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 เทคนิคการเจรจาและระงบัข้อขดัแย้งทางธุรกจิ     

                              ให้เกดิประสิทธิภาพ 



ที่ตั้งของโรงเรียน :  
99/27 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 043-242611 
อีเมล์ : rucschool@gmail.com 
website : www.rucschool.com 

     LEADERSHIFT  v/s LEADERSHIP  ผู้น ำ น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

      JUST  PEACE = Justice + Peace: สันติธรรม= สันติภาพ+ยุติธรรม 

   RUC = Reconciliation with Understanding Communication 
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ความคาดหวงั 
Hope/Expectation 

ความกลวั Fear 



Expectation between the two persons 

ความคาดหวงัที่ต่างกนัระหว่างสองคน 

Expectation and the real situation 

ความคาดหวงักบัความเป็นจริง 



TRUST v/s MISTRUST 

ความไว้วางใจ v/s ความไม่ไว้วางใจ 

EXPECTATION & BEHAVIOR 

ความคาดหวัง & พฤติกรรม 



พฤติกรรมที่ต า่กว่าความคาดหวงั = ความไม่ไว้วางใจ 
Behavior that does not meet 

expectation = 
MISTRUST 

พฤติกรรมทีต่รงกบัความคาดหวงั = ความไว้วางใจทีพ่อรับได้ 

Behavior that meets expectations = 

ACCEPTABLE LEVEL of TRUST 



พฤติกรรมทีด่เีกนิความคาดหวงั = ความไว้วางใจที่ยัง่ยนื 

Behavior that exceeds expectation = 
Sustained TRUST 

พฤติกรรมที่เกนิความคาดหวงั + ความสัมพนัธ์ที่
เกือ้หนุนกนั = ความไว้วางใจที่จงรักภักดี 
Behavior that exceeds expectation + a supportive relationship =  

LOYAL TRUST 



Fear ความกลวั 
• Don’t Fear To Negotiate 

• อย่ากลวัการเจรจา 
• Don’t Negotiate With Fear 

• แต่อย่าเจรจาด้วยความกลวั   

• Negotiation is not Bargaining 

• การเจรจาไกล่เกลีย่ ไม่ใช่ การต่อรอง และ  ไม่ใช่ การเกลี้ยกล่อม 

• Mediator’s role in Mediation is not “Judge’s role”  

• คนกลางที่ท าหน้าที่ไกล่เกลีย่คนกลาง ไม่มหีน้าทีช้ี่ถูกผดิ และไม่มี
หน้าที ่ตัดสินว่าควรจะหาทางออกอย่างไรดี  
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การจัดการกบัความขัดแย้ง 
Approaches to conflict 

  

 

 

 

 

(Based on Ury, Brett and Goldberg, 1988) 

