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การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมด าเนินการโดย 2 ลักษณะวิธี  คือ โดยการสืบ
พยานหลักฐานและมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสิน กับโดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาที่คู่พิพาทยอมรับการไกล่เกลี่ย หลักแนวคิด 
หลักทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการยอมรับการไกล่เกลี่ย เพ่ือน าเสนอแนวทางที่เป็นตัวแบบที่ใช้ในการไกล่
เกลี่ย และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการ
ไกล่เกลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อผู้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยเสนอแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย 4 แนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดหลักการเจรจา แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้ง 
แนวคิดทฤษฎีหลักความยุติธรรม และแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางศาสนา ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวคิดทฤษฎี ตัวแปรตาม คือ การยอมรับการไกล่เกลี่ย 
 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบผสมระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพ กับการวิจัยเชิง
ปริมาณ อาศัยข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสังเกตการณ์ และจากค าตอบ
แบบสอบถามประชากรกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยเชิงคุณภาพนอกจากข้อมูลทางเอกสารแล้วได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารศาล 3 ท่าน ได้แก่ ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และ  
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดุสิต และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จของ
ศาลแขวงดุสิต 10 คดี ได้แก่ โจทก์ ทนายโจทก์ ผู้เสียหาย จ าเลย ทนายจ าเลย และผู้ท าหน้าที่ 
ไกล่เกลี่ย รวม 48 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน และจากการเข้าสังเกตการณ์การไกล่เกลี่ย ส่วนการวิจัยเชิง
ปริมาณได้ข้อมูลจากค าตอบแบบสอบถามประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ไกล่
เกลี่ยส าเร็จของศาลแขวงดุสิตในปี 2557 จ านวน 492 คดี ประชากร 2,000 คน สุ่มตัวอย่างได้ 370 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดน ามาวิเคราะห์เนื้อหาความถี่ทางสถิติและความแปรปรวน สรุปเป็นข้อ
ค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้บริหารศาล มีความคิดเห็นที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 1) พึง
พอใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล 2) ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยควรเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
และเทคนิคการเจรจาต่อรอง 3) การไกล่เกลี่ยจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิชาการที่
ถูกคิดค้น และเป็นที่ยอมรับเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาไกล่เกลี่ย ได้แก่ แนวคิดหลักการเจรจา แนวคิด
ทฤษฎีความขัดแย้ง แนวคิดทฤษฎีหลักความยุติธรรม และแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางศาสนา 
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ประกอบกัน 4) ไม่มีทฤษฎีใดดีที่สุด แต่ใช้หลายทฤษฎีประกอบกัน 5) ไม่เห็นด้วยที่ผู้ประนีประนอม
คนหนึ่งท าหน้าที่หลายศาล และไม่เห็นด้วยที่ผู้พิพากษาสมทบไปเป็นผู้ประนีประนอมในศาลอ่ืน 6) 
ประสบการณ์ของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างความเชื่อถือแก่คู่พิพาท ผู้พิพากษาอาวุโส
เหมาะแก่การเป็นผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยคดีตัวอย่าง 10 คดี มีความคิดเห็นที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1) คู่ พิพาทและบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่ เข้าไกล่เกลี่ยทุกคนพอใจกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล  
2) บทบาทส าคัญของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยคือ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่คู่พิพาท 
3) เหตุผลการยอมรับการไกล่เกลี่ยเพราะมีการผ่อนปรนลดหนี้ให้แก่กัน และเพราะเชื่อถือในความ
เป็นกลางของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 4) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย ได้แก่ แนวคิดหลักการเจรจา 
แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้ง แนวคิดทฤษฎีหลักความยุติธรรม และแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางศาสนา 
ประกอบกัน 
 ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1) ตัวแปรเกี่ยวกับเพศชาย เพศหญิง สามารถเข้าเจรจา
ไกล่เกี่ยคดีพิพาทได้ไม่แตกต่างกัน 2) อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการไกล่
เกลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อผู้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยคดีพิพาทแตกต่างกัน 3) การไกล่เกลี่ยใช้แนวคิดทฤษฎี 
4 แนวคิดทฤษฎีประกอบกัน คือ แนวคิดหลักการเจรจา แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้ง แนวคิดทฤษฎี
หลักความยุติธรรม และแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางศาสนา สอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่คู่สังคม การบริหาร
การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรมนั้น ในเชิงทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์ จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ
เชิงสหวิทยาการใน 4 แนวคิดตามทฤษฏีดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยคดีพิพาทได้ 
 
