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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน 
จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม และ 2) เพ่ือวเิครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม โดยกำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้
ในกำรวิจยัน้ี คือ ผูน้  ำชุมชน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน 
ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และผูท่ี้มีขอ้พิพำท จ ำนวน 10 คน เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ และกำรจดัประชุมสนทนำกลุ่ม 2 คร้ัง  

ผลกำรวจิยัพบวำ่  กำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วมท่ีเกิดจำกคนในชุมชนเดียวกนัจะส่งผลดีเพรำะแต่ละฝ่ำย
ไดรั้บรู้ปัญหำและรู้ท่ีมำของปัญหำเป็นอยำ่งดี โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรยติุขอ้พิพำท หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น ควรตอ้งให้ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมในกำรแก้ไข อำทิเช่น หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนของรัฐ ซ่ึงจะเป็นผูป้ระสำนควำมร่วมมือระหว่ำงผูท่ี้เกิดขอ้พิพำทกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรยุติขอ้
พิพำทกำรสมำนฉันท์ หรือกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทในชุมชน อันเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่ำยในชุมชนนั้ น พบปัญหำต่ำง ๆ  
แบ่งออกเป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำน พบว่ำ คู่กรณีพิพำทไม่ให้ควำมเช่ือถือผูท่ี้ปฏิบติังำนในกำรระงบัขอ้พิพำท และใช้
อ  ำนำจโดยมิชอบในกำรกดดนักำรปฏิบติังำนของเจำ้หน้ำท่ีเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 2) ปัญหำดำ้นบุคลำกร พบว่ำ เจำ้หน้ำท่ีหรือบุคลำกรท่ี
เก่ียวข้องกับกำรยุติข้อพิพำทขำดควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ีต้องปฏิบัติ ซ่ึงส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย 3) ปัญหำด้ำน
งบประมำณและทรัพยำกร พบว่ำ งบประมำณมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยไดง่้ำย เพรำะมีขั้นตอนระเบียบทำงรำชกำรท่ีมีควำมยุ่งยำก 
และแนวทำงในกำรสร้ำงรูปแบบกำรยุติข้อพิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน  
จงัหวดันครปฐมให้มีประสิทธิภำพและไดป้ระสิทธิผลดีมำกยิ่งข้ึนนั้น ตอ้งประกอบไปดว้ย บุคลำกรตอ้งมีควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรระงบัขอ้พิพำทในเบ้ืองตน้ และตอ้งมีกำรเชิญหน่วยงำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมในกำรระงบัขอ้พิพำท เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหำไดต้รงจุด 
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ค าส าคัญ : บริหำรจดักำร กำรมีส่วนร่วม กำรยติุขอ้พิพำท 
 

Abstract  
The research “Model of disputes resolution in participatory community: case study of Bang Pla Subdistr ict Administrative 

Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province” has the purpose to 1) study the problems and give suggestions of Ban g  
Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province and 2) analysis and syn thesis model to the 
participatory management of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province.  Thi s research 
was qualitative research which were interviewing with 10 interviewees, comprising of community leaders, chief executive of the SAO, chief 
administrator of the SAO, deputy chief administrator of the SAO, subdistrict headmen, village headmen, directly related admin istrative 
officers and the dispute parties. The tools of this research composed of questionnaires and 2 times of focus group.  

The results showed that: Dispute resolution with participatory administration ought to grow by the people who have lived in t he 
same communities as they can perceive problem and thoroughly realize the causes. In this regar d, dispute resolution or mediation should 
consist of parties in interest such as other government agencies acting as mediators between the parties and the related orga nizations. 
 The problems and obstacles concerning the performance of officers involved in dispute settlement, reconciliation or mediation originating 
in community participation can be divided in 3 aspects; namely: 1) operational problems; creditability of officers in charge,  abuse of power, 
and conflict of interest 2) personnel problems; lack of legal knowledge and effectiveness of performance and 3) budgeting and resource 
allocation problems; limited budget and lack of resources. And to enhance efficiency and effectiveness, suggestions for build ing the 
participatory administation model in the subdistrict area network in partnership with Nakhon Pathom Rajabhat University must comprise 
personnel who possess the legal knowledge regarding the fundamental of dispute resolution and solicit for organizations invol ved so as to 
relevantly solve problems. 

