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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด

นครปฐม และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการ ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางไดแก คูความในศาลจังหวัดนครปฐม จํานวน 364 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมมีระดับทัศนคติภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.64, S.D. =  0.94) เม่ือจําแนกเปน
รายดาน พบวา มีทัศนคติอยูในระดับมาก ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ( X  3.79, S.D. = 0.85) ดานการใหบริการ ( X = 
3.66, S.D. = 1.05) ดานวิธีการไกลเกล่ีย( X = 3.62, S.D. = 0.89) สวนทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานคุณสมบัติ
ของผูไกลเกล่ีย ( X  = 3.50, S.D. = 1.00) และ 2) คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได สถานะของ
คูความ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย ตางกัน มีระดับทัศนคติที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท, ศาลจังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

This objectives of this research are: 1) to study the attitude level of litigants toward the mediation 
process in Nakhon Pathom Provincial Court; and 2) to compare litigants’ attitude toward the mediation 
process in Nakon Pathom Provincial Court classified by individual factors. The representative sample is a 
group of 364 litigants in  Nakhon Pathom Provincial Court obtained by quota sampling. The research tool 
is the questionnaire prepared by the researcher. The statistics used in analysis are the percentage, the 
average, the standard deviation the t-test and the one-way analysis of variance (one-way ANOVA). The 
findings of this research showed: 1) The attitude level of litigants toward the mediation process in Nakhon 
Pathom Provincial Court high in overall ( X = 3.64, S.D. = 0.94). Classification in different aspects finds 
that the attitude level is high in public relations ( X = 3.79, S.D. = 0.85), services ( X = 3.66, S.D. = 1.05) and 
mediation methods ( X = 3.62, S.D. = 0.89). The attitude level is moderate  for qualifications of mediators 
( X  = 3.50, S.D. = 1.00); and 2) litigants with different genders, education levels, occupations, income, 
status of litigants,  information acquisition, experiences, understanding of the mediation process will 
have different attitude levels at a statistical significance of .05 

 
Keywords: attitude, mediation process, Nakhon Pathom Provincial Court 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1225 

1. บทนํา 
 

 สังคมไทยปจจุบันพบวามีปญหาความขัดแยงลักษณะตาง ๆ ปรากฏขึ้นมากมาย ปญหาความขัดแยงสวนใหญเกิดจาก
ความขัดแยงสวนบุคคลแลวขยายวงกวางขึ้นไปสูระดับกลุมบุคคล เปนความขัดแยงเชิงโครงสรางของแตละเหตุการณที่มีความ
เก่ียวพันกันในเชิงเหตุและปจจัย ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นที่ไดส่ังสมสืบเน่ืองกันมาอยางสลับซับซอน อันนําไปสูความขัดแยงของคน
หมูมากอยางยากที่จะหาทางออกและยากเกินกวาที่จะมีใครมาตัดสินใหเปนที่ยุติไดโดยงาย นอกเสียจากคูความขัดแยงจะเกิด
ความรูสึกสมานฉันทหรือลดราวาศอกใหแกกันและกัน สถานการณความขัดแยงจึงจะลดลงและเลิกราไปไดในที่สุด (ยงยุทธ  
วงศภิรมยศานติ์, 2549: 14) ปจจุบันศาลยุติธรรมจะใชกระบวนการการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมคูขนาน เพื่อปรับใชเสริมกระบวนการยุติธรรมแบบเดิม สงเสริมและพัฒนาระบบการระงับขอ
พิพาททางเลือกดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่ออํานวยความยุติธรรมทางเลือกแกประชาชน (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555: 7) 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการยุติขอพิพาทใหเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม นอกเหนือจากการสืบพยานและพิพากษา
คดีแลว การไกลเกล่ียคดีในศาลยังเปนวิธียุติขอพิพาทอีกวิธีหน่ึงที่ศาลในประเทศตาง ๆ นําไปใช เน่ืองจากเปนวิธีการที่มีความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคูความสามารถเจรจายุติขอพิพาทไดดวยความพึงพอใจรวมกัน ไมมีฝายใดแพหรือชนะ 
ถือวาคูความทั้งสองฝายชนะดวยกันทั้งคู (win–win situation) ยุติความขัดแยงและทําใหสัมพันธภาพคืนดีดังเดิม ลดปญหา
ของสังคมและปญหาครอบครัว ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดปริมาณคดีของศาล เกิดความปรองดองขึ้นในสังคม 
นอกจากน้ันทั้งสองฝายยังสามารถรักษาความสัมพันธตอไปได ซ่ึงนับวาเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นวาการไกลเกล่ียขอพิพาทที่ศาลยุติธรรมหากดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพทําใหปริมาณคดีลดลง การนํา
ระบบไกลเกล่ียไปใชในศาลจึงเปนมาตรการที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว จะชวยใหการ
บริหารจัดการคดีของศาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ศาลยุติธรรมจึงมีนโยบายสําคัญใหศาลยุติธรรมตาง ๆ ทั่วประเทศ มีระบบ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลควบคูไปกับการพิจารณาคดีเพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชนผูมีอรรถคดีในการยุติขอพิพาทดวย
ตนเอง 