ค าส าคัญ  การไกล่เกลี่ย 
 การยอมรับ 
 ข้อพิพาท 
 ยุติธรรมทางเลือก 
 ศาลยุติธรรม 
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At present there are two methods of dispute settlement in the court of 
justice, namely, the trial with binding decision or judgment and mediation.   
 The purpose of this research is to study the problems of mediation, concepts 
and theories behind the acceptance of mediation in order to propose practical 
approaches for mediation. In addition, it aims to study mediating personal factors, 
namely, sex, age, educational qualification, social status and mediating experience 
which have various effects on mediation. The researcher demonstrates four relevant 
theories which are the concept of negotiation, conflict theory, justice theory and 
moral theory. The independent variables are namely mediating personal factors, 
resolution approaches and theoretical concepts. The dependent variable is the 
acceptance of mediation. 
 The method of this research is the description mixed research which is the 
harmonisation between qualitative and quantitative research. The research relies on 
documents, interviews, observation and questionnaires of targeted population. Apart 
from documents, the qualitative resrach gathers information from: the in-depth 
interviews of three executive judges, namely, the President of the Supreme Court, 
Chief Justice Region 1 and Chief Justice of Dusit Municipal Court; the in-depth 
interviews of relevant people to mediation cases of Dusit Municipal Court, namely, 
plaintiff, plaintiff’s attorney, injured, defendant, defendant’s attorney and mediator in 
total of 51 people; and the observation of mediation. In regard of quantitative 
research, the study gathers information from questionnaire answers of targeted 
population who are relevant to the successful mediation cases of Dusit Municipal 
Court in 2015 in total of 492 cases and 2,000 people. The research randomly chose 
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370 samples of people. All data was collected for analysis of statistic frequency and 
variance. The conclusion becomes discovery and suggestion.  
 The result of the qualitative research reveals that executive judges have 
importation points of view as follows: (1) the executives of the court of justice are 
satisfied with the mediating procedures; (2) mediator should be a legal expert with 
negotiating skills; (3) mediation has to be based on a number of theories which are 
academically and widely accepted as embedded basis for mediation; (4) there is no 
single best theory for mediation but a combination of several theories; (5) mediator 
should not perform in many courts; (6) experience of mediator is the key of trust for 
disputing parties.  Relevant parties to the 10 samples of meditation cases are of the 
significant opinion that: (1) disputing parties and other relevant parties are satisfied 
with mediating procedures in the court of justice; (2) the pivotal role of mediator is 
to propose dispute resolution for disputing parties; (3) the reasons for disputing 
parties to accept mediation are debt compromise and credibility in the impartiality of 
mediator; and (4) the mediating theories are the combination of the concept of 
negotiation, conflict theory, justice theory and moral theory. 

The outcome of quantitative research demonstrates that: (1) female and 
male mediators have indifferent ability in mediation; (2) Age, educational 
qualification, social status and experience in mediation are the variables which have 
diverse impacts on mediating parties; and (3) mediation requires the combination of 
four theories, namely, the concept of negotiation, conflict theory, justice theory and 
moral theory.  

The research points out that the administration of mediation leads to the 
acceptance of mediation in the court of justice. In terms of public administration 
theory, it is necessary to rely on the interdisciplinary integration of the above-
mentioned four theories. This study is also the explicit evidence which is pragmatic 
for dispute mediation. 
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