    

Keywords : Management, Participation, Dispute Resolution 
 
 

บทน า   
 หลกักำรมีส่วนร่วมไดบ้ัญญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 [1] โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนั ซ่ึงประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 เมษำยน 2560 ไดบ้ญัญติัรับรองหลกักำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น กำรก ำหนดให้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินตอ้งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
ประชำชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขำ้ช่ือกนั เพ่ือเสนอขอ้บญัญติัหรือเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินได้  
ในกำรด ำเนินงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหป้ระชำชนทรำบ โดยตอ้งมีกลไก
ให้ประชำชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งมุ่งเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลชุมชมภำคสนำมและขอ้มูลจำกคู่มือกำรพฒันำทกัษะกำรวิจยัชุมชนดว้ยกำรวิจยัเชิงชำติพนัธ์ุวรรณำ
แบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) พ้ืนท่ีต่ำง ๆ ในต ำบลเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือ
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม พบวำ่หลำยพ้ืนท่ีมีกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี ท่ีมีควำมเหมำะสมในระดบัหน่ึง แต่กำรบริหำรจดักำร
ดงักล่ำวอยู่ภำยใตแ้นวนโยบำยของรัฐเป็นหลกั ซ่ึงเป็นกำรบริหำรและจดักำรท่ีให้ประชำชนภำยในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วนร่วมแค่เพียง
กระบวนกำรในกำรจดัท ำแผน แต่ขำดกระบวนกำรในกระบวนกำรพฒันำ นอกจำกน้ีจำกขอ้มูล RECAP พบว่ำบำงกิจกรรม/
โครงกำรตำมแผนพฒันำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมในเร่ือง
เก่ียวกบัยติุธรรมชุมชนนั้นมีปัญหำและอุปสรรคมำก โดยสำเหตุเกิดจำก ประชำชนซ่ึงเป็นคู่กรณีพิพำท หรือแมแ้ต่เจำ้พนกังำนท่ี
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ท ำหนำ้ท่ีในกำรยติุขอ้พิพำทขำดองคค์วำมรู้พ้ืนฐำนอนัเก่ียวกบักฎหมำย  จึงส่งผลให้มีกำรละเมิดสิทธิกนั และไม่สำมำรถยติุขอ้
พิพำทในชุมชนของตนได ้โดยหลกักำรมีส่วนร่วมนั้นตอ้งเกิดจำกคนในชุมชนร่วมมือกนัเพ่ือหำแนวทำงร่วมกนั ในกำรจดักำรกบั
ปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพื่อวตัถุประสงคใ์หค้นในชุมชนอยูอ่ำศยักนัไดอ้ยำ่งผำสุก จึงควรมีกำรบริหำรจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนใหมี้ควำม
เหมำะสมเกิดควำมยติุธรรมกบัทุกฝ่ำย  โดยสอดคลอ้งกบับทควำมวจิยัของอนิรุทธ์ บวัทอง [2] 

ดงันั้น จำกปัญหำและกำรสะทอ้นขอ้มูลในพ้ืนท่ีดงักล่ำวจำกประชำชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยควำมเห็น
ร่วมกนัของคณะผูว้จิยัจึงเห็นวำ่ ควรมีกำรศึกษำกำรสร้ำงรูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำกพ้ืนท่ีดงักล่ำว มีกำรบริหำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมในเร่ือง
ยติุธรรมชุมชน แต่ยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนเขียนเร่ืองกำรมีส่วนร่วม 
หลกักำรพ้ืนฐำน เทคนิคและกรณีตวัอยำ่ง ของนรินทร์ชยั พฒันพงศำ [3] เพื่อแสวงหำกระบวนกำร แนวทำงกำรบริหำรจดักำร
แบบมีส่วนร่วมของต ำบลต่ำง ๆ ในกำรเปรียบเทียบรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมในกำรยุติขอ้พิพำท และ
น ำเสนอรูปแบบดงักล่ำวท่ีเหมำะสมกบัพ้ืนท่ีในภูมิภำคตะวนัตกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติข้อพิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

กำรวิจัยน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) โดยใช้แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ประกอบกับกำรจัดประชุม
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยผูว้ิจยัมุ่งประเด็นกำรศึกษำไปท่ีรูปแบบกำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อนัเก่ียวกบั
กำรยติุขอ้พิพำทท่ีโดดเด่น เพื่อน ำไปสู่กำรคน้หำรูปแบบหรือแนวทำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีมีควำมเหมำะสมกบับริบทของ
ชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงมีวธีิในกำรด ำเนินกำรวจิยั ดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั  
   โดยกำรศึกษำจำกเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรศึกษำจำกภำคสนำม ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก  