การจดัการ
Approach 

อ านาจ 
Power 

สิทธิ 
Rights 

จุดสนใจ/ 

ความต้องการ 
Interests 

ยุทธศาสตร์ 

Strategy 

ทกัษะส าคัญ

Key Skills 

ผลลพัธ์ 

Outcome 

ความเป็นเจ้าของ 

Ownership 

ความสัมพนั ธ์

Relations 

การบีบบงัคบั 
Coercion 

การใชอ้ านาจควบคุม 
Control of instrument  

of power 

แพ-้ชนะ 
Win-Lose 

ต ่าในผูแ้พ ้
Low for loser 

ท าลาย 
Damaging 

ท าลาย 
Damaging 

การตดัสินคดี 
Adjudication 

อนุญาโตตุลาการ 
Arbitration 

สูง 
High 

การเจรจาไกล่เกลีย่คน

กลาง 
Mediation 

การเจรจา 
ไกล่เกล่ีย 
Negotiation 

การเจรจาที 

ละฝ่าย Conciliation 

การเอือ้ 

กระบวนการกลุ่ม 
Facilitation 

การส่ือสาร 
Communication 

ความรู้ด้านกฎหมาย 
Knowledge of the law 

ศกัยภาพท่ีจะท าลาย 

Potentially 

damaging 

ชนะ-ชนะ 
Win-Win 

ชนะ-ชนะ 
Win-Win 

แพ-้ชนะ 
Win-Lose 

ชนะ-ชนะ 
Win-Win 

ชนะ-ชนะ 
Win-Win 

แพ-้ชนะ 
Win-Lose 

ต ่าในผูแ้พ ้
Low for loser 

ต ่าในผูแ้พ ้
Low for loser 

สูง 
High 

สูง 
High 

สูง 
High 

ศักยภาพที่จะเสริมสร้าง 
Potentially 

Enhancing 

ศักยภาพที่จะเสริมสร้าง 
Potentially 

Enhancing 

ศักยภาพที่จะเสริมสร้าง 
Potentially 

Enhancing 

ศักยภาพที่จะเสริมสร้าง
Potentially 

Enhancing 

ความรู้ด้านกฎหมาย 
Knowledge of the law 

การส่ือสาร 
Communication 

การส่ือสาร 
Communication 

การส่ือสาร 
Communication 
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ACTIVE 

LISTENING  

การฟังอย่างตั้งใจ 

VANCHAI   VATANASAPT:2546 
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1. ไม่พดูขณะฟัง 
2. สบตา 
3. พยกัหนา้ , ส่งเสียง  เออ! ออ! 
4. PARAPHRASING (Substance + Feeling) การกล่าวทวน 
(เน้ือหาและความรู้สึก) 
5. ถามค าถาม / ตอบค าถาม 

VANCHAI   VATANASAPT:2546 

เข้าใจ ใส่ใจ 



1. Identify feeling   พจิารณา “ความรู้สึก” 

2. Asses Intensity ประเมิน “ความรุนแรง” ของความรู้สึก 

3. Select appropriate “feeling” word   
    เลอืกความรู้สึกที่เหมาะสม 

4. Phrase the message   เรียบเรียงค าพูดจากค าที่เลอืก 



ท าไมการประกนั จึง ส าคญั 

• การประกนัท าให้ธุรกจิ ด าเนินต่อไปได้ 

• ธนาคารและผู้ให้กู้ยมืเงินต้องการหลกัประกนั 

• การประกนัเป็นข้อก าหนดทีบ่ังคบัให้ท าประกนัในบางกรณี บางประเทศตาม
กฎหมาย 

• การประกนัสร้างความม่ันคงให้กบัครอบครัวและธุรกจิ 

• การประกนัช่วยให้เกดิความสุขทางใจ 

• การประกนัช่วยคุ้มครองธุรกจิ ขนาดเลก็ 

• การประกนัเป็นส่ิงทีถู่กต้องทีพ่งึกระท า  
• 7 Reasons Why Insurance is Important : ART JOSETTI   HNI Account Executive 

 

 



ท าไมการประกนัชีวติจึงส าคญั 

• ถ้ามีคนอืน่ต้องพึง่การเงินจากเรา 

• ถ้าเราเป็นหนีเ้งินทองกบัใคร 

• ถ้าเราต้องเช่าทีพ่กัเพือ่อยู่อาศัย 

• เมื่อคุณต้องท างานเลีย้งตวัเอง 



ประวตัิ การประกนัชีวติ 
• การประกนัชีวติในยุโรป ไม่ได้เกดิขึน้จนกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 

• ยกเว้น องักฤษ เร่ิมปลายศตวรรษที่ 17 ท่ีเจ้าของธุรกจิเดนิเรือ นายหน้า และผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
มาประชุมกนัที่สมาคมประกนัการเดนิเรือที่ Lloyd’s coffeehouse  ในมหานครลอนดอน เพือ่
พจิารณาการท าประกนั ว่าเรือเดนิสมุทร และสินค้าจะกลบัมาปลอดภัยไหมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ความเกีย่วพนัระหว่างธุรกจิกบัการประกนัชีวติ แม้แต่ พนันว่านักรบจะกลบัมาจากสนามรบโดย
ปลอดภัยไหม เมื่อมีกฎหมายออกมาในปี ค.ศ. Assurance Act     (มีผู้เรียกว่า Gambling Act) ที่
ออกมาห้ามประกนัชีวติของคนที่ไม่ได้เกีย่วพนั ต้องเป็นการประกนัส าหรับบุคคลที่มี insurable 
interest หรือของผู้เอาประกนัเท่าน้ัน 