        ศาลยุติธรรมถือเปนองคกรหลักที่ทําหนาที่ระงับขอพิพาทความขัดแยงของประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญาจึงเปนภารกิจหลัก ศาลหรือผูพิพากษาอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนแมบทในการดําเนินกระบวนการพิจารณา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวกําหนดให
ศาลดําเนินการน่ังพิจารณาคดีติดตอกันไปเทาที่สามารถจะทําไดโดยไมตองเล่ือนคดีจนกวาจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษา
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 37 และไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวมากนอยเพียงใด ศาลมี
อํานาจที่จะไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกันไดหรือประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 20 (ชัยยุทธ วัชรานนท, 2548: 24-37) แตเดิมในทางปฏิบัติการพิจารณาคดีแตละวันศาลนัด
พิจารณาคดีวันละหลายเรื่อง ทําใหผูพิพากษาไมมีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทไดทุกคดี หากไมสามารถ
พิจารณาคดีใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียว ศาลจะเล่ือนการพิจารณาออกไปไมมีการกําหนดวันนัดพิจารณาเพื่อไกลเกล่ียขอ
พิพาทอันเปนผลทําใหคดีคางการพิจารณา ประกอบกับศาลยตุิธรรมยังไมสามารถบริหารจัดการคดีใหสามารถลดปริมาณคดีที่
คางการพิจารณาได นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 236 ยังกําหนดใหการน่ังพิจารณาคดีของ
ศาลตองมีผูพิพากษาครบองคคณะ ผูพิพากษาที่เปนองคคณะจึงตองรวมกันน่ังพิจารณาคดีโดยไมสามารถแยกกันน่ังพิจารณา
คดีไดเชนที่เคยปฏิบัติ ทําใหศาลจะตองใชเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีมากขึ้นกวาเดิม (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2549: 7) 
ขณะที่จํานวนผูพิพากษาและบุคลากรของศาลมิไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนที่สอดคลองกันกับภาระที่เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอ
การใหความเปนธรรมแกประชาชน รวมทั้งความเชื่อม่ันในระบบศาลดวย (Justice injustice) เม่ือป พ.ศ. 2544 ศาลยุติธรรม
ไดออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท จํานวน 2 ฉบับ คือ ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2544: 105) ซ่ึงมีเน้ือหา
เก่ียวกับการไกลเกล่ียคดีเก่ียวกับขอพิพาททางการเงิน จะชวยใหสามารถยุติลงไดภายในเวลาอันรวดเร็วและสงผลใหการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศสามารถดําเนินตอไปอยางราบรื่น และคูมือการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา (ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกล่ีย, 2554: 19) สงผลใหกระบวนการทํางานของศาล
ยุติธรรมเปล่ียนแปลงไปหลายประการ อาทิ มีการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมและพัฒนาผูไกลเกล่ียใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
เปนตน   
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        โดยทั่วไปเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมมักจะกลายเปนขอพิพาทอันนําไปสูคดีฟองรองในศาลยุติธรรมเพื่อชวย
วินิจฉัยชี้ขาด อันเปนเหตุใหมีปริมาณคดีขึ้นสูศาลแตละปเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลําดับ กอใหเกิดเปน
ภาระในการบริหารจัดการคดีของศาล การระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนขอพิพาทที่เก่ียวกับสิทธิและหนาที่ทางแพงหรือ
ขอพิพาททางอาญานับวันมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลําดับ ผลการศึกษาสถิติคดีของศาลจังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2553 พบวา มี
คดีแพงจํานวน 1,537 คดี คางการพิจารณา 385 คดี ปพ.ศ. 2554 จํานวน 1,417 คดี คางการพิจารณา 300 คดี ปพ.ศ. 2555 
มีคดีจํานวน 1,727 คดี คางการพิจารณา 389 คดี  ปพ.ศ. 2556 จํานวน 1,576 คดี คางการพิจารณา 353 คดี (สถิติคดีศาล
จังหวัดนครปฐม, 2556) ขอมูลทางสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาคดีจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นไปอีก อันเน่ืองจากปญหาสภาพ
เศรษฐกิจสงผลใหจํานวนคดีของศาลเพิ่มสูงขึ้น ศาลจังหวัดนครปฐมจึงไดกําหนดนโยบายใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการไกล
เกล่ียขอพิพาทตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 
2547 และอีกฉบับหน่ึง คือ ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2554: 
46) กําหนดใหมีศูนยไกลเกล่ียประจําศาล เพื่อดําเนินงานไกลเกล่ียของศาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
สงเสริมและสนับสนุนการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยเฉพาะการไกลเกล่ียขอพิพาทถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
เพื่อใหมีการไกลเกล่ียตามที่ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษามอบหมายหรือมีคําส่ัง แตเน่ืองจากการไกลเกล่ีย
จะประสบความสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือของคูความซ่ึงประกอบดวย โจทก จําเลย ทนายโจทก ทนายจําเลย ซ่ึงเปน
คูความในคดีเปนสําคัญ  

จากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ (ทนายความ, 2557: สัมภาษณ) ไดแสดงทัศนคติเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมวา กระบวนการไกลเกล่ียมีขอดีคือ ไดพบจําเลยและมีโอกาสไดพูดคุยกับจําเลยกอน แตขอเสีย
คือ จําเลยมาไมตรงตอเวลา ทําใหเสียเวลา สถานที่จัดหองไกลเกล่ียมีนอยเกินไปไมเพียงพอตอปริมาณคดี สวนผูไกลเกล่ียควร
จัดผูที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการไกลเกล่ียคดี นอกจากน้ียังมีมุมมองที่เปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมอีกมากมาย  ดังน้ัน ทัศนคติหรือความคิดเห็นของคูความจึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการไกลเกล่ียเปนอยางมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทัศนคติเปนเรื่องที่เก่ียวกับความคิด ความเขาใจ ความรูสึก 
ความเชื่อของบุคคล ที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู และมีแนวโนมที่จะแสดงความรูสึกน้ันออกมาทางพฤติกรรม การศึกษา
ทัศนคติของคูความจะทําใหเห็นถึงพฤติกรรมที่คูความจะแสดงออกซ่ึงความตองการในการไกลเกล่ีย การใหความรวมมือใน
กระบวนการไกลเกล่ีย อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
สัมพันธภาพระหวางคูความและธรรมเนียมในการปฏิบัติที่จะอยูรวมกันในสังคม การเห็นความชัดเจนของขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงจะทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันของคูความ ทําใหเกิดความรวมมือในการแกปญหาของขอพิพาท เกิดความพอใจ
ของคูความทั้งสองฝาย อีกทั้งสามารถรักษาศักดิ์ศรีของแตละฝายไวได ตลอดถึงการมีคาใชจายต่ํา ในทางตรงกันขาม หาก
คูความมีทัศนคติที่ไมดีตอกระบวนการไกลเกล่ีย คูความไมใหความรวมมือในการไกลเกล่ียจะทําใหงานไกลเกล่ียไมประสบ
ผลสําเร็จ จึงเห็นควรศึกษาทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงขอมูลที่ไดจาก
งานวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียแกคูความ รวมทั้งชวยใหการบริหาร
จัดการคดีของศาลจังหวัดนครปฐมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม และเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม  
       2.2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล  
จากวัตถุประสงคดังกลาวจะทําใหไดขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล

จังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการไกลเกล่ียขอพิพาท และไดขอมูล
ความแตกตางทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนแนวความคิดและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ ดังน้ี 
3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ   
ทัศนคติ เปนเรื่องเก่ียวกับความคิด ความเขาใจ ความรูสึก ความเชื่อของบุคคล ที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู ที่

แสดงความรูสึกน้ันออกมาทางพฤติกรรม ซ่ึงตอบสนองตอส่ิงน้ันตามความคิด ความรูสึกของตน สามารถวัดทัศนคติไดจากการ
สังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และผลการวัดทัศนคติจะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
หรือทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นก็ได ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตามแนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2538: 41) ดังน้ี 1) เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ 
เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับ
ขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย 
นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ี เพราะวัฒนธรรมและ
สังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 2) อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ
ความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย 
เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารอ่ืน 
ๆ มากกวาความบันเทิง 3) การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่อ
อะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนที่ไดรับการศึกษานอยมักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและ
ภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะ
แสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน และ 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง รายได สถานภาพทาง
สังคม และอาชีพ มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม 
เปาหมายและประสบการณที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เก่ียวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมจะมี
อิทธิพลตอการรับขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.1.2  แนวคิดการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกล
เกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 

การไกลเกล่ียขอพิพาท เปนเรื่องเก่ียวกับวิธีการระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรอง
กันไดสําเร็จหรือ “ผูไกลเกล่ีย” คอยเปนผูเสนอแนะในการทําหนาที่ชวยเหลือในการส่ือสารขอมูลความคิด ประสานความเขาใจ
ใหกับทั้งสองฝาย และขณะเดียวกันก็จะตองพยายามหาแนวทางแกไขปญหาที่ทั้งสองฝายนาจะยอมรับมาเสนอ และหาทาง
ออกใหกับคูพิพาทในการเจรจาตอรองระงับขอพิพาทระหวางคูกรณีหรือคูความเพื่อใหสามารถแกไขขอขัดแยงเพื่อบรรลุ
ขอตกลงที่เหมาะสม  ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทไดวางแนวทางการจัดระบบ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลมีสาระสําคัญพอสรุปไดวา กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลประกอบดวยคุณสมบัติของผูไกล
เกล่ีย วิธีการไกลเกล่ีย การประชาสัมพันธ และการใหบริการ จากแนวคิดขางตน สรุปไดวาทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หมายถึง ความคิดเห็น คานิยม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการรับรูของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงจะเปนไปในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย  ดานวิธีการไกลเกล่ีย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการใหบริการ(สํานักงานศาลยุติธรรม, 
2556: 2-26) 

3.1.3  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
งานวิจัยของกิจติญา  นุนลอย (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอการอนุรักษาทรัพยากรปาไม

บริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรีที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม  และความแตกตางของทัศนคติของราษฎรที่มีสภาพ
ทั่วไปตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา 1) ราษฎรที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 2) ราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 3) ราษฎรที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 4) ราษฎรที่มีชาติพันธุตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 5) 
ราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 6) ราษฎรที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 7) ราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
8) ราษฎรที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 9) ราษฎรที่มี
ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูศึกษาเสนอแนะ 1) ควร
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ
สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมมากขึ้น 2) ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหราษฎรมีทันคติที่ดีในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 3) ควรวิจัยเชิงคุณภาพเขามาศึกษา  

ในขณะเดียวกับงานวิจัยของเดชพยัคฆ  ลินทมิตร (2552: บทคัดยอ) ศึกษาทัศนะของผูนําทองถิ่นตอการดําเนินชีวิต
ของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 เพื่อศึกษาระดับทัศนะของผูนําสวนทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใต
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอทัศนะของผูนําสวน
ทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550  พบวา การเปรียบเทียบระดับทัศนะของผูนําสวน
ทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 ผูนําสวนทองถิ่นทั้งชายและหญิง มีทัศนะตอการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และเปรียบเทียบระดับทัศนะของผูนําสวนทองถิ่น
ตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยจําแนกตามอายุพบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่อายุต่ํากวา 30 ป, 30-
40 ป, 41-50 ป, 60 ปขึ้นไป มีทัศนะตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 และดานสิทธิเสรีภาพและ
การมีสวนรวมของประชาชนของผูนําสวนทองถิ่นมีทัศนะตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ  และจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาขาย รับจาง 
นักธุรกิจ อาชีพอิสระ และอ่ืนๆ มีทัศนะของผูนําตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 โดยรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และจําแนกตามการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่มีการรับรูขาวสารมี
ทัศนะของผูนําตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

งานวิจัยของจุฑารัตน  เสือแกว (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงานตอ
โครงการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงานโดยวิธีการเรียนรูดวยตนเองของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกลุม
เครือขายนครหลวง 1 พบวา ทัศนคติของพนักงานตอโครงการ ฯ ในทุกดานอยูในระดับเห็นดวย โดยดานการเรียนรู คาเฉล่ีย  
4.18 ดานองคการคาเฉล่ีย  3.99 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 3.97 ดานความรู คาเฉล่ีย 4.05 และดานเทคโนโลยี คาเฉล่ีย  4.04  
ปญหาและอุปสรรคของพนักงานตอโครงการ ฯ ในทุกดานอยูในระดับนอย โดยดานการเรียนรู คาเฉล่ีย  2.18 ดานองคการ 
คาเฉล่ีย 2.19 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 2.14 ดานความรู คาเฉล่ีย  2.11 และดานเทคโนโลยี คาเฉล่ีย 2.01 ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงานตอโครงการ ฯ โดยภาพรวม ไดแก ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ ดานความรู ดาน
การเรียนรู ดานองคการ และดานเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

