugs and Crime, 2007, p 17)  

2.4.2.1 อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
เป็นวิธีท่ีใช้กับข้อพิพำทระหว่ำงเอกชน โดยมีกำรแต่งตั้งคณะลูกขุนท่ีเป็น

บุคคลภำยนอกศำลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นผูต้ัดสินชีข้ำด คดีควำมอำจมีผลผูกพันหรือไม่
ผกูพนัตอ่คูก่รณีก็ได ้หรืออำจด ำเนินกำรดว้ยเทคนิควิธีเชิงคณุธรรมอนัเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ 

2.4.2.2 การประนอมข้อพพิาท (Conciliation)  
เป็นกำรปฏิบตัิในกำรตดัสินคดีควำม โดยเริ่มจำกผูพ้ิพำกษำหรือตลุำกำรแนะน ำ

รอ้งทุกขเ์อกชนซึ่งน ำคดีมำฟ้องต่อศำลเพ่ือเรียกรอ้งควำมยุติธรรมใหมี้กำรเจรจำกำรท ำขอ้ตกลง
กันแทนท่ีจะใชว้ิธีกำรด ำเนินคดีพิจำรณำในศำลตำมปกติในบำงกรณีมีกำรให้ค  ำแนะน ำในกำร
แกไ้ขปัญหำดว้ย 

2.4.2.3 การไกล่เกล่ียข้อพพิาท (Mediation)  
เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหคู้่กรณีมีโอกำสเจรจำตกลงกันระงบัขอ้พิพำททำงแพ่ง

และทำงอำญำโดยสนัติวิธีและปรำศจำกกำรวินิจฉัยชีข้ำดขอ้พิพำท ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทท่ีด ำเนินกำรในชัน้ศำลและในชัน้กำรบงัคบัคดี 

2.4.3 ความส าคัญของยุติธรรมทางเลือก 
ในแง่ควำมส ำคญั ระบบยตุิธรรมทำงเลือกเป็นช่องทำงท่ีสอดคลอ้งกับสภำพกำรณ์

ปัญหำ เน่ืองจำกในปัจจบุนัขอ้พิพำทมีจ ำนวนเพิ่มขึน้และทวีควำมซบัซอ้นในแง่เนือ้หำเกินกว่ำ 3
กระบวนกำรทำงศำลจะสำมำรถรบัภำระไดเ้พียงล ำพงั นอกจำกนีต้วักระบวนกำรเองยังมีจดุเด่น
ในเรื่องกำรช่วยรกัษำควำมสัมพันธ์หรือผลประโยชนร์่วมระหว่ำงคู่พิพำทได้ดีกว่ำกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำในชัน้ศำลเพรำะมุ่งหำทำงออกส ำหรบัอนำคตมำกกว่ำมุง่หำขอ้สรุปเรื่องในอดีต  
เพ่ือท ำกำร “แกแ้คน้ชดเชย” ซึ่งหลำยครัง้ไมไ่ดช้ว่ยแกปั้ญหำท่ีเกิดขึน้ไปแลว้  
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กล่ำวโดยสรุป ว่ำระบบยุติธรรมทำงเลือกท่ีดีจะสรำ้งประโยชนต์่อประชำชนและ
ระบบยตุธิรรมคือ (นพพร โพธิรงัสิยำกร, 2552, น. 7)  

1) เป็นทำงเลือกท่ีมีประสิทธิภำพเน่ืองจำกมีตน้ทุนเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรต ่ำกว่ำกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในชัน้ศำลส่งผลใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ถึง
ควำมยตุธิรรมไดใ้นรำคำท่ีถกูลง  

2) ส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำประสงคร์่วมกันระหว่ำงคู่พิพำท (win-win situation) 
เน่ืองจำกลักษณะของกระบวนกำรท่ีสนับสนุนให้คู่พิพำทหันหน้ำเข้ำหำกันมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรท่ีเอือ้ใหเ้กิดควำมรูส้ึก ผ่อนคลำย และเปิดใหส้ำมำรถรว่มกันหำทำงออกแตกต่ำงจำก
กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในชั้นศำลท่ีเป็นวิธีกำรแบบปฏิปักษ์  (adversary system) ให้
คูค่วำมแขง่ขนักนัเพ่ือหำผูแ้พ-้ผูช้นะ (win-lose situation)  

3) ช่วยแบ่งเบำภำระคดีจำกศำลส่งผลให้ศำลสำมำรถท ำงำนท่ีเหลืออยู่ได้
รวดเรว็และมีคณุภำพ มำกขึน้  

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
2.5.1 ความเป็นมาของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 

ควำมเป็นมำของกระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในประเทศไทย  กระบวนกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำททัง้ภำยในและภำยนอกศำลปรำกฏรอ่งรอยมำอยำ่งยำวนำน แตส่  ำหรบักระแสท่ีหนั
มำใหค้วำมส ำคญัและผลกัดนักระบวนกำรดงักลำ่วอยำ่งจรงิจงันัน้กล่ำวไดว้ำ่เริ่มขึน้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2535 เป็นตน้มำ 

ส ำหรบักระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำยนอกศำลพบว่ำในอดีตกฎหมำยไดส้รำ้ง
ชอ่งทำงกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในระดบัพืน้ท่ี เช่น พระธรรมนญูศำลหวัเมือง รตันโกสินทรศก 114 
(พ.ศ.2438) หมวดท่ี 6 ก ำหนดใหก้ ำนนั มีอ ำนำจไกล่เกล่ียข้อพิพำท “ควำมแพ่งและควำมพิพำท
เล็กนอ้ย” ในคดีท่ีมีทนุทรพัยห์รือเบีย้ ปรบัไหมไม่เกิน 20 บำท และเป็นควำมท่ีไมมี่โทษหลวง หำก
จ ำเลยอยู่ในพืน้ท่ีต  ำบล และใหน้ำยแขวงมีอ ำนำจไกล่เกล่ียในคดีท่ีก ำนนัไกล่เกล่ียไม่ส  ำเรจ็หรือมี
ทนุทรพัยห์รือเบีย้ปรบัตัง้แต ่20 ถึง 40 บำท หำกคู่ควำมตอ้งกำร (มำตรำ 27-28) ตอ่มำเม่ือมีกำร
บังคับใช้พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.  2457 ภำรกิจดังกล่ำวก็ได้โอนมำยัง
นำยอ ำเภอโดยใหมี้อ ำนำจไกล่เกล่ียควำมแพ่งท่ีผูถ้กูรอ้งมีภมูิล  ำเนำหรือมีมลู 4 คดีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
อ ำเภอและมีทุนทรัพย์พิพำทไม่เกิน 20, 000 บำท หำกผู้ร ้องร้องขอ (มำตรำ 108) (นพพร  
โพธิรงัสิยำกร, 2552, น. 13-14)  
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2.5.2 ความหมายของการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
กำรไกล่เกล่ียตำมพจนำนกุรมรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ไดน้ิยำมไวว้่ำ พดูจำให้

ปรองดองกนั “พดูจำใหต้กลงกนั ลบูไล ้ท ำใหเ้รียบรอ้ย ท ำใหมี้สว่นเสมอกนั”  
แตถ่ึงแมว้ำ่จะไมมี่กำรค ำจดัควำมท่ีเป็นท่ียอมรบักนัทั่วไปของกำรระงบัขอ้พิพำทโดย

กำรไกล่เกล่ียหรือ Mediation ก็พอจะอนมุำนไดว้่ำหมำยถึง กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีมีบคุคล
ท่ีสำมเขำ้มำเก่ียวขอ้ง โดยบคุคลท่ีสำมท่ีท ำหนำ้ท่ีตดัสินวำ่คูค่วำมฝ่ำยใดเป็นฝ่ำยถกูผิด กำรระงับ
ข้อพิพำทโดยกำรไกล่เกล่ีย (Mediation) จะเหมือนหรือแตกต่ำงจำกำรระงับข้อพิพำทในกำร
ป ระนอม  (Conciliation)  กล่ ำว คื อ  ค ำว่ ำ  Mediation และค ำว่ ำ  Conciliation เป็ น ค ำ ท่ี มี
ควำมหมำยพ้องกัน  (Synonym) ซึ่ ง ในบริบทของข้อพิ พ ำทระหว่ำงป ระ เทศ  สถำบัน
อนุญำโตตลุำกำรแห่งประเทศไทยจะเรียก Mediation หมำยถึงกำรไกล่เกล่ีย ส่วนส ำนกัระงับขอ้
พำทของส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะเรียก  Mediation หมำยถึง ว่ำกำรไกล่เกล่ียข้อพำท และใน
บำงครัง้ค  ำทัง้สองค ำนีไ้ดน้  ำมำใชโ้ดยมีควำมหมำยท่ีแตกตำ่งกนั เช่น Conciliation อำจหมำยถึง 
กำรด ำเนินกำรน ำคู่พิพำทเขำ้สู่กำรเจรจำตกลง ซึ่งกระบวนกำรนีบ้ำงโอกำสเรียกว่ำ Facilitation 
แตมี่นกัวิชำกำรบำงท่ำนยงัคงใชค้  ำศพัท ์Conciliation หมำยถึงกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีคนท่ี
สำมนัน้ แมจ้ะไมไ่ดท้  ำหนำ้ท่ีตดัสินคดีพิพำท แตมี่บทบำทในในกำรจดัท ำขอ้เสนอหรือหำทำงออก
ใหแ้ก่คูค่วำมเพ่ือตกลงกนั (อนนัต ์จนัทรโอภำกร, 2558, น. 23)  

นอกจำกนี ้ยงัมีนักวิชำกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ไดใ้หค้วำมหมำยส ำหรบัค ำว่ำไกล่
เกล่ียไวอ้ยูห่ลำยควำมหมำยประกำรดงันี ้

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กระบวนกำรแกไ้ขขอ้พำทโดยมีบุคคลท่ีสำมซึ่ง
เป็นคนกลำงเขำ้ช่วยเหลือ แนะน ำในกำรเจรจำต่อรองของคูค่วำม เพ่ือระงับขอ้พำทหรือหมำยถึง 
กระบวนกำรซึ่งมีกำรตอ้งคณะบคุคลหรือบคุคลโยเปิดเผยและเป็นกลำงระว่ำงคูค่วำมเพ่ือใชค้วำม
พยำยำมแกไ้ขควำมขดัแยง้ใหบ้รรลผุลถึงขอ้ตกลงเหมำสม (กระทรวงยตุธิรรม, 2547, น. 43)  

กำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท หมำยถึง กำรระงับข้อพิพำทท่ีจะต้องมีคนกลำงหรือ
บคุคลท่ีสำมเขำ้มำมีบทบำทรว่มในกำรชกัจงูแนะน ำชีใ้หท้ัง้สองฝ่ำยเขำ้ใจ หนัหนำ้เขำ้หำกันดว้ย
ควำมยินดี สมคัรใจ บคุคลท่ีเขำ้มำไกล่เกล่ียเรียกวำ่ “ผูไ้กล่เกล่ีย” ผูท้  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียจะไม่เขำ้ไป
ตดัสินชีข้ำดขอ้พิพำท แต่อำจเสนอแนะแนวทำงท่ีเหมำะสม ขอ้เสนอแนะของผูไ้กล่เกล่ียไม่มีผล
ผกูพนัคูพ่ิพำทท่ีตอ้งปฏิบตัติำม (นวลจนัทร ์ทศันชยักลุ, 2547, น. 43)  

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีมีบคุคลท่ีสำมเขำ้
มำช่วยให้คู่ควำมมำเจรจำต่อรองกันไดส้  ำเร็จ โดยเป็นผลิตผลประกำรหนึ่ งซึ่งเกิดจำกควำม
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ลม้เหลวของกำรเจจรจำต่อรองกัน แต่มิใช่เป็นสิ่งท่ีเขำ้มำแทนท่ีกำรเจรจำต่อรอง กระบวนกำร
ดงักล่ำวมีประโยชนใ์นกำรช่วยใหคู้ค่วำมทัง้สองฝ่ำยหรือทกุฝ่ำยสำมำรถบรรลขุอ้ตกลงรว่มกนัจำก
กรณีท่ีมีขอ้พิพำทกันนัน้ ผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นกระตุน้ใหคู้ค่วำมตกลงกันไดง้่ำยขึน้ แตไ่ม่มีอ ำนำจใน
กำรก ำหนดขอ้ตกลงใหแ้ก่คูค่วำมไดแ้ตอ่ยำ่งใด (ภำณ ุสหสัรงัสี, 2544, น. 3)  

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กระบวนกำรซึ่งมีกำรตัง้คณะบุคคลหรือบุคคล
โดยเปิดเผยและเป็นกลำงระหว่ำงคู่ควำม เพ่ือใชค้วำมพยำยำมแกไ้ขควำมขดัแยง้ในทำงแพ่งให้
บรรลถุึงขอ้ตกลงอนัเหมำะสม (วิชำ มหำคณุ, 2537, น. 110)  

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท โดยมีคนกลำงเขำ้
มำท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพำทใหคู้ค่วำมยตุคิวำมขดัแยง้โดยกำรตกลงกนัหรือประนีประนอมยอม
ควำมกนั (พรทิพย ์อดุมสิน, 2546, น. 3)  

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหคู้่กรณีมีโอกำสเจรจำตก
ลงกันเพ่ือระงับขอ้พิพำททำงแพ่งและทำงอำญำโดยสันติวิธีและปรำศจำกกำรวินิจฉัยชีข้ำดขอ้
พิพำท ทั้งนี ้ไม่รวมถึงกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทท่ีด ำเนินกำรในชั้นศำลแล ะในชั้นบังคับคดี 
(พระรำชบญัญตักิำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท, 2562, น. 2)  

2.5.3 แนวคิดในการไกล่เกล่ียข้อพพิาท  
กำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทโดยคนกลำง แนวคิดนีมี้ประเด็นส ำคัญให้กำรจัดกำรข้อ

พิพำทมีประสิทธิภำพมำกขึน้เน่ืองจำกกำรไกล่เกล่ียโดยคนกลำงเป็นกระบวนกำรเจรจำอย่ำงมี  
ประสิทธิภำพ โดยคนกลำงจะเป็นผูแ้นะน ำกระบวนกำรใหม่ๆและตวัแปรใหม่ๆในกำรท่ีจะเจรจำ
ระหวำ่งคูก่รณีและท ำใหคู้ก่รณีรูจ้กักนัและมีควำมสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนัมำกขึน้ โดยคนกลำงตอ้งเป็นผู้
ท่ีไดร้บักำรยอมรบัใหท้  ำหนำ้ท่ีในกำรไกล่เกล่ียและคนกลำงตอ้งไม่เขำ้กบัฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เน่ืองจำกคนกลำงเป็นเพียงผูเ้ขำ้ไปแทรกแซง เปล่ียนมุมมอง พฤติกรรมดว้ยกำร
พูดคุยท่ีไม่ใช่กำรบังคบัทำงกำยภำพหรือไม่ใชก้ฎหมำยในกำรบังคบัและคนกลำงไม่มีอ ำนำจ
โดยตรงในกำรตดัสินใจ (ส ำนกังำนระงบัขอ้พิพำท, 2547, น. 7-8)  

2.5.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับข้อพพิาทด้วยการไกล่เกล่ีย  
ในกำรศกึษำทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักำรระงบัขอ้พิพำทดว้ยกำรไกล่เกล่ีย พบว่ำ มีทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งหลำยทฤษฎีดงัตอ่ไปนี ้
2.5.4.1 ทฤษฎีการเจรจา 

ทฤษฎีกำรเจรจำหมำยถึง กำรเจรจำเพ่ือหำขอ้ยุติขอ้พิพำทท่ีเกิดขึน้ โดยทฤษฎี
เก่ียวกับกำรเจรจำมี 2 ประเภท คือ ทฤษฎีกำรแข่งขัน ( Competitive theory) และทฤษฎีกำร
แก้ปัญหำ (Problem Solving theory) ซึ่งทั้งสองทฤษฎีประกอบดว้ยขัน้ตอนและองคป์ระกอบท่ี
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ส ำคญัในกำรเจรจำ และช่วยใหน้กักฎหมำยเขำ้ใจในธรรมชำตขิองกระบวนกำรเจรจำเพ่ือใหบ้รรลุ
เปำ้หมำย (สรำวธุ เบญจกลุ, 2539, น. 73-78)  

2.5.4.2 ทฤษฎีการแข่งขัน 
ทฤษฎีกำรแข่งขัน  (Competitive theory) ทฤษฎีนี ้มีจุดประสงค์ต้องกำรให้

เป้ำหมำย ของตนเองนัน้บรรลุผล และไดร้บัผลประโยชนม์ำกท่ีสุด โดยมีสมติฐำนว่ำ “ สงัคมอยู่
ภำยใต ้ควำมเห็นประโยชนส์่วนตวั” ทฤษฎีกำรแข่งขนัมองว่ำกำรท่ีคนเกิดกำรแย่งชิงกนั เป็นศตัรู
กนัมำจำกทรพัยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดั ท ำใหอี้กฝ่ำยไดผ้ลประโยชนแ์ละอีกฝ่ำยท่ีเสียผลประโยชน์
จะหำวิถีทำงเพ่ือใหต้นไดผ้ลประโยชนม์ำกท่ีสุด ซึ่งทฤษฎีกำรแข่งขันนีผู้เ้จรจำท่ีมีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุดคือ นักกฎหมำยท่ีควำมรูท้ำงกฎหมำยและสำมำรถรกัษำผลประโยชนข์องลุกควำมได ้
โดยพฤติกรรมของนกักฎหมำยนีถื้อหลกัยุทธศำสตรแ์บบแข่งขนั โดยผูเ้จรจำหรือนกักฎหมำยจะ
พยำยำมเรียกรอ้งให้ฝ่ำยของตนไดร้บัชัยชนะจำกกำรเจรจำ ตำมหลักท่ีว่ำผู้เข้มแข็งกว่ำย่อม
สำมำรถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่ำงแทจ้ริง ตำมทฤษฎีนีรู้ปแบบกำรเจรจำจะถือประโยชนข์องตนเองเป็น
ส ำคญั รูปแบบนีจ้ะคลำ้ยยุทธศำสตรท์ำงกำรทหำรท่ีใชก้ลอบุำยเพ่ือใหไ้ดร้บัชยัชนะ และเม่ือนกั
กฎหมำยใช้ทฤษฎีแข่งขันในกำรเจรจำยุติข้อพิพำทผลท่ีเกิดขึน้คือ ท ำให้เกิดอคติในกำรท่ีจะ
เผชิญหนำ้กนั และจะมองแตผ่ลประโยชนข์องตนเป็นหลกั (ศำลแพง่, 2539, น. 75)  

2.5.4.3 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา  
ทฤษฎีกำรแกไ้ขปัญหำ (Problem – Solving theory) เป็นทฤษฎีท่ีผูอ้ำศยัท่ีอยู่ใน

สงัคม และสภำพแวดลอ้มเดียวกนัตอ้งมีสว่นรว่มกนัในกำรแกไ้ขปัญหำโดยเพ่ือท ำขอ้ตกลงกนัดว้ย
ควำมสมัครใจโดยใหผู้เ้ขำ้ร่วมเจรจำทุกคนมีผลประโยชนร์่วมกันในบำงกรณี ภำยใตท้ฤษฎีกำร
แกไ้ขปัญหำนี ้นกักฎหมำยและคูก่รณีทัง้สองฝ่ำยตอ้งท ำงำนรว่มกนัในกำรชว่ยกนัแกไ้ขปัญหำเพ่ือ
หำประโยชนร์ว่มกนั ซึ่งทฤษฎีกำรแกไ้ขปัญหำนี ้สำมำรแยกปัญหำควำมสมัพนัธส์่วนตวัออกจำก
ขอ้ขดัแยง้ และแกไ้ขในแต่ละปัญหำแยกออกจำกกัน โดยเนน้ควำมส ำคญัท่ีประโยชนไ์ดเ้สีย และ
ควำมตอ้งกำรของคูส่ญัญำมำกกว่ำฐำนะของคูส่ญัญำ เพรำะถำ้มองถึงฐำนะของคูส่ญัญำจะท ำ
ใหก้ำรเจรจำยำกขึน้ อีกประกำรหนึ่งคือทฤษฎีกำรแกไ้ขปัญหำจะค ำนึงถึงควำมชอบธรรมโดยเปิด
โอกำสในกำรยอมรบัขอ้เสนอของอีกฝ่ำยในกำรเจรจำ (ศำลแพง่, 2539, น. 16-17)  

ดงันัน้ กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในแต่ละประเด็นย่อมมีปัญหำท่ีแตกต่ำงกันออกไปไม่
วำ่จะเป็นประเด็นปัญหำของนกักฎหมำย หรือคูก่รณีซึ่งมกัจะอยู่บนพืน้ฐำนของทฤษฎีกำรแข่งขนั
ทัง้สิน้ เพ่ือใหต้นเองไดร้บัผลประโยชนม์ำกท่ีสดุและใหอี้กฝ่ำยหนึ่งตอ้งไดร้บัผลประโยชนน์อ้ยกว่ำ
ตน ดงันัน้คนกลำงในกำรไกล่เกล่ียนบัว่ำเป็นผูท่ี้มีควำมส ำคญัอยำ่งมำกท่ีจะตอ้งรกัษำระดบัควำม
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พึงพอใจของทัง้สองฝ่ำยซึ่งอำจตอ้งใชท้ฤษฎีกำรแข่งขนัมำผสมผสำนกับทฤษฎีกำรแกไ้ขปัญหำ
เพ่ือกำรจดักำรควำมขดัแยง้และยตุขิอ้พิพำท 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน หมำยถึง กระบวนกำรประเมินคำ่ของบุคคลผูป้ฏิบตัิงำน

ในดำ้นตำ่ง ๆ ทัง้ผลงำนและคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคณุคำ่ตอ่กำรปฏิบตังิำนภำยในเวลำท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงแน่นอน ภำยใตก้ำรสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนำ้งำน โดยอยู่บนพืน้ฐำนของ
ควำมเป็นระบบและมำตรฐำนแบบเดียวกนั มีเกณฑก์ำรประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพในทำงปฏิบตัิ
ใหค้วำมเป็นธรรมโดยทั่วกนั 

2.6.1 วัตถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
กำรท่ีองคก์รจะทรำบว่ำพนกังำนใดสมควรไดร้บัรำงวลัตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

สวสัดิกำรในขัน้สงูขึน้ ตอ้งอำศยัแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ (reliability) มี
ควำมสอดคล้องตรงกับลักษณะของงำน (validity) จึงจะท ำให้ทรำบว่ำพนักงำนได้ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทกัษะชว่ยผลิตสินคำ้และบรกิำรไดต้ำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนขององคก์ร
หรือไม่ ผลงำนท่ีไดคุ้ม้กับค่ำตอบแทนท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รจ่ำยใหห้รือไม่  ในอดีตเช่ือว่ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเรื่องเฉพำะตัวของพนักงำน  ดังนั้นจึงเน้นกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนในเรื่องคุณลกัษณะ (traits) ควำมบกพร่องทำงกำย (deficiency) และควำมสำมำรถ 
(ability) ซึ่งบำงครัง้ไม่เก่ียวกับงำน โดยมีควำมเช่ือว่ำคนท่ีมีกำรศึกษำดี มีบุคลิกดีหรือไม่พิกำร
นำ่จะท ำงำนไดดี้กวำ่คนท่ีมีคณุสมบตัิตรงขำ้ม 

ปัจจบุนัแนวคิดนีไ้ดเ้ปล่ียนแปลงไป กำรท ำงำนจะใหค้วำมส ำคญักบัผลงำนท่ีเกิดขึน้ 
และยึดเป้ำหมำยของงำนเป็นหลัก ในอนำคตยิ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนตำมแนวคิดสมยัใหม่มีองคป์ระกอบอย่ำงนอ้ย 3 ประกำรคือ เนน้เรื่องผลลพัธใ์นกำร
ปฏิบัติงำน (results oriented) ยึดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or 
objectives) และต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชำในกำรก ำหนดเป้ำหมำยงำน  (mutual goal 
setting between supervisor and employee) ทั้งนีเ้พรำะเช่ือว่ำเม่ือพนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยหรือวตัถุประสงคข์องงำนเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑว์ดัควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนแลว้ 
วิธีกำรเช่นนีจ้ะท ำใหพ้นกังำนเกิดควำมพึงพอใจในงำน และท ำใหมี้ควำมกระตือรือรน้ท่ีจะท ำให้
งำนบรรลเุปำ้หมำย ช่วยลดควำมสบัสนในกำรท ำงำน เพรำะพนกังำนจะรูว้ำ่จะตอ้งปฏิบตัิอย่ำงไร
จงึจะบรรลเุปำ้หมำย  
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2.6.2 ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญทั้งต่อพนักงำน ผู้บังคับบัญชำ และ

องคก์รดงันีคื้อ  
1) ควำมส ำคญัต่อพนักงำน พนักงำนย่อมตอ้งกำรทรำบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำน

ของตนเป็นอย่ำงไรมีคณุคำ่หรือไม่เพียงใดในสำยตำของผูบ้งัคบับญัชำ มีจดุบกพรอ่งท่ีควรจะตอ้ง
ปรบัปรุงหรือไม่ เม่ือมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและแจง้ผลใหพ้นกังำนทรำบก็จะไดร้บัรูก้ำร
ปฏิบตังิำนเป็นอยำ่งไร หำกไมมี่กำรประเมินผล พนกังำนก็ไมมี่ทำงรูถ้ึงผลกำรปฏิบตังิำนของตนว่ำ 
มีส่วนใดท่ีควรจะคงไวแ้ละส่วนใดควรจะปรบัปรุง พนกังำนท่ีมีผลกำรปฏิบตัิงำนอยู่ในระดบัดีอยู่
แลว้ก็จะไดเ้สรมิสรำ้งใหมี้ผลกำรปฏิบตังิำนดีย่ิงขึน้ 

2) ควำมส ำคญัต่อผูบ้งัคบับญัชำ ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน ย่อม
ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนโดยส่วนรวมในควำมรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชำ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตังิำนของพนกังำนจึงมีควำมส ำคญัตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ เพรำะจะท ำใหรู้ว้ำ่พนกังำนมีคณุคำ่ตอ่
งำนหรือต่อองคก์รมำกนอ้ยเท่ำใด จะหำวิธีส่งเสริม รกัษำ และปรบัปรุงผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำอย่ำงไร ควรจะใหท้ ำหนำ้ท่ีเดิมหรือสบัเปล่ียนโอนยำ้ยหนำ้ท่ีไปท ำงำนใด จึงจะได้
ประโยชนต์อ่องคก์รยิ่งขึน้ หำกไม่มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนก็ไม่สำมำรถจะพิจำรณำในเรื่อง
เหลำ่นีไ้ด ้

3) ควำมส ำคัญต่อองค์กร เน่ืองจำกผลส ำเร็จขององค์กรมำจำกผลกำร
ปฏิบตัิงำนของพนกังำนแต่ละคน ดงันัน้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนจะท ำใหรู้ว้่ำ
พนักงำนแต่ละคนปฏิบตัิงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกองคก์รอยู่ในระดบัใด มีจุดเด่นหรือจุดดอ้ย
อะไรบำ้ง เพ่ือองคก์รจะไดห้ำทำงปรบัปรุงหรือจดัสรรพนกังำนใหเ้หมำะสมกบัควำมสำมำรถซึ่งจะ
ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนขององคก์รเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

เน่ืองจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญ  และมีประโยชน์ต่อกำร
บริหำรงำนดงัท่ีกล่ำวมำ หน่วยงำนตำ่ง ๆ จึงก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนขึน้ภำยใน
หน่วยงำนของตน กำรวำงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจึงมีควำมส ำคัญจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ เพ่ือปอ้งกันมิใหเ้กิดปัญหำต่ำง ๆ ติดตำมมำในภำยหลงัจำกท่ีน ำระบบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช ้เชน่ กำรตอ่ตำ้นจำกผูบ้งัคบับญัชำท่ีท ำหนำ้ท่ีประเมิน กำรไม่
ยอมรบัของพนักงำนผู้รบักำรประเมิน กำรไม่สำมำรถสรุปผลกำรประเมินไดห้ลังจำกท่ีท ำกำร
ประเมินแลว้ เป็นตน้ 
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2.6.3 กรอบในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
จำกกำรศึกษำวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  พบว่ำ

วิธีกำร หรือเทคนิคในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรูปแบบต่ำงๆ  ในยุคสมัยท่ีแตกต่ำงกันมี
ลกัษณะหรือสิ่งท่ีมุง่เนน้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนท่ีแตกตำ่งกนัไป สำมำรถจ ำแนกได ้ดงันี ้