(In-depth Interview) และกำรจดัประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group)  
2. กลุ่มตวัอย่างและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 2.1 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย  
 ผูว้จิยัใชห้น่วยในกำรวเิครำะห์ในระดบัจุลภำค (micro level) คือ ระดบับุคคล โดยผูว้จิยัแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ท่ีใช้ส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก  (In-depth Interview) ได้แก่  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน  
เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เป็นกำรสมัภำษณ์เพื่อคน้หำขอ้มูลจำกบุคคลหลำยประเภท 
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ส ำหรับกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่ม
เดียวกนักบักำรสมัภำษณ์เจำะลึก โดยเป็นกำรสนทนำกลุ่มเพ่ือสังเครำะห์ควำมคิดเห็นร่วมกนั 
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 2.2 กำรคดัเลือกกลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึกและกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม คือ   
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีถูกเลือกแบบเจำะจงซ่ึงเป็นผูน้ ำชุมชนหรือมีประสบกำรณ์ ท่ีสำมำรถใหค้วำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วม และยนิดีถ่ำยทอดขอ้มูล โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไวด้งัน้ี  
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใชส้ ำหรับกำรวิจยัเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth Interview) ไดแ้ก่ นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น  เจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครอง
ท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร จ ำนวน 10 คน โดยผูว้ิจัยจะเน้นกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นปลดั
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน และผูใ้หญ่บำ้น เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกำรแก้ไขปัญหำโดยตรง ส่วนในกลุ่มอ่ืนนั้น  
เช่น นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร เป็นกำรสมัภำษณ์เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีเก่ียวกบัปัญหำและวธีิกำรแกไ้ข
ปัญหำ ในมุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบกำรบริหำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำทหรือกำรประนอมขอ้พิพำท หรือยติุธรรมชุมชน 
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ไดแ้ก่ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลดัองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  
ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร จ ำนวน 30 คน โดยกำรจดัสนทนำกลุ่ม จ ำนวน 2 คร้ัง  แบ่งออกเป็น คร้ังท่ี 1 เพื่อเป็น
กำรศึกษำถึงกำรน ำชุมชนตน้แบบมำปรับใช้ และคร้ังท่ี 2 เป็นกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อเป็นกำรสรุป คืนขอ้มูลสู่ชุมชน เสนอแนะ
เพ่ิมเติมก่อนเขียนร่ำงโครงกำรวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

3. พื้นทีก่ารศึกษาวจิยั  
 ไดแ้ก่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำกพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีมีศกัยภำพในกำร
บริหำรจดักำรชุมชนและเป็นเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกนัของมหำวทิยำลยัรำชภฏันครปฐม 
 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  ำถำมในกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก และสัมภำษณ์แบบ face to face ซ่ึงค ำถำมท่ีสัมภำษณ์จะเป็นประเด็นท่ีเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั  โดยค ำถำม
เหล่ำน้ีเกิดจำกกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นจึงให้ผูเ้ช่ียวชำญท่ีมี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญเก่ียวกบักำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจดักำรขอ้พิพำท กำรบริหำรควำมขดัแยง้ เป็นผูต้รวจสอบควำม
ถูกตอ้งของแบบสมัภำษณ์ 
 5. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

กำรวิเครำะห์/ตีควำมขอ้มูลเชิงคุณภำพ คณะผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรกำรถอดถอ้ยค ำจำกกำรให้สัมภำษณ์แบบค ำต่อค ำจดบนัทึก 
กำรสังเกตกำรณ์ และคดัลอกขอ้ควำมส ำคญัจำกเอกสำรและบนัทึกอย่ำงละเอียด เพื่อให้กำรตีควำมและกำรก ำหนดประเด็นท่ี
ส ำคญัได้อย่ำงถูกตอ้งเช่ือถือได้ แลว้ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (content analysis) 
 เพ่ือก ำหนดหัวขอ้/กลุ่มหัวขอ้แนวคิดส ำคญั (topic/category) แบบแผนแนวคิดส ำคญัอนัเป็นแก่นสำระหลกั (pattern/themes)  
เพ่ือน ำไปสู่กำรตอบค ำถำมกำรวจิยั สรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำร พร้อมใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ำขอ้มูลไปสรุปและจดัท ำกำรปรับปรุง
และพฒันำต่อไป และเขียนรำยงำนผลกำรวจิยั 

