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บทคัดย่อ 

งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื�อ  �. สํารวจความสําเร็จในการไกล่เกลี�ยโดยคนกลางในสถานศึกษา ). 
ศึกษาปัจจยัที�นาํไปสู่ความสําเร็จในการไกล่เกลี�ยโดยคนกลางในสถานศึกษา  งานวิจยัเชิงคุณภาพนี/  กลุ่ม
ตวัอย่างจากสถาบนัการศึกษา 1 แห่ง รวมเป็น 14 คน แบ่งไดเ้ป็น ) กลุ่มคือ กลุ่มที�มีประสบการณ์ในการ
ไกล่เกลี�ยโดยคนกลางมายาวนานหลายปี กบักลุ่มที�ดาํเนินการไกล่เกลี�ยมาไม่มากนกั  เครื�องมือไดแ้ก่แบบ
สัมภาษณ์ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิเคราะห์เนื/อหา โดยเชื�อมโยงเขา้กบัแนวคิด ทฤษฎีว่ามี
ความสอดคลอ้งหรือต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ความสําเร็จในการไกล่เกลี�ยโดยคนกลางพิจารณาไดจ้าก
หลายแง่มุม  สําหรับปัจจยัที�นาํไปสู่ความสําเร็จในการไกล่เกลี�ยโดยคนกลางในสถานศึกษาประกอบดว้ย               
�.คุณสมบติัของคนกลาง  ).คู่กรณีและผูเ้กี�ยวขอ้ง  :.การสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจ  1.บริบท
สภาพแวดล้อม <. ทรัพยากรและ =.การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั �.เน้น
กระบวนการที�ท ําให้ทุกฝ่ายรู้สึกปลอดภัย ).สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 3.เผยแพร่ให้รู้จกังานไกล่เกลี�ยมากขึ/น 4.สร้างและขยายทีมผูไ้กล่เกลี�ยให้เพิ�มมาก
ขึ/น 5.เนน้งานป้องกนัความขดัแยง้ดา้นการสร้างสันติวฒันธรรม =.ขอ้ตกลงที�ไดจ้ากการไกล่เกลี�ยควรไดรั้บ
การยอมรับจากคู่กรณี C.การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสันติวฒันธรรมและการไกล่เกลี�ยอยา่งเป็นระบบ                        
คําสําคัญ : ปัจจยั ความสาํเร็จ  การไกล่เกลี�ยโดยคนกลาง   

                                                           

1
 นกัวชิาการผูช้าํนาญการสาํนกัสันติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ F4 พรรษาฯ อาคารบี ชั/น < 

(โซนทิศใต)้ เลขที� �)4 หมู่ : ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ �4)�4  chalat@kpi.ac.th   

2 Academic, The office of Peace and Governance, King Prajadhipok’s Institute. The Government Complex, Building B, 5 
Floor  (Southern Zone) �)4 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210,THAILAND.  
 



 

2 

 

Abstract 
The objectives of this study are 1) to survey instances of successful mediation in schools; and                  

2) to study the factors leading to success of mediation in schools. This qualitative research drew on target 
informants total 40 persons. Schools in the study were divided into two groups: one group with 
considerable experience in school mediation, and one group with less experience in school mediation. All 
data were collected through structured interviews. The collected data was analyzed by means of content 
analysis to discover and examine connections between theory and content.The research found that there 
are several aspects to success of mediation in schools. Factors leading to success of mediation in schools 
are 1. qualifications of mediators; 2. Parties to the conflict and related person; 3.building relationships and 
rapport; 4. Context; 5. resources; and 6. compilation and dissemination of a body of knowledge of 
mediation   . This study suggests the following measures. 1. Focusing on processes that make people feel 
safe. 2. Construct a body of knowledge and training everyone in schools in this body of knowledge.                          
3. More dissemination on mediation process  4. Build up more mediation teams. 5. Focus on conflict 
prevention by disseminating a culture of peace. 6. Agreement was accept from parties to the conflict                     
7. Systematically collect data and information about mediation. 
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