• ในสหรัฐอเมริกา การประกนัชีวติได้รับการต่อต้านด้านวฒันธรรมอย่างรุนแรง แต่ปัจจุบันได้พฒันา 
ให้ค าว่า insurable interest ที่ยอมให้หมายถึงบุคคลอืน่ที่มีความเกีย่วโยงกนัทางเศรษฐกจิ Holmes 
ได้อธิบายต้องไม่ให้กลายเป็น “death bet” ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ยอมรัยไม่ได้ 

• แม้ในปัจจุบันความพยายามที่จะท าให้เร่ืองนีค้ลีค่ลาย กย็งัไม่ได้ท า ในขณะที่ Wall Street ยงัเร่งให้
เกดิ ‘death bond trade’ ดูเหมือนในอเมริกาเราก าลงักลบัไป  

• ค าถามคอื เราจะมีวิธีคดิและการท าประกนัที่ดีกว่าแนวคดิเดมิเดมิได้ไหม ? 

 Michael J. Sandel : What Money Can’t Buy 



Flatland and Spaceland เมืองแผ่นดินราบ และเมืองแผ่นดินนูน of Edwin Abbot                       
since 1884 

The Empathy Factor ปัจจัย สมารมย์ by Marie R. Miyashiro 

Mr. Square and Mrs. 
Line with two sons 
name Hexagons in 
Flatland 

Madam Sphere a three 
dimensional-ball-shaped 
object from Spaceland 
try to describe the third 
dimension 

In Workplace we only use Thinking and Doing-A Two-
Dimensional Approach in a Three-Dimensional World                                                          
ในท่ีท ำงำน เรำท ำแค่ สองมิต ิคือ “คิด” และ “ท ำ”ใน ดนิแดน สำมมิต ิอะไรคือมิตท่ีิ3 

How can Architect students of KKU explain 
the renovation of the building to the blinds                       
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกแบบ กำร
ปรับปรุงอำคำรให้กับ โรงเรียนสอนคนตำบอด เขำ
ควรจะอธิบำย อย่ำงไร ให้ครูและนักเรียน ท่ีตำบอดได้
ทรำบ ถงึ แบบแปลนท่ีเปล่ียนไปใหม่ 

เมือ่นายส่ีเหลีย่มแต่งงานกบั
นางเส้นตรง มลูีกคอื หก
เหลีย่ม ในแผ่นดนิพืน้ราบ 

นางลูกบอล จากแผ่นดนินูน 
พยายามอธิบาย มิติท่ีสาม 

Blind / Tone deaf 
ตาบอด หูบอดโทนเสียง   

Mind Blindness  

Empathy blindness 

ความ ใจบอด 
ความไม่เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มิติที ่3 / 3rd. Dimension 

Feeling/ Emotion 

ความรู้สึก / อารมณ์ 



สุนทรียปรัศนี สป. / Appreciative Inquiry : AI 
Problem Solving 

• Root Causes of the Problems 

(Route Cause Analysis :RCA) 

• Problem Solving 

 

Appreciative Inquiry 
• Root Causes of Success (RCS) 
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• Question to find the 
Mistake in human 

• SWOT : Strength, Weakness, 
Opportunity, Threat 

• Retributive Justice 
• Arrogance 

• Debate 

• Appreciative Inquiry 

• Question to find the Best in 

human / in Organization/in 

Community 

• SOAR : Strength, Opportunity, 

Aspiration, Result. 

• Restorative Justice 
• Sufficiency 

• Dialogue/ Deliberative Dialogue 

• Right/ Wrong /Win-Lose • Win/ Win 

• Look into the Past Wrong 

• Situation Blaming 

• Look into the Future Promise 

• Situation Awareness/Recurrent 

training 



สุนทรียปรัศนี สป. / Appreciative Inquiry : AI 
Problem Solving 

• Root Causes of the Problems 

(Route Cause Analysis :RCA) 

• Problem Solving 

 

Appreciative Inquiry 
• Root Causes of Success (RCS) 
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• Question to find the 
Mistake in human 

• SWOT : Strength, Weakness, 
Opportunity, Threat 

• Retributive Justice 
• Arrogance 

• Debate 

• Appreciative Inquiry 

• Question to find the Best in 

human / in Organization/in 

Community 

• SOAR : Strength, Opportunity, 

Aspiration, Result. 