 

สรุปผลการวจัิย 
ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ 

อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัไดผ้ลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั ดงัน้ี  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

1. รูปแบบในกำรจดักำรตนเอง แบบมีส่วนร่วม 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกนัวำ่ กำรบริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมควรมีส่วน

ร่วมท่ีเกิดจำกคนในชุมชนนั้นเอง เพรำะจะรู้ปัญหำและกำรจดักำรกบัปัญหำมำกกวำ่ โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรยติุขอ้พิพำท หรือ
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น ควรตอ้งให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมในกำรแกไ้ข อำทิเช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ) จะท ำหนำ้ท่ีเป็นเสมือนคนกลำง ท่ีคอยประสำน ควำมร่วมมือระหวำ่งผูท่ี้เกิดขอ้พิพำทกบั
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำ  

2. ปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำน 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกนัว่ำปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งมีหลำยกรณี ดงัน้ี 
 2.1 ในกำรแก้ไขปัญหำขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งไม่ให้ควำมเคำรพ หรือไม่ให้ควำมเช่ือถือผูท่ี้   
ท ำหนำ้ท่ีในกำรยติุขอ้พิพำท 

2.2 คู่กรณีพิพำทใชอ้ ำนำจส่วนตวัในกำรกดดนักำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 
3. ปัญหำดำ้นบุคลำกร 

 3.1 ในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยติุขอ้พิพำทขำดควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำย  ท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ซ่ึงส่งผลใหก้ำรปฏิบติังำนส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย และประชำชนหรือคู่กรณีพิพำทจะมีควำมเช่ือถือต่อกำรยติุปัญหำ 

3.2 กำรยติุขอ้พิพำทนั้น ควรตอ้งใหบุ้คคลท่ีแต่ละฝ่ำยเคำรพนบัถือ ย  ำเกรงเขำ้ร่วมในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เพรำะ
จะส่งผลใหส้ำมำรถยติุขอ้พิพำทได ้และท ำใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

4. ปัญหำดำ้นทรัพยำกรและงบประมำณ 
ในดำ้นงบประมำณนั้น มีปัญหำค่อนขำ้งมำก เพรำะหน่วยงำนรัฐ เช่น ส ำนกังบประมำณ ใหเ้งินงบประมำณมำอยำ่งจ ำกดั 

ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบติังำน ซ่ึงกำรจะไดใ้ชง้บประมำณในแต่ละคร้ังตอ้งใชข้ั้นตอนในกำรของบประมำณค่อนขำ้งมำกและใช้
เวลำนำน ไม่ทนัต่อกำรแกไ้ขปัญหำ หรือไม่สำมำรถเยียวยำกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดท้นั เช่น ไม่มีเงินงบประมำณในกำรเชิญบุคคล
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำ อำทิ ตอ้งมีกำรจ่ำยค่ำพำหนะ หรือ ค่ำเบ้ียเล้ียงใหเ้จำ้หนำ้ท่ี เป็นตน้ เม่ือไม่มี
กำรจดัสรรงบประมำณท่ีเพียงพอจึงส่งผลต่อกำรปฏิบติังำนใหส้ ำเร็จลุล่วงไปได ้

จะเห็นไดว้ำ่ ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนในกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนนั้น มีหลำยประกำร โดยองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำนั้น ขำดงบประมำณท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำร จึงส่งผลต่อกำรบริหำรจดักำร และบุคลำกรมีองคค์วำมรู้ดำ้น
กฎหมำยอยำ่งจ ำกดั จึงส่งผลใหไ้ม่สำมำรถแกไ้ขกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 
วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพ่ือวเิครำะห์และสงัเครำะห์รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัแต่ละท่ำน มีควำมเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทำงเดียวกนัวำ่รูปแบบกำรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนของ
ต ำบลบำงปลำในเร่ืองกำรยติุขอ้พิพำท สมำนฉนัทใ์นชุมชน หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีจะส่งผลใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อยดีท่ีสุดนั้น ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงดงัต่อไปน้ี คือ  