งานวิจัยของนวลจันทร  ทัศชัยกุล (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคูความตอการระงับขอพิพาทดวย
การไกลเกล่ียของศาลยุติธรรม พบวา คูความกลุมตัวอยางอายุระหวาง 41 -50 ป มีจํานวนมากที่สุดรอยละ 64 การศึกษาสวน
ใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 69.2 อาชีพรับราชการและทํางานรัฐวิสาหกิจมีจํานวนรอยละ 29.8 และรอยละ 26.6 รายไดต่ํา
วา 10,000 บาท จํานวนมากสุดรอยละ 29.8 รายไดมากกวา 30,000 บาท มีเพียงรอยละ 6.7 เทาน้ัน ขอมูลเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจ คูความกลุมตัวอยางมีความรูโดยตรงรอยละ 41.4 และความรูโดยออมรอยละ 42.9 มีประสบการณ มี 3 ระดับคือ 
สูง กลาง และต่ํา คิดเปนจํานวนรอยละ 76..40.1 และรอยละ 52 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในดานวิธีการ ผลการไกลเกล่ีย
และบทบาทของผูพิพากษาทําหนาทีไ่กลเกล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ คูความเห็นดวยในทางบวกรอยละ 39.1 ผลการไกล
เกล่ีย คูความเห็นดวยในทางบวกรอยละ 98 ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูพิพากษาในทางบวกมีจํานวนรอยละ 45.6 ทั้งน้ี 
ใชเกณฑดูจากครึ่งหน่ึงของจํานวนขอคําถาม เม่ือพิจารณาโดยรวมคูความกลุมตัวอยางเห็นดวย รอยละ 92.9 และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ขอมูลที่ไดผูพิพากษาใหความยุติธรรมรอยละ 84 ผูพิพากษาใชคําพูดดวยอารมณ และใชคําพูดเชิงบังคับมีจํานวน
เทากันคือรอยละ 22.9 และรอยละ 62.6 คูความกลุมตัวอยางตอบวารูสึกเกรงกลัวผูพิพากษาผูทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทและ
ผูพิพากษาใชคําพูดโนมนาวชักชวนรอยละ 52.5 ขอมูลที่นาสนใจกอนการฟองคด ีศาลควรเขาไกลเกล่ีย คําตอบเห็นดวยคิดเปน
จํานวนรอยละ 79.3 ผลการพิสูจนสมมติฐานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับประสบการณการใหคําปรึกษาระงับขอพิพาท
แกญาติ คูความกลุมตัวอยางมีรายไดและประสบการณตางกันจะมีความรูความเขาใจและความคิดเห็นในการไกลเกลี่ยระงับขอ
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พิพาทแตกตางกัน คูความกลุมตัวอยางมีประสบการณตางกันจะมีความรูความเขาใจและความคิดเห็นแตกตางกันโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตคูความกลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกันจะมีความคิดเห็นในบทบาทของผูพิพากษาทําหนาที่ไกลเกล่ีย
ไมแตกตางกัน และระดับการศึกษาของคูความกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกัน การเปนคนกลางระงับขอพิพาทแกคูกรณี และ
ไมมีความสัมพันธกับการเคยใหคําปรึกษาระงับขอพิพาทแกเพื่อน ขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังน้ี ศาลควรมีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรเอกสารวิชาการเก่ียวกับหลักการและประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาทแกคูความคดีแพงโดยทั่วไปโดยเฉพาะ
ความรูความเขาใจโดยตรงพรอมคําอธิบาย  ควรจัดใหมีเจาหนาที่ประจําตอบคําถามแกคูความที่สงสัยเก่ียวกับขอพิพาทคดีแพง
ทั้งหลักการและประโยชนของการไกลเกล่ียและขอสงสัยอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อจะเปนการชวยใหคูความคดีแพงทั้งหลายเขาใจ
ชัดเจนเพื่อจะไดตัดสินใจขอใหศาลไกลเกล่ียขอพิพาท ฝายประชาสัมพันธควรใหความรูแกคูความคดีแพงที่มาศาลในแตละวัน
ดวยการจัดแสดงภาพ ขั้นตอน วิธีการ และผลของการไกลเกล่ียดวยการแสดงภาพเปนรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก 
รูปภาพจะเปนการส่ือสารที่นาสนใจไดอีกวิธีหน่ึง ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 1) ควรวิจัยขยายขอบเขตของประชากรเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อศึกษาปญหาเก่ียวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทไดกวางขวางชัดเจนและมีคุณคาแกการวิจัย 2) ปจจุบันศาลยุติธรรมได
คัดเลือกบุคคลภายนอกทําหนาทีไกลเกล่ียขอพิพาทแทนผูพิพากษา ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของคูความคดีแพ งที่มีตอ
บุคคลภายนอกผูทําหนาที่ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทดวย  

สวนงานวิจัยของวชิราพรรณ  นามโลมา (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลจังหวัด
รอยเอ็ด โดยใชกลุมตัวอยางจากผูเก่ียวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยรวม ผูบริหารและบุคลากรของศาล และทนายความ 
และผูไกลเกล่ียสวนมากเห็นวามีปญหาการไกลเกล่ียขอพาทของศาลจังหวัดโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง สวน
คูความฝายโจทกและคูความฝายจําเลยเห็นวามีปญหาโดยรวม และเปนรายดาน 5 ดาน อยูในระดับมาก คือ ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ดานสถานที่ไกลเกล่ีย ดานกระบวนการ/วิธีไกลเกล่ีย ดานคูความที่เขาสูการไกลเกล่ีย และดานอ่ืน ๆ และมี
ปญหาดานคุณสมบัติผูไกลเกล่ียอยูในระดับปานกลาง ผูเก่ียวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับ
ปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลจังหวัดโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน  