• Restorative Justice 
• Sufficiency 

• Dialogue/ Deliberative Dialogue 

• Right/ Wrong /Win-Lose • Win/ Win 

• Look into the Past Wrong 

• Situation Blaming 

• Look into the Future Promise 

• Situation Awareness/Recurrent 

training 



การแก้ปัญหาร่วมกนั 

                      ในประเดน็เร่ืองของ “คน” 

แต่            ในประเดน็ของ “ปัญหา” 

VANCHAI   VATANASAPT:2546 



Cortisol & Norepinephrine = 

Agrression 
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Behavior
พฤติกรรม 

Perception of other
มุมมองของคนอ่ืน 

Perception of Relationship
มุมมองในสัมพนัธภาพ 

 

Behavior 

พฤติกรรม  

 

Perception of other 

มุมมองของคนอ่ืน  

 

Perception of 

Relationship 

มุมมองในสัมพนัธภาพ 

The Spiral of Negativity วงแหวนความคดิเชิงลบ 
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GROUND RULES 

กฎกติกาพืน้ฐาน 

VANCHAI   VATANASAPT:2546 



กติกา 
• มองอดีตเป็นบทเรียน  มองไปข้างหน้า มาฝันร่วมกัน 

• “ฟัง” กันอย่างตัง้ใจ ไม่ชีห้น้าด่ากัน  
• แยกคนออกจากปัญหา นุ่มนวลในเร่ืองของคน และ เอาจริงเอาจังในประเด็นของ

ปัญหา 
• ใช้การระดมสมอง  เสนอความคิดแล้ว ยังไม่ต ิต้ังแต่ต้น ให้ทุกคนมีโอกาส ได้แสดง

ความเหน็ให้ได้มากที่สุดก่อน 
• หากเหน็ต่างให้จดไว้ว่าเหน็ต่างเร่ืองอะไร หรือถูกพาดพงิเร่ืองอะไร รอจนถงึ ล าดับ

ที่ผู้ที่เหน็ต่างหรือถูกพาดพงิจะต้องพูด ถ้าพดูทนัทจีะกลายเป็นดีเบทหรือโต้เถียง 
ไม่ใช่สานเสวนา 

• เหน็ต่าง ไม่ต้องเป็นศัตรูกัน 

• การตัดสินใจ ใช้ ฉันทามต ิไม่ยกมือ ถ้าไม่จ าเป็น 



Why 

To be  heard ต้องการให้ได้ยนิ  

Empowering เพิ่มอ านาจต่อรอง 





เสียงท่ีหายไปจากบรรดานกัตอ่สู้ เพ่ือสิง่แวดล้อม 

ผูน้ ำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
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Interests VS. Positions 
ระหว่างจุดสนใจ กบัจุดยนื 

B B 
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ค ำจ ำกดัควำมค ำท่ีส ำคญั 

จุดสนใจหรือความต้องการ (Interest) คอื ความจ าเป็น, ความหวงั, 

ความกลวั, ความห่วงกงัวล, ความปรารถนาทีอ่ยู่เบือ้งหลงั จุดยนื 
จุดยนื (Position) คอื ทางออกที่เหมาะสมของข้อพพิาทในสายตา
ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือ คอื ค าตอบที่แต่ละฝ่ายมี  
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การเจรจาไกลเ่กลี่ย (Negotiation) คือ 

 การเจรจาไกลเ่กลี่ย คือ กระบวนการ

แกปั้ญหาระหว่างบคุคลตัง้แต่สองคนข้ึนไปซ่ึง

สมคัรใจมาเจรจาในเรือ่งของความแตกต่าง

เพ่ือพยายามท่ีจะน าไปส ูก่ารตดัสินใจรว่มกนัใน

ประเด็นท่ีมีความกงัวลดว้ยกนั 

การเจรจาไกลเ่กลี่ยคนกลาง (Mediation) คือ 

 การเจรจาไกลเ่กลี่ยท่ีอาศยับคุคล หรอื กล ุม่

บคุคลท่ีเป็นกลาง 
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Interest-based Negotiation 
not Position-based 