2.6.3.1 การประเมินโดยเน้นทีผ่ลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิาน (Performance)  
กำรประเมินโดยใหน้ำ้หนกัท่ีสมรรถนะในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนแต่ละคน 

ซึ่งพิจำรณำจำกปรมิำณและคณุภำพผลงำน หรือผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ำกกำรท ำงำนในช่วงระยะเวลำ
หนึ่งท่ีก ำหนดไว้ กำรใช้กรอบของ Performance มำก ำหนดท ำให้ระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมเป็นระบบเน่ืองจำกมีเกณฑก์ำรวดัผลท่ีอธิบำยไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม เชน่ ปรมิำณ
งำนท่ีพนกังำนแตล่ะคนท ำได ้กำรวดัคณุภำพ กำรใหบ้ริกำร และควำมพึงพอใจของลกูคำ้ แตก่ำร
ประเมินท่ีเน้น Performance อำจไม่สำมำรถประเมินผลได้อย่ำงครอบคลุมเน่ืองจำกผลกำร
ปฏิบัติงำนบำงประเภทมีลักษณะท่ีคลุมเครือ  ไม่สำมำรถแบ่งเป็นเกณฑ์ได้อย่ำงชัดเจน  กำร
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นท่ีผลงำนเป็นหลักต้องมีกำรสรำ้งข้อตกลงล่วงหน้ำระหว่ำงผู้บริหำรและ
พนกังำนวำ่จะตอ้งท ำงำนใหส้  ำเรจ็ลลุว่งตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนด และน ำผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้
จรงิมำเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดั หรือมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน 

ตำมแบบ ท่ี  Evelyn Eichel and Henry E. Bendy เสนอว่ำกำรประเมิ นผล
สมัฤทธ์ิในกำรปฏิบตัิงำนโดยพิจำรณำท่ีผลงำนตอ้งใชต้วัชีว้ดัเพ่ือก ำหนดเกณฑท่ี์จะวดัผลงำนแต่
ละชิน้อย่ำงเหมำะสม หรือมีกำรเทียบเคียงกบัมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนโดยระบเุง่ือนไขของกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นขอ้ควำมบอกใหพ้นกังำนทรำบวำ่กำรกระท ำหรือกิจกรรมในกำรปฏิบตัิงำนเช่นไร
จะถือเป็นสมรรถนะท่ีดี เพ่ือพิจำรณำว่ำ กำรกระท ำใดบำ้งของพนกังำนท่ีเม่ือกระท ำแลว้เกิดเป็น
สมรถนะท่ีดีท่ีส่งผลดีต่อผลลพัธ์ในกำรท ำงำน ซึ่งกำรก ำหนดมำตรฐำนของสมรรถนะเหล่ำนีจ้ะ
พยำยำมท ำใหเ้ป็นเชิงปรมิำณเพ่ือใหมี้มำตรฐำนกำรวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีชดัเจน เช่น กำรก ำหนดระดบั
ควำมถ่ีของกำรกระท ำ แตห่ำกไม่สำมำรถก ำหนดในเชิงปรมิำณได ้กำรก ำหนดในเชิงคณุภำพโดย
กำรก ำหนดกรอบในกำรพิจำรณำผลสัมฤทธ์ิท่ีสำมำรถอธิบำยได้ว่ำกำรปฏิบัติงำน หรือ ท ำ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนในแตล่ะครัง้มีอะไรท่ีเป็นตวัชีว้ดัและคำดหวงัอะไรกบักิจกรรมนั้น  

2.6.3.2 การประเมินโดยเน้นทีข่ีดความสามารถหรือสมรรถนะในการท างาน 
ของพนักงาน (Competency)  

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำก  Competency มีมุมมองจำกนักวิชำกำรท่ี
หลำกหลำย และแตกต่ำงกันไป เช่น ณรงคว์ิทย ์แสนทอง มองว่ำกำรประเมิน Competency คือ 
กำรประเมินในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมซึ่งอำจมีควำมหมำยใกลเ้คียงกบักำรประเมินเฉพำะพฤติกรรม
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ซึ่งเป็นแนวทำงหลกัในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนสมยัก่อนซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหำในกำรประเมิน
ว่ำ เป็นกำรประเมินท่ีจับต้องได้ยำก  และไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอให้ทดสอบ  หรือพิสูจน์หำ
ประสิทธิภำพในกำรประเมินได ้แต่สิ่งท่ีท ำให ้Competency แตกต่ำงจำกกำรประเมินพฤติกรรม
แบบ Behavior คือ กำรประเมิน Competency จะประเมินเฉพำะพฤตกิรรมหลกัท่ีมีส่วนสนบัสนนุ
ให้เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงคข์ององคก์รประสบผลส ำเร็จเท่ำนั้น ไม่ใช่กำรประเมินพฤติกรรม 
ลกัษณะนิสยัทั่วไปของพนกังำน (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, น. 28)  

อนึ่ง อลงกรณ์ มีสุทธำ และสมิต สัชฌุกร (2551, น. 58-60) แบ่งประเภทของ 
Competency หลกั ๆ ไวด้งันี ้

(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมำยถึง คุณลักษณะ พฤติกรรม
หรือทกัษะท่ีองคก์รมุ่งหวงัใหพ้นกังำนทกุระดบัพึงมีเพ่ือใหส้ำมำรถช่วยกนัน ำองคก์รไปสู่วิสยัทศัน ์
ภำรกิจ คำ่นิยม และวฒันธรรมองคก์รท่ีก ำหนดไวร้ว่มกนั 

(2) สมรรถนะตำมหน้ำท่ี (Functional Competency) หมำยถึง สมรรถนะ
ดำ้นควำมรู ้ทักษะ ควำมช ำนำญ และคุณลักษณะในงำนท่ีจำเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละต ำแหน่งงำน
เพ่ือใหก้ำรปฏิบตัิงำนในต ำแหนง่นัน้มีประสิทธิภำพ และบรรลเุปำ้หมำยท่ี Job Description แตล่ะ
ต ำแหนง่ระบไุว ้

(3) สมรรถนะดำ้นกำรบริหำรจัดกำร (Managerial Competency) หมำยถึง 
ควำมรู ้ทักษะ ควำมช ำนำญ และคณุลกัษณะซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเป็นผูน้  ำ และกำรบงัคบับญัชำของพนกังำนท่ีมีต ำแหน่งหนำ้ท่ีในระดบับริหำรท่ีมีพนกังำนอยู่
ภำยใตก้ำรบงัคบับญัชำ 

2.6.3.3 การประเมินโดยเน้นที่ คุณ ลักษณะและพฤติกรรม (Trait and 
Behavior)  

กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนโดยใชห้ลกัพฤตกิรรมของพนกังำนในกำรท ำงำนท่ี
แสดงออกมำ หรือบคุลิกลกัษณะ อปุนิสยัส่วนตวัของพนกังำนแตล่ะคนซึ่งส่งผลตอ่กำรปฏิบตัิงำน
ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง นักวิชำกำรดำ้นพฤติกรรมศำสตรเ์ช่ือว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี
ตอ้งมำจำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งกำรท ำงำนของพนกังำน เพรำะกำรแสดงออกทำง
พฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำจำกควำมเช่ือหรือควำมคิดภำยในจิตใจของบุคคลนัน้  สะทอ้นให้
เห็นว่ำพนกังำนคนนัน้มีควำมเช่ือ และทศันคติอย่ำงไรตอ่กำรท ำงำนผ่ำนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมำ
ในกำรท ำงำน หำกมีพฤตกิรรมท่ีดีก็จะสง่ผลใหผ้ลลพัธท่ี์ดีในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยกำรประเมินท่ีเนน้
ไปท่ีพฤติกรรมหรือลกัษณะนิสยัส่วนตวัของพนกังำนส่วนใหญ่จะปรำกฏอยู่ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนในอดีต เน่ืองจำกยงัไม่มีทฤษฎี หรือกำรออกแบบระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ี
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มีควำมน่ำเช่ือถือมำรองรบั กำรประเมินพฤติกรรมของผูป้ฏิบตัิงำนจึงมำจำกกำรใชว้ิจำรณญำณ
ของผูป้ระเมินซึ่งอธิบำยตำมหลกัเหตผุล และทดสอบควำมสมัพนัธข์องพฤตกิรรมกบัประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนได้ยำก ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันยังคงมีกำรประเมินท่ี
คณุลกัษณะและพฤติกรรมของพนกังำนซึ่งอำจเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึ่งเท่ำนัน้  เพรำะหำกไม่มี
กำรประเมินถึงพฤติกรรม อุปนิสัย ลักษณะของพนักงำน จะไม่เป็นผลดีต่อองคก์รในระยะยำว 
เพรำะพฤติกรรมของพนกังำนจะมีผลต่อวฒันธรรมองคก์ร หำกพนกังำนสำมำรถปฏิบตัิงำนไดดี้ 
แต่มีพฤติกรรมท่ีขัดแย้งต่อวัฒนธรรมองคก์ร กำรประเมินเพียงผลกำรท ำงำนโดยไม่ค  ำนึงถึง
พฤติกรรมของพนักงำนท่ีแสดงออกมำจะท ำใหพ้นกังำนคนดงักล่ำวไดค้ะแนนกำรประเมินมำก 
และกลำยเป็นตวัแบบ (Role Model) ในกำรท ำงำนใหก้ับพนกังำนคนอ่ืน กำรใหค้วำมส ำคญัเรื่อง
วฒันธรรมองคก์รจะถูกบั่นทอนลงหำกกำรประเมินผลไม่มีกำรพิจำรณำเรื่องพฤติกรรมในกำร
ท ำงำน และอำจสง่ผลเสียตอ่องคก์รในระยะยำวได ้(วิโรจน ์ลกัขณำอดศิร, 2550, น. 140-141)  

กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยเน้นท่ีคุณลักษณะและพฤติกรรม  
แบ่งเป็นดำ้นคณุลกัษณะ หมำยถึง สิ่งท่ีเป็นลกัษณะหรืออุปนิสยัประจ ำตวัของบุคคล เช่น ควำม
รกัในองคก์ร ควำมอดทน กำรมีภำวะผู้น  ำ กำรใฝ่หำควำมรูเ้พิ่มเติม  ส่วนทำงดำ้นพฤติกรรม 
หมำยถึง บุคลิกลกัษณะของบุคคลระหว่ำงท ำงำนหรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในกำรท ำงำน เช่น กำร
ส่ือสำรในกำรท ำงำน กำรมีควำมคิดสรำ้งสรรค ์กำรตรงตอ่เวลำ อยำ่งไรก็ตำม กำรประเมินผลโดย
ยึดเอำหลกัพฤติกรรมและคณุลกัษณะเป็นเกณฑห์ลกัในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั
ถกูโจมตีอย่ำงหนกัในแวดวงของนกัวิชำกำรดำ้นกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยว์่ำเป็นกำรประเมินท่ี
ไม่สำมำรถวดัผลกำรประเมินไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม และแฝงไปดว้ยอคติและควำมรูส้ึกของผูท้  ำกำร
ประเมิน (สกุญัญำ รศัมีธรรมโชต,ิ 2553, น. 85)  

2.6.4 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
จำกกำรศึกษำพบว่ำไดมี้นักวิชำกำรไดก้ล่ำวถึงกระบวนกำรหรือขั้นตอนของกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนไว ้ดงันี ้
มันดี และนอ (Mondy & Noe, 1990, p. 387-388) ไดเ้สนอกระบวนกำรในกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนไว ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
2.6.4.1 การก าหนดวัตถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

กำรก ำหนดวตัถปุระสงคข์องกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน เช่น วตัถปุระสงค์
ของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพิจำรณำผลตอบแทน เพ่ือพิจำรณำกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือ
พิจำรณำควำมสำมำรถ หรือศกัยภำพของผูป้ฏิบตังิำน เป็นตน้  
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2.6.4.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของการปฏิบัตงิาน  
สุนันทำ เลำหนันท์ (2542, น. 286-287) ได้กล่ำวถึงมำตรฐำนของกำร

ปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดควรมีลักษณะต่อไปนี ้ (1) สัมพันธ์กับงำนท่ีจะต้องปฏิบัติ (2) ใช้เกณฑ์ท่ี
ปรำศจำกอคตติอ่พนกังำนทกุกลุม่ (3) มีคำ่ควำมเช่ือมั่น (4) สำมำรถมีตวัชีว้ดัได ้

2.6.4.3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน  
โดยปกติผูบ้งัคบับญัชำท่ีใกลช้ิดของผูท่ี้จะถกูประเมิน ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่

งำนท่ีไดส้ั่งใหผู้ถู้กประเมินปฏิบตัิ และใหผู้บ้ังคบับญัชำชัน้สูงขึน้ไปอีก 1-2 ระดบั ลงควำมเห็น
ประกอบเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้หนึ่ง ทัง้นีผู้บ้งัคบับญัชำท่ีจะท ำกำรประเมินจะตอ้งมีควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจ หรือไดร้บักำรอบรมหรือชีแ้จงใหท้รำบถึงนโยบำยวตัถปุระสงค์ หลกักำร และเทคนิคในกำร
ประเมินผล และลักษณะงำนท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนไวเ้สียก่อน  (สมำน รงัสิโยกฤษฏ์, 2535, น. 
90)  

2.6.4.4 ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  
ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  (2532, น. 17-49) แบ่งวิ ธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบตังิำนออกเป็น 4 วิธีดงันี ้
1) วิธีประเมินคำ่ (Rating Method)  

(1) เทคนิคประเมินค่ำอย่ำงเป็นทำงกำร  (Conventional Rating 
Technique) เป็นเทคนิคเก่ำแก่ ท่ีสุด  ผู้ท  ำหน้ำท่ีประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นหรือ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงแบบฟอรม์ กำรประเมินค่ำประกอบดว้ยขอ้ควำมต่ำงๆ ซึ่งสะทอ้นควำมรู ้
คณุลกัษณะ บคุลิกภำพ และผลงำนของผูถ้กูประเมิน 

(2) เทคนิ คป ระ เมิ นมิ ติ ของงำน  (Job Dimension Technique) 
เทคนิคนีพ้ยำยำมแกปั้ญหำของเทคนิคแรกท่ีมุ่งเนน้บุคลิกลกัษณะของผูถ้กูประเมิน  จนมองขำ้ม
ควำมส ำคญัของผลงำนโดยตรง ดว้ยเหตนีุเ้ทคนิคประเมินมิติของงำนจึงมุ่งเนน้ควำมส ำคญัของ
งำนโดยตรง 

(3) เทคนิคประเมินค่ำทำงพฤติกรรม  (Behaviorally Anchored 
Rating Technique/Scales) ซึ่งมี ช่ือย่อในภำษำอังกฤษว่ำ  “BARS” หรือ “บำรส์” เทคนิคนี ้มี
ประเด็นส ำคญัคือ ทัง้ผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในแตล่ะต ำแหน่งตอ้งรว่มมือซึ่งกนัและ
กนั โดยแบง่กำรด ำเนินงำนเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นท่ีหนึ่ง เป็นกำรระบุมิติท่ีส  ำคัญๆ  ของงำนในต ำแหน่งท่ีจะ
ประเมิน 
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ขั้นท่ีสอง ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินร่วมกันพรรณนำหลำยๆ 
ตวัอยำ่งของพฤตกิรรมแทจ้รงิท่ีปรำกฏในงำนนัน้ๆ ท่ีตรงกบัระดบัตำ่งๆ ของกำรปฏิบตังิำน 

ขัน้ท่ีสำม จ ำแนกตวัอยำ่งตำ่งๆ ท่ีไดม้ำตำมมิตติำ่งๆ ของงำน 
ขัน้ท่ีส่ี ผูท้รงคณุวฒุิท  ำหนำ้ท่ีใหค้ะแนนจำก 1 ถึง 7 ส ำหรบัแตล่ะ

ขอ้ควำมของพฤตกิรรม 
ขัน้ท่ีหำ้ ค ำนวณคะแนนเฉล่ียของแต่ละขอ้ควำมของพฤติกรรม

ในงำน ขอ้ควำมท่ีผูท้รงคณุวฒุิเห็นตรงกันเป็นส่วนมำกจะไดร้บักำรจดัล ำดบัเขำ้ไปในแบบฟอรม์
เพ่ือใชใ้นกำรประเมินแตล่ะมิตขิองงำนตอ่ไป 

2) วิธีจดัล ำดบั (Ranking Method)  
(1) เทคนิคจัดล ำดับโดยตรง (Straight Ranking Technique) เป็น

เทคนิคจัดล ำดบับุคลำกร โดยอำศยัปัจจัยบำงประกำร เช่น ประสิทธิผล ผลงำน หรือคุณค่ำต่อ
องคก์ำร ขัน้ตอนกำรประเมินเริ่มจำกผูบ้งัคบับญัชำขัน้ตน้พิจำรณำเลือกบุคลำกรท่ีเด่นท่ีสุดและ
ดอ้ยท่ีสุดตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวล้่วงหนำ้ จำกนั้นพิจำรณำเลือกบุคลำกรท่ีเด่นและดอ้ยล ำดับ
ถดัไปจนกระทั่งพิจำรณำครบหมดทัง้สิน้ 

(2) เทคนิคจัดล ำดับตำมกำรแจกแจงบังคับ  (Forced Distribution 
Ranking Technique) ก ำหนดใหผู้ป้ระเมินแจกแจงผูถู้กประเมินออกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มผลงำน
เป็นเลิศ กลุ่มผลงำนปำนกลำง ฯลฯ นอกจำกนัน้กำรพิจำรณำกลุ่มยงัจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรจ ำแนก
ใหเ้ป็นไปตำมกำรแจกแจงปกติ ซึ่งมีลกัษณะเป็นรูประฆังคว ่ำ เทคนิคนีจ้ึงเป็นเทคนิคท่ีพยำยำม
จ ำแนกผูถ้กูประเมินออกเป็นหลำยกลุม่ท่ีสำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้

(3) เทคนิคจับคู่ เปรียบ เทียบ  (Paired-Comparison Technique) 
เป็นเทคนิคท่ีพยำยำมลดอตัวิสยัของผูป้ระเมินใหน้อ้ยลงจำกกำรเปรียบเทียบระหวำ่งบคุคล 

3) วิธีรำยกำรตรวจสอบ (Checklist Methods)  
(1) เท คนิ ค รำยก ำรต รวจส อบ อย่ ำ ง ง่ ำย  (Simple Checklist 

Technique) เป็นเทคนิคท่ีมีกำรก ำหนดแบบฟอรม์ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไว้
ลว่งหนำ้ แบบฟอรม์ดงักลำ่วมกัประกอบดว้ยขอ้ควำมตำ่งๆ ท่ีสะทอ้นถึงผลกำรปฏิบตังิำน 

(2) เทคนิครำยกำรตรวจสอบก ำหนดน ำ้หนัก (Weighted Checklist 
Technique) ประกอบดว้ยขอ้ควำมจ ำนวนหนึ่งพรรณนำถึงประเภทและระดบัของพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับงำนหรือกลุ่มของงำน  แต่ละข้อควำมจะมีคะแนน  หรือน ำ้หนักท่ีแตกต่ำงกัน โดย
พิจำรณำจ ำแนกตำมควำมส ำคญัของพฤติกรรมท่ีมีตอ่กำรปฏิบตัิงำนโดยส่วนรวม  ขอ้ควำมท่ีใชมี้
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ทัง้ท่ีสะทอ้นลักษณะผลงำนในเชิงบวกและลบผูป้ระเมินมีหนำ้ท่ีเลือกเฉพำะขอ้ควำมท่ีตรงหรือ
ใกลเ้คียงกบัพฤตกิรรมของผูถ้กูประเมินเทำ่นัน้ 

(3) เท ค นิ ค ร ำ ย ก ำ รบั ง คั บ เลื อ ก  (Forced Choice Checklist 
Technique) มีลกัษณะเป็นแบบฟอรม์ซึ่งจะแยกย่อยออกตำมมิติต่ำงๆ ของลกัษณะงำน ภำยใต้
แตล่ะมิติประกอบดว้ย 3 ถึง 5 ขอ้ควำม ทัง้นีเ้พรำะหลกักำรของเทคนิครำยกำรบงัคบัเลือกก็คือ ใน
กำรปฏิบตัิงำนบุคลำกรจะแสดงทัง้พฤติกรรมท่ียอมรบัได ้และไม่อำจยอมรบัได ้ผูป้ระเมินตอ้งใช้
ดลุยพินิจในกำรเลือกขอ้ควำม 2 ขอ้ควำมจำกขอ้ควำมต่ำงๆ ภำยใตแ้ต่ละมิติ ขอ้ควำมท่ีหนึ่งท่ี
จะตอ้งเลือกจะเป็นขอ้ควำมท่ีบง่บอกถึงพฤตกิรรมในกำรท ำงำนของผูถ้กูประเมินไดม้ำกท่ีสดุ สว่น
อีกขอ้ควำมหนึ่งก็จะเป็นขอ้ควำมท่ีบง่บอกถึงพฤติกรรมในกำรท ำงำนของผูถ้กูประเมินไดน้อ้ยท่ีสดุ 

(4) วิ ธีทบทวนพรรณนำโวหำร  (Narrative Descriptive Review 
Methods) ไดแ้ก่ (1) เทคนิคกำรเขียนเรียงควำม (Essay Technique) ผูป้ระเมินจะพรรณนำถึง
จดุอ่อนและจดุแข็งของผูถ้กูประเมินในประเด็นท่ีส ำคญัตำ่งๆ (2) เทคนิคเหตกุำรณว์ิกฤต (Critical 
Incident Technique) เป็นเทคนิคท่ีผู้ประเมินเลือกบันทึกเฉพำะเหตุกำรณ์ท่ีเห็นว่ำเป็นเรื่อง
ส ำคญัๆ เก่ียวกบังำนเท่ำนัน้ (3) เทคนิคตรวจสอบภำคสนำม (Field Review Technique) เทคนิค
นีก้  ำหนดใหผู้ป้ระเมินหรือคณะกรรมกำรประเมินผลท ำหนำ้ท่ีในฐำนะตวัแทนของหน่วยงำนดำ้น
บคุลำกร ผูป้ระเมินเป็นผูท่ี้สมัภำษณผ์ูบ้งัคบับญัชำชัน้ตน้ของผูถ้กูประเมิน  นอกจำกนัน้ผูป้ระเมิน
ยงัมกัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีจะศกึษำขอ้มลูตำ่งๆ เก่ียวกับผูถู้กประเมินจำกเอกสำรต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ไดด้ว้ย 
จำกนัน้ผูป้ระเมินก็จะน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้ำวิเครำะหต์ำมเกณฑท่ี์วำงไว้ (4) วิธีประเมินโดยยึด
วตัถปุระสงค ์จดัเป็นวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนท่ีมุง่เนน้ควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคแ์ทนท่ี
จะมุ่งเน้นควำมสนใจต่อบุคลิกลักษณะของผูถู้กประเมิน  ยิ่งไปกว่ำนั้นวัตถุประสงคแ์ละระดับ
ควำมส ำเร็จภำยใตว้ัตถุประสงคก็์ไดร้บักำรก ำหนดไวล้่วงหน้ำ  โดยท่ีวัตถุประสงคท่ี์วำงไวอ้ำจ
เป็นไดท้ัง้ในเชิงปรมิำณและเชิงคณุภำพ 

2.6.4.5 แจ้งและอภปิรายผลการประเมินกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
กำรแจง้ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน เป็นวิธีกำรกระท ำท่ียึดถือหลกัของขอ้มูล

ยอ้นกลบัคือ บอกใหพ้นกังำนรู  ้และขณะเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชำท่ีประเมินก็ไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบั
จำกพนกังำนดว้ย กำรแจง้ผลกำรประเมิน เป็นวิธีกำรในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจระหว่ำงกนัดว้ยโดย
ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งกำรอะไรจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำก็ปฏิบตัติำมวตัถปุระสงคข์องผูบ้งัคบับญัชำ 

ผลดี ในแง่ของพนกังำน คือ รูว้่ำผูบ้งัคบับญัชำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอยู่ใน
ระดบัใดเม่ือเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนหรือวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ในแง่ของผูบ้งัคบับญัชำก็รูท้ศันะคติ
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ของผูใ้ตบ้ังคับบญัชำว่ำมีควำมพอใจในผลกำรประเมินอย่ำงไรซึ่งเท่ำกับเป็นกำรตัง้เป้ำหมำย
รว่มกนัในกำรท ำงำนและควำมรบัผิดชอบในอนำคต (เสนำะ ตเิยำว,์ 2543, น. 130)  

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียระงับข้อพพิาทโดยชุมชนตามนโยบายระบบยุตธิรรม
ทางเลือก  

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นหน่วยงำนหนึ่งของรฐั ในสงักัดของกระทรวงยุติธรรม 
จัดตั้งขึน้เม่ือวันท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2545 มีภำรกิจหน้ำท่ีคือ จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ส่งเสริมและพัฒนำกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ส่งเสริมและพฒันำ
กลไกกำรระงบัขอ้พิพำทในสงัคม ส่งเสริมและด ำเนินกำรตำมพนัธกรณีระหว่ำงประเทศดำ้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีได้รับมอบหมำย รวมทั้งประสำนงำนด้ำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกับภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคม ทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ พฒันำระบบ มำตรกำร และ
ด ำเนินกำรชว่ยเหลือประชำชนท่ีตกเป็นเหย่ืออำชญำกรรม รวมทัง้จ  ำเลยท่ีถกูด ำเนินคดีอำญำ โดย
มิไดเ้ป็นผูก้ระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคำ่ตอบแทนผูเ้สียหำยและคำ่ทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ย
แก่จ  ำเลยในคดีอำญำ ด ำเนินกำรคุ้มครองพยำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนใน
คดีอำญำ ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และปฏิบตักิำร
อ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและอ ำนำจของกรม หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรฐัมนตรีมอบหมำย 

ในส่วนของภำรกิจดำ้นกำรส่งเสริมและพฒันำกลไกกำรระงบัขอ้พิพำทในสงัคมนัน้  กรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดท้  ำกำรศึกษำบริบทของชุมชนพบว่ำ ในสังคมชนบทยังคงใหค้วำม
เคำรพนบัถือบคุคลท่ีเป็นผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ หรือบคุคลท่ีเป็นก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้นในชุมชน โดยหำกมีควำม
ขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ในเรื่องเล็กนอ้ย บคุคลเหล่ำนีส้ำมำรถท ำกำรเรียกคูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ำยซึ่ง
เป็นคนในชมุชน มำท ำควำมเขำ้ใจตกลงกนั และยตุิควำมขดัแยง้ลงไดด้ว้ยดี จำกจดุดงักลำ่วนีเ้อง 
จงึไดมี้กำรส่งเสริมใหบ้คุคลท่ีเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ของชมุชน คนในชมุชนใหค้วำมเคำรพนบัถือเขำ้มำ
เป็นอำสำสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และได้ด  ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำย
อำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรูก้ำรด ำเนินงำนระหว่ำงกัน โดยเริ่ม
ด ำเนินงำนดงักลำ่วมำตัง้แต ่พ.ศ. 2546  

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือมีจ ำนวนอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพมำกขึน้ แต่ยังมิไดมี้
กฎหมำยใดตรำขึน้เพ่ือรองรบัสถำนะของอำสำสมัครดงักล่ำว ในปี พ.ศ. 2548 จึงไดมี้กำรตรำ
ระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่ำดว้ยเครือข่ำยและอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ พ.ศ. 
2548 ขึน้บงัคบัใช ้เพ่ือก ำหนดเก่ียวกับหลักเกณฑก์ำรขึน้ทะเบียนเป็นอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิ
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และเสรีภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงก ำหนดภำรกิจของอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
โดยนอกจำกจะเป็นผู้แนะน ำเก่ียวกับกำรขอรับบริกำรต่ำงๆ ของกระทรวงยุติธรรม แนะน ำ
กฎหมำยเบือ้งตน้ในชีวิตประจ ำวนัแก่คนชุมชนของตนแลว้ ยงัมีบทบำทอีกประกำรหนึ่งคือ กำร
ระงบัขอ้พิพำทในชมุชน รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำท
ขึน้ในชมุชนเพ่ือใชเ้ป็นสถำนท่ีพบปะกันระหว่ำงอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ หรือคนใน
ชมุชนมำพบปะอำสำสมคัรเพ่ือขอรบับรกิำรขำ้งตน้อีกดว้ย  

นอกจำกนี ้ในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้กำรออกประกำศของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเรื่อง 
มำตรฐำนศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทชุมชนอีกฉบับหนึ่ง โดยระเบียบดังกล่ำวเป็นระเบียบท่ี
ก ำหนดเก่ียวกบัมำตรฐำนศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชน โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี  ้