สําหรับงานวิจัยของสงวน  พรอิชยานนท (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท
ของศาลแขวงสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล
แขวงสมุทรปราการ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลแขวง ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาท ผูประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ผูศึกษามีขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทที่สําคัญคือ 
สํานักงานศาลยุติธรรมควรกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูประนีประนอมใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูพิพากษาสมทบ ควรเพิ่มศักยภาพและบทบาท
ของนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใหมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเก่ียวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหเปนที่ปรึกษา
เก่ียวกับขอกฎหมายใหแกผูประนีประนอมและสามารถทําหนาที่เปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทรวมกับผูประนีประนอมในคดีตาง ๆ ที่
มีประเด็นขอพิพาทยุงยากและซับซอนได และควรเพิ่มบทบาทใหนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาททําหนาที่เปนผูชวยผู
พิพากษาในการสอบถามคูความเก่ียวกับขอกฎหมายและประเด็นขอพิพาทในคดีที่ตกลงกันไมได  เชน การรับประเด็นขอพิพาท
บางขอหรือคําทาของคูความแลวทํารายงานเสนอผูพิพากษาเจาของสํานวน สํานักงานศาลยุติธรรมควรเรงรัดให มีการออก
กฎหมายรองรับระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในรูปแบบของพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อเปนการยกระดับ
ความสําคัญของระบบการไกลเกล่ียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาทใหแกประชาชน การกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับสิทธิและประโยชนที่ผูประนีประนอมจะไดรับจากการอุทิศตนทําหนาที่ชวยเหลือศาลยุติธรรมในการไกลเกล่ีย รวมทั้งมี
บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและคาตอบแทนของนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไมใหดอยกวานิติกรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเจาพนักงานคดีหรือนิติกรประจําหนวยราชการอ่ืน ๆ ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง สํานักงานศาลยุติธรรมควร
ประชาสัมพันธระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกคูความและประชาชนใหมากยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาท ผูประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  และการเผยประชาสัมพันธระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกคูความและ
ประชาชนใหมากยิ่งขึ้น  

ในขณะที่งานวิจัยของกมลวรรณ  ตันเรืองศรี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในการไกล
เกล่ียขอพิพาทในชั้นศาล : ศึกษาเฉพาะกรณี ศาลอาญา ศาลแพง และศาลแขวงพระนครเหนือ พบวา มี 4 วิธีใหญ ๆ คือ การ
เจรจาตอรอง การอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ กลุมประชากรเห็นวาดานกระบวนการไกลเกล่ีย/วิธีการไกล
เกล่ีย อยูในระดับมาก การไกลเกล่ียทําใหคูความรักษาสัมพันธภาพอันดีและเปนกันเองทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ มี
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ความนาเชื่อถือประหยัดเวลา หากกระบวนการไกลเกล่ียไมสามารถสรางความพึงพอใจใหคูความทั้งสองฝายเพื่อเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียก็จะทําใหการไกลเกล่ียขอพิพาทที่ศาลไดมีการนําระบบไกลเกล่ียมาใชในศาล เพื่อแกไขปญหาคดีลนศาล
ที่จะชวยลดภาระการบริหารจัดการคดีไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และหากการประชาสัมพันธใหคูความไดรับรูกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทไมเพียงพอ คูความไมเขาใจถึงกระบวนการวิธีการไกลเกล่ีย รวมทั้งประโยชนของการไกลเกล่ียก็จะทําใหไม
สามารถระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นได รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานสถานที่ พบวา ดานการสรางบรรยากาศการไกลเกล่ียและ
สรางสัมพันธภาพระหวางคูความ ผูไกลเกล่ียจะตองสรางบรรยากาศในการไกลเกล่ียและสรางสัมพันธภาพระหวางคูความให
แตกตางจากการพิจารณาคดีดวยการทําใหรูปแบบของการเจรจาตกลงกันเอง รวมทั้งสถานที่ไกลเกล่ียก็ควรจัดตั้งใหเปนสัดสวน
อยูในจุดที่ไมพลุกพลาน ซ่ึงสงผลใหเปนการสรางความคุนเคยและลดความตึงเครียด การสรางสัมพันธภาพระหวางคูความจะทํา
ใหเกิดความเชื่อถือไววางใจในตัวผูไกลเกล่ียและเชื่อม่ันในระบบ ดานความเหมาะสมของบุคลากร พบวา ควรเปนผูที่มีความ
ชํานาญในการไกลเกล่ีย หากขาดผูที่มีความชํานาญก็จะทําใหการไกลเกล่ียไมประสบผลสําเร็จได 

       จากการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวของกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับ
แกไข พ.ศ. 2547 และการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 
2554 (2554: 19) มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

    ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยใหนิยามตัวแปรไวดังตอไปน้ี 

 ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หมายถึง  ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูสึกและพฤติกรรม
ของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงจะเปนไปในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย  ดานประชาสัมพันธ  ดานการใหบริการ 

        ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย หมายถึง คุณสมบัติของผูไกลเกล่ียตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 ประกอบดวย ผู
ไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอม ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ  การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการ
ทํางานมาไมนอยกวาหาป หรือมีประสบการณในการทํางานสาขาตาง ๆ ไมนอยกวาสิบป  ผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือ
วิธีการไกลเกล่ีย มีประสบการณดานการไกลเกล่ียไมนอยกวาสิบคดี  ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไม
เปนผูประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ผูประนีประนอมประจําศาล 
ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ไมเปนบุคคลที่ศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปน ผูพิพากษาสมทบตาม

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3 ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. รายได  
7. สถานะของคูความ 
8. การรับรูขอมูลขาวสาร 
9. ประสบการณ 
10. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกล
เกล่ีย 
 

ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 

 
1. ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย 
2. ดานวิธีการไกลเกล่ีย 
3. ดานประชาสัมพันธ 
4. ดานการใหบริการ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1231 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินฯ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลาง 
และการดํารงตนตามประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด                                                                                                                                                                                    

        ดานวิธีการไกลเกล่ีย หมายถึง วิธีการไกลเกล่ียตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 
ซ่ึงประกอบดวย การจัดใหมีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทประจําศาล เจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท คณะกรรมการ
บริหารงานไกลเกล่ียประจําศาล การจัดหองประชุมสําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาท การจัดคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ศาล การแตงตั้งและการขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอมประจําศาล การดําเนินการไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม การส้ินสุด
กระบวนการไกลเกล่ีย 
   ดานประชาสัมพันธ หมายถึง การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูดานการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกประชาชน 
โดยจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ ไดแก คําแนะนําการติดตอราชการศาล แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 

       ดานการใหบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการในศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อตอบสนอง
ความตองการของคูความใหไดรับความรูความเขาใจ และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน   

        ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง องคประกอบที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู  ความ
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) เปนการศึกษาระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 2547 
และการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554  
ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย ดานประชาสัมพันธ ดานการใหบริการ ประชากรที่
ศึกษา คือ  คูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ไดแก ทนายโจทก จํานวน 1,641 คน ทนาย
จําเลย จํานวน 1,641 คน โจทก จํานวน  1,641 คน และจําเลย จํานวน 1,641 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 6,564 คน (สถิติคดีที่
เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียของศาลจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2552-2556) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 364 คน ตามตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และดําเนินการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนโดย
ใชคูความเปนชั้นภูมิในการแบง ไดแก จําแนกเปนทนายโจทก  91 คน ทนายจําเลย   91 คน โจทก 91 คน และจําเลย 91 คน 
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558  

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนการสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวน
ที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทีมี่ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร และประสบการณ ขอคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ สวนที่ 2 ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
โดยมีตัวเลือกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท สเกล (likert scales) และสวนที่ 3 เก่ียวกับความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยคําถามเปนแบบเลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” โดย
ดําเนินการตรวจคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนและหลักการวิจัยดวยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค (IOC) และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลแขวงนครปฐม ที่ไมถูกสุมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน มาคํานวณหาความเชื่อม่ัน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาคุณภาพดานความเที่ยงคํานวณไดเทากับ .83 คาอํานาจจําแนกของตัวแปร 
อยูระหวาง 0.62 – 0.86 คุณภาพดานความเชื่อม่ันเทากับ .92 ทดสอบการแจกแจงปกติมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 และคา n เทากับ 364   

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร และใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 1)
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชการหาคาความถี่และคารอยละ 2) การวิเคราะหระดับทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย ด านการ
ประชาสัมพันธ และดานการใหบริการ ใชการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่
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มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติในการทดสอบหาคาความ
แตกตางระหวางตัวแปรที่แบงออกเปน 2 กลุมใชการทดสอบที ไดแก เพศ สวนตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไปใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร 
ประสบการณ และความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย และวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยนํามา
ทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 
    ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
           5.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240 คน คิดเปน รอยละ 65.90 และเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 34.10 สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 40.90  รองลงมาอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 87 คน คิดเปน
รอยละ 23.90 อายุ 41 - 50 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.10 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 15.10 
ตามลําดับ มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน คิดเปน รอยละ 55.20 รองลงมามีสถานภาพสมรสจํานวน 139 คน คิดเปน รอยละ 
38.20  และหมาย/หยาราง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.60 ตามลําดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 248 คน คิดเปน
รอยละ 68.10  รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.70 ปริญญาโทขึ้นไปจํานวน  55 คน 
คิดเปน รอยละ 15.10 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพทนายความ จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมามีอาชีพรับจาง 
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 60  คน คิดเปนรอยละ 16.50 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 
36 คน คิดเปนรอยละ 9.90 และเกษตรกร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ สวนใหญมีรายได 10,000–20,000 บาท 
จํานวน 153 คน คิดเปนคิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมามีรายได 20,001–40,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 34.60 
รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.90 รายได  40,001 บาทขึ้นไป จํานวน 38 คน คิดเปน รอยละ 
10.30 ตามลําดับ เปนทนายโจทก ทนายจําเลย โจทกและจําเลย จํานวนกลุมละ 91 คน คิดเปนรอยละ  25.00 เทา ๆ กัน กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการไกลเกล่ียจํานวน 162 คน คิดเปน รอยละ 44.50 มีประสบการณ 1 – 5 ครั้ง จํานวน 
119 คน คิดเปน รอยละ 32.70  ประสบการณ 6 ครั้ง  ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ตามลําดับ สวนใหญไดรับรู
ขาวสารจากเจาหนาที่ศาล จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 32.27 จากเอกสาร/แผนพับ/หนังสือ/เชิญชวน จํานวน 200 คน คิดเปน 
รอยละ 24.65 บอรด/ปายประชาสัมพันธ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 21.08 เพื่อน/บุคคลทั่วไป จํานวน 89 คน คิดเปน รอยละ 
10.97 อินเตอรเน็ต จํานวน 57คน คิดเปนรอยละ 6.97 โทรทัศน/วิทยุนอยที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 4.06 สวนใหญมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียระดับนอย จํานวน 201 คน คิดเปน รอยละ 55.20 มีความรูความเขาใจระดับปาน
กลาง จํานวน 151 คน คิดเปน รอยละ 41.50 มีความรูความเขาใจระดับมาก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

5.2 ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X  = 3.64, S.D. =  0.94) เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ทัศนคติของคูความที่มีระดับมาก คือ 
ดานการประชาสัมพันธ ( X  3.79, S.D.  = 0.85) ดานการใหบริการ ( X = 3.66, S.D. = 1.05) ดานวิธีการไกลเกล่ีย ( X = 
3.62, S.D. = 0.89) สวนดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย มีทัศนคติของคูความอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.50, S.D. = 1.00) 
           5.3 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั ศ น ค ติ ข อ ง คู ค ว า ม ที่ มี ต อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ก ล เ ก ล่ี ย ข อ พิ พ า ท ใ น ศ า ล 
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะ 
การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียตางกัน มีทัศนคติที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูความที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
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        6.1 ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม พบวาโดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ที่ระดับทัศนคติของ
คูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยอภิปรายไดดังน้ี  