1. ประชำชนในพ้ืนท่ีตอ้งมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงดำ้นกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยแพ่งหรือกฎหมำยอำญำ หรือแมแ้ต่
กฎหมำยท่ีดิน เม่ือประชำชนมีควำมรู้ในกฎหมำยเบ้ืองตน้แลว้ จะส่งผลให้ไม่มีกำรละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนัไม่กระท ำกำรใด
ก่อใหเ้กิดขอ้พิพำท ปรำศจำกกำรถูกฟ้องร้อง 
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2. กำรท่ีผูมี้ส่วนร่วมในกำรแกปั้ญหำขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึน ควรตอ้งมีกำรเชิญบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ในกำรแกไ้ข
ปัญหำในเร่ืองนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกนั หรือแกไ้ขปัญหำร่วมกนั จะส่งผลใหก้ำรยติุขอ้พิพำทเกิดข้ึนไดโ้ดยรวดเร็ว 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ 

อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัไดท้ ำกำรอภิปรำยผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 1. รูปแบบในกำรจดักำรตนเอง แบบมีส่วนร่วม 
 ผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญั เห็นไปในทำงเดียวกนัวำ่รูปแบบในกำรจดักำรตนเองแบบมีส่วนร่วมนั้น เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน โดยหน่วยงำนของรัฐจะท ำหน้ำท่ีเป็นเสมือนคนกลำงท่ีคอยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงผูท่ี้เกิด  ขอ้พิพำทกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำ ซ่ึงรูปแบบกำรจัดกำรตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน กำรสมำนฉันท์  
หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทนั้น เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนในหมู่บำ้นหลำยฝ่ำย ซ่ึงแต่ละฝ่ำยพยำยำมท่ีจะไม่ใหเ้กิดปัญหำใหญ่ใน
ภำยหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนของสมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] กล่ำววำ่ องคป์ระกอบขององคก์รชำวบำ้นเป็นกลุ่มชุมชนท่ีมี
อุดมกำรณ์ร่วมกนัมีเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ร่วมกนัมีผลประโยชน์ร่วมกนั มีกำรรวมกลุ่มกนัของคน เช่น ผูน้ ำทำงควำมคิด  
ผูน้ ำทำงศีลธรรม ผูน้ ำทำงดำ้นอำชีพ ผูน้ ำดำ้นกำรพดู ผูน้ ำท่ีสำมำรถประยกุตง์ำนรำชกำรกบัเป้ำหมำยเพ่ือชำวบำ้นได ้ผูน้ ำทำงกำร
ประสำนทรัพยำกร สมำชิกและชำวบำ้นทัว่ ๆ ไปจะตอ้งมีกำรบริหำรจดักำร กำรตดัสินใจร่วมกนั มีกำรแบ่งบทบำทหนำ้ท่ีตำม
ต ำแหน่ง ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู ้ให้ข้อมูลคนส ำคัญท่ำนหน่ึง กล่ำวว่ำ  “กรณีท่ีมีปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว  
การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสมัยอดีตจะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น จะประกอบด้วย 1. ผู้น า 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 2. บุคลากรในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล 3.บุคลากรในส่วนอ าเภอ ร่วมกันไกล่เกลีย่ข้อ
ขัดแย้งในส่วนเบือ้งต้นก่อน” 
 กำรมีส่วนร่วมดงักล่ำว ส่งผลต่อกระบวนกำรคิดและตดัสินใจในผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือเป็นกำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึน 
เป็นกำรตกลงร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนรัฐกบัประชำชน หรืออำจเป็นระหวำ่งประชำชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบักำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่วมสำกล (IAP2–International Association for Public Participation) ในระดบัท่ี 3 
คือ กำรมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ำมำมีบทบำท (To Involve): เป็นลักษณะท่ีประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องใน
กระบวนกำรวำงแผนและตดัสินใจ ซ่ึงมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและขอ้มูลระหวำ่งรัฐกบัประชำชนอยำ่งจริงจงั ซ่ึงหน่วยงำน
ภำครัฐ มีหนำ้ท่ีจดัระบบอ ำนวยควำมสะดวกและยอมรับกำรเสนอแนะ [5] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำน
หน่ึง กล่ำวว่ำ “มีคณะกรรมการหมู่ บ้าน ผมต้องท าให้ผู้ ใหญ่บ้านสร้างทีมงาน สร้างคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง มันเป็นข้อตกลง  