1) เพ่ือให้ประชำชนท่ีมำรบับริกำรไกล่เกล่ียระงับข้อพิพำท เกิดควำมมั่นใจว่ำจะ
ไดร้บักำรอ ำนวยควำมยตุธิรรมผำ่นกำรบรกิำรท่ีดีและมีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน  

2) เพ่ือใหป้ระชำชนผูร้บับริกำรสำมำรถรกัษำสิทธิของตนในกำรรบับริกำรจำกศนูย์
ไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชน ผำ่นกำรตรวจสอบ ตดิตำม 

3) เพ่ือยกระดบัศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชนใหเ้ป็นท่ียอมรบั เช่ือมั่น เช่ือถือแก่
ประชำชนในทอ้งถ่ินชมุชน 

4) เพ่ือกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพจะใชเ้ป็นขอ้มลูส ำหรบักำรวำงแผนและจดัสรร
ทรพัยำกร ในกำรส่งเสริม สนบัสนุน หรือพฒันำกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำท
ชมุชนและอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 

2.7.1 มาตรฐานศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อพพิาทชุมชน 
ส ำหรบัมำตรฐำนศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชน แบง่ออกเป็น 4 ดำ้นไดแ้ก่ 

ดำ้นท่ี 1 สภำพแวดลอ้มเชิงกำยภำพ 
1) มีส ำนกังำน 
2) มีปำ้ยแสดงช่ือศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชน 
3) มีกำรตดิปำ้ยประกำศค ำสั่งตัง้ศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชน 
4) มีกำรจัดท ำผังโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อ

พิพำทชมุชน 
5) มีสถำนท่ีจดัไวส้  ำหรบักำรจดักระบวนกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำท 

ดำ้นท่ี 2 บคุลำกร 
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1) มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
ซึ่งตำมระเบียบกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพว่ำดว้ยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 ก ำหนดใหป้ระชำชนจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน รวมตวักนัเป็นศนูย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน โดยย่ืนค ำขอขึน้ทะเบียนกับกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
จำกนัน้คดัเลือกกันเอง เพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นคณะท ำงำนบริหำรประจ ำศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชน ประกอบดว้ย ประธำน รองประธำน เหรญัญิก และเลขำนกุำร ทัง้นีใ้นแตล่ะศนูยจ์ะตอ้ง
มีผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทตำมหลักสูตรท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน
ยตุธิรรมแหง่ชำต ิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรพฒันำกำรบรหิำรงำนยตุิธรรมแหง่ชำตริบัรองอย่ำงนอ้ย 
1 คน ทัง้นีค้ณะท ำงำนอำจแตง่ตัง้ท่ีปรกึษำคณะท ำงำนไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 
  (คณะท ำงำน)  
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 11 โครงสรำ้งของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

2) มีบคุลำกรประสำนงำนประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน หรือ
มีชอ่งทำงใหป้ระชำชนสำมำรถตดิตอ่ได ้เม่ือตอ้งกำรขอรบับรกิำร 

3) มีผูท้  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชน โดยเป็นผู้ท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรไกล่เกล่ียและระงับข้อพิพำทในชุมชน ตำม
หลกัเกณฑท่ี์กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพก ำหนด 

4) คณะกรรมกำรบริหำรศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน ไดร้บักำร
พฒันำศกัยภำพดำ้นกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำท 

5) ผูไ้กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
ไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำท 

6) คณะกรรมกำรบริหำรศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน ไดร้บักำร
พฒันำศกัยภำพดำ้นสิทธิเสรีภำพและสิทธิมนษุยชน 

ประธำน 

รองประธำน เหรญัญิก เลขำนกุำร ที่ปรกึษำ 
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7) ผูไ้กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
ไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพดำ้นสิทธิเสรีภำพและสิทธิมนษุยชน 

ดำ้นท่ี 3 กำรบรหิำรจดักำร แบง่เป็น 3 ดำ้นยอ่ยไดแ้ก่ 
1) ดำ้นระบบขอ้มลู 

(1) มีฐำนข้อมูลพืน้ฐำนหมู่บำ้นในพืน้ท่ีท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชน ตัง้อยู ่

(2) มีค  ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ท่ี
เป็นปัจจบุนั 

(3) มีทะเบียนอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในพืน้ท่ี 
(4) มีกำรเก็บขอ้มลูผลกำรปฏิบตังิำนของอำสำสมคัรท่ีเป็นปัจจบุนั 
(5) มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนทกุเดือน 

2) ดำ้นกำรพฒันำงำน 
(1) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

โดยมีกำรบนัทกึ กำรประชมุ ภำพถ่ำย เอกสำรกำรลงทะเบียน และอ่ืนๆ 
(2) มีแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
(3) มีแผนกำรขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำก อปท. หรือหนว่ยงำนอ่ืน 
(4) มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรใชจ้่ำยงบประมำณเก็บไวป้ระจ ำศนูย ์
(5) มีกำรเผยแพรผ่ลกำรด ำเนินงำนแก่ประชำชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ดำ้นกำรมีสว่นรว่ม 
(1) มีกำรขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกับยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรอ ำนวยควำมยตุธิรรม 
(2) มีกำรท ำกิจกรรมรว่มกบัอำสำสมคัรในพืน้ท่ี 

ดำ้นท่ี 4 งำนบรกิำร แบง่เป็น 3 ดำ้นยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำท 

(1) จัดกระบวนกำรไกล่เกล่ียแล้วเสร็จภำยในก ำหนด ตำมมำตรฐำน
ขัน้ตอนและระยะเวลำกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

(2) ควำมขดัแยง้ยตุไิด ้
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2) ดำ้นกำรสง่เสรมิสิทธิและเสรีภำพ 
(1) มีกำรจดักิจกรรมเชิงป้องกันปัญหำตำมโครงกำรและงบประมำณท่ี

ไดร้บัจำกกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ 
(2) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ส่วนรำชกำรและประชำชน

ทั่วไปทรำบ 
3) ดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร 

(1) มีกำรจดัเก็บขอ้มลประชำชนผูม้ำรบับรกิำร 
(2) มีคูมื่อกำรปฏิบตังิำน หรือเอกสำรเผยแพรง่ำนบรกิำร 
(3) มีผงัขัน้ตอนกำรไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทแสดงแก่ผูร้บับรกิำร 
(4) มีกำรประเมินควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร 
(5) มีระบบกำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน 

นอกจำกนี้ กรมคุ้มครองสิท ธิและเสรีภำพยังได้มีผลักดันให้ตรำกฎหมำย
พระรำชบญัญัตกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 ขึน้ โดยสำระส ำคญัของพระรำชบญัญัตฉิบบันี ้
คือ กำรก ำหนดใหบุ้คคลท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหท้  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ตอ้งขึน้ทะเบียนเป็นผู้
ไกล่เกล่ีย โดยกำรท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียคือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือใหคู้ก่รณีมีโอกำสเจรจำตกลงกนั ระงบั
ขอ้พิพำททำงแพง่และทำงอำญำโดยสนัตวิิธีและปรำศจำกกำรวินิจฉยัชีข้ำดขอ้พิพำท ทัง้นี ้เพ่ือให้
ประชำชนท่ีมำใชบ้ริกำรเกิดควำมเช่ือมั่นในบทบำทหนำ้ท่ีของผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีท ำหนำ้ท่ีใน
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน อีกทำงหนึ่งดว้ย  

2.7.2 กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
พระรำชบญัญัติกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ไดก้ ำหนดหลักเกณฑเ์ก่ียวกับ

กระบวนกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทไวด้งัตอ่ไปนี ้
1) ขอ้พิพำททำงแพ่งท่ีจะท ำกำรไกล่เกล่ียไดคื้อ ขอ้พิพำทเก่ียวกับท่ีดินท่ีไม่ใช่

เร่ืองกรรมสิทธ์ิ ขอ้พิพำทระหว่ำทำยำทเก่ียวกบัทรพัยม์รดก หรือขอ้พิพำทอ่ืนท่ีจะมีกำรก ำหนดใน
พระรำชกฤษฎีกำ และข้อพิพำทอ่ืนท่ีมีทุนทรพัย์ไม่เกินห้ำล้ำนบำท หรือไม่เกินจ ำนวนตำมท่ี
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ขอ้พิพำทท่ีไกล่เกล่ียไม่ได ้คือ ขอ้พิพำทท่ีเก่ียวกับสิทธิแห่งสภำพ
บคุคล สิทธิในครอบครวั กรรมสิทธ์ิในอสงัหำรมิทรพัย ์

2) คู่กรณีท่ีมีขอ้พิพำทท่ีประสงคจ์ะใหมี้กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ใหย่ื้นค ำรอ้งต่อ
หน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรไกล่เกล่ีย ซึ่งหน่วยงำนนัน้ตอ้งสอบถำมควำมสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ำย
หนึ่งดว้ย ถำ้ไมส่มคัรใจก็ด ำเนินกำรไกลเ่กล่ียไม่ได ้ในกรณีท่ีมีคูก่รณีมำกกวำ่สองฝ่ำย และคูก่รณี
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ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่สมคัรใจเขำ้รว่มกำรไกล่เกล่ีย ก็ใหด้  ำเนินกำรไกล่เกล่ียเฉพำะคูก่รณีท่ีสมคัรใจก็
ได ้

3) วิธีกำรย่ืนค ำรอ้งขอไกล่เกล่ีย รำยละเอียดค ำร้อง และระยะเวลำในกำร
พิจำรณำค ำรอ้งใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีหน่วยงำนซึ่งด  ำเนินกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทประกำศก ำหนด 

4) ใหคู้ก่รณีตกลงแตง่ตัง้ผูไ้กล่เกล่ียคนหนึ่งหรือหลำยคนก็ได ้จำกบญัชีรำยช่ือท่ี
หน่วยงำนซึ่งด  ำเนินกำรไกล่เกล่ียจดัท ำไว ้ถำ้คูก่รณีตกลงเลือกกนัเองไม่ได ้จะขอใหห้น่วยงำนนัน้
เป็นผูเ้ลือกผูไ้กลเ่กล่ียก็ได ้

5) กำรแตง่ตัง้ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูท่ี้ไดร้บักำรแตง่ตัง้ และ
ให้หน่วยงำนซึ่งด  ำเนินกำรไกล่เกล่ียชีแ้จงใหคู้่กรณีทรำบถึงกระบวนกำรและผลทำงกฎหมำย 
รวมทัง้สิทธิในกำรยตุกิำรไกลเ่กล่ีย 

6) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยถึงควำมเป็นกลำงหรือควำมเป็นอิสระของผูไ้กล่
เกล่ีย คูก่รณีอำจคดัคำ้นหรือหำกผูไ้กล่เกล่ียเห็นว่ำตนมีกรณีดงักล่ำวก็ให้ผูไ้กล่เกล่ียหยดุกำรไกล่
เกล่ียและแจง้ใหห้นว่ยงำนซึ่งด  ำเนินกำรไกลเ่กล่ียทรำบ 

7) ในกรณี ท่ีมีกำรท ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำทไปแล้ว หำกปรำกฏใน
ภำยหลงัมีเหตอุนัควรสงสยัถึงควำมเป็นกลำงหรือควำมเป็นอิสระของผูไ้กล่เกล่ีย หรือกำรแตง่ตัง้ผู้
ไกล่เกล่ียไม่ชอบดว้ยกฎหมำย บันทึกข้อตกลงนั้นไม่เสียไป แต่ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในกำรพิสูจน์
เพ่ือใหศ้ำลมีค ำสั่งไมบ่งัคบัตำมขอ้ตกลงดงักล่ำว 

8) ผู้ไกล่เกล่ียต้องด ำเนินกำรไกล่เกล่ียต่อหน้ำคู่กรณีทุกฝ่ำย เว้นแต่เพ่ือ
ประโยชนใ์นกำรไกล่เกล่ียในบำงสถำนกำรณ ์ผูไ้กล่เกล่ียอำจด ำเนินกำรไกล่เกล่ียลับหลงัคู่กรณี
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งก็ได ้แต่ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งแจง้ถึงกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียนัน้ใหคู้่กรณีฝ่ำยท่ีมิไดเ้ขำ้
รว่มทรำบดว้ย ทัง้นี ้ผูไ้กล่เกล่ียอำจอนญุำตใหท้นำยควำมหรือท่ีปรกึษำของคูก่รณีเขำ้รว่มกำรไกล่
เกล่ียดว้ยก็ได ้ 

9) ในระหว่ำงกำรไกล่เกล่ีย คูก่รณีมีสิทธิถอนตวัจำกกำรไกล่เกล่ียได ้โดยท ำเป็น
หนงัสือแจง้ใหคู้ก่รณีทรำบ 

10) หำ้มมิใหร้บัฟังขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึน้จำกกำรไกล่เกล่ียดงัตอ่ไปนี ้เป็นพยำนใน
กำรด ำเนินคดี กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร หรือกระบวนกำรพิจำรณำอ่ืนใด เวน้แต่เพ่ือกำร
บงัคบัตำมขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพำทเท่ำนัน้ 

(1) ควำมประสงคห์รือควำมสมคัรใจของคูก่รณีในกำรเขำ้รว่มไกลเ่กล่ีย 
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(2) ควำมเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงหรือวิธีกำรไกลเ่กล่ีย 
(3) กำรยอมรบัหรือขอ้ควำมท่ีกระท ำโดยคูก่รณีในกำรไกลเ่กล่ีย 
(4) ขอ้เสนอใดๆ ท่ีเสนอโดยผูไ้กลเ่กล่ีย 
(5) ขอ้เท็จจริงท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมสมัครใจท่ีจะยอมรบัขอ้เสนอในกำร 

ไกลเ่กล่ีย 
(6) เอกสำรท่ีจดัท ำโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท่ีจะใชห้รือใชใ้นกำรไกลเ่กล่ีย 

หำกเป็นพยำนหลักฐำนหรือข้อเท็จจริงใดท่ีมีอยู่และน ำสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนกำรพิจำรณำของศำล กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือกระบวนพิจำรณำอ่ืน ไม่
ตอ้งหำ้มท่ีคูก่รณีจะน ำไปใชใ้นกำรไกลเ่กล่ีย 

11) ในกำรไกล่เกล่ีย หำกคู่กรณีตกลงกันได้ประกำรใดให้ผู้ไกล่เกล่ียบันทึก
ขอ้ตกลงระงับขอ้พิพำทนัน้ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยใหคู้่กรณีและผูไ้กล่เกล่ียลงลำยมือช่ือไว้
ดว้ย ถำ้คู่กรณีฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง คู่กรณีอีกฝ่ำยอำจย่ืนค ำรอ้งต่อศำล เพ่ือใหบ้งัคบั
ตำมขอ้ตกลงได ้

12) กระบวนกำรไกลเ่กล่ียสิน้สดุลงในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
(1) คูก่รณีตกลงกนัได ้
(2) คูก่รณีถอนตวัจำกกำรไกลเ่กล่ีย 
(3) ผูไ้กล่เกล่ียเห็นว่ำกำรไกล่เกล่ียต่อไปจะไม่เป็นประโยชนแ์ละใหยุ้ติกำร

ไกลเ่กล่ีย 
ในกำรศกึษำครัง้นี ้ผูศ้ึกษำจะท ำกำรศึกษำผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย

ขอ้พิพำทภำคประชำชน โดยแบ่งผลกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 5 ดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน ดำ้นเผยแพรค่วำมรูก้ฎหมำย ดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท 
โดยดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทหมำยถึง กำรมีจ ำนวนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพท่ี
เป็นคนกลำงไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเพิ่มขึน้ มีประชำชนเขำ้มำใชบ้ริกำรดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท
มำกขึน้ และมีผลส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมขัดแยง้เพิ่มขึน้  ดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำครฐั หมำยถึงกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนภำยในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือขอกำรสนับสนุนในดำ้นต่ำงๆ เช่น ควำมรูส้  ำหรบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท 
งบประมำณในกำรบริหำรศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำท ส่ือประชำสมัพนัธใ์นกำรเผยแพรก่ำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
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ประชำชน ด ำเนินกำรดว้ยควำมรำบรื่น ดำ้นเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำยหมำยถึง กำรเผยแพรค่วำมรู้
กฎหมำยโดยอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในกำรประชุมของชุมชนหรือภำยในพืน้ท่ีของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชุมชน หมำยถึง กำรท่ี
ประชำชนภำยในชมุชนไดน้  ำปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนมำปรกึษำกบัอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพเพ่ือขอค ำแนะน ำในกำรแกไ้ขปัญหำหรือกำรน ำมำสู่กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท และดำ้นกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท หมำยถึง กำรประชำสมัพนัธบ์ทบำทกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน ให้เป็นท่ีรับ รู ้ของประชำชนในชุ มชนผ่ำนส่ือ
ประชำสมัพนัธใ์นรูปแบบตำ่งๆ เชน่ กำรบอกปำกตอ่ปำก กำรแนะน ำศนูยใ์นกำรประชมุของชมุชน 
และกำรแจกจำ่ยส่ือประชำสมัพนัธต์ำ่งๆ  

2.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.8.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไป

ปฏิบัต ิ 
รฐักร กลิ่นอุบล (2551) ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรน ำ

นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีไปปฏิบตัิ : กรณีศึกษำ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในภำค
กลำง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดีไปสู่กำรปฏิบตัิขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในภำคกลำง ประกอบดว้ย 5 ปัจจัย
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้น วตัถุประสงคแ์ละมำตรฐำนของนโยบำย ปัจจยัดำ้นกำรส่ือสำรระหว่ำงองคก์ร
ตำ่งๆ ปัจจยัดำ้นคณุสมบตัขิองหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจสงัคมและกำรเมืองและ
ปัจจยัดำ้นคณุสมบตัขิองบคุลำกรท่ีรบัผิดชอบ 

อิทธิชัย สีด  ำ (2553) ท ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำ
นโยบำยเสริมสรำ้งสนัติสุขในพืน้ท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ปปฏิบตัิ : ศึกษำกรณีผูน้  ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในจังหวัดปัตตำนี ผลกำรศึกษำพบว่ำ (1) ระดับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำย
เสรมิสรำ้งสนัตสิขุในพืน้ท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ปปฏิบตัิอยูใ่นระดบัสงู เม่ือแยกเป็นรำยดำ้นโดย
เรียงล ำดบัสงูสดุไปนอ้ยสดุไดด้งันี ้ปัจจยัดำ้นทศันคติของผูน้  ำนโยบำยไปปฏิบตัิ ดำ้นลกัษณะของ
นโยบำย ดำ้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลไกต่ำงๆ ท่ีน ำนโยบำยเสริมสรำ้งสันติสุขในพืน้ท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ไปปฏิบัติ ด้ำนภำวะผู้น  ำ ด้ำนวัตถุประสงค์ของนโยบำย ด้ำนกำรค ำนึงถึง
วฒันธรรม อตัลกัษณข์องพืน้ท่ี ดำ้นกำรสนบัสนนุและควำมรว่มมือจำกกลุ่มตำ่งๆ ดำ้นแรงจงูใจใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของผูน้  ำนโยบำยไปปฏิบตั ิและดำ้นควำมเพียงพอของทรพัยำกร (2) ระดบัควำม
คิดเห็นของข้ำรำชกำรต ำรวจ ทหำร และข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองในจังหวัดปัตตำนีต่อสภำพ
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สถำนกำรณปั์จจบุนั ภำยหลงักำรน ำนโยบำยเสรมิสรำ้งสนัติสขุในพืน้ท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใตม้ำ
ปฏิบตัิ อยู่ในระดบัสงู เม่ือแยกเป็นรำยดำ้นโดยเรียงล ำดบัสงูสดุไปนอ้ยสดุจะได ้ดงันี ้ดำ้นเ ง่ือนไข
ท่ีก่อใหเ้กิดเหตุกำรณค์วำมไม่สงบ ดำ้นควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และดำ้นกำรมีส่วน
รว่มในกำรแกไ้ขปัญหำของประชำชน (3) ปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยเสรมิสรำ้งสนัติสขุ
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ปปฏิบตัิทกุดำ้น ส่งผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ
ทกุดำ้น 

2.8.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กุลจิรำ เสำวลักษณ์จินดำ (2555) ท ำกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำร

จดักำรแหล่งท่องเท่ียว : กรณีศกึษำ อ ำเภออินทรบ์รุี จงัหวดัสิงหบ์รุี ผลกำรศกึษำพบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำย อำยุต  ่ำกว่ำ 30 ปี สถำนภำพสมรสแล้ว ระดับ
กำรศกึษำปริญญำตรี ส่วนใหญ่มีอำชีพคำ้ขำย มีรำยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่ำกวำ่ 20 , 000 บำท และมี
ส่วนร่วมในกำรจดักำรแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปำนกลำง ดำ้นกำรปฏิบัติกำร ประชำชนไดมี้
ส่วนรวมมำกท่ีสุด รองลงมำไดแ้ก่ กำรเสนอควำมคิด กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจ ดำ้นกำร
แบ่งปันผลประโยชน ์และดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล และผลกำรวิเครำะหส์มมติฐำนพบว่ำ 
อำย ุระดบักำรศกึษำและอำชีพ ท่ีแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรมีส่วนรว่มในกำรจดักำรแหล่งท่องเท่ียว
แตกตำ่งกัน ส่วนเพศ สถำนภำพ และรำยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตำ่งกัน มีผลตอ่กำรมีส่วนรว่มใน
กำรจดักำรแหลง่ทอ่งเท่ียวไมแ่ตกตำ่งกนั 

ศกัดิช์ำย สนุทรธนำภิรมย ์(2560) ท ำกำรศกึษำเรื่อง กำรมีส่วนรว่มของชมุชนในกำร
ระงับข้อพิพำทในชุมชน : ศึกษำชุมชนหมู่ 7 ต  ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ผล
กำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุหรือปัจจัยในกำรเข้ำมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ  
1. ประชำชนท่ีมิไดร้บักำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรชุมชนและคณะกรรมกำรศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับขอ้พิพำทประจ ำชุมชนหมู่ 7 ต ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง จังหวดัมหำสำรคำม สำเหตุหรือปัจจัย
หลักคือ ประชำชนในชุมชนมีควำมเช่ือมั่ นและเคำรพศรทัธำในตัวบุคคลผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ีย
ระงับขอ้ พิพำทว่ำจะใหค้วำมยุติธรรมแก่ประชำชนไดป้ระกอบกับประชำชนเห็นว่ำกำรท ำใหข้อ้
พิพำทจบลงดว้ยวิธีกำรไกล่เกล่ียของศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทชมุชนมีควำมเป็นกนัเอง สะดวก 
และรวดเร็วมำกกว่ำกำรด ำเนินคดีในศำลหรือวิธีกำรอ่ืน ส่วนสำเหตหุรือปัจจัยรองคือ ประชำชน
เห็นว่ำ กำรน ำข้อพิพำทเขำ้สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ียเป็นกำรประหยัดค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้ง 
ด ำเนินคดีและกำรบังคับคดี 2. ประชำชนท่ีได้รบักำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรชุมชนและ
คณะกรรมกำรศูนย ์ ไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทประจ ำชุมชนหมู่ 7 ต ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง จังหวัด
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มหำสำรคำม สำเหตุหรือปัจจัยหลักคือ เห็นว่ำกำรระงับขอ้พิพำทนั้นเป็นหนำ้ท่ีของตนโดยตรง 
สว่นปัจจยัรองคือ เพ่ือช่วยลดปัญหำควำมขัดแยง้ภำยในชมุชน ช่วยรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยของ
ชมุชน สงัคม ประเทศชำตแิละควำมตอ้งกำรท่ีจะรว่มกนัแกไ้ขปัญหำของชมุชน 

2.8.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพพิาท 
ชญำนันทน ์ลอ้มณีนพรตัน ์(2553) ท ำกำรศึกษำเรื่อง ยุติธรรมชุมชน : ศึกษำกรณี

กำรแกไ้ขควำมขดัแยง้ทำงอำญำดว้ยวิธีกำรเชิงสมำนฉันท ์ผลกำรศกึษำพบวำ่ กำรไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพำททำงอำญำในระดบัชมุชนตำมแนวคดิยตุิธรรมชมุชนและยตุธิรรมเชิงสมำนฉนัทน์ัน้ มีขอ้ดี
หลำยประกำร กล่ำวคือ เป็นกำรระงบัควำมขดัแยง้ท่ีตน้ทำงอย่ำงรวดเร็วและใกลช้ิดกบัขอ้พิพำท
มำกท่ีสดุ ท ำใหค้วำมขดัแยง้ไม่ลกุลำมบำนปลำย โดยมิไดมี้ฝ่ำยใดแพห้รือชนะ แตเ่ป็นกำรหำทำง
ออกรว่มกนัของคูก่รณีโดยเปิดโอกำสใหป้ระชำชนในชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกระบวนกำร อนัจะ
น ำซึ่งควำมสงบสุขและควำมสมำนฉันทภ์ำยในชมุชน อีกทัง้เป็นกำรประหยดัเวลำและค่ำใชจ้่ำย
ของคูก่รณี นอกจำกนี ้กระบวนกำรไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทตำมแนวทำงยตุิธรรมเชิงสมำนฉันทนี์ ้
ยงัมีควำมสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ทัง้ในเรื่องกำรแกแ้คน้
ทดแทน กำรข่มขู่ยบัยัง้และกำรแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำผิด อนัจะมีผลเป็นกำรปอ้งกนัอำชญำกรรมใน
อนำคตอีกดว้ย ยิ่งไปกว่ำนัน้ ยงัเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยเยียวยำควำมเสียหำยใหแ้ก่ผูเ้สียหำยหรือ
เหย่ือของอำชญำกรรม ทัง้ในดำ้นวตัถแุละจิตใจ อย่ำงไรก็ดี จำกกำรศกึษำกระบวนกำรไกล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพำททำงอำญำในระดบัชุมชน ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกระบวนกำรไกล่เกล่ีย
ของส.ป.ป.ลำว และประเทศฟิลิปปินส ์รวมทัง้ศกึษำบทเรียนจำกโครงกำรน ำรอ่งตลุำกำรหมู่บำ้น 
และโครงกำรน ำร่องพัฒนำระบบงำนยุติธรรมชุมชนแลว้ พบว่ำกระบวนกำรไกล่เกล่ียระงับข้อ
พิพำทในระดบัชมุชนของประเทศไทยในปัจจบุนั ยงัมีขอ้ดอ้ยหลำยประกำร ทัง้ในดำ้นประเภทขอ้
พิพำท องคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ีย แบบแผนและวิธีกำรในกำรไกล่เกล่ีย รวมถึงผลของกำรไกล่
เกล่ียและผลบงัคบัของขอ้ตกลง ดงันัน้ วิทยำนิพนธฉ์บบันี ้จึงไดเ้สนอแนะแนวทำงในกำรปรบัปรุง
พัฒนำกฎหมำย เพ่ือสรำ้งกระบวนกำรไกล่เกล่ียระงับข้อพิพำททำงอำญำในระดับชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้มีควำมสอดคลอ้งตำมแนวทำงยตุิธรรมเชิงสมำนฉนัทแ์ละยตุธิรรมชมุชน อนั
จะสำมำรถอ ำนวยควำมยตุธิรรมใหแ้ก่ประชำชนในชมุชนตำ่งๆ ไดดี้ยิ่งขึน้ 