การเจรจาโดยยดึจุดสนใจ
หรือประโยชน์ร่วม ไม่ใช่

จุดยืน 
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Principled Negotiation 
การเจรจาที่มีหลกัการ 

• Separate people from the problem 

• แยกคนออกจากปัญหา 
• Focus on interests not positions 

• มุ่งประเด็น จดุสนใจหรือความต้องการไม่ใช่จดุยนื 
• Invent options for mutual gain 

• สร้างทางเลือกหลายทางเพือ่พจิารณาผลประโยชน์ร่วม 
• Insist on using objective criteria to measure fairness of outcomes 

• มุ่งทีจ่ะให้มีการใช้เกณฑ์ที่วัดได้ในการวัดทางออกอย่างยติุธรรม 
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Interests VS. Positions 
ระหว่างจุดสนใจ กบัจุดยนื 

B B 
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กรณทีีส่อง 
 ณ  ชุมชนแห่งหน่ึง มีโรงงานท าเคร่ืองส าอาง  และ
องค์กรมูลนิธิเด็กดูแลศูนย์เด็กอยู่  วันหน่ึงทั้งสององค์กร คือ
มูลนิธิฯ และโรงงานได้ไปที่ร้านขายผลไม้ซ่ึงมีอยู่ร้านเดียว
จ าหน่ายผลไม้ที่ทั้งสององค์กรต้องการทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน  
ผู้ที่มาซ้ือต่างฝ่ายต่างไม่ยอม อ้างเหตุผลต่างๆ ว่าต้องซ้ือเอา
ผลไม้น้ันไปทั้งหมดให้ได้ 
 
 ถ้าท่านเป็นพ่อค้าอยู่ท่านจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 
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Vanchai Vatanasapt 2546 ประเภทของความขดัแยง้ Types of 

Conflict 

VALUES 
ค่านิยม 

ยากต่อการเจรจา 
Hard to Negotiable 

  STRUCTURE 
 โครงสร้าง 

DATA 
ขอ้มูล 

เจรจาได ้
Negotiable 

INTERESTS 
ผลประโยชน ์

RELATIONSHIPS 
ความสัมพนัธ์ 
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PUBLIC HEARING 

ประชาพจิารณ์ 



มีอะไรผิดหรือ-  การปรึกษาหารือ  : น้อยไป  ช้าไป 

 -  การเลือกที่ตัง้       :  เกณฑ์การหาที่ตัง้ไม่ดูถงึ                            
“ค่านิยม” ของประชาชน  

 -  ประชาชนต้องการ ก ากับดูแล อะไรกต็ามที่ 
        เกดิขึน้ในชุมชนของเขา  (ปัจจุบันควบคุมโดย 
        เจ้าของโครงการและผู้มีอ านาจ) 
 -  ขาด ทุน สนับสนุนในการมีส่วนร่วม 
 -  ขาด “ความไว้วางใจ” (Trust) 

 -  ขาด “นโยบาย” ที่จะจัดการกับของเสียที่ 
        ชัดเจน 





มีอะไรที่ควรจะท าให้ถูกต้อง-  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 -  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 -  ให้เลือก กลุ่มอสิระ แทน เจ้าของโครงการ  

        เพื่อก ากับดแูละกระบวนการ 

 -  ใช้วิธีสร้างความร่วมมือ /การเป็นหุ้นส่วน 

        ในการท างาน 

 -  สร้าง ความไว้วางใจ (Trust) โดยร่วมมือกัน 

        พจิารณาจากข้อเทจ็จริง 





There is significant overlap between  

The principles and tools for conducting  

Public Participation and Conflict  

Resolution. 