ถ้ากรรมการหมู่บ้านมารับรู้ด้วย กจ็ะไม่ใช่คนเดียวท่ีจะตัดสินใจ กลายเป็นว่ากรรมการหมู่บ้านจะมบีทบาทในชุมชน ซ่ึงจะสามารถ
ตอบค าถามและแก้ไขปัญหา” 
 โดยกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังกล่ำวสอดคล้องกับหลักยุติธรรมชุมชน (Community Justice) หมำยถึง  
กำรป้องกนัอำชญำกรรม และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัควำมยติุธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยติุธรรมหน่วยใดหน่วยหน่ึงท่ีเปิดโอกำสให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัหรือในกิจกรรมนั้น ๆ  โดยมีเป้ำหมำยสุดทำ้ย
เพื่อคุณภำพชีวติของชุมชน [6] (Karp and Clear, 2000 : 324) 
 กำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ตอ้งกำรใหค้ดีเขำ้สู่กระบวนพิจำรณำ หำกเป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ย
ท่ีจะสำมำรถพูดคุยกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำววำ่ “จะมีการตั้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
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ลงไปไกล่เกลี่ยขอพิพาท และลงไปหาข้อตกลงเพ่ือไกล่เกลี่ย ไม่ใช่ท่ีทาง อบต. อย่างเดียว กจ็ะมี คือถ้าเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ก็
จะมสีาธารณสุขไปด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนของในชุมชนท่ีเป็นคนกลางไปด้วย” 
 โดยรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีหลำยระดับ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว ้แต่ละบุคคลหรือแต่ละ
หน่วยงำนมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจและแก้ไขปัญหำร่วมกนัแตกต่ำงกนั โดยสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ Cohen & Norman Upoff 
(2523) และ Lee J. Cary (2519) [7] ท่ีอธิบำยรูปแบบกำรมีส่วนร่วม สำมำรถแยกประเภทของกำรมีส่วนร่วมออกเป็น 8 ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1) กำรมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at meeting)  
 2) กำรมีส่วนร่วมสนบัสนุนทุน (Financial contribution)  
 3) กำรมีส่วนร่วมในฐำนะกรรมกำร (Membership on Committees)  
 4) กำรมีส่วนร่วมในฐำนะผูน้ ำ (Position of leadership)  
 5) กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ (Decision making)  
 6) กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักำร (Implementation)  
 7) กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
 8) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation)  
 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ หรือในกำรปฏิบติักำร หรือผลประโยชน์ต่ำง ๆ นั้น ประชำชนในพ้ืนท่ีใหค้วำมส ำคญักบั
กำรมีส่วนร่วมท่ีแตกต่ำงกนั ข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีเคำรพนบัถือ โดยสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำวว่า “ชาวบ้าน
ยอมรับการตัดสินจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา เช่น กรณีการไปรับรองในเร่ืองต่าง ๆ 
จนเกิดปัญหาไม่ไว้ใจกัน ในระหว่างคู่กรณี เน่ืองจากการผิดค าพูดต่อกันศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบางปลา ก็จะประสานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีมีกรณีพิพาทกัน เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทกัน 
เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาจะเป็นผู้ประสานงานให้” 
 2. ปัญหาด้านการปฏบิัตงิาน 
 ในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น ประชำชนในพ้ืนท่ีไม่ค่อยใหค้วำมเคำรพต่อผลกำรตดัสินของคนในพ้ืนท่ีมำกนกั 
โดยเห็นวำ่คนท่ีมำจำกส่วนกลำงหรือหน่วยงำนอ่ืนนั้น มีควำมน่ำเช่ือถือมำกกวำ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึงกล่ำว
วำ่ “ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตรงท่ีชาวบ้านยอมรับการตัดสินจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลา เช่น กรณีการไปรับรองในเร่ืองต่าง ๆ จนเกิดปัญหาไม่ไว้ใจกัน ในระหว่างคู่กรณี เน่ืองจากการผิดค าพดูต่อกัน” 
 ผูท่ี้มีขอ้พิพำทส่วนมำก จะใหค้นท่ีมีอ ำนำจสูงกวำ่กดดนักำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูน้อ้ย เพื่อท่ีตนจะไดผ้ลประโยชน์