ณัฎฐณิชำ ชวนประเสริฐ (2557) ท ำกำรศึกษำเรื่อง ปัญหำอุปสรรคของเครือข่ำย
ยุติธรรมชุมชนในกำรไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำท กรณีศึกษำ เจำ้หนำ้ท่ีไกล่เกล่ียของศูนยย์ุติธรรม
ชุมชน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำด้ำนหน่วยงำนรำชกำรท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นปัญหำระดบัมำก กล่ำวคือ กำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำเป็น
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ดำ้นงบประมำณ กำรประสำนงำนจำกเจำ้หนำ้ท่ีอย่ำงต่อเน่ือง หรือแมแ้ต่กำรจัดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสรำ้งทักษะในกำรไกล่เกล่ียมีส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียของเจำ้หนำ้ท่ี
ศนูยย์ตุิธรรมชมุชน เพรำะกำรเสริมแรงจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งนัน้จะก่อใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนใน
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองลงมำคือ ปัญหำด้ำนคู่พิพำทท่ีเข้ำสู่กำรไกล่เกล่ีย 
พบว่ำ กำรชีแ้จงใหคู้่พิพำทไดท้  ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรไกล่เกล่ียจะสำมำรถท ำใหคู้่พิพำทมี
ควำมยินยอมในกำรเขำ้สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ียและมีขอ้ชีแ้จงขอ้เท็จจริงในดำ้นของขอ้มูลไดง้่ำย
ขึน้ ดำ้นกระบวนกำรไกลเ่กล่ียพบวำ่ กำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนไดเ้ขำ้รว่มในกระบวนกำรไกล่
เกล่ียระงับขอ้พิพำทโดยเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน จะท ำให้ประชำชนไดเ้ขำ้ถึงควำมยุติ ธรรมได้
โดยง่ำย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงเป็นกำรลดควำมขดัแยง้ระหว่ำงคู่พิพำท ดำ้นสถำนท่ี พบว่ำ 
กำรสรำ้งบรรยำกำศท่ีดี และกำรสรำ้งควำมสมัพนัธภำพระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีไกล่เกล่ียกบัคูพ่ิพำทใน
กำรไกล่เกล่ีย รวมถึงกำรจดัสถำนท่ี/หอ้งไกล่เกล่ียใหมี้สดัส่วนท่ีเหมำะสม ไม่มีคนเดินพลุกพล่ำน 
จะช่วยท ำใหเ้กิดควำมเป็นกันเอง และไม่ก่อใหเ้กิดบรรยำกำศตึงเครียด จนน ำไปสู่ควำมลม้เหลว
ในกำรไกล่เกล่ีย ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีไกล่เกล่ียพบว่ำ เจำ้หนำ้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นผูมี้องคค์วำมรู ้ทักษะ ใน
ดำ้นกำรไกล่เกล่ียท่ีเพียงพอ และสำมำรถควบคมุสถำนกำรณเ์ฉพำะหนำ้ไดท้นัท่วงที รวมถึงกำร
เขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีในกำรไกล่เกล่ียคือ กำรวำงตวัใหเ้ป็นกลำงและด ำเนินกำรอย่ำงไม่มีอคติ
นัน้ เพรำะคณุสมบตัติำ่งๆ เหลำ่นีจ้ะชว่ยใหก้ระบวนกำรไกลเ่กล่ียประสบผลส ำเรจ็ 

ธนทร ผดุงธิติฐ์ (2562) ท ำกำรศึกษำเรื่อง มำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกับกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำททำงแพ่งก่อนฟ้องคดี ผลกำรศกึษำพบว่ำ จำกกำรสมัภำษณก์ลุ่มผูท้รงคณุวฒุิดำ้น
กฎหมำยส่วนใหญ่รอ้ยละ 64 เห็นว่ำ ควรมีกำรอบรมใหค้วำมรูผู้ท้  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียใหเ้หมำะสม 
พระรำชบญัญัติกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรไกล่
เกล่ียข้อพิพำทของหน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนภำคเอกชน และภำคประชำชน ท่ีมีกฎหมำย
ก ำหนดใหมี้หนำ้ท่ีและอ ำนำจในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเฉพำะทำง รวมทัง้ พระรำชบญัญัติกำร 
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบักำรสนบัสนนุและสง่เสริมให้
ภำคเอกชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรใหบ้ริกำรไกล่เกล่ียใหแ้ก่ประชำชนเหมือนกับของตำ่งประเทศ 
อีกทัง้ยงัไม่มีมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบัน ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมนอกศำลไปย่ืนค ำ
ขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำตำมยอมดว้ย ส ำหรบัขอ้เสนอแนะแนวทำงมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบั
กำรส่งเสริมประสิทธิภำพของกระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำงแพ่งก่อนฟ้องคดีของประเทศ 
พบวำ่ ประเทศไทยควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือสง่เสรมิกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำททำง
แพ่งก่อนฟ้องคดี โดยเปิดโอกำสใหอ้งคก์รภำคเอกชนสำมำรถจดทะเบียนเป็นหน่วยงำนไกล่เกล่ีย
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ขอ้พิพำทภำคเอกชนตำมพระรำชบญัญัติกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 ได ้และควรมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมใหคู้่พิพำทท่ีท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำมหรือ
ขอ้ตกลงทำงแพง่ก่อนฟ้องคดีนอกศำล สำมำรถน ำสญัญำประนีประนอมหรือขอ้ตกลงมำรอ้งขอให้
ศำลมีค ำพิพำกษำ ตำมยอมไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอใหมี้กำรผิดสญัญำก่อนแตอ่ย่ำงใด ซึ่งมำตรกำร
ทำงกฎหมำยทัง้สองกรณีดงักล่ำวจะสำมำรถส่งเสริมใหก้ระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำงแพ่ง
ก่อนฟ้องคดีของประเทศไทยมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

ธนิดำ หิรญัค ำ (2558) ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเครือข่ำย
ยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษำยุติธรรมชุมชนต ำบลบำ้นฆ้อง อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี  ผล
กำรศึกษำพบว่ำ 1) สำเหตกุำรมีส่วนรว่มของประชำชนในเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน ประกอบดว้ย 
(1) กำรรบัรูแ้ละตระหนกัถึงปัญหำท่ีเกิดขึน้ในชมุชน เน่ืองจำกชมุชนไดป้ระสบปัญหำสงัคม และ
ควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ซึ่งปัญหำไดส้่งผลกระทบต่อสมำชิกในชุมชนเอง (2) กำรระดมควำมร่วมมือ
และถูกชักชวนจำกผู้น  ำชุมชนเน่ืองจำกกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นงำนยุติธรรมต้องอำศัยควำม
รว่มมือจำกสมำชิกในชุมชน และผูน้  ำชุมชนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึน้  (3) กำรรบัรูถ้ึงสิทธิและ
หนำ้ท่ีต่อชุมชน โดยใหชุ้มชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรป้องกันและใหค้วำมช่วยเหลือ  
2) กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน ได้แก่  (1) กำรมีส่วนร่วม
วิเครำะหปั์ญหำและสำเหตุของปัญหำกำรท่ีผูน้  ำชุมชนไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัและไดช้กัชวน
สมำชิกในชุมชนให้รับรู ้และเข้ำใจเหมือนกับตนด้วย (2) กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน เม่ือ
ประชำชนในชุมชนมีควำมตระหนักถึงปัญหำและสำเหตุของปัญหำแล้ว จึงหำรือกันเพ่ือหำ
แนวทำงและรว่มกนัวำงแผนในกำรรบัมือและจดักำรกบั ปัญหำท่ีเกิดขึน้  (3) กำรมีส่วนรว่มในกำร
ด ำเนินกำรของเหล่ำคณะกรรมกำรแนวร่วมเยำวชนและสมำชิกในชมุชน ท ำใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 
(4) กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยตัวของ
คณะกรรมกำรเองและจำกตวัแทนสมำชิกในหมู่บำ้น 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรมี
สว่นรว่มของประชำชนในเครือข่ำยยตุิธรรมชมุชนมีดงันี ้ (1) ดำ้นกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัโดยกำร
ก ำหนดโยบำยสนับสนุนกิจกรรมกำรสรำ้งช่องทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม และกำรติดตำมผล  
(2) ดำ้นผูน้  ำจะตอ้งเป็นผูมี้ควำมรูมี้ประสบกำรณ ์มีควำมเป็นผูน้  ำมีควำมน่ำเช่ือถือ มีศกัยภำพ
สำมำรถรวมกลุ่มชำวบำ้นเพ่ือหำหนทำงแกไ้ขปัญหำ มีควำมจริงใจและมีควำมเป็นผูน้  ำในทอ้งถ่ิน 
(3) ดำ้นประชำชน จะตอ้งมีควำมรูค้วำมใจในปัญหำท่ีเกิดขึน้ภำยในชมุชนของตนเป็นฝ่ำยตัด สิน
ใจเริ่มกิจกรรม และ (4) ดำ้นแรงจงูใจ จะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเขำ้มำมีส่วนรว่มในกิจกรรมกำร
พฒันำโครงกำรพัฒนำตอ้งสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชน  ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึน้พบว่ำ 
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(1) ปัญหำกำรด ำเนินงำนของกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชนยังไม่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจใน
กระบวนกำรท ำงำนท่ีแทจ้ริงของศูนยย์ุติธรรมชุมชน (2) ปัญหำดำ้นสถำนท่ีตัง้ของศนูยย์ุติธรรม
ชุมชน กำรยำ้ยท่ีตัง้ท ำใหเ้กิดปัญหำกำรเมืองขึน้ เน่ืองมำจำกกำรแข่งขันอ ำนำจกันระหว่ำงกัน 
กำรเมืองในท้องท่ีซึ่งมี 2 ฝ่ำยซึ่งส่งผลต่อระบบกำรด ำเนินงำน และ (3) อุปสรรคดำ้นกำรท่ีกัน
กำรเมืองผูมี้อิทธิพลเขำ้มำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนของยุติธรรมชุมชน ผูศ้ึกษำขอเสนอแนะแนว
ทำงกำรแกไ้ขและพฒันำ ดงันี ้1) ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำย (1) ภำครฐัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรมีกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร ์ในกำรประชำสมัพันธถ์่ำยทอดควำมรูสู้่ประชำชนใน
เรื่องยุติธรรมชุมชน และให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำงชุมชนกับภำครัฐ   
(2) กระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบำยแยกสถำนท่ีตัง้ของศนูยย์ุติธรรมชุมชนออกมำเป็นเอกเทศน์
เพ่ือควำมไม่สบัสนกับฝ่ำยกำรเมืองทอ้งถ่ิน (3) กระทรวงยุติธรรมควรมีนโยบำยส่งเสริมทศันคติ
ของอำสำสมคัรใหมี้ควำมตระหนกัถึงผลเสียของกำรเขำ้มำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย
ยตุธิรรมชมุชน และสง่เสรมิใหค้วำมรูใ้นกำรกำรสรำ้งเครือขำ่ยกระบวนกำรมีส่วนรว่มของชมุชน 2) 
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตัิกำร (1) ควรใหค้วำมส ำคญักับกระบวนกำรมีส่วนรว่มของชุมชน โดยกำร
จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัและชมุชนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(2) ตอ้งมีกำรประชุมหรือกันระหว่ำงสมำชิกในเครือข่ำยเพ่ือหำท่ีตัง้ท่ีเหมำะสมในกำรตัง้ศูนย์
ยตุธิรรมชมุชน (3) กระบวนกำรปฏิบตังิำน ควรมีควำมรดักมุและมีแผนกำรในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
โปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบไดใ้นทกุขัน้ตอน 

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.9.1 ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ในปัจจบุนัมีคดีท่ีขึน้สูก่ำรพิจำรณำของศำลเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กิดภำวะคดีลน้โรง
ลน้ศำล ท ำใหก้ำรพิจำรณำของศำลเป็นไปดว้ยควำมล่ำชำ้ก่อใหเ้กิดควำมไม่ยตุิธรรมแก่คูก่รณีทัง้
สองฝ่ำย อีกทั้ง กำรน ำคดีขึน้สู่กำรพิจำรณำของศำลนั้น ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำร
ยุติธรรมท่ีคู่กรณีตอ้งแบกรบั ดงันัน้ จึงมีแนวคิดในกำรน ำกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมำใช ้เพ่ือเป็น
ควำมยตุิธรรมทำงเลือกใหแ้ก่ประชำชนท่ีจะแสวงหำแนวทำงในกำรระงบัขอ้พิพำทของตวัเอง โดย
กำรอ ำนวยกำรของคนกลำงท่ีทัง้สองฝ่ำยใหก้ำรยอมรบั  

ดว้ยแนวคิดดงักล่ำว กระทรวงยตุิธรรมจึงไดใ้หก้ำรสนบัสนนุใหอ้ำสำสมคัรคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพ ซึ่งท ำหน้ำท่ีในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในชุมชน หรือเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำย 
ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำแก่ประชำชนในชุมชนถึงกำรบริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในสังกัดของ
กระทรวงยตุธิรรม เพ่ือใหป้ระชำชนในชมุชนเขำ้ถึงควำมยตุิธรรมมำกยิ่งขึน้ กำรท ำหนำ้ท่ีไกลเ่กล่ีย
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ขอ้พิพำทของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพตำมหนำ้ท่ีขำ้งตน้นัน้ มีปัญหำประกำรหนึ่งคือ  
เม่ือมีกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทแลว้ ไม่มีสภำพบงัคบั เน่ืองจำกไม่มีกฎหมำยใหก้ำรรบัรองผลของกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทดงักล่ำว นอกจำกนี ้กำรท ำหนำ้ท่ีของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพยงั
ไม่มีควำมชัดเจน ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงส่งเสริมให้อำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ
รวมตวักันจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกขึน้ 
ทัง้นี ้กระทรวงยตุิธรรมไดเ้สนอ พระรำชบญัญตัไิกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน พ.ศ. 2562 เขำ้สู่
กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติและมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจำกวันท่ีประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ คือตัง้แต่วันท่ี 23 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้มำ เพ่ือให้กำรรบัรองผลกำรไกล่เกล่ียข้อ
พิพำทท่ีด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัตินีข้องศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิ พำทภำคประชำชนตำม
นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก ซึ่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศูนยจ์ะส่งผลท ำให้คู่
ขดัแยง้สำมำรถเลือกกำรยุติขอ้พิพำทของตนได ้ควำมขดัแยง้ในชุมชนจบลงไดอ้ย่ำงรวดเร็ว  ลด
ค่ำใชจ้่ำยในกระบวนกำรยุติธรรม และลดปัญหำกำรน ำคดีท่ีไม่จ  ำเป็นขึน้สู่ศำล จึงเป็น ท่ีมำท่ีผู้
ศกึษำท ำกำรศกึษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกโดยใช ้แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ (สมบตัิ ธ ำรงธัญวงศ ,์ 2555, น. 432) ไดแ้ก่ ควำมชดัเจนของนโยบำย 
กำรสนบัสนุนนโยบำย ควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน และแนวคิด
เก่ียวกบักำรมีสว่นรว่มของประชำชน (บญุชยั งำมวิทยโ์รจน,์ 2552, น. 92) ไดแ้ก่ กำรมีส่วนรว่มใน
กำรตดัสินใจ กำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนรว่มในกำรรบัผลประโยชน ์และกำรมีส่วน
รว่มในกำรประเมินผล ขณะเดียวกนั เม่ือท ำกำรศกึษำแนวคิดเก่ียวกบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทโดย
ชมุชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกแลว้พบว่ำ กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ 
นัน้จะประสบควำมส ำเรจ็ได ้ควรพิจำรณำจำกองคป์ระกอบ 4 ดำ้นไดแ้ก่ งำนดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้
พิพำท งำนดำ้นประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ภำยในชมุชน และงำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

2.9.2 ตัวแปรอิสระ  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตั ิไดแ้ก่  

1) ควำมชดัเจนของนโยบำย คือ กำรด ำเนินงำนใดๆของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท 
ควรมีควำมชดัเจน เชน่ ควำมชดัเจนเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรจดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชน ควำมชดัเจนเก่ียวกบัคณุสมบตัิของตวับคุคลท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท ควำม
ชดัเจนในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำใชบ้ริกำรของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน  ควำมชัดเจน
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เก่ียวกบัขอบเขตของขอ้พิพำทท่ีศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนสำมำรถไกล่เกล่ียได ้ควำม
ชดัเจนเก่ียวกบัทรพัยำกรท่ีใชใ้นศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ควำมชดัเจนจะสรำ้งควำม
มั่ นใจแก่ประชำชนในกำรมำใช้บริกำรของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทฯ จึงเป็นท่ีมำของกำร
ตัง้สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีสิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

2) กำรสนบัสนุนนโยบำย คือ กำรท่ีนโยบำยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทโดยศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทจะด ำเนินกำรไดจ้นประสบผลส ำเรจ็ตอ้งไดร้บักำรสนบัสนนุและใหค้วำมรว่มมือจำก
ทกุฝ่ำย ไดแ้ก่ โดยกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตัิงำนในศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำท อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพใน
ชมุชน และประชำชนในชมุชน จงึเป็นท่ีมำของกำรตัง้สมมตฐิำนดงันี ้

สมมตุิฐำนท่ี 2 กำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

3) ควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน คือ กำรมีหนว่ยงำนของรฐัหลำยหนว่ยงำนท่ี
มีบทบำทในกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ท ำ
ใหศู้นยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตอ้งประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหลำยหน่วยงำน 
และอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบหมำยภำรกิจจำกแตล่ะหน่วยงำนเป็นจ ำนวน
มำก ซึ่งผูศ้กึษำเห็นว่ำ เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท จึง
เป็นท่ีมำของกำรตัง้สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 3 ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศฯูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

4) สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน คือ กำรท่ีอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพมี
ควำมภำคภูมิใจในตนเองท่ีไดท้  ำประโยชนแ์ก่สงัคม เป็นท่ีภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและคน
ใกลช้ิด ตลอดจนไดร้บัควำมเคำรพนับถือจำกคนในชุมชน ซึ่งสิ่งจูงใจดงักล่ำวผูศ้ึกษำเห็นว่ำ มี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำท จึงเป็นท่ีมำของ
สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 4 สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
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5) กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ คือ กำรท่ีประชำชนหรืออำสำสมัครคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพรวมกลุ่มกันไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน ริเริ่มจะท ำกำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำท
ภำคประชำชนขึน้ จำกนั้นท ำกำรขึน้ทะเบียนศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนกับกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และด ำเนินงำนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน  กำรรวมกลุ่มกัน
ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัต่อกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท จึงเป็นท่ีมำของ
สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 5 กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

6) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน คือ กำรท่ีกลุ่มประชำชนในชุมชน มีกำร
กระท ำกำรออกมำในลกัษณะของกำรท ำงำนรว่มกันท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรร่วม ควำม
สนใจรว่ม มีโอกำสแสดงทศันะ แสดงควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคดิเห็นดงักล่ำว ไปประกอบในกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจของรฐัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของชมุชน โดย
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้รูปแบบทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ซึ่งผูศ้ึกษำเห็นว่ำมีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทฯ จงึเป็นท่ีมำของกำรตัง้สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 6 กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

7) กำรมีส่วนร่วมในกำรรบัผลประโยชน ์คือ กำรท่ีประชำชนในชุมชนเขำ้มำมี
ส่วนร่วมในกำรรบัผลประโยชนด์  ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน  โดย กำร
ขอรบับริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเพ่ือยุติควำมขดัแยง้ ขอรบัค ำปรึกษำกฎหมำยเบือ้งตน้ ขอควำม
ช่วยเหลือเก่ียวกับกำรขอรบับริกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆของกระทรวงยุติธรรม  โดยผูศ้ึกษำเห็นว่ำ 
เม่ือประชำชนในชมุชนไดร้บัประโยชนด์งักล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรมก็จะเป็นกำรเพิ่มควำมเช่ือมั่นท่ีมี
ตอ่กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ มำกยิ่งขึน้ จงึเป็นท่ีมำของสมมตฐิำนดงันี  ้

สมมติฐำนท่ี 7 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพล
ตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

8) กำรมีสว่นรว่มในกำรประเมินผล คือ กำรท่ีประชำชนในชุมชนเขำ้มำมีส่วนรว่ม
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทระดับชุมชน เช่น เข้ำประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน กำร
เสนอควำมคดิเห็นเก่ียวกบักำรปรบัปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของศนูย ์กำรเขำ้มำมีสว่น
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รว่มดงักล่ำวท ำใหท้ิศทำงกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของประชำชนมำกยิ่งขึน้ จงึเป็นท่ีมำของกำรตัง้สมมตฐิำนดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 8 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

2.9.3 ตัวแปรตาม  
งำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท คือ งำนจดักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทของศนูยไ์กล่เกล่ีย

ขอ้พิพำท ซึ่งควำมส ำเร็จท่ีเกิดขึน้นัน้พิจำรณำไดจ้ำกกำรมีจ ำนวนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภำพท่ีเป็นคนกลำงไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเพิ่มขึน้ มีประชำชนเขำ้มำใชบ้ริกำรดำ้นกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทมำกขึน้ และมีผลส ำเรจ็ของกำรจดักำรควำมขดัแยง้เพิ่มขึน้ 

งำนด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและประชำชน คือกำรท่ีบุคลำกร
ประจ ำศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนภำยในของกรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม เพ่ือขอกำรสนบัสนนุในดำ้นต่ำงๆ เช่น ควำมรูส้  ำหรบักำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท งบประมำณในกำรบริหำรศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท ส่ือประชำสัมพันธ์ในกำรเผยแพร่กำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำท รวมถึงกำรประสำนงำนกับประชำชนในชุมชน เพ่ือขอ
ควำมร่วมมือดำ้นต่ำงๆ เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทด ำเนินกำรดว้ยควำม
รำบรื่น  

งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน คือกำรท่ีประชำชนภำยในชมุชนไดน้  ำ
ปัญหำขอ้พิพำทในชุมชนมำปรึกษำกบัอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือขอค ำแนะน ำใน
กำรแกไ้ขปัญหำหรือกำรน ำมำสูก่ำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรไกล่ เก ล่ียข้อพิพำท หมำยถึงกำร
ประชำสัมพันธ์บทบำทกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทใหเ้ป็นท่ีรบัรูข้องประชำชนใน
ชุมชนผ่ำนส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรบอกปำกต่อปำก กำรแนะน ำศูนยใ์นกำร
ประชมุของชมุชน และกำรแจกจำ่ยส่ือประชำสมัพนัธต์ำ่งๆ  
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ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตำม 

ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ศูนยไ์กล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทภาคประชาชนตาม
นโยบายระบบยุติธรรมทางเลอืก 

- ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย  
- ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย 

- ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำน 

-  ดำ้นสิง่จงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน  
- ดำ้นกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจ 

- ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน 

- ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบั
ผลประโยชน ์

- ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล 

 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

- งำนดำ้นกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำท 

- งำนด้ำนประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำครฐัและประชำชน 

- งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ภำยในชมุชน 

- งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
กำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำท  

ภำพประกอบ 12 กรอบแนวคดิกำรวิจยั 

 



 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรศกึษำเรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ผูศ้ึกษำก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยัตำม
ขัน้ตอนครัง้นี ้ 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุม่ตวัอยำ่ง 
2. กำรสรำ้งเครื่องมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
3. กำรหำคณุภำพของเครื่องมือ 
4. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. กำรวิเครำะหข์อ้มลูและประมวลผล 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

ในปัจจุบนัมีศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนท่ีเปิดท ำกำรแลว้รวมทัง้สิน้ 86 
ศนูย ์เม่ือใชส้ภำพภูมิศำสตรเ์ป็นเกณฑใ์นกำรแบง่จะสำมำรถจงัหวดัไดเ้ป็น 1 จงัหวดัและ 6 ภำค 
ได้แก่  ก รุง เทพมหำนคร  ภ ำค เห นื อ  ภ ำคกลำง  ภ ำคตะวันตก  ภ ำคตะวันออก  ภ ำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคใต ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ในเขตกรุงเทพมหำนคร รวมทัง้สิน้ 8 
ศนูยไ์ดแ้ก่  

(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตตลิ่งชนั  
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตลำดพรำ้ว  
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตสำยไหม  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตลำดกระบงั  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตมีนบรุี  
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตหนองจอก  
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตบำงแค  
(8) ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ เขตคนันำยำว 

2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนในภำคเหนือ รวมทัง้สิน้ 10 ศนูย ์ไดแ้ก่  
(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ เชียงรำย  
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(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ เชียงใหม ่ 
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นำ่น  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พะเยำ (ต ำบลทุง่กลว้ย)  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พะเยำ (ต ำมลแมก่ำ)  
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ แพร ่ 
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ แมฮ่อ่งสอน  
(8) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ล ำปำง  
(9) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ล ำพนู  
(10) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อตุรดติถ ์ 

3) ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนในเขตภำคกลำง รวมทัง้สิน้  21 ศูนย ์
ไดแ้ก่  

(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ชยันำท  
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นนทบรุี  
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯนครปฐม  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อทุยัธำนี  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สโุขทยั  
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ปทมุธำนี  
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นครสวรรค ์ 
(8) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สมทุรปรำกำร  
(9) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พิษณโุลก  
(10) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ลพบรุี  
(11) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สมทุรสำคร  
(12) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สมทุรสงครำม  
(13) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อยธุยำ  
(14) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อำ่งทอง  
(15) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ เพชรบรูณ ์ 
(16) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ก ำแพงเพชร  
(17) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สพุรรณบรุี  
(18) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สระบรุี  
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(19) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นครนำยก  
(20) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พิจิตร 
(21) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สิงหบ์รุี 

4) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประขำชนในเขตภำคตะวนัตก รวมทัง้สิน้ 5 ศนูย ์
ไดแ้ก่  

(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ กำญจนบรุี  
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ประจวบคีรีขนัธ ์ 
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ เพชรบรุี  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ รำชบรุี  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ตำก 

5) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประขำชนในเขตภำคตะวันออก รวมทั้งสิน้  7  
ศนูย ์ไดแ้ก่  

(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ปรำจีนบรุี  
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ระยอง  
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ฉะเชิงเทรำ  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ชลบรุี  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ตรำด  
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สระแกว้  
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ จนัทบรุี 

6) ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประขำชนในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม
ทัง้สิน้ 21 ศนูย ์ไดแ้ก่  

(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ กำฬสินธุ ์ 
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ขอนแก่น  
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ชยัภมูิ  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นครพนม  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นครรำชสีมำ 
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ บงึกำฬ  
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ บรุีรมัย ์ 
(8) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ มกุดำหำร 
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(9) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ยโสธร  
(10) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ รอ้ยเอ็ด  
(11) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ เลย  
(12) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ศรีสะเกษ (ต ำบลดนู)  
(13) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ศรีสะเกษ (ต ำบลโพธ์ิ)  
(14) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สกลนคร  
(15) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สรุนิทร ์ 
(16) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ หนองคำย  
(17) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ หนองบวัล ำภ ู 
(18) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อ ำนำจเจรญิ  
(19) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อดุรธำนี  
(20) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ อบุลรำชธำนี  
(21) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ มหำสำรคำม  

7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนในเขตภำคใต ้รวมทัง้สิน้ 14 ศนูย ์ไดแ้ก่ 
(1) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ กระบี่  
(2) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ชมุพร  
(3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ตรงั  
(4) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นครศรีธรรมรำช  
(5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ นรำธิวำส  
(6) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ปัตตำนี  
(7) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พงังำ  
(8) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ พทัลงุ  
(9) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ภเูก็ต  
(10) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ยะลำ  
(11) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สงขลำ  
(12) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สตลู  
(13) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ สรุำษฎรธ์ำนี  
(14) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ระนอง 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือใหส้ะดวกต่อกำรศึกษำครัง้นี ้ผูศ้ึกษำจึงก ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงเป็นศนูยไ์กล่เกล่ีย

ขอ้พิพำทฯ จ ำนวน 30 ศนูย ์โดยมีหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนท่ี
จะท ำกำรเก็บแบบสอบถำมดงันี ้

3.1.3 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
เน่ืองจำกผูศ้กึษำไดก้ ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศกึษำวิจยัครัง้นี ้เป็นอำสำสมคัร

คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพและเจำ้หนำ้ท่ีของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน จ ำนวน 30 
ศนูย ์ผูศ้กึษำไดมี้หลกัเกณฑใ์นกำรเลือกศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพำทฯ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) น ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนทัง้หมด มำท ำกำรสุม่แบบเชิงช่วงชัน้ 
(Stratified random sampling) ตำมภำค ได้จ  ำนวนศูนย์ไกล่เกล่ียท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละภำค
ตำมตำรำงดงัตอ่ไปนี ้

ตำรำง 1 จ  ำนวนศนูยไ์กลเ่กล่ียท่ีเป็นตวัแทนของแตล่ะภำค 

จังหวัดและภาค ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
กรุงเทพมหำนคร 8 3 

ภำคเหนือ 10 3 
ภำคกลำง 21 7 

ภำคตะวนัตก 5 2 
ภำคตะวนัออก 7 3 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21 7 
ภำคใต ้ 14 5 
รวม 86 30 

 
2) เม่ือไดจ้  ำนวนของศนูยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยำ่งในแตล่ะภำคแลว้ ผูศ้กึษำไดน้  ำศนูย์

ในแต่ละภำคมำสุ่มโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย  (simple random sampling) ด้วยกำรจับ
สลำกช่ือของศนูยต์ำมจ ำนวนท่ีก ำหนดเพ่ือใหไ้ดศ้นูยท่ี์จะน ำไปเก็บขอ้มูล ผลของกำรสุ่มตวัอย่ำง
เป็นดงันี ้
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(1) กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 3 ศนูยไ์ดแ้ก่ (1) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนแขวงออเงิน เขตสำยไหม (2) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน แขวงคลองสองตน้
นุน่ เขตลำดกระบงั และ (3) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน แขวงล ำตอ้ยติ่ง เขตหนองจอก 