ในการด าเนินการ “การมส่ีวนร่วมของประชาชนและ การ

แกปั้ญหาความขัดแยง้” มคีวามเหมอืนกันที ่ส าคัญทัง้

หลกัการและเคร่ืองมอื 

 

Resolve Inc and 

International Partner, 2000 
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แกนน าชุมนุมประทว้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ไออาร์พีซี เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ุ 2550  



ชาวบ้านร่วมกนัชุมนุมประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหิน       
ไออาร์พซีี เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ุ 2550  
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Meaningful Public Participation 
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย/หรืออย่างแท้จริง 

• มีส่วนร่วม ท่ี ฉนั ไดมี้ส่วน รับรู้ และ เข้าใจ ต้ังแต่ต้น  

• มีส่วนร่วม แลว้ น าไป สู่การตัดสินใจ โดยน าส่ิงท่ีฉันห่วงไป
ประกอบการพิจารณา และ แสดงให้สาธารณะชนได้รับรู้ เหตผุล
ของการตัดสินใจ 

• มีส่วนร่วม ท่ี ฉนัสามารถ ร่วมตัดสินใจ กรณีกระทบต่อวิถีชีวิตฉัน 
หรือ กระทบปากท้องฉัน 



ความต่อเน่ืองของการมส่ีวนร่วม 
Participation Continuum 

ขอ้มูล 
Information 

ปรึกษาหารือ 
Consultation 

เจรจา 
Negotiation 

ลงประชามติ 
Referendum 

Decide and 
 Inform 

ตัดสินใจแล้ว 
แจง้ใหท้ราบ 

Educate 
ใหค้วามรู้ 

Gather 
Information 
รวบรวมขอ้มูล 

Consult on  
Reactions 
ปรึกษา 

ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

Define Issues 
พิจารณา 
ประเดน็ 

Delegate 
กระจายอ านาจ 
สู่ประชาชน 

Seek 
Consensus 

แสวงหาฉนัทามติ 
(ร่วมตดัสินใจ) 

Test Ideas. 
Seek Advice 

ตรวจสอบความเห็น 
 ค  าแนะน า 

Purpose วตัถุประสงค ์

Some Applicable Methods : วธีิการบางชนิดท่ีใช ้: 
Position Papers  เอกสารเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

Discussion Forums เปิดอภิปราย 
Public Hearings ประชาพิจารณ์ 

Opinion Surveys ส ารวจความคิดเห็น 
Written Briefs บทสรุป บนัทึกยอ่ 

Task Groups คณะศึกษา 
Workshop สัมมนา 

Advisory Committees กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
Joint Processes กระบวนการร่วมกนั 

Increasing Expectations          เพ่ิมความคาดหวงั 
Increasing Commitment          เพ่ิมความยดึมัน่ผกูพนั 



ท าโครงการไฟฟ้า 

 

ท าโครงการก าจดัขยะ 

 

พลงังาน 

 

ขยะ 

 

ตระหนกัถึงปัญหา 

 

วางแผนแกปั้ญหา 

 

  

 
ส ารวจเขตท่ีตั้ง 

 
จดัหา/ ซ้ือท่ีดิน 

 

จดัหาท่ีดิน 

 

ท า EIA 

 
ผา่น EIA 

 

ไม่ผา่น ? 

 
ประชาพิจารณ์อยา่งเป็น

ทางการ 

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

 เร่ิมโครงการ 

 ด าเนินโครงการ 

 

ไม่ท า 

 

? ร่วมรับรู้ปัญหา ? 

 

? ร่วมคิดแกปั้ญหา ? 

 

? ร่วมจดัหาท่ีตั้ง ? 

 
? ร่วมพิจารณาบริษทัท่ีปรึกษา ? 

 
ร่วมตรวจสอบ 

 
เสนอความเห็นอยา่ง 

เป็นทางการ 

 
ติดตามตรวจสอบ 

 
ติดตามตรวจสอบ 

 

กระบวนการประชาพิจารณที์ข่าดการมีส่วนร่วม 
 

 

อย่างแทจ้ริง ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

 

 

 

 
ด าเนินการโดยรฐั/ผูม้ีอ านาจ/ผูพ้ฒันา 

 

 

 

  

 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 



Value of Public Participation continued 

คุณค่าของกระบวนการมส่ีวนร่วม 
- 

• ”Minimizing cost and delay   การลดความสูญเสีย และความล่าช้า 
 

การตัดสินใจฝ่ายเดียว 

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

ระยะพิจารณาหาปัญหา การตดัสินใจ 
ช่วงการน าไปปฏิบติั 

ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาของการลงทุนในการมีส่วนร่วม 
สิน้เปลืองน้อยกว่า เม่ือเปรียบเทยีบ กับ การต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายหากขาดการมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้น James Creighton: Manual 

of Public Participation 



เนือ้หา (Substance) 