มำกข้ึนกวำ่ท่ีควรจะเป็น เช่น กำรบุกรุกแนวเขต สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึงกล่ำววำ่ “ส่วนมากจะจบได้ ไม่ไปถึง
อ าเภอ ส่วนน้อยท่ีจะมพีวกดันทุรัง พวกท่ีคิดว่าตัวเองมเีพาเวอร์ แล้วกร้็องเรียน บางทีว่ิงไปหาผู้หลกัผู้ใหญ่ให้ลงมาคุย ติดต่อหรือ
โทรศัพท์มา แต่เรากใ็ห้เหตผุลว่า กต้็องด าเนินการตามข้อเท็จจริง” 
 3. ปัญหาด้านบุคลากร 
 ในดำ้นปัญหำกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีอ ำนำจนั้น มีปัญหำดำ้นบุคลำกรอยูห่ลำยดำ้น เช่น บุคลำกรขำดควำมรู้ใน
เร่ืองกฎหมำยท่ีตอ้งปฏิบติั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญั กล่ำววำ่ “เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาจะเป็นผู้
ประสานงานให้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้า  โดยเฉพาะโครงการด้านกฎหมาย จึงท าให้
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึน้” 
 จะเห็นไดว้ำ่ ควำมรู้ของผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หรือกำรสมำนฉันทน์ั้นส ำคญัมำก โดยบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ี
ในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทส่วนใหญ่ จะเป็นก ำนันหรือผูท่ี้ทุกคนให้ควำมเคำรพ แต่บุคคลเหล่ำน้ีมีควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องน้อยมำก จึงควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในกำรอบรม ให้ควำมรู้  
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรขจดัขอ้พิพำทได ้นอกจำกปัญหำกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีแลว้ยงัมีปัญหำดำ้นบุคลำกร ซ่ึงไม่พียงพอต่อกำร
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ปฏิบัติงำน ส่งผลให้ไม่อำจอ ำนวยควำมเป็นธรรมได้อย่ำงรวดเร็วและทัว่ถึง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญั กล่ำวว่ำ “บุคลากรไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถระงับข้อพิพาทได้ กรณีความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้นิติกร” 
 ฉะนั้น กำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเป็นส่วนส ำคญัมำก ชุมชนควรมีกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนอ่ืน เช่น 
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกปั้ญหำในเร่ืองนั้น เช่น ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มหรือสำธำรณสุข ควรจะให้สำธำรณสุข
จงัหวดัเป็นผูรั้บผิดชอบ หรือหำกชุมชนมีขอ้ตกลงควำมร่วมกบัมหำวทิยำลยั สำมำรถน ำองคค์วำมรู้จำกอำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัไป
ใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำได ้เป็นตน้  
 4. ปัญหาด้านทรัพยากรและงบประมาณ 
 ปัญหำดำ้นงบประมำณเป็นปัญหำท่ีส ำคญัในทุกชุมชน ซ่ึงในชุมชนน้ีมีงบประมำณท่ีไม่เพียงพอ โดยหน่วยงำนรัฐจะให้
งบประมำณมำอยำ่งจ ำกดั จะด ำเนินกำรท ำอะไรตอ้งมีแผนงำนท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็นหลกั สอดคลอ้ง
กบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำววำ่ “งบประมาณไม่ครอบคลมุถึงอย่างไรมนักม็ีปัญหาในด้านงบประมาณอยู่
แล้วทุกท่ี ท้องถ่ินกใ็ห้มา แต่ส าหรับการท าตามแผน การแก้ไขของชุมชนเป็นแนวทางหลกัซ่ึงแต่ละหมู่บ้านได้ท าการประชุมและ
ท าความเข้าใจว่า ทุกหมู่บ้านจะต้องมีแผนการพัฒนา ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีแผนกจ็ะไม่สามารถท างานได้ ตัวอย่างเช่นจะท าถนนเส้น
ใดเส้นหน่ึงถ้าไม่อยู่ในแผนกไ็ม่สามารถท าได้” 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] ซ่ึงกล่ำววำ่ องคป์ระกอบขององคก์รชำวบำ้นเป็นกลุ่มชุมชนท่ี
มีอุดมกำรณ์ร่วมกนัมีเป้ำหมำยและวตัถุประสงคร่์วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเนน้กำรมีเป้ำหมำยร่วมหรือผลประโยชนร่์วม 