(2) ภำคเหนือ จ ำนวน 3 ศนูย ์ไดแ้ก่ (1) ศนูยไ์ก่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ต ำบลบำ้นดู่ อ  ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย (2) ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ (3) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบล
แมก่ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 

(3) ภำคกลำง จ ำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่  (1) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนอทุยัธำนี (2) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จังหวัดสมุทรปรำกำร (3) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน ต ำบลขอน
สมบรูณ ์อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี (4) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลคลองววั 
อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง (5) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนต ำบลไทรงำม 
อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร (6) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนต ำบลบำ้นใหญ่ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จงัหวดันครนำยก (7) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ต ำบลบำ้นป่ำ 
อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี  

(4) ภำคตะวันตก จ ำนวน 2 ศูนย์ ไดแ้ก่  (1) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนต ำบลชยัเกษม อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนต ำบลหนองหญำ้ปลอ้ง อ ำเภอหนองหญำ้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบรุี  

(5) ภำคตะวันออก จ ำนวน 3 ศูนยไ์ดแ้ก่  (1) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนต ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ (2) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนต ำบลคลองก่ิว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี  (3) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนต ำบลตะกำง อ ำเภอเมืองตรำด จงัหวดัตรำด 

(6) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 7 ศูนย์ได้แก่  (1) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชนต ำบลโพธ์ิ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (2) ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชนต ำบลพระพุทธ อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ (3) ศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 
(4) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลบำ้นดง อ ำเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น (5) ศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย (6) ศนูย์
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ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลบำ้นถ่ิน อ ำเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล ำภู  (7) ศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลดอนตำล อ ำเภอดอนตำล จงัหวดัมกุดำหำร 

(7) ภำคใต ้จ ำนวน 5 ศนูยไ์ดแ้ก่ (1) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ต ำบลโคกสกั อ ำเภอบำงแกว้ จงัหวดัพทัลงุ (2) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลบำง
กล ่ำ อ ำเภอบำงกล ่ำ จงัหวดัสงขลำ (3) ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลบำโงยซีแน 
อ ำเภอยะหำ จงัหวดัยะลำ (4) ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลบำงบำงเป้ำ จงัหวดั
ตรงั (5) ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนต ำบลครุะ อ ำเภอครุะบรุี จงัหวดัพงังำ 

3) เม่ือไดร้ำยช่ือของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนทัง้ 30 ศูนยแ์ลว้ ผู้
ศกึษำท ำกำรส่งแบบสอบถำมไปยงัประธำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนทัง้ 30 ศนูย ์เพ่ือ
ขอควำมร่วมมือใหอ้ำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ผูไ้กล่เกล่ียและเจำ้หนำ้ท่ีศนูยไ์กล่เกล่ีย
ข้อพิพำทภำคประชำชนช่วยกรอกแบบสอบถำม แล้วส่งคืนกลับมำยังผู้ศึกษำ  ได้จ  ำนวน
แบบสอบถำมกลบัมำทัง้สิน้ 30 ชดุ 

4) ผูศ้ึกษำท ำกำรตรวจสอบแบบสอบถำมท่ีไดร้บักลบัคืนมำทัง้หมด และเลือก
เฉพำะแบบสอบถำมท่ีมีควำมสมบรูณจ์ ำนวน 30 ชดุ มำท ำกำรศกึษำวิเครำะหต์อ่ไป 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
กำรวิจยั “ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ครัง้นี ้เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรวิจัยเชิงปริมำณเป็น
แบบสอบถำมท่ีผูว้ิจยัสรำ้งและตรวจสอบคณุภำพเครื่องมือ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นท่ี 1 ศึกษำค้นคว้ำรำยละเอียดต่ำง ๆ จำก ต ำรำ เอกสำร วำรสำร บทควำม
วิชำกำรงำนวิจยั รวมถึงขอ้มลูจำกเว็บไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในระดบั
ชมุชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรสรำ้งแบบสอบถำม 

ขัน้ท่ี 2 น ำขอ้มลูตำ่งๆ มำสรำ้งชดุแบบสอบถำมใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงค ์
ขั้น ท่ี  3 น ำแบบสอบถำม ท่ีสร้ำงขึ ้น เสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำ เพ่ื อตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของเนื ้อหำ ภำษำท่ีใช้ ตำมโครงสร้ำงของแบบสอบถำมและปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถำม 

ขัน้ท่ี 4 น ำแบบสอบถำมท่ีปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำม
เช่ียวชำญทำงดำ้นเครื่องมือวิจยั เพ่ือตรวจสอบควำมถกูตอ้ง และควำมสอดคลอ้งของขอ้ค ำถำม
กบัวตัถปุระสงค ์จ ำนวน 3 ท่ำน พรอ้มพิจำรณำควำมถกูตอ้งชดัเจนของกำรใชภ้ำษำจำกคำ่ควำม
เท่ียงตรงของแบบสอบถำม (IOC : Index of item objective congruence)  



  83 

ขัน้ท่ี 5 คำ่ควำมเช่ือมั่น (Reliability) คือกำรวดัคำ่ควำมเช่ือมั่น โดยน ำแบบสอบถำม
ท่ีมีคำ่ควำมเท่ียงตรงไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่ำงจรงิ จ ำนวน 30 ชดุ เพ่ือน ำมำ
ค ำนวณหำค่ำควำมเช่ือมั่น โดยใช้สูตรค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ ครอนบำค (Cronbach’ 
Alpha Coefficient - α) ใหไ้ดม้ำซึ่งแบบสอบถำมท่ีสมบรูณ ์ซึ่งมีเกณฑต์ดัสินหำกค่ำสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธมี์คำ่มำกกว่ำ 0.70 ขึน้ไป จะไม่แกไ้ขแบบสอบถำมแตห่ำกมีคำ่ต ่ำกว่ำ 0.70 จะท ำกำร
แกไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถำม  

ขัน้ท่ี 6 เม่ือแบบสอบถำมมีควำมสมบูรณแ์ลว้ ก็จะน ำไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่ำง
จรงิตำมท่ีก ำหนดไวต้อ่ไป  

ส ำหรบัแบบสอบถำมท่ีสรำ้งขึน้ แบง่เป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้
ส่วนท่ี 1 เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม  ประกอบดว้ย ช่ือศูนยไ์กล่

เกล่ียขอ้พิพำทฯ กำรจดัตัง้กำรด ำเนินงำนของศนูย ์และควำมเก่ียวขอ้งกบัศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน  

สว่นท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก โดยแบ่งเกณฑก์ำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียข้อพิพำทฯ ออกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำครัฐและประชำชน ด้ำนกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชนและด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท โดยผูศ้ึกษำมีเกณฑก์ำรตอบแบบสอบถำมให ้4 
ระดับ ซึ่งใช้มำตรวัดแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ ใช้วิธีแบบลิเคิรท์ 
(Likert’ s Scale) โดยก ำหนดกำรแปลควำมหมำยกำรใหค้ะแนนไว ้(Best, 1997, p.13) ดงันี ้

คะแนน 4  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ  
คะแนน 3  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำก 
คะแนน 2  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
คะแนน 1  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  

เกณฑก์ำรประเมินค่ำวดัระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จใน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิ ใชเ้กณฑก์ำรแปลผลมำตรำส่วน ประมำณคำ่ (Rating Scale) โดยแปล
ผลคำ่เฉล่ียในระดบัตำ่งๆ ดงันี ้ 
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คะแนนเฉล่ีย  ระดับความเหน็ 

3.26 - 4.00 
2.51 - 3.25 
1.76 - 2.50 
1.00 - 1.75 

หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 

ระดบัมำกท่ีสดุ 
ระดบัมำก 
ระดบันอ้ย 
ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือกโดยผูศ้ึกษำแบ่งปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ประกอบดว้ย ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำร
บริหำรงำน ดำ้นสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบัติงำน ดำ้นกำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรมีส่วน
ร่วมในกำรรับผลประโยชน์ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล โดยมีเกณฑ์กำรตอบ
แบบสอบถำมให ้4 ระดบั ซึ่งใชม้ำตรวดัแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดบั ใช้
วิธีแบบลิเคิรท์ (Likert’ s Scale) โดยก ำหนดกำรแปลควำมหมำยกำรใหค้ะแนนไว้ (Best, 1997, 
p.13) ดงันี ้

คะแนน 4  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ  
คะแนน 3  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำก 
คะแนน 2  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนน 1  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  

เกณฑก์ำรประเมินค่ำวดัระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกำร
ด ำเนินกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทใชเ้กณฑก์ำรแปลผลมำตรำส่วน ประมำณค่ำ (Rating Scale) โดย
แปลผลคำ่เฉล่ียในระดบัตำ่งๆ ดงันี ้ 

คะแนนเฉล่ีย  ระดับความเหน็ 

3.26 - 4.00 
2.51 - 3.25 
1.76 - 2.50 
1.00 - 1.75 

หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 

ระดบัมำกท่ีสดุ 
ระดบัมำก 
ระดบันอ้ย 
ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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3.3 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
กำรตรวจสอบเครื่องมือวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย์

ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก” ในครัง้นีจ้ะทดสอบ 2 ค่ำ 
คือ ค่ำควำมเท่ียงตรงของเนื ้อหำ (Content Validity) และค่ำควำมเช่ือมั่ น  (Reliability) ของ
แบบสอบถำม ดงันี ้

ค่ำควำมเท่ียงตรงของเนือ้หำ (Content Validity) คือ กำรวัดค่ำควำมเท่ียงตรงให้
สอดคลอ้งกนัระหว่ำงวตัถปุระสงค ์ตวัแปร ดชันี ตวัชีว้ัด ของค ำถำมในแบบสอบถำมตำมควำมคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชำญท่ีเห็นว่ำมีควำมสอดคลอ้งยอมรบัไดห้รือไม่ หำกค่ำควำมสอดคลอ้งต ่ำจะมีกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขใหค้  ำถำมมีควำมสอดคลอ้งกบัตวัแปร ดชันี และตวัชีว้ดั ของกรอบแนวคิดกำรวิจยั 
แต่ถ้ำค่ำควำมสอดคล้อง เกิน 0.7 แสดงว่ำแบบทดสอบมีค่ำควำมเท่ียงตรงท่ีสำมำรถใช้ได้ โดย
ก ำหนดเกณฑก์ำรพิจำรณำควำมคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปนี  ้(สุวิมล ดีกำนนัท,์ 2548, 
หนำ้ 166) 

ให ้1 เม่ือแนใ่จวำ่ขอ้ค ำถำมมีควำมสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ 
ให ้0 เม่ือไมแ่นใ่จวำ่ขอ้ค ำถำมมีควำมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคห์รือไม่  
ให ้-1 เม่ือแนใ่จวำ่ขอ้ค ำถำมไมค่วำมสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์  

เกณฑก์ำรหำคำ่ควำมสอดคลอ้งของขอ้ค ำถำมกบัตวัแปรท่ีก ำหนด  
1) ขอ้ค ำถำม IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 มีค่ำควำมตรงผ่ำนเกณฑ์ สำมำรถน ำปใช้

ในกำรทดสอบก่อนกำรใชง้ำนได ้ 
2) ขอ้ค ำถำมมีคำ่ IOC นอ้ยกวำ่ 0.50 ไมผ่ำ่นเกณฑ ์ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข  

จำกนัน้ใหน้  ำผลคะแนนท่ีไดจ้ำกผูเ้ช่ียวชำญมำค ำนวณหำคำ่ควำมเท่ียงตรง (IOC) สตูรท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณ  

IOC =  
∑ R

N
 

 

  โดยท่ี  IOC = ควำมสอดคลอ้งระหวำ่งวตัถปุระสงคก์บั แบบสอบถำม 

   ∑ 𝑅 = ผลรวมของคะแนนจำกผูเ้ช่ียวชำญทัง้หมด 

   N = จ  ำนวนผูเ้ช่ียวชำญ 
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จำกผลกำรตรวจสอบค ำนวณหำคำ่ควำมเท่ียงตรง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชำญทัง้ 3 ท่ำน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดร.กัลยำ แซ่อั้ง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร ์คณะสังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ 

(2) ดร.ปรีชญำณ ์นกัฟ้อน อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำรฐัศำสตร ์คณะสงัคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ 

(3) ดร.จลุศกัดิ ์ชำญณรงค ์อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำรฐัศำสตร ์คณะสงัคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศ้กึษำท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูตำมขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.ผูศ้ึกษำท ำหนังสือขอเก็บขอ้มูลจำกบณัฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ย่ืนต่อศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน จ ำนวน 30 ศูนย์ท่ีก ำหนด เพ่ือขอควำม
อนเุครำะหเ์ก็บขอ้มลู นดัหมำย วนั เวลำ และวิธีกำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.ผูศ้กึษำไปเก็บขอ้มลูตำมวนั เวลำ ท่ีไดน้ดัหมำย 
3.น ำขอ้มูลท่ีไดท้ัง้หมดมำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง  ควำมสมบูรณ์ และน ำไปบนัทึก 

วิเครำะหแ์ละสรุปผลตำมประเดน็กำรวิจยั 

3.5 การวิเคราะหข้์อมูลและประมวลผล 
เม่ือไดร้บัแบบสอบถำมส่งคืนมำจำกศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทระดบัชมุชนแลว้ ผูศ้กึษำน ำ

แบบสอบถำมทั้งหมดมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้อง  แล้วคัดเลือกเฉพำะ
แบบสอบถำมท่ีมีควำมสมบูรณ์ ถูกตอ้งจ ำนวน 30 ชุด เพ่ือท ำกำรวิเครำะหข์อ้มูล ดว้ยโปรแกรม
สถิตสิ  ำเรจ็รูปดงัตอ่ไปนี ้ 

3.5.1 การน าข้อมูลตัวแปรมาลงรหัส (Coding)  
กำรน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำบนัทึกลงโปรแกรมและน ำไปประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมทำง

สถิติ ในเพ่ือให้ไดค้่ำทำงสถิติ เม่ือไดร้บัค่ำทำงสถิติจำกกำรประมวลมำแล้วนั้น จะน ำค่ำนีม้ำ
วิเครำะหต์อ่ไป 

3.5.2 ข้อมูลสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
วิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  โดยใช้วิ ธีเชิงพรรณนำ 

(Descriptive analysis) ในแบบสอบถำมสว่นท่ี 1 เพ่ืออธิบำยคณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถำม
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และขอ้มูลตัวแปรต่ำง ๆ ในกำรวิจัย สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห ์ไดแ้ก่ ควำมถ่ี  (Frequency) และ 
รอ้ยละ (Percentage) โดยเป็นกำรเสนอขอ้มลูในรูปแบบตำรำงควบคู่กบักำรบรรยำยและสรุปผล
กำรศกึษำ และในแบบสอบถำมส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 โดยน ำขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้ำวิเครำะหห์ำคำ่
ทำงสถิติ ซึ่งประกอบดว้ย คำ่เฉล่ีย (Mean) และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
โดยเป็นกำรเสนอขอ้มลูในรูปแบบตำรำงควบคูก่บักำรบรรยำยและสรุปผลกำรศกึษำ 

3.5.3 ข้อมูลสถติเิชิงอนุมาน (Interferential Statistics)  
กำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย

ระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกกบัปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยตุิธรรมทำงเลือก ใชก้ำร
วิเครำะหก์ำรถดถอยเชิงเสน้พหคุณู (Multiple Linear Regression)  
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

กำรศกึษำเรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก” มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษำระดบัควำมส ำเรจ็ใน
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก 
และเพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative Study) 
โดยใชเ้ครื่องมือแบบสอบถำม โดยก ำหนดหน่วยศึกษำเป็นระดบัศนูย ์คือ ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน ซึ่งมีจ  ำนวนศนูยท่ี์เกิดขึน้ในระยะแรกทัง้หมด 86 ศนูย ์ท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงและเก็บ
ขอ้มลูทัง้หมด 30 ศนูย ์ไดร้บักลบัคืนมำ 30 ชดุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งพบวำ่ แบบสอบถำมท่ีไดร้บั
นัน้มีควำมสมบูรณ ์ผูศ้ึกษำจึงไดน้  ำมำวิเครำะหแ์ละน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยแบ่งออกเป็น 5 
ตอนดงันีคื้อ 

สว่นท่ี 1 ผลกำรศกึษำขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ส่วนท่ี 2 ผลกำรศึกษำระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  
ส่วนท่ี 3 ผลกำรศึกษำปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่

เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
สว่นท่ี 4 วิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหวำ่งระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูย์

ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกกับปัจจัยท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือก 

โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ตำรำง 2 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. กำรจดัตัง้กำรด ำเนินงำนของศนูย ์   
ก่อนมีพระรำชบญัญตัิกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 19 63.3 
หลงัมีพระรำชบญัญตัิกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 11 36.7 

รวม 30 100 
2. ควำมเก่ียวขอ้งกบัศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน    
ประธำนศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำท 17 56.7 
เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูย ์ 8 26.7 
เลขำนกุำร 5 16.6 

รวม 30 100 

 
จำกตำรำง 2  

1. กำรจัดตัง้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ จดัตัง้มำก่อนมีกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญัติกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 
รอ้ยละ 63.3 และจดัตัง้หลงักำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญัตกิำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 รอ้ย
ละ 36.7 ตำมล ำดบั 

2. ควำมเก่ียวขอ้งกับศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นประธำนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท รอ้ยละ 56.7 รองลงมำคือเป็น
เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูย ์รอ้ยละ 26.7 และเลขำนกุำร รอ้ยละ 16.6 ตำมล ำดบั 

4.2 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพาทภาค
ประชาชนตามระบบนโยบายระบบยุตธิรรมทางเลือก 

กำรศกึษำระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก ผูศ้กึษำแบ่งหวัขอ้กำรศกึษำออกเป็น 4 ดำ้นไดแ้ก่ งำนดำ้น
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท งำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน งำนดำ้นกำร
ใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และงำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท 
ดงัมีผลกำรศกึษำดงัตอ่ไปนี ้
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ตำรำง 3 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ 
ศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน 

x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

งำนดำ้นกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท 3.31 .47 มำกท่ีสดุ 
งำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน 3.14 .55 มำก 

งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 3.21 .61 มำก 

งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท 3.25 .59 มำก 

รวม 3.23 .46 มำก 

 
จำกตำรำง 3 พบว่ำ ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.23) หมำยถึง 
ผลของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทในชุมชนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนฯ โดยอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดแ้ก่ ผลของกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐั ดำ้นเผยแพรค่วำมรูก้ฎหมำย ดำ้นกำร
ใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำพ
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยิ่ง โดยดำ้นท่ีเห็นว่ำประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดคืองำนดำ้นกำรไกล่

เกล่ียขอ้พิพำท อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.31) รองลงมำคืองำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกับ

กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.25) งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.21) และงำนดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐัและประชำชนอยู่

ในระดบัมำก (x ̄ = 3.14) ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดของำนแตล่ะดำ้นดงัตอ่ไปนี ้
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ตำรำง 4 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำท 

งานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

คูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ำยสมคัรใจเขำ้ร่วมกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท 3.50 .57 มำกที่สดุ 

ผูไ้กลเ่กลี่ยเป็นท่ียอมรบัจำกคูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ำย 3.37 .61 มำกที่สดุ 

กำรไกลเ่กลี่ยเป็นไปอย่ำงตอ่เน่ืองและรวดเรว็ 3.27 .64 มำกที่สดุ 

จ ำนวนคดีพิพำทเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว ้ 3.03 .71 มำก 

สำมำรถยตุขิอ้พิพำทไดเ้ป็นท่ีพงึพอใจของคูก่รณีทัง้สองฝ่ำย 3.40 .62 มำกที่สดุ 

รวม 3.31 .47 มำกท่ีสดุ 

 
จำกตำรำง 4 พบว่ำ ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนด้ำนกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท 
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.31) หมำยควำมว่ำ ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ 
มีจ ำนวนอำสำสมัครเขำ้มำเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมำกขึน้ มีประชำชนมีควำม
มั่นใจและเขำ้มำใชบ้ริกำรของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯเพิ่มมำกขึน้กว่ำเดิม ขณะเดียวกันขอ้ท่ีมี
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่ คู่ขดัแยง้ทัง้สองฝ่ำยสมคัรใจเขำ้รว่มกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทอยู่ในระดบั
มำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.72) รองลงมำคือสำมำรถยตุิขอ้พิพำทไดเ้ป็นท่ีพึงพอใจของคูก่รณีทัง้สองฝ่ำยอยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.40) ผูไ้กล่เกล่ียเป็นท่ียอมรบัจำกคู่ขัดแยง้ทัง้สองฝ่ำยอยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด (x ̄ = 3.37) กำรไกล่เกล่ียเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและรวดเร็วอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.27) 
และจ ำนวนคดีพิพำทเป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ีตัง้ไวอ้ยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.03) ตำมล ำดบั 
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ตำรำง 5 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำร
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน 

งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

มีกำรขอสนับสนุนงบประมำณจำกกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ
เพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของศนูยฯ์ อย่ำงเพียงพอ 

3.00 .87 มำก 

มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณก์ำรไกล่เกลี่ยขอ้พิพำทระหวำ่งศนูย์
ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.07 .64 มำก 

มีกำรประสำนงำนเพ่ือเขำ้รบักำรอบรมทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรบักำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

3.40 .77 มำกท่ีสดุ 

ส ำนกังำนยุติธรรมจงัหวดัใหค้  ำแนะน ำในกำรช่วยเหลือสมำชิกใน
ชมุชนท่ีไดร้บัควำมเดือดรอ้นไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

3.17 .87 มำก 

ไดร้บัข่ำวสำรสิทธิประโยชนข์องประชำชนจำกกระทรวงยุติธรรมท่ี
ส  ำคญัเพ่ือน ำมำแจง้แก่ชมุชนอย่ำงเพียงพอ 

3.10 .84 มำก 

รวม 3.14 .55 มำก 

 
จำกตำรำง 5 พบว่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและประชำชน ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.14) หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ ไดร้บักำรสนับสนุนและกำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยในของกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม หำกมีระดบัควำมส ำเรจ็มำก แสดงว่ำ ศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ไดด้  ำเนินกำรประสำนงำนและไดร้บักำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำยใน
ของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นอยำ่งดี  

ขณะเดียวกันพบว่ำขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่ กำรประสำนงำนเพ่ือเขำ้รบักำร
อบรมทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพอย่ำง
สม ่ำเสมออยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.40) รองลงมำคือ ส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดัใหค้  ำแนะน ำใน

กำรชว่ยเหลือสมำชิกในชมุชนท่ีไดร้บัควำมเดือดรอ้นไดอ้ย่ำงเหมำะสมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.17) 
ไดร้บัข่ำวสำรสิทธิประโยชนข์องประชำชนจำกกระทรวงยุติธรรมท่ีส ำคญัเพ่ือน ำมำแจง้แก่ชมุชน
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อย่ำงเพียงพออยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.10) มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณก์ำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท
ระหว่ำงศูนย์ไกล่เกล่ียฯ อย่ำงสม ่ำเสมออยู่ในระดับมำก (x ̄ = 3.07) และมีกำรขอสนับสนุน
งบประมำณจำกกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนยฯ์ อย่ำง
เพียงพออยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.00) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 6 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรให้
ค  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

งานด้านการใหค้ าปรึกษาปัญหาภายในชุมชน x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

มีกำรเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้แก่คนในชุมชนไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

3.23 .77 มำก 

มีกำรแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติตัวแก่ประชำชนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ควำมขดัแยง้ในชมุชนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

3.27 .78 มำกท่ีสดุ 

มีกำรแนะน ำประชำชนเก่ียวกบักำรขอรบับริกำรของกรมตำ่งๆใน
สงักดักระทรวงยตุิธรรมผ่ำนส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดั  

3.23 .77 มำก 

มีกำรแนะน ำขอบเขตควำมขัดแยง้ท่ีประชำชนสำมำรถใชก้ำร
ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำทท่ีศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนได ้

3.27 .64 มำกท่ีสดุ 

มีกำรแนะน ำควำมยุติธรรมทำงเลือกในกำรยุติควำมขดัแยง้ของ
เด็กและเยำวชนโดยไม่ตอ้งเขำ้สู่กระบวน กำรยุติธรรม เช่น กำร
ประชมุกลุม่ครอบครวั ฯลฯ 

3.00 .91 มำก 

มีป้ำยประชำสมัพนัธศ์นูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 3.30 .83 มำกท่ีสดุ 

รวม 3.21 .61 มำก 

 
จำกตำรำง 6 พบว่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำ
ภำยในชมุชน ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.21) หมำยถึง กำรใหค้  ำแนะน ำแก่ประชำชนเพ่ือ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ หรือยตุิควำมขดัแยง้โดยไม่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรยุติธรรม โดยขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสุดไดแ้ก่ มีป้ำยประชำสัมพันธศ์ูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.30) 
รองลงมำคือ มีกำรแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบตัิตวัแก่ประชำชนเพ่ือหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ในชมุชน
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ไดอ้ย่ำงเหมำะสม อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.27) กำรแนะน ำขอบเขตควำมขดัแยง้ท่ีประชำชน
สำมำรถใชก้ำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯได ้อยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด (x ̄ = 3.27) กำรมีกำรเผยแพรค่วำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้แก่คนในชมุชนไดอ้ย่ำงเหมำะสม อยู่
ในระดบัมำก (x ̄ = 3.23) มีกำรแนะน ำประชำชนเก่ียวกับกำรขอรบับริกำรของกรมต่ำงๆในสงักัด
กระทรวงยุติธรรมผ่ำนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด  อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.23) และมีกำรแนะน ำ
ควำมยุติธรรมทำงเลือกในกำรยุติควำมขดัแยง้ของเด็กและเยำวชนโดยไม่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำร
ยตุธิรรม เชน่ กำรประชมุกลุม่ครอบครวั ฯลฯ อยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.00) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 7 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

การประชาสัมพันธเ์กีย่วกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

มีกำรแนะน ำศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนในกำรประชุม
ของชมุชน 

3.43 .56 มำกท่ีสดุ 

มีเอกสำรเผยแพรเ่ก่ียวกบักำรบริกำรไกลเ่กลี่ยระงบัขอ้พิพำทแจก
ใหแ้ก่คนในชมุชน 

3.10 .88 มำก 

มีผังขัน้ตอนกำรไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พิพำทแสดงแก่ผูร้บับริกำร  ณ.
ศนูยไ์กลเ่กลี่ยฯ 

3.27 .64 มำกท่ีสดุ 

มีกำรประเมินควำมพงึพอใจของผูม้ำใชบ้ริกำร 3.23 .72 มำก 

รวม 3.25 .59 มำก 

 
จำกตำรำง 7 พบว่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค

ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกับ
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.25) หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ ไดด้  ำเนินกำรประชำสมัพนัธใ์หค้วำมรู ้ผำ่นส่ือประชำสมัพนัธใ์นรูปแบบตำ่งๆ เป็น
อยำ่งดี โดยขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ มีกำรแนะน ำศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ 
ในกำรประชมุของชมุชนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.43) รองลงมำไดแ้ก่ มีผงัขัน้ตอนกำรไกล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพำทแสดงแก่ผูร้บับรกิำร ณ.ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.27) มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผูม้ำใชบ้ริกำรอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.23) และมีเอกสำรเผยแพร่
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เก่ียวกับกำรบริกำรไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทแจกใหแ้ก่คนในชุมชน อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.10) 
ตำมล ำดบั  

4.3 ผลการศึกษาปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพพิาท
ภาคประชาชนตามนโยบายระบบยุตธิรรมทางเลือก 

กำรศกึษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก ผูศ้กึษำแบง่หวัขอ้กำรศกึษำออกเป็น 8 ดำ้นไดแ้ก่ 
ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ดำ้นกำรสนบัสนุนนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน 
ด้ำนสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์ และดำ้นกำร
มีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล ดงัมีผลกำรศกึษำดงัตอ่ไปนี ้

ตำรำง 8 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย ์
ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชนตามนโยบายระบบ

ยุตธิรรมทางเลือก  
x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย 3.26 .52 มำกท่ีสดุ 

ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย 3.00 .76 มำก 

ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน  2.92 .62 มำก 

ดำ้นสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน 3.25 .61 มำก 

ดำ้นกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ  3.33 .61 มำกท่ีสดุ 

ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน 3.32 .60 มำกท่ีสดุ 

ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ 3.16 .63 มำก 

ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล 3.28 .65 มำกท่ีสดุ 

รวม 3.19 .48 มำก 

  
จำกตำรำง 8 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกในภำพรวม อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.19) 
คือ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม
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นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมชัดเจนของ
นโยบำย ดำ้นกำรสนับสนุนนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน ดำ้นสิ่งจูงใจส ำหรบั
ผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรับผลประโยชน์ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรประเมินผล ส่งผลท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ฯ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงสูง โดยปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย์ ไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ มำกท่ีสดุไดแ้ก่ ดำ้นกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ อยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด (x ̄ = 3.33) รองลงมำไดแ้ก่ ดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบั
มำกท่ีสุด (x ̄ = 3.32) ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ 
= 3.28) ด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำยอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  (x ̄ = 3.26) ด้ำนสิ่งจูงใจส ำหรับ
ผูป้ฏิบตัิงำนอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.25) ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์
อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.16) ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำยอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.00) และดำ้นควำม

ซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนอยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 2.92) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 9 คำ่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
ควำมชดัเจนของนโยบำย 

ด้านความชัดเจนของนโยบาย x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทภำคประชำชนอย่ำงชดัเจน 

3.43 .50 มำกท่ีสดุ 

มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของผูไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทไดอ้ย่ำงชดัเจน 3.47 .57 มำกท่ีสดุ 

มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำใช้บริกำรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทไดอ้ย่ำงชดัเจน  

3.27 .69 มำกท่ีสดุ 

มีกำรก ำหนดประเภทของคดีแพ่งและคดีอำญำท่ีสำมำรถไกล่
เกลี่ยท่ีศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนไวอ้ย่ำงชดัเจน 

3.27 .74 มำกท่ีสดุ 

มีกำรก ำหนดแหล่งอดุหนุนงบประมำณ ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำงชดัเจน 

2.87 .90 มำก 

รวม 3.26 .52 มำกท่ีสดุ 
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จำกตำรำง 9 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นควำมชัดเจนของ
นโยบำยภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.26) หมำยถึง ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
มีวัตถุประสงคใ์นกำรจัดตัง้อย่ำงชัดเจน บุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพำทมีคุณสมบัติท่ี
ชดัเจน มีกลุ่มเปำ้หมำยท่ีมำใชบ้รกิำรของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำงชดัเจน และ
มีขอบเขตของขอ้พิพำทท่ีศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ สำมำรถไกลเ่กล่ียไดอ้ย่ำงชดัเจน 
มีทรพัยำกรท่ีใชใ้นศูนย์ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อย่ำงชัดเจน ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสุดไดแ้ก่ มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำทไดอ้ย่ำงชดัเจนอยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด (x ̄ = 3.47) รองลงมำไดแ้ก่ มีกำรก ำหนดวตัถปุระสงคข์องกำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ อย่ำงชดัเจนอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.43) มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำใช้
บริกำรศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ ไดอ้ย่ำงชัดเจน อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.27) มีกำรก ำหนด
ประเภทของคดีแพ่งและคดีอำญำท่ีสำมำรถไกลเ่กล่ียท่ีศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ไว้
อยำ่งชดัเจน อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.27) และมีกำรก ำหนดแหล่งอดุหนนุงบประมำณ ท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนฯ อย่ำงชัดเจน อยู่ในระดับมำก (x ̄ =2.87) 
ตำมล ำดบั 

ตำรำง 10 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
กำรสนบัสนนุนโยบำย 

ด้านการสนับสนุนนโยบาย x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม ใหก้ำรสนบัสนุน
และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรของศนูยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำค
ประชำชนอย่ำงแข็งขนั 

3.33 .84 มำกท่ีสดุ 

มีผูอ้ำสำเขำ้มำเป็นเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบัติงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้
พิพำทภำคประชำชนอย่ำงเพียงพอ 

3.10 .84 มำก 

มีจ ำนวนผูไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพำทประจ ำศนูยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำค
ประชำชนอย่ำงเพียงพอ 

2.90 .92 มำก 
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ตำรำง 10 (ตอ่) 

ด้านการสนับสนุนนโยบาย x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

อำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดตัง้และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำท
อย่ำงเตม็ท่ี 

3.07 .82 มำก 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรของศนูยม์ีอย่ำงเพียงพอ 2.63 1.03 มำก 

รวม 3.00 .76 มำก 

 
จำกตำรำง 10 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.00) หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ไดร้บักำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เจ้ำหน้ำท่ี
ผูป้ฏิบตัิงำนในศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำท อำสำสมคัรคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพในชุมชน และประชำชนในชุมชน เป็นอย่ำงดี  โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำก
ท่ีสดุไดแ้ก่ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม ใหก้ำรสนบัสนนุและมีส่วนรว่มในกำร
ด ำเนินกำรของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อย่ำงแข็งขนั อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 
3.33) รองลงมำไดแ้ก่ มีผูอ้ำสำเขำ้มำเป็นเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนฯ อยำ่งเพียงพออยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.10) อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเขำ้มำ
มีส่วนร่วมในกำรจดัตัง้และขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ
อย่ำงเต็มท่ี อยู่ในระดับมำก (x ̄ = 3.07) มีจ  ำนวนผูไ้กล่เกล่ียข้อพิพำทประจ ำศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชนฯอย่ำงเพียงพอ  อยู่ในระดับมำก (x ̄ = 2.90) และงบประมำณในกำร
ด ำเนินกำรของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ มีอยำ่งเพียงพออยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 2.63) 
ตำมล ำดบั 
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ตำรำง 11 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำน  

ด้านความซับซ้อนของการบริหารงาน x̄ S.D. ความคดิเห็น 

มีหน่วยงำนของรฐัเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
คุม้ครองสทิธิและเสรภีำพจ ำนวนมำก 

2.93 .69 มำก 

มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหลำยองค์กรที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำค
ประชำชนตอ้งประสำนงำนดว้ย 

3.13 .81 มำก 

อำสำสมัครคุ้มครองสิท ธิและเสรีภำพเป็นอำสำสมัครของ
หนว่ยงำนของรฐัหลำยหนว่ยงำน 

3.00 .83 มำก 

อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบ หมำยหนำ้ที่จำก
หลำยหนว่ยงำน ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิงำนไมช่ดัเจน  

2.87 .81 มำก 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชนต้องรำยงำนผลกำร
ปฏิบตัิงำนไปยงัหลำยหนว่ยงำนซ ำ้ซอ้นกนั 

2.70 .87 มำก 

รวม 2.92 .62 มำก 

 
จำกตำรำง 11 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นควำมซบัซอ้นของกำร
บริหำรงำน ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x ̄ = 2.92) หมำยถึง กำรท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนฯ ตอ้งประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหลำยหน่วยงำน ท่ีมีบทบำทในกำรควบคมุและ
ตดิตำมกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ รวมถึงไดร้บัมอบหมำยภำรกิจ
จำกแต่ละหน่วยงำนเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิภำรกิจกวำ้งขวำง แต่ศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ยงัสำมำรถด ำเนินงำนไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสุดไดแ้ก่ มีเจำ้หน้ำท่ีของรฐัหลำยองคก์รท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนฯ ตอ้ง
ประสำนงำนดว้ย อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.13) รองลงมำคืออำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ
เป็นอำสำสมคัรของหน่วยงำนของรฐัหลำยหน่วยงำน อยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.00) มีหน่วยงำนของ
รฐัเก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบตัิงำนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพจ ำนวนมำก อยู่ในระดบั
มำก (x ̄ = 2.93) อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบหมำยหนำ้ท่ีจำกหลำยหน่วยงำน 
ท ำให้ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนไม่ชัดเจน อยู่ในระดับมำก (x ̄ = 2.87) และศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
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พิพำทภำคประชำชนตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนไปยงัหลำยหน่วยงำนซ ำ้ซอ้นกัน  อยู่ในระดบั
มำก (x ̄ = 2.70) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 12 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำน 

ด้านสิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏบิัตงิาน x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

มีควำมภำคภมูิใจในตนเองท่ีท ำประโยชนแ์ก่สงัคม 3.57 .67 มำกท่ีสดุ 

เป็นท่ีภำคภมูิใจของครอบครวัและคนใกลชิ้ด 3.43 .67 มำกท่ีสดุ 

ไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชมุชน 3.43 .62 มำกท่ีสดุ 

กำรไดร้บัค่ำตอบแทนและค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นใน
กำรด ำเนินกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำท 

2.63 1.03 มำก 

กำรไดร้บัรำงวลัเชิดชเูกียรติในฐำนะผูท้  ำ
คณุประโยชนใ์หแ้กก่ระทรวงยตุิธรรม 

3.20 .92 มำก 

รวม 3.25 .61 มำก 

 
จำกตำรำง 12 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมด้ำนสิ่งจูงใจส ำหรับ
ผูป้ฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.25) หมำยถึง กำรท่ีอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทมีควำมภำคภมูิใจในตนเองท่ีไดท้  ำประโยชนแ์ก่สงัคม เป็นท่ี
ภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและคนใกลช้ิด ตลอดจนไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชุมชน 
กำรไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพดีเดน่ และกำรไดร้บัรำงวลัเชิดชู
เกียรติในฐำนะผูท้  ำประโยชนใ์หแ้ก่กระทรวงยตุิธรรม ท ำใหมุ้่งมั่นในกำรท ำประโยชนแ์ก่ชุมชนใน
ฐำนะอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นอย่ำงดี โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ 
มีควำมภำคภมูิใจในตนเองท่ีท ำประโยชนแ์ก่สงัคมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.57) รองลงมำไดแ้ก่ 
เป็นท่ีภำคภูมิใจของครอบครวัและคนใกล้ชิดอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.43) กำรไดร้บัควำม
เคำรพนบัถือจำกคนในชมุชนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.43) กำรไดร้บัรำงวลัเชิดชเูกียรติในฐำนะ
ผูท้  ำคณุประโยชนใ์หแ้ก่กระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดบัมำก (x ̄ = 3.20) และกำรไดร้บัค่ำตอบแทน
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และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทอยู่ในระดับมำก (x ̄ = 2.63) 
ตำมล ำดบั 

ตำรำง 13 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจ  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

กำรตระหนกัวำ่มีปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนเกิดขึน้ 3.27 .69 มำกท่ีสดุ 

มีควำมต้องกำรท่ีจะแก้ไขปัญหำข้อพิพำทในชุมชนท่ี
เกิดขึน้ 

3.33 .75 มำกท่ีสดุ 

รวมกลุ่มกับบุคคลอื่นเพ่ือริเริ่มจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทภำคประชำชน 

3.33 .71 มำกท่ีสดุ 

ร่วมลงช่ือเพ่ือน ำศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนท่ี
จดัตัง้ขึน้ขึน้ทะเบียนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ  

3.37 .66 มำกท่ีสดุ 

รว่มเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยขอ้พิพำทใน
ชมุชนโดยศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.37 .66 มำกท่ีสดุ 

รวม 3.33 .61 มำกท่ีสดุ 

 
จำกตำรำง 13 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรมีส่วนรว่มในกำร
ตัดสินใจ ภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.33) หมำยถึง ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนฯ เกิดขึน้จำกกำรท่ีประชำชนหรืออำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพรวมกลุ่มกันไม่
นอ้ยกว่ำ 5 คน รเิริ่มจดัตัง้ขึน้ จำกนัน้ท ำกำรขึน้ทะเบียนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนกบั
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และด ำเนินงำนศูนยไ์กล่ เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่ร่วมลงช่ือเพ่ือน ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ ท่ีจดัตัง้ขึน้ขึน้ทะเบียนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 
3.37) และรว่มเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในชุมชนโดยศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนฯ อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.37) รองลงมำไดแ้ก่มีควำมตอ้งกำรท่ีจะแกไ้ข

ปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนท่ีเกิดขึน้อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.33) รวมกลุ่มกบับคุคลอ่ืนเพ่ือริเริ่ม
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จดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.33) และกำรตระหนกั
วำ่มีปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนเกิดขึน้อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.27) ตำมล ำดบั  

ตำรำง 14 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน x̄ S.D. ความคดิเห็น 

มีสว่นรว่มในกำรจดัหำสถำนท่ีที่เหมำะสมในกำรจดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กลี่ย
ขอ้พิพำทภำคประชำชน  

3.33 .66 มำกท่ีสดุ 

มีสว่นรว่มโดยเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใดต ำแหนง่หนึง่ของศนูยไ์กลเ่กลี่ย
ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.40 .67 มำกท่ีสดุ 

มีส่วนร่วมโดยสมัครเข้ำอบรมเพื่อมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทของศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.43 .67 มำกท่ีสดุ 

มีส่วนร่วมในกำรประสำนของบประมำณสื่อประชำสัมพันธ์ และ
ควำมรูท้ี่จ  ำเป็นจำกกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพ กระทรวงยตุิธรรม 

3.17 .69 มำก 

มีส่วนร่วมในกำรประสำนกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดในกำร
ด ำเนินกำรช่วยเหลอืควำมเดือดรอ้นของคนในชมุชน 

3.27 .69 มำกท่ีสดุ 

รวม 3.32 .60 มำกท่ีสดุ 

 
จำกตำรำง 14 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรด ำเนินงำน ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.32) หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนฯ ด ำเนินงำนโดยกลุ่มประชำชนในชมุชน ท่ีกำรกระท ำกำรออกมำในลกัษณะ
ของกำรท ำงำนรว่มกันท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรร่วม ควำมสนใจรว่ม มีโอกำสแสดงทศันะ 
แสดงควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว ไปประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ตัดสินใจของรัฐเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทของชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็นกระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้รูปแบบทำงกำรและไม่ เป็นทำงกำร แบ่งเป็น 4 
ระดบัชัน้ไดแ้ก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมใน
กำรรกัษำผลประโยชน ์และกำรมีส่วนรว่มในกำรประเมินผล ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นท่ีน่ำพึงพอใจสูง โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ มีส่วนรว่มโดยสมคัร
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เขำ้อบรมเพ่ือมำท ำหนำ้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำทของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.43) รองลงมำไดแ้ก่กำรมีส่วนร่วมโดยเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่ง
หนึ่งของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.40) มีส่วนรว่มในกำร
จดัหำสถำนท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ 
(x ̄ = 3.33) มีส่วนร่วมในกำรประสำนกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือ
ควำมเดือดร้อนของคนในชุมชน  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x ̄ = 3.27) และมีส่วนร่วมในกำร
ประสำนงำนของบประมำณส่ือประชำสัมพันธ์และควำมรูท่ี้จ  ำเป็นจำกกรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภำพ กระทรวงยตุธิรรม อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.17) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 15 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน ์ x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

เคยใชบ้ริกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำททำงอำญำจำกศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้
พิพำทภำคประชำชน 

2.97 .71 มำก 

เคยใชบ้ริกำรไกลเ่กลี่ยขอ้พิพำททำงแพ่งจำกศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้
พิพำทภำคประชำชน 

3.13 .77 มำก 

เคยเขำ้รว่มอบรมควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้ส ำหรบัประชำชนจำก
ศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.40 .72 มำกท่ีสดุ 

เคยขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งจำก อำสำสมคัร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือเป็นแนวทำงยตุิควำมขดัแยง้ 

3.27 .82 มำกท่ีสดุ 

เคยขอใหอ้ำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพช่วยเหลือเก่ียวกบั
กำรขอรบับริกำรจำกหน่วยงำนกระทรวงยตุิธรรม 

3.03 .85 มำก 

รวม 3.16 .63 มำก 

 
จำกตำรำง 15 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.16) หมำยถึง กำรท่ีประชำชนใน
ชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน โดยประชำชน
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สำมำรถขอรบับรกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเพ่ือยตุคิวำมขดัแยง้ ขอรบัค ำปรกึษำกฎหมำยเบือ้งตน้ ขอ
ควำมชว่ยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับรกิำรจำกหน่วยงำนตำ่งๆของกระทรวงยตุธิรรมเป็นจ ำนวนมำก 
โดยข้อท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่  เคยเข้ำร่วมอบรมควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้ส ำหรบั
ประชำชนจำกศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.40) รองลงมำ
ไดแ้ก่ เคยขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งจำก อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือ
เป็นแนวทำงยตุิควำมขดัแยง้อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.27) เคยใชบ้รกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำง

แพ่งจำกศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 3.13) เคยขอใหอ้ำสำสมคัร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพชว่ยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับรกิำรจำกหนว่ยงำนกระทรวงยตุธิรรมอยูใ่น
ระดบัมำก (x ̄ = 3.03) และเคยใชบ้รกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำงอำญำจำกศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ อยูใ่นระดบัมำก (x ̄ = 2.97) ตำมล ำดบั 

ตำรำง 16 คำ่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้น
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล x̄ S.D. ความคดิเหน็ 

กำรเขำ้รว่มประชมุเพ่ือหำแนวทำงพฒันำประสทิธิภำพกำร
ใหบ้ริกำรของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.20 .66 มำก 

กำรเขำ้รว่มประชมุเพ่ือหำแนวทำงพฒันำประสทิธิภำพกำร
ใหบ้ริกำรของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.20 .66 มำก 

กำรมีสว่นรว่มในกำรวิเครำะหปั์ญหำอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน 

3.23 .67 มำก 

กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประชำสมัพนัธบ์ทบำทของศนูยไ์กล่
เกลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนภำยในชมุชน 

3.37 .71 มำกท่ีสดุ 

กำรเสนอแนะแนวทำงกำรเพ่ิมศกัยภำพของผูไ้กลเ่กลี่ยใหเ้ป็นท่ี
ยอมรบัของชมุชน 

3.27 .78 มำกท่ีสดุ 

กำรเสนอแนะแนวทำงกำรยตุิควำมขดัแยง้ในชมุชน 3.33 .71 มำกท่ีสดุ 

รวม 3.28 .65 มำกท่ีสดุ 
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จำกตำรำง 16 พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรประเมินผล ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.28) หมำยถึง กำรท่ีประชำชนใน
ชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทระดบัชุมชน 
เช่น เขำ้ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ กำรเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปรบัปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย ์ท ำให้กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนฯ มีประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกขึน้จนอยูใ่นระดบัพึงพอใจอย่ำงยิ่ง โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็มำกท่ีสดุไดแ้ก่ กำร
เสนอแนะแนวทำงกำรประชำสมัพนัธบ์ทบำทของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ภำยใน
ชมุชนอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.37) รองลงมำไดแ้ก่ กำรเสนอแนะแนวทำงกำรยตุิควำมขดัแยง้
ในชมุชนอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.33) กำรเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มศกัยภำพของผูไ้กล่เกล่ีย
ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของชุมชนอยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.27) กำรมีส่วนรว่มในกำรวิเครำะหปั์ญหำ
อปุสรรคในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยู่ในระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 
3.23) และกำรเขำ้รว่มประชมุเพ่ือหำแนวทำงพฒันำประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ (x ̄ = 3.20) ตำมล ำดบั 

4.4 วิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ีย
ข้อพพิาทภาคประชาชนตามนโยบายระบบยุตธิรรมทางเลือกกับปัจจัยทีน่ าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพพิาทภาคประชาชนตามนโยบาย
ระบบยุตธิรรมทางเลือก 

กำรศึกษำเก่ียวกับปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก ผูศ้ึกษำจะท ำกำรทดสอบสมมุติฐำน
ดงัตอ่ไปนี ้

สมมุติฐานที่ 1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
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ตำรำง 17 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมชดัเจนของนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

ควำมชดัเจน
ของนโยบำย 

.379 .167 .431 2.27 .03 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำงท่ี 17 พบว่ำ ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวมท่ีระดบั
นยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนท่ีว่ำควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม โดยพิจำรณำรำยดำ้นมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐำนท่ี 1.1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 18 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมชดัเจนของนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมชดัเจน
ของนโยบำย 

.014 .238 .016 .060 .953 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 18 พบวำ่ ควำมชดัเจนของนโยบำยไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท  
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ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 1.2 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกับ
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตำรำง 19 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมชดัเจนของนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบั
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมชดัเจน
ของนโยบำย 

.614 .285 .584 2.156 .043 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 19 พบว่ำ ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชนท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05  

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนท่ีว่ำควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำ ร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 1.3 ควำมขดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 
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ตำรำง 20 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมชดัเจนของนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมชดัเจน
ของนโยบำย 

.320 .225 .272 1.419 .171 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 20 พบวำ่ ควำมชดัเจนของนโยบำยไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 1.4 ควำมขดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสัมพันธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 21แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมชดัเจนของนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมชดัเจน
ของนโยบำย 

.569 .254 .502 2.244 .036 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 21 พบว่ำ ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05  

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนท่ีว่ำควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 2 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

ตำรำง 22 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรสนบัสนนุนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรสนบัสนนุ
นโยบำย 

-.017 .123 .--.029 -.140 .89 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 22 พบว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 
ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน

ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวม โดย
พิจำรณำรำยดำ้นมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐำนท่ี 2.1 กำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 23 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรสนบัสนนุนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรสนบัสนนุ
นโยบำย 

-.055 .175 -.090 -.317 .754 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 23 พบว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 2.2 กำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำรประสำนงำนกับ
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตำรำง 24 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรสนบัสนนุนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย ์ ไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบั
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรสนบัสนนุ
นโยบำย 

-.055 .210 -.077 -.264 .794 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 24 พบว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 2.3 กำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ภำยในชมุชน 

ตำรำง 25 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรสนบัสนนุนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรสนบัสนนุ
นโยบำย 

.252 .166 .316 1.522 .143 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 25 พบว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 2.4 กำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 26 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรสนบัสนนุนโยบำยกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

กำรสนบัสนนุ
นโยบำย 

-.210 .187 -.273 -1.126 .273 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 26 พบว่ำ กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรสนบัสนนุนโยบำยมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 3 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

ตำรำง 27 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมซบัซอ้นของ
กำรบรหิำรงำน 

.099 .122 .134 .815 .42 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 27 พบว่ำ ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม โดยพิจำรณำรำยดำ้นมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐำนท่ี 3.1 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท 

ตำรำง 28 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้
พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมซบัซอ้นของ
กำรบรหิำรงำน 

.035 .173 .046 .203 .841 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 28 พบว่ำ ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำร

ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 3.2 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและ
ประชำชน 
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ตำรำง 29 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

ควำมซบัซอ้นของ
กำรบรหิำรงำน 

.065 .208 .073 .311 .759 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 29 พบว่ำ ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำร

ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 3.3 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตำรำง 30 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมซบัซอ้นของ
กำรบรหิำรงำน 

.066 .164 .067 .405 .690 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 30 พบว่ำ ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 3.4 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 31 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ควำมซบัซอ้นของ
กำรบรหิำรงำน 

.230 .185 .241 1.246 .227 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 31 พบว่ำ ควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำร

ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 4 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์   
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
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ตำรำง 32 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
สิง่จงูใจส ำหรบั
ผูป้ฏิบตัิงำน 

.013 .101 .018 .131 .89 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำงท่ี 4.31 พบว่ำ สิ่ งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนไม่มี อิทธิพลต่อผลกำร

ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม  

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม โดยพิจำรณำรำยดำ้นมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐำนท่ี 4.1 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย ์ 
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 33 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

สิง่จงูใจส ำหรบั
ผูป้ฏิบตัิงำน 

.514 .144 .667 3.565 .002 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 33 พบวำ่ สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำทท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 

ดังนั้นจึงยอมรบัสมมติฐำนท่ีว่ำสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 4.2 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์  
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกับ
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตำรำง 34 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบั
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
สิง่จงูใจส ำหรบั
ผูป้ฏิบตัิงำน 

-.039 .173 -.044 -.227 .823 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 34 พบว่ำ สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน

ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 
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สมมติฐำนท่ี 4.3 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์  
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตำรำง 35 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
สิง่จงูใจส ำหรบั
ผูป้ฏิบตัิงำน 

-.319 .137 -.318 -2.332 .030 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 35 พบวำ่ สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ

ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 

ดังนั้นจึงยอมรบัสมมติฐำนท่ีว่ำสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 4.4 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย ์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสัมพันธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 36 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตังิำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

สิง่จงูใจส ำหรบั
ผูป้ฏิบตัิงำน 

-.103 .154 -.106 -.670 .510 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 36 พบว่ำ สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน

ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 5 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูย ์ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

ตำรำง 37 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจ 

-.24 .185 -.321 -1.295 .20 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 37 พบวำ่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม โดยพิจำรณำเป็นรำยดำ้นรำยละเอียดดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 5.1 กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท 

ตำรำง 38 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

กำรมีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจ 

.122 .264 .159 .462 .649 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 38 พบวำ่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน

ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 5.2 กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำน
กบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 
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ตำรำง 39 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบั
หนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจ 

-.545 .317 -.609 -1.722 .100 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 39 พบวำ่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน

ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 5.3 กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตำรำง 40 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจ 

-.237 .250 -.237 -.946 .355 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 40 พบวำ่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำรให้
ค  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 5.4 กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 41 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจกบัผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจ 

-.301 .282 -.313 -1.069 .297 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 41 พบวำ่ กำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน

ของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 6 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
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ตำรำง 42 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน 

.420 .240 .555 1.755 .09 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 42 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ในภำพรวม 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม ดงัมีรำยละเอียดแตล่ะดำ้นดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 6.1 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 43 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน 

-.099 .341 -.128 -.291 .774 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 43 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 6.2 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 



  125 

ตำรำง 44 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน 

.660 .409 .728 1.614 .121 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 44 พบว่ำ 2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มีอิทธิพล

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 6.3 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 
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ตำรำง 45 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน 

.795 .323 .785 2.458 .023 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 45 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผล

กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชนท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 

ดังนั้นจึงยอมรบัสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 6.4 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 46 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน 

.326 .364 .334 .896 .381 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 46 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน มี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 7 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
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ตำรำง 47 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนก์บัผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนใน

กำรรบัผลประโยชน ์
.250 .119 .348 2.09 .04 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 47 พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพล

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกในภำพรวมท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 

ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม ดงัมีรำยละเอียดแตล่ะดำ้นดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 7.1 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 48 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนก์บัผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนใน

กำรรบัผลประโยชน ์
.198 .170 .268 1.164 .258 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 48 พบวำ่ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนไ์มมี่อิทธิพล
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐำนท่ี 7.2 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลต่อผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตำรำง 49 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนก์บัผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำรรบั

ผลประโยชน ์
.169 .204 .197 .832 .415 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 49 พบวำ่ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนไ์มมี่อิทธิพล

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 7.3 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 
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ตำรำง 50 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนก์บัผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำรรบั

ผลประโยชน ์
.332 .161 .345 2.060 .052 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 50 พบวำ่ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนไ์มมี่อิทธิพล

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 7.4 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 51 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนก์บัผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำรรบั

ผลประโยชน ์
.301 .181 .325 1.660 .112 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 51 พบวำ่ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนไ์มมี่อิทธิพล

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 8 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

ตำรำง 52 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนใน

กำรประเมินผล 
-.086 .187 -.122 -.460 .65 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำง 52 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ในภำพรวม 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกในภำพรวม โดยมีรำยละเอียดแตล่ะดำ้นดงันี ้

สมมติฐำนท่ี 8.1 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตำรำง 53 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของประชำชนใน

กำรประเมินผล 
-.058 .266 -.081 -.219 .829 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 53 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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สมมติฐำนท่ี 8.2 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตำรำง 54 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ประเมินผล 

-.095 .319 -.112 -.297 .769 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 54 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชน 

สมมติฐำนท่ี 8.3 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 
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ตำรำง 55 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ประเมินผล 

-.344 .252 -.366 -1.367 .186 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 55 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน 

สมมติฐำนท่ี 8.4 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
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ตำรำง 56 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
กำรมีสว่นรว่มของ
ประชำชนในกำร
ประเมินผล 

.154 .284 .170 .544 .592 

*ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
จำกตำรำง 56 พบว่ำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผล มี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
 



 
 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

กำรศกึษำเรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษำระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุิธรรมทำงเลือก และเพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก สรุปผลกำรวิจยัไดด้งันี ้

5.1 สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1) ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำมพบว่ำ ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม

นโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกท่ีใชใ้นกำรศึกษำครัง้นี ้ส่วนใหญ่จดัตัง้ขึน้ก่อนมีพระรำชบญัญัติ
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 63.3 และจดัตัง้ขึน้หลงัมีพระรำชบญัญัติกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 36.7 ตำมล ำดบั โดยผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมเก่ียวขอ้งกับศนูย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนคือส่วนใหญ่เป็นประธำนศูนย์ รอ้ยละ 56.7 รองลงมำเป็น
เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูย ์รอ้ยละ 26.7 และเลขำนกุำรรอ้ยละ 16.6 ตำมล ำดบั 

2) กำรศึกษำระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก ผูศ้กึษำแบ่งหวัขอ้กำรศกึษำออกเป็น 4 ดำ้นไดแ้ก่ 
งำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท งำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน งำน
ดำ้นกำรใหค้  ำปรึกษำปัญหำภำยในชมุชน และงำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกับกำรไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท โดยมีรำยละเอียดผลกำรศกึษำดงันี ้

ภำพรวม ผลของกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในชุมชนของศนูย ์   ไกล่
เกล่ียระงับขอ้พิพำทภำคประชำชนโดยอำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดแ้ก่ ผลของกำร
ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐั  ดำ้นเผยแพร่
ควำมรูก้ฎหมำย ดำ้นกำรใหค้  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกับ
กำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำพประสบควำมส ำเร็จอยำ่งยิ่ง โดยดำ้นท่ีประสบควำมส ำเรจ็มำกท่ีสดุคือ 
งำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท รองลงมำคืองำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และงำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและประชำชน ตำมล ำดบั 
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เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่ 
งำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่

เกล่ียระงับขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก ดำ้นกำรไกล่เกล่ียข้อ
พิพำท ประสบควำมส ำเร็จในระดบัมำก โดยศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทมีจ ำนวนอำสำสมคัรเขำ้
มำเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมำกขึน้ มีประชำชนมีควำมมั่นใจและเขำ้มำใชบ้ริกำร
ของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทเพิ่มมำกขึน้กว่ำเดิม ขณะเดียวกัน ขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด
ไดแ้ก่ คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ำยสมัครใจเข้ำร่วมกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท  รองลงมำคือสำมำรถยุติข้อ
พิพำทไดเ้ป็นท่ีพึงพอใจของคู่กรณีทัง้สองฝ่ำย ผูไ้กล่เกล่ียเป็นท่ียอมรบัจำกคู่ขดัแยง้ทัง้สองฝ่ำย 
กำรไกลเ่กล่ียเป็นไปอยำ่งตอ่เน่ืองและรวดเร็ว และจ ำนวนคดีพิพำทเป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ีตัง้ไว ้

งำนด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและประชำชน  4 พบว่ำ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน  ใน
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนไดร้บักำรสนบัสนุนและ
กำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยในของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม 
หำกมีระดับควำมส ำเร็จมำก แสดงว่ำ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนได้ด  ำเนินกำร
ประสำนงำนและไดร้บักำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำยในของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็น
อย่ำงดี ขณะเดียวกันพบว่ำ ขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่ มีกำรประสำนงำนเพ่ือเขำ้รบักำร
อบรมทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพอย่ำง
สม ่ำเสมอ รองลงมำคือ ส ำนกังำนยุติธรรมจงัหวดัใหค้  ำแนะน ำในกำรช่วยเหลือสมำชิกในชมุชนท่ี
ไดร้บัควำมเดือดรอ้นไดอ้ย่ำงเหมำะสม ไดร้บัข่ำวสำรสิทธิประโยชนข์องประชำชนจำกกระทรวง
ยุติธรรมท่ีส ำคญัเพ่ือน ำมำแจง้แก่ชุมชนอย่ำงเพียงพอ มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทระหวำ่งศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีกำรขอสนบัสนนุงบประมำณจำกกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของศนูยฯ์ อยำ่งเพียงพอ ตำมล ำดบั 

งำนด้ำนกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชน   พบว่ำควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก 
จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรใหค้  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชน ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก หมำยถึง
กำรให้ค  ำแนะน ำแก่ประชำชนเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือยุติควำมขัดแย้งโดยไม่ต้องเข้ำสู่
กระบวนกำรยตุธิรรม โดยขอ้ท่ีมีควำมส ำเรจ็มำกท่ีสดุไดแ้ก่ มีปำ้ยประชำสมัพนัธศ์นูยไ์กล่เกล่ีย ขอ้
พิพำทภำคประชำชน รองลงมำคือ มีกำรแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบตัิตวัแก่ประชำชนเพ่ือหลีกเล่ียง
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ควำมขดัแยง้ในชุมชนไดอ้ย่ำงเหมำะสม กำรแนะน ำขอบเขตควำมขดัแยง้ท่ีประชำชนสำมำรถใช้
กำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทท่ีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนได้  กำรมีกำรเผยแพร่ควำมรู้
กฎหมำยเบือ้งตน้แก่คนในชุมชนไดอ้ย่ำงเหมำะสม มีกำรแนะน ำประชำชนเก่ียวกับกำรขอรบั
บริกำรของกรมต่ำงๆในสงักัดกระทรวงยุติธรรมผ่ำนส ำนกังำนยุติธรรมจงัหวดั  และมีกำรแนะน ำ
ควำมยุติธรรมทำงเลือกในกำรยุติควำมขดัแยง้ของเด็กและเยำวชนโดยไม่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำร
ยตุธิรรม เชน่ กำรประชมุกลุม่ครอบครวั ฯลฯ ตำมล ำดบั 

งำนดำ้นกำรประชำสมัพันธเ์ก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก 
จ ำแนกตำมงำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 
หมำยถึง ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนไดด้  ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู ้ผ่ำนส่ือ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี โดยขอ้ท่ีมีควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดไดแ้ก่ มีกำรแนะน ำ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนในกำรประชุมของชุมชน รองลงมำไดแ้ก่ มีผงัขัน้ตอนกำร
ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทแสดงแก่ผูร้บับริกำร ณ.ศนูยไ์กลเ่กล่ียฯ มีกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้
มำใชบ้ริกำร และมีเอกสำรเผยแพร่เก่ียวกับกำรบริกำรไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทแจกใหแ้ก่คนใน
ชมุชน ตำมล ำดบั 

3) กำรศึกษำปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก ผูศ้ึกษำแบ่งหวัขอ้กำรศึกษำออกเป็น 8 ดำ้นไดแ้ก่ 
ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ดำ้นกำรสนบัสนุนนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน 
ด้ำนสิ่งจูงใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์ และดำ้นกำร
มีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล ผลกำรศกึษำมีดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือกไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือกไปปฏิบตัิ 8 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นควำม
ชดัเจนของนโยบำย ดำ้นกำรสนบัสนนุนโยบำย ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำน ดำ้นสิ่งจงูใจ
ส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน ดำ้นกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ ดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรับผลประโยชน์ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรประเมินผล ส่งผลท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยป์ระสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงสูง 
โดยปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำม
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นโยบำยยตุิธรรมทำงเลือกมำกท่ีสดุไดแ้ก่ ดำ้นกำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ รองลงมำไดแ้ก่ ดำ้น
กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรมีสว่นรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล 
ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ดำ้นสิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน ดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรรบัผลประโยชน์ ด้ำนกำรสนับสนุนนโยบำย และดำ้นควำมซับซ้อนของกำรบริหำรงำน 
ตำมล ำดบั 

ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย พบว่ำ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือกอยู่ในระดับมำก ท่ีสุด 
หมำยถึง ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท มีวตัถปุระสงคใ์นกำรจดัตัง้อยำ่งชดัเจน บคุลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทมีคณุสมบตัท่ีิชดัเจน มีกลุม่เปำ้หมำยท่ีมำใชบ้รกิำรของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนอย่ำงชัดเจน และมีขอบเขตของข้อพิพำทท่ีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน
สำมำรถไกล่เกล่ียไดอ้ย่ำงชดัเจน มีทรพัยำกรท่ีใชใ้นศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำง
ชดัเจน ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
ทั้งนี ้ ควำมชัดเจนของนโยบำยมำกท่ีสุดคือ กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกล่ี ยข้อพิพำท 
รองลงมำไดแ้ก่ มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
อย่ำงชดัเจน มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำใชบ้ริกำรศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทไดอ้ย่ำงชดัเจน มี
กำรก ำหนดประเภทของคดีแพ่งและคดีอำญำท่ีสำมำรถไกล่เกล่ียท่ีศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนไวอ้ย่ำงชดัเจน และมีกำรก ำหนดแหล่งอุดหนุนงบประมำณ ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอยำ่งชดัเจน ตำมล ำดบั 

ดำ้นกำรสนับสนุนนโยบำย ปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นกำรสนับสนุน
นโยบำยภำพรวมอยู่ในระดับมำก หมำยถึง ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนไดร้ับกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เจ้ำหน้ำท่ี
ผูป้ฏิบตัิงำนในศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพำท อำสำสมคัรคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพในชุมชน และประชำชนในชุมชน เป็นอย่ำงดี  โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำก
ท่ีสดุไดแ้ก่ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม ใหก้ำรสนบัสนนุและมีส่วนรว่มในกำร
ด ำเนินกำรของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำงแข็งขนั รองลงมำไดแ้ก่ มีผูอ้ำสำเขำ้มำ
เป็นเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบตัิงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนอย่ำงเพียงพอ อำสำสมัคร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรจดัตัง้และขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของศนูย์ ไกล่
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เกล่ียข้อพิพำทอย่ำงเต็มท่ี มีจ  ำนวนผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพำทประจ ำศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชนอยำ่งเพียงพอ และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรของศนูยมี์อยำ่งเพียงพอตำมล ำดบั 

ดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นควำม
ซบัซอ้นของกำรบริหำรงำน ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก หมำยถึง กำรท่ีศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนตอ้งประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหลำยหน่วยงำน ท่ีมีบทบำทในกำรควบคุมและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน รวมถึงไดร้บัมอบหมำยภำรกิจ
จำกแต่ละหน่วยงำนเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิภำรกิจกวำ้งขวำง แต่ศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนฯ ยงัสำมำรถด ำเนินงำนไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสุดได้แก่ มีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหลำยองคก์รท่ีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนต้อง
ประสำนงำนดว้ย รองลงมำคืออำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นอำสำสมคัรของหน่วยงำน
ของรฐัหลำยหนว่ยงำน มีหนว่ยงำนของรฐัเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตังิำนของอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภำพจ ำนวนมำก อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบหมำยหนำ้ท่ีจำกหลำย
หน่วยงำน ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิงำนไม่ชดัเจน และศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนไปยงัหลำยหนว่ยงำนซ ำ้ซอ้นกนั ตำมล ำดบั 

ดำ้นสิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนกตำมดำ้นสิ่งจูงใจ
ส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนภำพรวมอยู่ในระดบัมำก หมำยถึง กำรท่ีอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ
ประจ ำศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทมีควำมภำคภูมิใจในตนเองท่ีได้ท ำประโยชน์แก่สังคม เป็นท่ี
ภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและคนใกลช้ิด ตลอดจนไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชุมชน 
กำรไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพดีเดน่ และกำรไดร้บัรำงวลัเชิดชู
เกียรติในฐำนะผูท้  ำประโยชนใ์หแ้ก่กระทรวงยตุิธรรม ท ำใหมุ้่งมั่นในกำรท ำประโยชนแ์ก่ชุมชนใน
ฐำนะอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเป็นอย่ำงดี โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ 
มีควำมภำคภูมิใจในตนเองท่ีท ำประโยชนแ์ก่สงัคม รองลงมำไดแ้ก่ เป็นท่ีภำคภูมิใจของครอบครวั
และคนใกลช้ิด กำรไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชุมชน กำรไดร้บัรำงวลัเชิดชเูกียรติในฐำนะ
ผูท้  ำคณุประโยชนใ์หแ้ก่กระทรวงยตุิธรรม และกำรไดร้บัคำ่ตอบแทนและค่ำใชจ้่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นใน
กำรด ำเนินกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท ตำมล ำดบั 
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ดำ้นกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  ศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทภำคประชำชน
เกิดขึน้จำกกำรท่ีประชำชนหรืออำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพรวมกลุม่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน 
ริเริ่มจดัตัง้ขึน้ จำกนัน้ท ำกำรขึน้ทะเบียนศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนกับกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพ และด ำเนินงำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนประสบควำมส ำเรจ็ โดยขอ้
ท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็มำกท่ีสดุไดแ้ก่รว่มลงช่ือเพ่ือน ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนท่ีจดัตัง้
ขึน้ขึน้ทะเบียนกบักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ และรว่มเป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินกำรไกลเ่กล่ีย
ขอ้พิพำทในชมุชนโดยศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน  รองลงมำไดแ้ก่มีควำมตอ้งกำรท่ีจะ
แกไ้ขปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนท่ีเกิดขึน้ กำรรวมกลุ่มกบับุคคลอ่ืนเพ่ือริเริ่มจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชน และกำรตระหนกัวำ่มีปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนเกิดขึน้ตำมล ำดบั 

ดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนก
ตำมดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำน ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด หมำยถึง 
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทด ำเนินงำนโดยกลุ่มประชำชนในชมุชน ท่ีกำรกระท ำกำรออกมำในลกัษณะ
ของกำรท ำงำนรว่มกันท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรร่วม ควำมสนใจรว่ม มีโอกำสแสดงทศันะ 
แสดงควำมเห็น และมีกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว ไปประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ตัดสินใจของรัฐเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทของชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็นกระบวนกำรส่ือสำรระบบเปิด มีทัง้รูปแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  แบ่งเป็น 4 
ระดบัชัน้ไดแ้ก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมใน
กำรรกัษำผลประโยชน ์และกำรมีส่วนรว่มในกำรประเมินผล ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นท่ีน่ำพึงพอใจสูง โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ มีส่วนรว่มโดยสมคัร
เข้ำอบรมเพ่ือมำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของศูนยไ์กล่ เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 
รองลงมำไดแ้ก่กำรมีส่วนรว่มโดยเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน กำรมีส่วนรว่มในกำรจดัหำสถำนท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดในกำรด ำเนินกำร
ช่วยเหลือควำมเดือดรอ้นของคนในชุมชน และมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำนของบประมำณส่ือ
ประชำสัมพันธ์และควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม 
ตำมล ำดบั 
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ดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์ ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก 
จ ำแนกตำมดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน์ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
หมำยถึง กำรท่ีประชำชนในชุมชนไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน โดยประชำชนสำมำรถขอรบับริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเพ่ือยุติควำมขดัแยง้ ขอรบั
ค ำปรกึษำกฎหมำยเบือ้งตน้ ขอควำมช่วยเหลือเก่ียวกับกำรขอรบับริกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆของ
กระทรวงยตุิธรรมเป็นจ ำนวนมำก  โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จมำกท่ีสดุไดแ้ก่ เคยเขำ้ร่วมอบรม
ควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้ส ำหรบัประชำชนจำกศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน รองลงมำ
ไดแ้ก่ เคยขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งจำก อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเพ่ือ
เป็นแนวทำงยตุคิวำมขดัแยง้ เคยใชบ้รกิำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำงแพ่งจำกศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชน เคยขอใหอ้ำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพช่วยเหลือเก่ียวกบักำรขอรบับริกำร
จำกหน่วยงำนกระทรวงยตุิธรรม และเคยใชบ้ริกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำททำงอำญำจำกศนูย์    ไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมล ำดบั 

ดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผล ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยุติธรรมทำงเลือก จ ำแนก
ตำมดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผล ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด หมำยถึง 
กำรท่ีประชำชนในชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทระดบัชมุชน เช่น เขำ้ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน กำรเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพของ
กำรด ำเนินงำนของศนูย ์ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทมีประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกขึน้จนอยูใ่นระดบัพึงพอใจอย่ำงยิ่ง โดยขอ้ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็มำกท่ีสดุไดแ้ก่ กำร
เสนอแนะแนวทำงกำรประชำสมัพันธบ์ทบำทของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนภำยใน
ชุมชน รองลงมำไดแ้ก่ กำรเสนอแนะแนวทำงกำรยุติควำมขัดแยง้ในชุมชน กำรเสนอแนะแนว
ทำงกำรเพิ่มศกัยภำพของผูไ้กล่เกล่ียใหเ้ป็นท่ียอมรบัของชุมชน กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชน  และกำรเข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือหำแนวทำงพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชน ตำมล ำดบั 
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4) ผลกำรวิเครำะหค์วำมสมัพันธ์ระหว่ำงระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกกับปัจจัยท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือก ผลกำรศกึษำสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1 ควำมชดัเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์  
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จำกกำรศกึษำพบวำ่ 

ควำมชัดเจนของนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกในภำพรวมท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ
0.05 อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำควำมชดัเจนของนโยบำยท่ีมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมระบบยุติธรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบว่ำ ควำมชัดเจนของ
นโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำย
ระบบยตุธิรรมทำงเลือกในสองดำ้นคือดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชนกบั
ดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ส่วนดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทและดำ้น
กำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท ควำมชดัเจนของนโยบำยไมมี่อิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ 

สมมติฐานที่ 2 กำรสนบัสนุนนโยบำยมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จำกกำรศกึษำพบวำ่ 

กำรสนับสนุนนโยบำยไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวม และเม่ือพิจำรณำกำร
สนบัสนนุนโยบำยท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบวำ่ กำรสนบัสนนุนโยบำยไม่มีอิทธิพลตอ่กำรด ำเนินงำนของศนูย ์   
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในทุกดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ
ปัญหำภำยในชมุชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท  

สมมติฐานที่ 3 ควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จำกกำรศกึษำพบวำ่  

ควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวม และเม่ือพิจำรณำ
ควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทตำม
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นโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบว่ำ ควำมซบัซอ้นของกำรบริหำรงำนไม่มีอิทธิพล
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรม
ทำงเลือกในทกุดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐั
และประชำชน ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำร
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

สมมติฐานที่ 4 สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จำกกำรศกึษำพบวำ่  

สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวม และเม่ือพิจำรณำเป็น
รำยดำ้นพบว่ำ สิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในสองดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท และดำ้นกำรใหค้  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชน ส่วนดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำครฐัและประชำชน และดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน สิ่งจงูใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน
ไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐานที่ 5 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก จำกกำรศกึษำพบวำ่  

กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในภำพรวม และเม่ือพิจำรณำ
กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบว่ำ กำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ
ไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุิธรรมทำงเลือก ทัง้ส่ีดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและประชำชน ดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำภำยในชุมชนและดำ้นกำรประชำสัมพันธ์
เก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท  

สมมติฐานที่ 6 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก จำก
กำรศกึษำพบวำ่  
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กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกในภำพรวม และ
เม่ือพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศูนยไ์กล่เกล่ียตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบว่ำ ด้ำนกำรให้ค  ำปรึกษำ
ปัญหำภำยในชมุชน กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก  ส่วน ดำ้นกำรไกล่
เกล่ียข้อพิพำท ด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและประชำชน และด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรด ำเนินงำนไม่มี
อิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือก  

สมมติฐานที่ 7 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก ผล
กำรศกึษำพบวำ่ 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรับผลประโยชน์มี อิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกใน
ภำพรวม และเม่ือพิจำรณำ กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชนมี์อิทธิพลตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกเป็นรำยดำ้นพบว่ำ กำรมีส่วน
รว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ไม่พบดำ้นในดำ้นหนึ่ ง อันไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำท ดำ้นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน ดำ้นกำรให้ค  ำปรึกษำปัญหำ
ภำยในชุมชน และดำ้นกำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

สมมติฐานที่ 8 กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก  จำก
กำรศกึษำพบวำ่  

กำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกในภำพรวม และ
เม่ือพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ไกล่เกล่ียตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกเป็นรำยด้ำนพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรประเมินผลไม่มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
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ประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกในทกุดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท ดำ้น
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐัและประชำชน ดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชุมชน 
และดำ้นกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท 

5.2 อภปิรายผล 
จำกกำรศกึษำ เรื่อง “ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้

พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก” ในครัง้นี ้ผู้ศึกษำมีจุดประสงคใ์น
กำรศกึษำ 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ กำรศกึษำระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียระงบั
ข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือก และกำรศึกษำปัจจัยท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบ
ยตุธิรรมทำงเลือก ซึ่งผูศ้กึษำน ำผลกำรศกึษำมำอภิปรำยไดด้งันี ้

5.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกมีควำมส ำเรจ็ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยดำ้น
ท่ีมีระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดคือ งำนดำ้นกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท รองลงมำคือ งำนด้ำนกำร
ประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท งำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำปัญหำภำยในชมุชน และ
งำนดำ้นกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัและประชำชนตำมล ำดบั ระดบัควำมส ำเรจ็ดงักลำ่ว
แสดงใหเ้ห็นว่ำ ประชำชนในชมุชนมีควำมเช่ือมั่นกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำท
ฯ โดยเห็นว่ำ บคุคลท่ีมำท ำหนำ้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทนัน้เป็นบุคคลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ 
เป็นกลำง ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำทสำมำรถเป็นทำงเลือกในยตุิควำม
ขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ไดจ้ริง นอกจำกนี ้บุคคลท่ีเป็นบุคลำกรของศูนยไ์กล่ เกล่ียระงับข้อพิพำทฯ ยัง
สำมำรถใหค้  ำแนะน ำขอ้กฎหมำยเบือ้งตน้ หรือใหค้  ำปรกึษำปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนเพ่ือมิ
ใหบ้ำนปลำยจนกลำยเป็นควำมขดัแยง้ไดอี้กดว้ย ผลกำรศึกษำดงักล่ำวสอดคลอ้งกับกำรศึกษำ
ของจกัรกริญน ์ทอดสงูเนิน (2557) ซึ่งท ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรไกล่
เกล่ียข้อพิพำทในชุมชน กรณีศึกษำ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสำคร ซึ่งพบว่ำ คูก่รณีท่ีมีขอ้พิพำทส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมั่นในผูไ้กลเ่กล่ียขอ้พิพำท เม่ือมีกำร
น ำขอ้ขดัแยง้เขำ้สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ียแลว้ควำมขดัแยง้จบลงไดด้ว้ยดี จึงเกิดกำรประชำสมัพนัธ์
และบอกตอ่ เพ่ือใหค้นในชมุชนไดร้บัทรำบ แลว้น ำมำซึ่งกำรมำใชบ้ริกำรของศนูยไ์กล่เกล่ียระงับ
ขอ้พิพำทเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนีย้งัสอดคลอ้งกบักำรศกึษำของศกัดิช์ำย สนุทรธนำภิรมย ์(2560) 
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ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรระงับข้อพิพำทในชุมชน : ศึกษำชุมชนหมู่ 7 
ต  ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง จังหวดัมหำสำรคำมท่ีพบว่ำสำเหตท่ีุประชำชนเขำ้ร่วมในกำรด ำเนินงำน
ของศนูยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทในฐำนะท่ีเป็นคณะกรรมกำรชุมชนหรือคณะกรรมกำรศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทประจ ำชมุชนนัน้ เน่ืองจำกเห็นว่ำ กำรระงบัขอ้พิพำทเป็นหนำ้ท่ีของตนโดยตรง ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อพิพำทจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม ่
ขึน้อยูก่บัผลของกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีศนูยด์  ำเนินกำร 

5.2.2 ปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำท
ภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 

จำกกำรศกึษำพบวำ่ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย ์  ไกล่
เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกประกอบดว้ยปัจจยัดำ้นควำม
ชดัเจนของนโยบำยและปัจจยัดำ้นกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์ปั จ จัย ด้ ำน
ควำมชดัเจนของนโยบำยนัน้พบว่ำ ควำมชดัเจนท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทนัน้ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควำมชดัเจนเก่ียวกบัคณุสมบตัขิองผูไ้กลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
ควำมชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคข์องกำรจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำท ควำมชัดเจนเก่ี ยวกับ
กลุ่มเปำ้หมำยท่ีมำใชบ้ริกำร รวมถึง ควำมชดัเจนเก่ียวกบักำรก ำหนดประเภทของคดีท่ีมีกำรไกล่
เกล่ียระงับข้อพิพำทได้ ส่วนข้อท่ียังมีปัญหำอยู่นั้นคือ ควำมชัดเจนในเรื่องแหล่งอุดหนุน
งบประมำณท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำท สอดคลอ้งกบั กำรศกึษำของ
ชชัวำล มะลิซอ้น (2545) ซึ่งท ำกำรศึกษำเก่ียวกับปัจจยัท่ีเอือ้ต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเล่นดนตรีไทยในโรงเรียนประถมศกึษำ สงักดัส ำนกังำนกำรประถมศกึษำ จงัหวดัน่ำน 
พบว่ำปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเล่นดนตรีไทยในโรงเรียน
ประถมศกึษำ คือปัจจยัดำ้นบคุลำกร อนัหมำยถึงครูผูส้อนซึ่งเป็นผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรเลน่ดนตรีไทย ซึ่งหำกเด็กนกัเรียนเช่ือมั่นในตวัครูผูส้อนในระดบัมำกก็จะท ำใหก้ำรจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรเล่นดนตรีไทยในโรงเรียนประถมศึกษำประสบควำมส ำเร็จมำก ขณะท่ีในเรื่องของ
งบประมำณในกำรอดุหนนุกิจกรรมนัน้ มีผลตอ่ควำมส ำเร็จของกิจกรรมในระดบัปำนกลำงเท่ำนัน้  
นอกจำกนีย้งัสอดคลอ้งกบักำรศกึษำของศกัดิช์ำย สนุทรธนำภิรมย ์(2560) ท ำกำรศกึษำเรื่อง กำร
มีส่วนร่วมของชุมชนในกำรระงับขอ้พิพำทในชุมชน : ศึกษำชุมชนหมู่ 7 ต  ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม ผลกำรศึกษำพบว่ำสำเหตุหรือปัจจัยหลักคือ ประชำชนในชุมชนมีควำม
เช่ือมั่นและเคำรพศรทัธำในตวับคุคลผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียระงบัขอ้ พิพำทว่ำจะใหค้วำมยตุิธรรม
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แก่ประชำชนได ้เน่ืองจำก มีควำมชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มำท ำหน้ำท่ีไกล่เกล่ียข้อ
พิพำทและวตัถปุระสงคข์องกำรจดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทในชมุชนขึน้  

ปัจจยัดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรบัผลประโยชน ์เป็นปัจจยัหนึ่งท่ี
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่ เกล่ียข้อพิพำท นั่นหมำยควำมว่ำ หำก
ประชำชนไดป้ระโยชนจ์ำกกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ ก็จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทฯ ดว้ย สอดคล้องกับ กำรศึกษำของ ศักดิ์ชำย 
สนุทรธนำภิรมย ์(2560) ท ำกำรศกึษำเรื่อง กำรมีส่วนรว่มของชุมชนในกำรระงบัขอ้พิพำทในชมุชน 
: ศึกษำชุมชนหมู่ 7 ต  ำบลเกิง้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัมหำสำรคำม ซึ่งพบว่ำ เม่ือประชำชนมีควำม
เช่ือมั่นในตวัผูม้ำท ำหนำ้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพำทรวมถึง เห็นว่ำ วิธีกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทโดยศูนย์ 
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ มีควำมเป็นกันเองและสะดวกรวดเร็วมำกกว่ำกำรด ำเนินคดีในศำลหรือดว้ย
วิธีกำรอ่ืน เหตจุงูใจส ำคญัคือกำรท่ีประชำชนไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทดงักล่ำว 
จึงส่งผลท ำใหป้ระชำชนมำใชบ้รกิำรของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทดงักล่ำวในระดบัมำก นอกจำกนี้
ปัจจยัส ำคญัอีกประกำรหนึ่งท่ีท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทประสบควำมส ำเร็จ
คือ กำรท่ีประชำชนไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมกำรของชุมชนและคณะกรรมกำรของศนูย์
ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพำท ท ำใหป้ระชำชนเกิดควำมรูส้ึกว่ำกำรระงบัขอ้พิพำทมีควำมเก่ียวขอ้งและ
เป็นหนำ้ท่ีของตนโดยตรง และสอดคลอ้งกับกำรศึกษำของ ธนิดำ หิรญัค ำ (2558) ท ำกำรศึกษำ
เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษำยุติธรรมชุมชนต ำบล
บ้ำนฆ้อง อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี  ซึ่งพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน ดงันัน้ ผูน้  ำชุมชนจึงไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนดังกล่ำวจึงไดช้ักชวนสมำชิก และให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและตระหนักถึงปัญหำท่ีเกิดขึน้ในชุมชนรว่มกัน จำกนัน้จึงหำรือกันเพ่ือหำแนวทำงและ
รว่มกำรวำงแผนในกำรรบัมือและจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดขึน้ในชมุชนตอ่ไป 

ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชนฯ ไดแ้ก่  

ปัจจยัดำ้นกำรสนบัสนุนนโยบำย เช่น กำรใหก้ำรสนบัสนนุจำกกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรมในดำ้นควำมรูท่ี้จ  ำเป็นส ำหรบักำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท  กำร
สนบัสนุนในดำ้นงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ซึ่งไม่มีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท ทัง้นีอ้ภิปรำยไดว้่ำ อำจมีสำเหตมุำจำกกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทจะส ำเรจ็หรือไม่นัน้ มีปัจจยัหลกัอยู่ท่ีตวับคุคลท่ีมำขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของศนูยเ์ป็น
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หลัก และกำรสนับสนุนในด้ำนควำมรูห้รือด้ำนงบประมำณนั้น ถึงแม้มีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินงำนแต่ก็มิไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลถึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศนูยอ์ย่ำงชดัเจน 
ซึ่งผลกำรศกึษำดงักลำ่วขดัแยง้กบักำรศกึษำของอิทธิชยั สีด  ำ (2553) ซึ่งท ำกำรศกึษำเรื่องปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยเสริมสรำ้งสนัติสุขในพืน้ท่ีจังหวดัชำยแดนภำคใตไ้ป
ปฏิบตัิ : ศึกษำกรณีผูน้  ำนโยบำยไปปฏิบตัิในจงัหวดัปัตตำนี พบว่ำดำ้นกำรสนบัสนุนและควำม
รว่มมือของกลุ่มต่ำงๆ มีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยเสริมสรำ้งสันติสุขในพืน้ท่ีจงัหวัด
ชำยแดนภำคใตไ้ปปฏิบตัิ ซึ่งพบว่ำ กำรท่ีผูน้  ำนโยบำยไปปฏิบตัิหำกไดร้บัควำมรว่มมือหรือไดร้บั
กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดีจำกรฐับำล และหน่วยงำนระดบัจงัหวดั ก็จะท ำใหผู้ป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงรำบรื่น เพรำะไดร้บักำรอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นต่ำงๆและไดร้บัควำม
ชว่ยเหลือจนท ำใหผู้ป้ฏิบตังิำนสำมำรถท่ีจะปฏิบตัิหนำ้ท่ีไดจ้นบรรลวุตัถปุระสงค ์

เชน่เดียวกบั ปัจจยัดำ้นควำมซบัซอ้นของกำรบรหิำรงำน ซึ่งในปัจจบุนัเห็นได้
ว่ำ หน่วยงำนหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทคือ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม แต่ก็มีหน่วยงำนอ่ืนอีกหลำยหน่วยงำนท่ีเข้ำมำมีบทบำทและ
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ ดว้ย โดยเฉพำะงำนใหค้  ำปรกึษำปัญหำ
ควำมขัดแย้งภำยในชุมชน ซึ่งกำรไดม้ำซึ่งควำมรูห้รือควำมร่วมมือต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับควำม
ขดัแยง้นัน้ อยู่ภำยใตอ้ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนอ่ืน ท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท ตอ้งติดต่อกับหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือหำควำมรู ้ข้อมูล ตลอดจนควำม
ร่วมมือด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีมีปัญหำเครือญำติตกเป็นจ ำเลยใน
คดีอำญำ มีควำมเก่ียวขอ้งกับกรมรำชทัณฑ ์กำรเป็นพยำนในคดีอำญำเก่ียวขอ้งกับส ำนักงำน
คุม้ครองพยำน กำรท่ีเด็กกระท ำควำมผิดตอ้งตดิตอ่กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยำวชน เป็นตน้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน กำรท่ีกระทรวงยุติธรรมไดจ้ัดตัง้ส  ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัขึน้ โดยท ำ
หนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของทกุหน่วยงำนท่ีสงักดักระทรวงยตุิธรรม ดงันัน้ เม่ือศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ 
มีควำมประสงคท่ี์จะตดิตอ่กบัหนว่ยงำนใดๆ ภำยใตส้งักดักระทรวงยตุธิรรมก็อำจด ำเนินกำรตดิตอ่
ท่ีส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดภำยในพื ้นท่ี ซึ่งจะได้รับกำรประสำนงำนและกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทและอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดเ้ป็นอย่ำงดี ท ำ
ใหปั้จจยัดำ้นควำมซบัซอ้นในกำรบริหำรงำนดงักล่ำวไม่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำทฯ สอดคลอ้งกบักำรศกึษำของณฎัฐณิชำ ชวนประเสริฐ (2557) ท ำกำรศกึษำเรื่อง ปัญหำ
อุปสรรคของเครือข่ำยยุติธรรมชุมชนในกำรไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพำท กรณีศึกษำ เจำ้หนำ้ท่ีไกล่
เกล่ียของศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี  ท่ีเห็นว่ำ กำรประสำนงำนกับ
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เจำ้หนำ้ท่ีเป็นปัญหำอุปสรรคประกำรหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยยุติธรรมชมุชนในกำร
ระงบัขอ้พิพำท แตห่ำกไดร้บักำรประสำนงำนจำกเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่งตอ่เน่ือง ก็จะท ำใหก้ำรขบัเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ส ำหรบัปัจจัยดำ้นสิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน ดงัจะเห็นไดว้่ำ บุคคลท่ีเป็น
อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพจะไดร้บัมอบเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์เป็นประจ ำทกุปี เพ่ือเป็น
กำรเชิดชเูกียรติแก่อำสำสมคัรแก่กำรท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนงำนน ำบริกำรของกระทรวงยุติธรรม
ไปสู่ประชำชน โดยเป็นผูใ้หค้วำมช่วยเหลือเม่ือมีเหตุไม่เป็นธรรมในชุมชน ให้ค  ำปรึกษำและชี ้
ช่องทำงกำรเขำ้ถึงสิทธิและเสรีภำพ รวมถึงกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อ
พิพำทภำคประชำชนฯ อย่ำงไรก็ตำม บุคคลท่ีเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีเป็นอำสำสมคัรหรือผูไ้กล่เกล่ียของ
ศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทฯ ดงักลำ่ว โดยส่วนใหญ่เป็นบคุคลท่ีมีควำมเสียสละ อทุิศตนเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมอยู่แลว้ ดงันัน้ ไม่ว่ำจะมีสิ่งจูงใจดงักล่ำวหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อกำรเข้ำเป็นอำสำสมคัร
คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพหรือเป็นผูไ้กล่เกล่ียของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทฯ อย่ำงไรก็ตำม บคุคลท่ี
เขำ้มำเป็นอำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ รวมถึงเป็นผูไ้กลเ่กล่ียของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท 
มกัมีควำมภำคภูมิใจท่ีตนเองไดท้  ำประโยชนเ์พ่ือสงัคม เป็นท่ีภำคภูมิใจของคนในครอบครวัและ
คนใกลช้ิด ตลอดจนไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชมุชน  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

จำกกำรศึกษำครั้งนี ้ ข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบถำมรวมถึงข้อมูลท่ีได้จำกกำร
สมัภำษณเ์พิ่มเตมิมีขอ้เสนอแนะท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) คณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกบักำรด ำเนินงำนศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำค
ประชำชน กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรม ควรมีกำรก ำหนดใหศ้นูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยุติธรรมทำงเลือกแต่ละแห่งสำมำรถย่ืนขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนไกล่เกล่ียข้อพิ พำทเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เป็นรำยครัง้ไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดใหส้  ำนกังำนยุติธรรม
จงัหวดัท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชนแต่ละแห่งตัง้อยู่ เป็นหน่วยงำนรบัผิดชอบพิจำรณำ
โครงกำรและอนมุตัจิ  ำนวนเงินอดุหนนุกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วตำมควำมเหมำะสมกบัขอ้เท็จจรงิ 

2) ควรมีกำรก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำขอ้พิพำทดงัตอ่ไปนี ้เป็นขอ้พิพำทท่ี
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือกสำมำรถไกล่เกล่ียได ้
เพิ่มเติมจำกท่ีก ำหนดไว้แล้ว ในพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ คดี



  151 

เก่ียวกบักำรเช่ำทรพัย ์เช่น กำรเชำ่บำ้น เช่ำเครื่องจกัรทำงกำรเกษตร กำรกูยื้มเงิน หรือกำรซือ้ขำย
สินคำ้ท่ีมีมลูคำ่ไมเ่กิน 5 ลำ้นบำท เป็นตน้ 

3) กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยตุิธรรมควรมีกำรก ำหนดนโยบำยใน
กำรให้สวัสดิกำรแก่บุคคลท่ีมำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ ไกล่เกล่ียประจ ำศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทภำค
ประชำชน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน โดยเฉพำะสวสัดิกำรดำ้นสุขภำพ เจำ้หนำ้ท่ีของ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทสำมำรถเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือค่ำรกัษำพยำบำล โดยอำจจะก ำหนดอตัรำ
เทียบเท่ำกับอำสำสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (อสม.) ได้แก่  บุคคลใดมีสิทธิสวัสดิกำร
รกัษำพยำบำลจำกส่วนรำชกำรใหเ้รียกเก็บจำกส่วนรำชกำรนัน้ๆ ก่อน ส่วนท่ีเกินไดร้บักำรยกเวน้ 
ทัง้นี ้บคุคลท่ีไดร้บัสิทธิดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคลท่ีไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดัว่ำ
เป็นผูไ้กล่เกล่ียประจ ำศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพำทภำคประชำชนจริง และผลงำนกำรไกล่เกล่ียข้อ
พิพำทเป็นท่ีประจกัษ์ เพ่ือจงูใจใหบุ้คคล เขำ้มำท ำหนำ้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียประจ ำศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชน มำกยิ่งขึน้  

4) ส ำนกังำนยุติธรรมจงัหวดั ควรรว่มกับศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน
จดักำรประจ ำประชำคม ในกำรชกัชวนใหป้ระชำชนในชมุชนเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรแกไ้ขปัญหำ
ควำมขัดแย้งของชุมชน เช่น กำรแก้ไขปัญหำเรื่องน ้ำจำกบ่อขยะท่ีไหลปนเป้ือนกับแหล่งน ้ำ
ธรรมชำติของชุมชน ปัญหำเก่ียวกับมลพิษทำงอำกำศจำกกำรด ำเนินงำนขุดเจำะหินของ
ผูป้ระกอบกำร ปัญหำมลพิษเรื่องกลิ่นจำกผูป้ระกอบกำรเลีย้งหมู เป็นตน้ โดยส ำนกังำนยตุิธรรม
จงัหวดัท ำหนำ้ท่ีเป็นหนว่ยงำนประสำนงำน ในกำรเชิญใหผู้ป้ระกอบกำรมำรบัฟังปัญหำของชมุชน 
สว่นศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชนท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของชมุชน โดยมีประชำชนเขำ้รว่ม
รบัฟังปัญหำ เสนอแนะควำมคิดเห็นและหำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำรว่มกนั ทัง้นีเ้พ่ือใหป้ระชำชน
ทั่วไปเกิดควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน และเขำ้มำมี
สว่นรว่มในกำรจดักำรควำมขดัแยง้ในลกัษณะกำรประชมุประชำคมของชมุชนมำกขึน้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ส ำหรบัขอ้เสนอแนะในกำรศกึษำครัง้ตอ่ไป มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ควรมีกำรส ำรวจโดยใช้รูปแบบเชิงส ำรวจโดยใช้จ  ำนวนของศูนย์ท่ีจะ
ท ำกำรศกึษำใหก้วำ้งขวำงมำกยิ่งขึน้ และครอบคลมุพืน้ท่ีอ่ืนๆ มำกยิ่งขึน้ เช่น กำรศกึษำศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำทในระดบัอ ำเภอหรือระดบัต ำบล ซึ่งอำจจะท ำใหเ้ห็นถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีควำมส ำคญั
และมีควำมสมัพนัธก์บัระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน 



  152 

2) กำรศึกษำระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท
ภำคประชำชนฯ รวมถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีควำมสัมพนัธก์ับระดบัควำมส ำเร็จของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชน อำจท ำกำรศกึษำผำ่นผูใ้หข้อ้มลูท่ีเป็นประชำชนเพ่ือท่ีจะน ำผลของกำรศกึษำ
สอบยอ้นกบัผลกำรศกึษำท่ีไดเ้คยมีมำก่อนหนำ้นี ้  

3) ควรมีกำรปรบักระบวนกำรกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อ
พิพำทภำคประชำชน โดยใชรู้ปแบบกำรศกึษำเป็นกำรวิจยัเชิงคณุภำพ ดว้ยกำรลงพืน้ท่ีส ำรวจโดย
กำรสมัภำษณจ์ำกตวับคุลำกรประจ ำศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำท ก็จะท ำใหก้ำรศกึษำวิจยัเก่ียวกบักำร
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน ไดข้อ้มูล
ในเชิงลึกอันเป็นประโยชน์ท่ีจะน ำมำใช้พัฒนำศักยภำพของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพำทให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพาทภาค
ประชาชนตามนโยบายระบบยุตธิรรมทางเลือก 
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถำมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำเรื่องกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือกโดยมีวตัถปุระสงคข์องกำรวิจยัคือ 

1. เพ่ือศึกษำระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพำทภำค
ประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  

2. เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อ
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก  
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถำมชดุนีป้ระกอบดว้ย 5 สว่น 
สว่นท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อ
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยระบบยตุธิรรมทำงเลือก 
ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพำทภำคประชำชนตำมนโยบำยยตุิธรรมทำงเลือก ผลกำรปฏิบตัิงำนของศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำท 
สว่นท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

2. ผูว้ิจยัใครข่อควำมอนเุครำะห ์ผูต้อบแบบสอบถำมใหข้อ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็น
จรงิ โดยขอ้มลูในแบบสอบถำมนีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ผูต้อบแบบสอบถำม 

3. ขอ้มูลนีจ้ะใชเ้พ่ือประโยชนใ์นกำรวิจยัเรื่อง กระบวนกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทในระดบั
ชมุชนตำมนโยบำยระบบยตุิธรรมทำงเลือก และน ำเสนอผลในภำพรวม ขอขอบพระคณุ
เป็นอยำ่งสงูท่ีไดอ้นเุครำะหต์อบแบบสอบถำมในครัง้นี ้
                     วำ่ท่ีรอ้ยตรีอศัวิน สภุำวงศ ์
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ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดเตมิขอ้มลูในชอ่งวำ่งหรือขีดเครื่องหมำย  ลงในชอ่งวำ่ง หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบั
ควำมคดิเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ  
 
 1. ช่ือศนูยไ์กลเ่กล่ีย ………………………………………… 
 2. กำรจดัตัง้กำรด ำเนินงำนของศนูย ์
   ก่อนมีพระรำชบญัญตัิกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 
   หลงัมีพระรำชบญัญตัิกำรไกลเ่กล่ียขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 
 3. ควำมเก่ียวขอ้งกบัศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำทภำคประชำชน 

 ประธำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำท   รองประธำนศนูยไ์กลเ่กล่ียขอ้พิพำท 
 เหรญัญิก     เลขำนกุำร 
 ท่ีปรกึษำ     ผูไ้กลเ่กล่ียประจ ำศนูย ์
 เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูย ์   ประชำชนท่ีมีสว่นรว่มกบักำรด ำเนินงำน 
  ผูน้  ำชมุชน                       ของศนูย ์
                                   

ส่วนที ่2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียระงับข้อพิพาทภาค
ประชาชนตามนโยบายระบบยุตธิรรมทางเลือก 
ค าชีแ้จง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่ำน และกรุณำ
ตอบขอ้มลูใหค้รบทกุขอ้ 
4 = เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ, 3 = เห็นดว้ยมำก, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

ข้อที ่ รายการข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
งานด้านการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
1. คูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ำยสมคัรใจเขำ้รว่มกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำท     
2. ผูไ้กลเ่กลีย่เป็นท่ียอมรบัจำกคูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ำย     
3. กำรไกลเ่กลีย่เป็นไปอยำ่งตอ่เนื่องและรวดเรว็     
4. จ ำนวนคดีพิพำทเป็นไปตำมเปำ้หมำยที่ตัง้ไว ้     
5. สำมำรถยตุิขอ้พิพำทไดเ้ป็นท่ีพงึพอใจของคูก่รณีทัง้สองฝ่ำย     

งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
6. มีกำรขอสนบัสนนุงบประมำณจำกกรมคุม้ครองสิทธิและเสรภีำพ

เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของศนูยฯ์ อยำ่งเพียงพอ 
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ข้อที ่ รายการข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
7. มีกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณก์ำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทระหวำ่ง 

ศนูยไ์กลเ่กลีย่ฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
    

8. มีกำรประสำนงำนเพื่อเขำ้รบักำรอบรมทกัษะที่จ ำเป็นส ำหรบักำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

    

9. ส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดัใหค้  ำแนะน ำในกำรช่วยเหลอืสมำชิกใน
ชมุชนท่ีไดร้บัควำมเดือดรอ้นไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

    

10. ไดร้บัข่ำวสำรสิทธิประโยชนข์องประชำชนจำกกระทรวงยตุิธรรม
ที่ส  ำคญัเพื่อน ำมำแจง้แก่ชมุชนอยำ่งเพียงพอ 

    

งานด้านการให้ค าปรึกษาปัญหาภายในชุมชน 
11. มีกำรเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้แก่คนในชุมชนไดอ้ย่ำง

เหมำะสม 
    

12. มีกำรแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติตัวแก่ประชำชนเพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมขดัแยง้ในชมุชนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

    

13. มีกำรแนะน ำประชำชนเก่ียวกบักำรขอรบับรกิำรของกรมตำ่งๆใน
สงักดักระทรวงยตุิธรรมผำ่นส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดั  

    

14. มีกำรแนะน ำขอบเขตควำมขดัแยง้ที่ประชำชนสำมำรถใชก้ำรไกล่
เกลีย่ขอ้พิพำทท่ีศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชนได ้

    

15. มีกำรแนะน ำควำมยตุิธรรมทำงเลือกในกำรยตุิควำมขดัแยง้ของ
เด็กและเยำวชนโดยไม่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรยุติธรรม เช่น กำร
ประชมุกลุม่ครอบครวั ฯลฯ 

    

16. มีปำ้ยประชำสมัพนัธศ์นูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน     
งานด้านการประชาสัมพันธเ์กีย่วกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
17. มีกำรแนะน ำศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชนในกำรประชุม

ของชมุชน 
    

18. มีเอกสำรเผยแพรเ่ก่ียวกบักำรบรกิำรไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พิพำทแจก
ใหแ้ก่คนในชมุชน 

    

19. มีผงัขัน้ตอนกำรไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พิพำทแสดงแก่ผูร้บับรกิำร  
ณ.ศนูยไ์กลเ่กลีย่ฯ 

    

20. มีกำรประเมินควำมพงึพอใจของผูม้ำใชบ้รกิำร     
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพาทภาค
ประชาชนตามนโยบายยุติธรรมทางเลือก 
ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่ำนและกรุณำ
ตอบขอ้มลูใหค้รบทกุขอ้ 
4 = เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ, 3 = เห็นดว้ยมำก, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

ข้อที ่ รายการข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
ด้านความชดัเจนของนโยบาย 
21. มีกำรก ำหนดวัตถุประสงคข์องกำรจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ย ขอ้พิพำทภำค

ประชำชนอยำ่งชดัเจน 
    

22. มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของผูไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทไดอ้ยำ่งชดัเจน     
23. มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่มำใช้บริกำรศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพำทได้

อยำ่งชดัเจน  
    

24. มีกำรก ำหนดประเภทของคดีแพ่งและคดีอำญำที่สำมำรถไกล่เกลี่ยที่
ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชนไวอ้ยำ่งชดัเจน 

    

25. มีกำรก ำหนดแหลง่อดุหนนุงบประมำณ ที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กล่
เกลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชนอยำ่งชดัเจน 

    

ด้านการสนับสนุนนโยบาย 
26. กรมคุม้ครองสิทธิและเสรภีำพ กระทรวงยตุิธรรม ใหก้ำรสนบัสนนุและมี

ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน
อยำ่งแข็งขนั 

    

27. มีผูอ้ำสำเขำ้มำเป็นเจำ้หนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำท
ภำคประชำชนอยำ่งเพียงพอ 

    

28. มีจ ำนวนผู้ไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทประจ ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำค
ประชำชนอยำ่งเพียงพอ 

    

29. อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรจดัตัง้และ
ขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนของศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทอยำ่งเต็มที่ 

    

30. งบประมำณในกำรด ำเนินกำรของศนูยม์ีอยำ่งเพียงพอ     
ด้านความซับซ้อนของการบริหารงาน 

31. มีหน่วยงำนของรฐัเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของอำสำสมคัรคุม้ครอง
สทิธิและเสรภีำพจ ำนวนมำก 

    

32. มีเจำ้หนำ้ที่ของรฐัหลำยองคก์รที่ศูนยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชน
ตอ้งประสำนงำนดว้ย 
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ข้อที ่ รายการข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
33. อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรภีำพเป็นอำสำสมคัรของหน่วยงำนของ

รฐัหลำยหนว่ยงำน 

    

34. อำสำสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพไดร้บัมอบหมำยหนำ้ที่จำกหลำย
หนว่ยงำน ท ำใหข้อบเขตของกำรปฏิบตัิงำนไมช่ดัเจน  

    

35. ศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนไป
ยงัหลำยหนว่ยงำนซ ำ้ซอ้นกนั 

    

ด้านสิง่จูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
36. มีควำมภำคภมูิใจในตนเองที่ท ำประโยชนแ์ก่สงัคม     
37. เป็นท่ีภำคภมูิใจของครอบครวัและคนใกลชิ้ด     
38. ไดร้บัควำมเคำรพนบัถือจำกคนในชมุชน     
39. กำรไดร้บัค่ำตอบแทนและค่ำใชจ้่ำยอื่นที่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินกำรไกล่

เกลีย่ขอ้พิพำท 
    

40. กำรไดร้บัรำงวลัเชิดชูเกียรติในฐำนะผูท้  ำคุณประโยชนใ์หแ้ก่กระทรวง
ยตุิธรรม 

    

ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
41. กำรตระหนกัวำ่มีปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนเกิดขึน้     
42. มีควำมตอ้งกำรท่ีจะแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำทในชมุชนท่ีเกิดขึน้     
43. รวมกลุ่มกับบุคคลอื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำค

ประชำชน 
    

44. ร่วมลงช่ือเพื่อน ำศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำทภำคประชำชนที่จัดตัง้ขึน้ขึน้
ทะเบียนกบักรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพ  

    

45. รว่มเป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินกำรไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทในชมุชนโดยศนูย์
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

    

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
46. มีสว่นรว่มในกำรจดัหำสถำนที่ท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้

พิพำทภำคประชำชน  
    

47. มีสว่นรว่มโดยเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใดต ำแหนง่หนึง่ของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้
พิพำทภำคประชำชน 

    

48. มีส่วนรว่มโดยสมคัรเขำ้อบรมเพื่อมำท ำหนำ้ที่เป็นผูไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพำท
ของศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

    

49. มีสว่นรว่มในกำรประสำนของบประมำณ สื่อประชำสมัพนัธ ์และควำมรู้
ที่จ  ำเป็นจำกกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพ กระทรวงยตุิธรรม 
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ข้อที ่ รายการข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
50. มีสว่นรว่มในกำรประสำนกบัส ำนกังำนยตุิธรรมจงัหวดัในกำรด ำเนินกำร

ช่วยเหลอืควำมเดือดรอ้นของคนในชมุชน 
    

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน ์
51. เคยใชบ้ริกำรไกล่เกลี่ยขอ้พิพำททำงอำญำจำกศูนยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพำท

ภำคประชำชน 
    

52. เคยใช้บริกำรไกล่เกลี่ยขอ้พิพำททำงแพ่งจำกศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพำท
ภำคประชำชน 

    

53. เคยเขำ้รว่มอบรมควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งตน้ส ำหรบัประชำชนจำกศนูยไ์กล่
เกลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

    

54. เคยขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งจำก อำสำสมคัรคุม้ครอง
สทิธิและเสรภีำพเพื่อเป็นแนวทำงยตุิควำมขดัแยง้ 

    

55. เคยขอใหอ้ำสำสมัครคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพช่วยเหลือเก่ียวกับกำร
ขอรบับรกิำรจำกหนว่ยงำนกระทรวงยตุิธรรม 

    

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล 
56. 

 
กำรเขำ้รว่มประชมุเพื่อหำแนวทำงพฒันำประสทิธิภำพกำรใหบ้รกิำรของ
ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

57. กำรมีสว่นรว่มในกำรวิเครำะหปั์ญหำอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนของศนูย์
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพำทภำคประชำชน 

    

58. กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประชำสมัพนัธบ์ทบำทของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้
พิพำทภำคประชำชนภำยในชมุชน 

    

59. กำรเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มศกัยภำพของผูไ้กลเ่กลี่ยใหเ้ป็นที่ยอมรบั
ของชมุชน 

    

60. กำรเสนอแนะแนวทำงกำรยตุิควำมขดัแยง้ในชมุชน     

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

............................................. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการศึกษา SPSS 
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ตัวแปร X กับ Yงานไกล่เกล่ีย 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1  (Constant)  1.147 .520  2.207 .039 

ควำมชดัเจน .014 .238 .016 .060 .953 

ดำ้นกำรสนบัสนนุ -.055 .175 -.090 -.317 .754 

ควำมซบัซอ้น .035 .173 .046 .203 .841 

สิ่งจงูใจ .514 .144 .667 3.565 .002 

มีสว่นร่วมตดัสนิใจ .122 .264 .159 .462 .649 

มีสว่นร่วมด ำเนินกำร -.099 .341 -.128 -.291 .774 

มีสว่นร่วมรบัผลประโยชน ์ .198 .170 .268 1.164 .258 

มีสว่นร่วมประเมินผล -.058 .266 -.081 -.219 .829 

a. Dependent Variable: งำนไกลเ่กลี่ย 
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ตัวแปร X กับ Yงานประสานงาน 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1  (Constant)  .649 .623  1.042 .309 

ควำมชดัเจน .614 .285 .584 2.156 .043 

ดำ้นกำรสนบัสนนุ -.055 .210 -.077 -.264 .794 

ควำมซบัซอ้น .065 .208 .073 .311 .759 

สิ่งจงูใจ -.039 .173 -.044 -.227 .823 

มีสว่นร่วมตดัสนิใจ -.545 .317 -.609 -1.722 .100 

มีสว่นร่วมด ำเนินกำร .660 .409 .728 1.614 .121 

มีสว่นร่วมรบัผลประโยชน ์ .169 .204 .197 .832 .415 

มีสว่นร่วมประเมินผล -.095 .319 -.112 -.297 .769 

a. Dependent Variable: งำนประสำนงำน 

 

ตัวแปร X กับ Yงานให้ค าปรึกษา 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1  (Constant)  .491 .492  .996 .330 

ควำมชดัเจน .320 .225 .272 1.419 .171 

ดำ้นกำรสนบัสนนุ .252 .166 .316 1.522 .143 

ควำมซบัซอ้น .066 .164 .067 .405 .690 

สิ่งจงูใจ -.319 .137 -.318 -2.332 .030 

มีสว่นร่วมตดัสนิใจ -.237 .250 -.237 -.946 .355 

มีสว่นร่วมด ำเนินกำร .795 .323 .785 2.458 .023 

มีสว่นร่วมรบัผลประโยชน ์ .332 .161 .345 2.060 .052 

มีสว่นร่วมประเมินผล -.344 .252 -.366 -1.367 .186 

a. Dependent Variable: งำนใหค้ ำปรกึษำ 
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ตัวแปร X กับ Yงานประชาสัมพันธ ์

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1  (Constant)  .160 .554  .288 .776 

ควำมชดัเจน .569 .254 .502 2.244 .036 

ดำ้นกำรสนบัสนนุ -.210 .187 -.273 -1.126 .273 

ควำมซบัซอ้น .230 .185 .241 1.246 .227 

สิ่งจงูใจ -.103 .154 -.106 -.670 .510 

มีสว่นร่วมตดัสนิใจ -.301 .282 -.313 -1.069 .297 

มีสว่นร่วมด ำเนินกำร .326 .364 .334 .896 .381 

มีสว่นร่วมรบัผลประโยชน ์ .301 .181 .325 1.660 .112 

มีสว่นร่วมประเมินผล .154 .284 .170 .544 .592 

a. Dependent Variable: งำนประชำสมัพนัธ ์

 

 

 
 

 

 
 



 
 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
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