 

 

 

 

 

วธีิการ (Procedure)   ความสัมพนัธ์   

                                                      (Relationship) 

สามเหลีย่มความก้าวหน้าของการจัดการความขัดแย้ง 
 

Gregg B. Walkers 

Oregon State University 



PUBLIC HEARING 

ประชาพจิารณ์ 
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  SYNDROME D - A - D 
 
    Decide            Announce         Defend 
    ตัดสินใจ  ประกาศ     ปกป้อง 
 

Go slow to go fast 
 
 

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 

กลุ่มอาการ 

Go fast to go   sloooo…w 

กลุ่มอาการ คุณพ่อรู้
ดี 
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Meaningful / Authentic/ Genuine Public Participation 
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย/หรืออย่างแท้จริง 

• มีสว่นร่วม ท่ี ฉนั ได้มีสว่น รับรู้ และ เข้ำใจ ต้ังแต่ต้น  

• มีสว่นร่วม แล้ว น ำไป สู่กำรตัดสินใจ โดยน ำส่ิงทีฉ่นัห่วงไปประกอบกำรพิจำรณำ และ 
แสดงให้สำธำรณะชนได้รับรู้ เหตผุลของกำรตดัสินใจ 

• มีสว่นร่วม ท่ี ฉนัสามารถ ร่วมตัดสินใจ กรณีกระทบต่อวิถีชีวิตฉนั หรือ กระทบปำกทอ้งฉนั 



การโต้แย้ง 

Debate 

การสานเสวนา 

Dialogue 

การสานเสวนาหาทางออก 

Deliberation 

แข่งขัน 

โต้แย้ง 

สนับสนุนความเหน็ของเรา 

แลกเปลี่ยน 

อภิปราย 

สร้างสมัพนัธ์ 

ชัง่น า้หนกัด ู

เลือก 

ตดัสินใจเลือก 

หาเสียงข้างมาก 

ชักจูงใจ 

พยายามเจาะลึกลงไป 

โครงสร้างแน่นตงึ 

พูดแสดงออก 

โดยปกตริวดเร็ว 

ท าความชัดเจน 

ชนะ / แพ้ 

ท าความเข้าใจ 
แสวงหาความเข้าใจ 
เช่ือมเข้าหากนั 

โครงสร้างหลวม ๆ 
ฟัง 
โดยปกติใช้เวลา 
ท าความชดัเจน 

ไมต่ดัสินใจ 

แสวงหาจดุทบัซ้อน 

แสวงหาความเหน็ร่วม 

ตีกรอบเพ่ือตดัสินใจเลือก 

โครงสร้างยืดหยุน่ 

เรียนรู้ 
โดยปกติใช้เวลา 
ท าความชดัเจน 

หาความเห็นร่วม 
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การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง โดยใชก้ารประชา
เสวนา โตะ๊กลม กรณีความขดัแยง้การวางท่อแก๊ซ 

พม่าไทยยาดาน่า 

ปตท 

ชาวอนุรักษก์าญจณ์ และ
องคก์รพฒันาทอ้งถ่ิน(NGO) 
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CONFLICT 

 

ความขัดแย้ง 
How many people working together can create CONFLICT ? 

คนต้ังแต่กีค่น อยู่ด้วยกนัจะขดัแย้งกนั? 
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NO PROBLEM NO 

PROGRESS 

“ท่ีใดไม่มปัีญหา ท่ีน่ันไม่มีความก้าวหน้า” 
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MYTHS 

 • We are relaxed, 

comfortable people who 

can always smooth 

things over 

• Nice people don’t fight 

• We are so “right” 

together, that we will 

live happily ever after 

• When people fight a lot 

they have a shaky 

relationship 

• Fights are the result of 

personality traits or 

psychological problems 
 

 

 
66 

 
ความเช่ือที่ ผิดๆ 

• เราเป็นคนท่ีผอ่นคลายสบายใจพอเพียง ซ่ึงสามารถท่ี 
จะท าให้ทุกๆ ส่ิงเรียบร้อยได้ ? 