       6.1.1 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย พบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
การศึกษาของวชิราพรรณ  นามโลมา (2549) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาดานคุณสมบัติผูไกลเกล่ียของศาลจังหวัด
รอยเอ็ดอยูในระดับปานกลาง คือความสามารถในการควบคุมกระบวนการไกลเกล่ีย  ความสามารถในการเจรจาไกลเกลี่ย การ
ใชคําพูดในการเจรจา การวางตัวเปนกลาง ความเขาใจกระบวนการไกลเกล่ีย และบุคลิกภาพภายนอกและการแตงกายของผู
ไกลเกล่ีย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมเปนบุคคลภายนอกที่มีความรูและประสบการณในการทํางาน 
และมีการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูไกลเกล่ียสําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินงานไวเทาน้ัน แตยังไมไดมี
หลักเกณฑคัดสรรเปนการเฉพาะ ถึงแมวาผูไกลเกล่ียไดรับการอบรมทางดานขอกฎหมายและแนวทางในการไกลเกล่ีย แตไมมี
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับผูไกลเกล่ียที่ชัดเจนแตอยางใด และที่สําคัญผูไกลเกล่ียตองทําตัวใหเกิดความความเล่ือมใส ศรัทธา การ
วางตัว การแสดงออก จะตองใชจิตวิทยาสามารถครองใจคูความผูเขารับการไกลเกล่ียทั้งสองฝาย ผูไกลเกล่ียตองรูสภาพปญหา
แหงคดี มีความรูรอบตัว ทําใหคูความเห็นวา ผูไกลเกล่ียมีความพรอมสามารถที่จะชวยแกไขปญหาและหาทางออกให จึงทําให
คูความมีความเชื่อถือ ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหทัศนคติดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียของคูความในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

       6.1.2 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานวิธีการไกลเกล่ีย พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ 
กมลวรรณ  ตันเรืองศรี (2553) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาดานกระบวนการ/วิธีการไกลเกล่ีย ของศาลอาญา ศาลแพง ศาล
แขวงพระนครเหนือ สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เห็นวาการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียมีความนาเชื่อถือ 
ระยะเวลาในการไกลเกล่ียรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก  คูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล
จังหวัดนครปฐม สวนมากมีความตองการหาคนกลางที่นาเชื่อถือชวยแกปญหาใหที่มีความเขาใจและสามารถที่จะหาทางออกให
คูความได และมีความพึงพอใจในกระบวนการไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียในศูนยไกลเกล่ียมีหองไกลเกล่ียแยกตางหากจากหอง
พิจารณาคดีมีลักษณะเปนหองประชุมบรรยากาศแบบเปนกันเอง ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย จึงอาจทําใหระดับทัศนคติ
ของคูความดานวิธีการไกลเกล่ียอยูในระดับมาก   

      6.1.3 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานประชาสัมพันธ พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ของ 
วชิราพรรณ  นามโลมา (2549) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาดานประชาสัมพันธของศาลจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก  
การประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุโทรทัศน การจัดกิจกรรมเผยแพรเก่ียวกับการไกลเกล่ีย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธ
ของศาลจังหวัดนครปฐมสามารถเขาถึงประชาชนโดยการประชาสัมพันธผานเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นและรวมกิจกรรมนอกสถานที่กับ
จังหวัดนครปฐม เคล่ือนที่ทุกเดือน ๆ ละครั้ง   มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานไกลเกล่ียผานเว็บไซตศาลจังหวัด
นครปฐม จึงอาจทําใหระดับทัศนคติของคูความดานประชาสัมพันธอยูในระดับมาก 

             61.4 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานการใหบริการ พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับกมลวรรณ  ตันเรืองศรี 
(2553: บทคัดยอ) พบวา ผูรับบริการในการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นศาลของศาลอาญา ศาลแพง และศาลแขวงพระนครเหนือ 
มีความพึงพอใจในกระบวนการไกลเกล่ียในภาพรวมระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการไกลเกล่ียทําใหคูความไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย และสามารถรักษาสัมพันธภาพอันดีของคูวาม ไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ ผูไกล
เกล่ียมีความนาเชื่อถือ กระบวนการไกลเกล่ียไดเปดโอกาสใหคูความไดพูดคุยกันโดยมีคนกลางผูไกลเกล่ียคอยชวยเหลือในการ
เจรจาตอรองและหาความตองการที่แทจริงของคูความ ทําใหคูความลดความขัดแยงลงได จึงอาจทําใหระดับทัศนคติของ
คูความดานการใหบริการอยูในระดับมาก      

6.2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะของคูความ การรับร ูขอมูล
ขาวสาร ประสบการณ และความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียตางกัน มีระดับทัศนคติที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับอายุของคูความที่ตางกันมีระดับทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐมไมแตกตางกัน ผูวิจัยเสนอการอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

       6.2.1 ดานเพศ คูความที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ ความแตกตาง
ของเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมความตองการที่จะสงและรับขาวสาร
มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการที่จะ
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สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยาง
มากในเรื่องความคิด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคานิยม วัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทหนาที่ของเพศชายและเพศหญิงไว
ตางกัน ประกอบกับลักษณะงานตองอาศัยทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การตัดสินใจ และการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ 
จึงอาจทําใหความแตกตางระหวางเพศสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน  

       6.2.2 ดานอายุ คูความที่มีอายุตางกันมีทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับกิจติญา  นุนลอย (2552) ไดศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอการอนุรักษาทรัพยากรปาไม
บริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี พบวา ราษฎรที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียสวนมากมีอายุอยูในชวงวัยทํางาน จะ
มีความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการไกลเกล่ียเหมือนกัน จึงทําใหความแตกตางของอายุไมสงผลตอทัศคติของคูความ 

     6.6.3 ดานระดับการศึกษา คูความที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ไมสอดคลองกับนวลจันทร ทัศชัยกุล (2547) ที่
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคูความตอการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียของศาลยุติธรรม พบวา ระดับการศึกษาของคูความ
มีความสัมพันธกับประสบการณการใหคําปรึกษาระงับขอพิพาทแกญาติ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการศึกษาตางกันทําใหพื้นฐาน
ความคิด กระบวนการกลอมเกลา อบรมทางการศึกษา สถานศึกษา ครู อาจารย วิชาที่ศึกษา ประสบการณทางการศึกษา และ
วิธีคิดตางกัน ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานระดับการศึกษาสงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  