ตอ้งค ำนึงถึงกำรประสำนงำน กิจกรรมและงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือวเิคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการยุตข้ิอพพิาทในชุมชนแบบมส่ีวนร่วมในพื้นทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 รูปแบบกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนของต ำบลบำงปลำในเร่ืองกำรยติุขอ้พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรือกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีจะส่งผลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยดีท่ีสุดนั้นควรจะให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงกฎหมำย ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำยแพง่หรือกฎหมำยอำญำ หรือแมแ้ต่กฎหมำยท่ีดิน จะส่งผลใหแ้ต่ละฝ่ำยไม่กระทบสิทธิ
และหนำ้ท่ีซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นกำรแกไ้ขปัญหำไดเ้บ้ืองตน้อีกทำงหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทควำมวิจยัของวรรณีศำ สีฟ้ำ [8] ท่ีวำ่
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของบุคคลนั้น มีควำมสมัพนัธ์กบัระดบัของกำรมีส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญั 
กล่ำววำ่ “เน่ืองจำกประชำชนในชุมชนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำค่อนขำ้งมีมำก ควำมคิดจึงแตกต่ำงกนัออกไป เช่น ไม่รับ
ฟังเหตุผล เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ดังน้ัน จากกรณีดังกล่าวถ้าประชาชนควรได้รู้กฎหมายมากขึน้ จะลดกระบวนการไกล่
เกลีย่ข้อพิพาทได้ รูปแบบ การจัดการท่ีดี ควรจะให้ชาวบ้านได้มคีวามรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิและหน้าท่ีของตนเองเพ่ือการ
ด ารงชีวิตท่ีดีและมคีวามสุข” 
 เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ หำกประชำชนทุกคนพอรู้กฎหมำยจะไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น จะทรำบว่ำอะไรควร 
อะไรไม่ควร อนัเป็นกำรป้องกำรกำรเกิดขอ้พิพำทไดอี้กทำงหน่ึง อีกประกำรหน่ึงท่ีส ำคญั คือ กำรประสำนกบัหน่วยงำนส่วนกลำง
เขำ้ร่วมในกำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อนัเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือน ใหก้ำรมีส่วนร่วมในชุมชนยุติขอ้
พิพำทไดง่้ำยข้ึน เพรำะคนในชุมชนใหค้วำมเคำรพและเกรงใจ  
 อีกประกำรท่ีส ำคญั ท่ีจะท ำใหง้ำนยติุธรรมชุมชนเกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด คือกำรท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเชิญหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบในกำรแกไ้ขปัญหำในเร่ืองนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกนั หรือแกไ้ขปัญหำร่วมกนั จะท ำใหข้อ้พิพำทยติุลงได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนเขียนของถวลิวดี บุรีกลุ [9] กล่ำววำ่ กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีตอ้งใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมนั้นตอ้งง่ำยไม่
ซับซ้อน และทุกคนจะสำมำรถท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำได ้และสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัท่ำน
หน่ึง กล่ำวว่ำ “เรียกทุกส่วนมา เชิญคณะกรรมการประปา กองทุนหมู่ บ้าน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อสม. กลุ่มแม่บ้าน 
รัฐวิสาหกิจชุมชน เพ่ือคุยกันว่าจะท าอะไรแก้ไขปัญหาอะไร มีงบประมาณท่ีบริหารจัดการหมู่ บ้านเท่าไร ประปาหมู่ บ้านกใ็ห้ 
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อบต. สร้าง แต่เราดูแล เก็บค่าน า้ แล้วเงินก็อยู่ภายในชุมชนในหมู่ บ้านเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กรรมการหมู่ บ้านก็ประชุมกับท่าน
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านกเ็อามาคุยกัน” 

 จะส่งผลให้แกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงตรงประเด็น ชำวบำ้นไดรั้บประโยชน์ และเป็นกำรมีส่วนร่วม ในกำรแกไ้ข
ปัญหำกนัอยำ่งแทจ้ริงและยัง่ยนื ชุมชนจะพึ่งพำตนเองได ้

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักฎหมำยเบ้ืองตน้ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ ำวนัให้กบัประชำชนเพ่ือให้
รู้สิทธิและหนำ้ท่ีของตน และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ำรยติุขอ้พิพำทมีประสิทธิภำพ 
 2. ควรจดัสรรงบประมำณใหเ้พียงพอใหก้บัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำก
ตอ้งมีกำรประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยในกำรแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำท 
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