• คนนิสัยดจีะไม่ทะเลาะกนั 
• เราต่างกเ็ป็นคู่ท่ี “ใช่” อยูด่ว้ยกนั ซ่ึงเราจะมีความสุข

ด้วยกนัตลอดไป? 
• เม่ือคนเราทะเลาะกันมากๆ พวกเขากจ็ะมี

ความสมัพนัธ์ท่ีเปราะบาง ? 
• การทะเลาะกนัเป็นผลจากบุคลิกภาพท่ีเป็นลกัษณะ

จ าเพาะหรือเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต ? 
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TAKING RESPONSIBILITY 

 
• Fights don’t just happen, like 

tornados or floods. They are 

the result of behaviors we 

engage in that bring about 

painful escalation. 

• There are skills involved in 

having a “good” fight, a fight 

that clarifies issues without 

hurting the relationship 

• How we fight determines 

whether our efforts drive a 

wedge between us or bring us 

closer together 
 

 
 

67 

 
การแสดงความรับผดิชอบ 

• การทะเลาะกนัไม่ใช่เพิ่งจะเกิดข้ึนทนัที เหมือนลูก
ระเบิด หรือสภาวะน ้าหลาก มนัเป็นผลจาก
พฤติกรรมท่ีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งและน าเราไปสู่ความ
เจบ็ปวดท่ีสัง่สมและเร่งเร้า 

• มีทกัษะมากมายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการทะเลาะกนั 
“อยา่งสร้างสรรค”์ การทะเลาะกนัท่ีท าใหป้ระเดน็
ปัญหาชดัเจน โดยไม่ไปท าร้ายความสมัพนัธ์ 

• การทะเลาะกนัอยา่งไร บ่งบอกถึงความพยายาม
ของเราท่ีจะตอกล่ิมระหวา่งเรา หรือท าใหเ้รา
ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 
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APOLOGY 

การขอโทษ 
True Apology 

Partial Apology 

False Apology 
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Identity needs, conflict and apologies 

ความต้องการในการให้เกยีรตใินอตัลกัษณ์ ความขดัแย้ง และการขอโทษ 

• Often the key to resolution of a conflict is found less in payment of compensation 

than in recognition and acknowledgement of a mistake or a real or perceived 

injustice 

• บ่อยคร้ังทีก่ญุแจส าคญัในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง ไม่ใช่การจ่าย
ค่าชดเชย  แต่เป็นการยอมรับ และการรับรู้ความผิดพลาด หรือ
รับรู้ ถงึความไม่เป็นธรรม 

• Thus, apologies can be very important in conflict management along 

with taking steps to ensure that the problem will not occur again 

• ดงันั้น ค าขอโทษจึงมีความส าคัญมากในการบริหารความขดัแยง้ 
พร้อมๆกบัด าเนินการท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าปัญหาน้ันจะไม่เกิดขึน้อีก 
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True apologies 
การขอโทษ อย่างแท้จริง 

A true apology has the following elements: 

การขอโทษอย่างแท้จริงประกอบด้วย 
• “I’m sorry. 

• ฉันเสียใจ 
• I did it (whatever it was.) 

• ทีฉั่นได้ท าลงไป (ไม่ว่าจะเร่ืองอะไรกต็าม) 
• It harmed you (stating the specific harms.) 

• มนัท าให้คุณเจ็บปวด 
• I’m responsible” 

• ฉันขอรับผดิชอบ 
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NATO 
NOT-ATTACHED 

TO OUTCOME 

 
 

ไม่หวงัเพยีงผลลพัธ์ 
การขอโทษไม่ได้ท าเพือ่ผลลพัธ์ท า

เพราะรู้ว่าเราผดิ 
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“If you continue to do what you have always done  
you will get what you have always got.” 

 

“ถ้าคุณยงัท าอะไรอย่างทีคุ่ณเคยเคยท ากนัมา   
คุณกจ็ะได้ส่ิงทีคุ่ณเคยได้มาแล้วเท่าน้ัน” 

 
 

 

 

                  Billi Lim 