       6.2.4 ดานอาชีพ คูความที่มีอาชีพตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติไววา อาชีพมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม 
เปาหมายและประสบการณที่ตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากอาชีพในแตละสายงานมีขอกฎหมายที่ไมเหมือนกันทําใหทักษะและ
ความชํานาญในการใชกฎหมายแตกตางกันตามสายอาชีพ ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานอาชีพสงผลตอทัศนคติของ
คูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 

       6.2.5 ดานสถานภาพ คูความที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล
จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับกิจติญา  นุนลอย (2552) ไดศึกษาทัศนคติ
ของราษฎรที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี พบวา ราษฎร
ที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานภาพ
ของครอบครัว ประสบการณในการดํารงชีวิต และมุมมองความคิดของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป มีทัศนคติที่ตางกัน ดวย
เหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานสถานภาพสมรสสงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่
แตกตางกัน 

       6.2.6 ดานรายได คูความที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของนวลจันทร  ทัศนชัยกุล (2547) 
พบวา คูความที่มีรายไดแตกตางกันจะมีความคิดเห็นในบทบาทของผูพิพากษาทําหนาที่ไกลเกล่ียแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากผูที่มีรายไดสูง มีสถานภาพทางการเงินที่ดีกวา การใชจายคลองตัวกวามากกวาผูมีรายไดนอยกวา  ดวยเหตุน้ี จึง
อาจทําใหความแตกตางดานรายไดสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน  

        6.2.7 ดานสถานะคูความ คูความที่มีสถานะคูความตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของสงวน พรอิชยานนท 
(2553) พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท ผู 
ประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความทีเ่ขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท มีมุมมองในคดี
ของตนตางกันในลักษณะแหงคดีที่คูความมีขอพิพาทแตกตางกัน มุมมองในแตละคดีของคูความแตละฝายและประเด็นขอ
พิพาทมีความยุงยากซับซอนตางกัน  ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานคูความสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน        

       6.2.8 ดานประสบการณ คูความที่มีประสบการณตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล
จังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของนวลจันทร  ทัศนชัยกุล 
(2547) พบวา คูความที่มีประสบการณตางกันจะมีความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทแตกตาง
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กัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีประสบการณในการไกลเกล่ียขอพิพาท จะไดรับ
ความรู ความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ีย และการรับรูขอมูลขาวสารของคูความเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกัน 
ขึ้นอยูกับแตละคนมีความสนใจในขอมูลขาวสารและผูที่เคยมีประสบการณในการไกลเกล่ียที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง จน
เกิดความรู ความเขาใจจากส่ิงที่ไดพบจากประสบการณนํามาเปนทัศนคติของตน สวนผูที่ไมมีประสบการณในการไกลเกล่ียมา
กอนอาจจะยังไมเขาใจหรืออาจจะเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียนอยกวาผูที่มีประสบการณมากกวา ดวยเหตุนี้ จึงอาจทําให
ความแตกตางดานประสบการณของคูความ สงผลตอทัศนคติของคูความทีมี่ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน     

       6.2.9 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร คูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลขาวสารที่แตกตางกันมีทัศนคติ
ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมที่แตกตางกัน ประสบการณตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของเดช
พยัคฆ  ลินทมิตร (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลขาวสารที่ตางกัน จะไดรับความรู 
ความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ีย และการรับรูขอมูลขาวสารของคูความเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกัน ขึ้นอยูกับ
แตละคนมีความสนใจในขอมูลขาวสารและการเรียนรูดวยตนเอง ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหคูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจาก
แหลงขอมูลขาวสารที่ตางกัน  สงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน     

             6.2.10 ดานความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย คูความที่ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทตางกัน มีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของจุฑารัตน  เสือแกว (2553) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของพนักงานตอโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวม ไดแก ปจจัยดาน
ความรู ดานการเรียนรู ดานองคการ และดานเทคโนโลยี  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคคลที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทมากอาจจะมีทัศนคติที่เปนความรูสึกทางบวก สวนบุคคลที่ไมมีความรูหรือมีความรูนอยเก่ียวกับกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท อาจจะไมเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียจึงทําใหมีทัศนคติทางลบ ดวยเหตุน้ี อาจทําใหความแตกตางดาน
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกันสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทที่แตกตางกัน        
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

จากการวิจัยทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
           7.1.1 ศาลควรเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานการไกลเกล่ียใหแพรหลายเพื่อปรับทัศนคติของคูความและ

ประชาชนใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
      7.1.2 ศาลควรสงเสริมความรู ความเขาใจใหแกประชาชน เพื่อสรางเสริมทัศนคติของประชาชนและคูความที่มี

ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลใหดียิ่งขึ้น 
      7.1.3 ศาลควรสงเสริมบทบาทนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ีย ใหเขารับการอบรมความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การไกลเกล่ียขอพิพาท ไดมีความรูสามารถในการใหคําแนะนําแกผูไกลเกล่ียไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      7.1.4 ศาลควรเพิ่มศักยภาพผูไกลเกล่ียอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง จัดใหมีการประชุมหรือถายทอดความรูและ

ประสบการณหรือเสนอปญหาในการไกลเกล่ียที่ผูไกลเกล่ียไดพบ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหผูไกลเกล่ียไดมีประสบการณ
และมุมมองที่สามารถจะชวยหาทางออกใหแกคูความได 

 7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
            7.2.1 ผูวิจัยควรวิจัยทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลในเชิงคุณภาพ 
      7.2.2 ผูวิจัยควรศึกษาความพึงพอใจของคูความตอคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย 

                  7.2.3 ผูวิจัยควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทัศนคติแกคูความที่เก่ียวของกับการไกลเกล่ีย โดยเปรียบเทียบกลุม
คูความที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา หรือปจจัยอ่ืนที่สงผลแตกตางกัน  
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