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Session 1

Session 1 – Demographic Results
Which category of stakeholder will you vote as today?
(If your regular practice involves several of these options, please select the one in which you have primarily been involved).
่ นเกีย
คุณเป็นผูม
้ ส
ี ว
่ วข้องทีจ
่ ำแนกอยูใ่ นกลุม
่ ใด
(หำกคุณจ ัดอยูใ่ นหลำยกลุม
่ ขอให้เลือกกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วำมเกีย
่ วข้องก ับวิชำชีพของคุณมำกทีส
่ ด
ุ )
(86)
Party (user of dispute resolution services): A person or in-house counsel involved in commercial disputes /ผูใ้ ช้กระบวนกำรระง ับข้อ
พิพำท: บุคคลทีม
่ ข
ี อ
้ พิพำททำงแพ่งและพำณิชย์/ทีป
่ รึกษำกฎหมำยในบริษ ัทเอกชนทีท
่ ำงำนเกีย
่ วข้องก ับข้ อพิพำททำงแพ่งแล. (12) 13.95%

Advisor: An external lawyer or consultant to a party /ทีป
่ รึกษำ: ทนำยควำมร ับจ้ำง/ทีป
่ รึกษำร ับจ้ำง. (24) 27.91%

Adjudicative Provider: A judge, arbitrator, or organisation providing their services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินและ
้ ำด: ผูพ
ออกคำชีข
้ พ
ิ ำกษำ/อนุญำโตตุลำกำร/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีใ่ นกำรต ัดสินพิพำกษำหรืออนุญำโตตุ ลำกำร. (10) 11.63%

Non-Adjudicative Provider: A conciliator, mediator or organisation providing such services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำที่
ประนอมไกล่เกลีย
่ : ผูไ้ กล่เกลีย
่ (Conciliator)/ผูป
้ ระนอม (Mediator)/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีป
่ ระนอมไกล่เกล. (12) 13.95%

Influencer: A researcher, educator, employee/representative of government, or any other person not in categories 1-4
above /ผูท
้ รงอิทธิพล: น ักวิจ ัย, อำจำรย์, เจ้ำหน้ำทีข
่ องร ัฐ/ ข้ำรำชกำร, บุคคลอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่จ ัดอยูใ่ นข้อ 1-4. (28) 32.56%

Session 1 , Question 1 – Group Results
What outcomes do parties most often want before starting a process in commercial civil dispute resolution?
(Pease rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิ ชย์
ช่วงที่ 1 คำถำมที่ 1 ผลทีค
่ พ
ู่ พ
ิ ำทคำดหว ังเป็นส่วนใหญ่กอ
่ นทีจ
่ ะเข้ำสูก
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(444)
2.Financial (e.g. damages, compensation, etc.) /ผลทำงกำรเงิน (เช่น กำรชดเชยค่ำเสียหำย และอืน
่ ๆ). (148) 65.00%

1.Action-focused (e.g. prevent action or require an action from one of the parties) /ผลทีเ่ น้นเรือ
่ งกำรกระทำ (เช่น ป้องก ันกำรกระทำ ทีอ
่ ำจจะเป็นกำรฟ้องร้องหรือกำรตอบ
โต้จำกคูก
่ รณีอก
ี ฝ่ำย หรือ ผลทีท
่ ำให้เกิดกำรดำเนินกำรจำกอีกฝ่ำย. (121) 53.00%

3.Judicial (e.g. setting a legal precedent) /ผลทำงกำรต ัดสิน (เช่น กำรดำเนินกำรตำมควำมถูกต้องของกฎหมำย). (69) 30.00%

5.Relationship-focused (e.g. terminate or preserve a relationship) /ผลทีเ่ น้นควำมส ัมพ ันธ์ (เช่น กำรต ัดขำด
หรือร ักษำไว้ซงึ่ ควำมส ัมพ ันธ์). (54) 24.00%

4.Psychological (e.g., vindication, closure, being heard, procedural fairness) /ผลทำงจิตวิทยำ (เช่น กำรเยียวยำ
ึ ว่ำมีคนร ับฟัง ควำมยุตธ
กำรยุตข
ิ อ
้ พิพำท ควำมรูส
้ ก
ิ รรม). (46) 20.00%

Other (6) 3.00%

Session 1,
AVG
Question 1 Rank
– Cross
sorted
Results
1

2

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

1.Action-focused (e.g.

2.Financial (e.g. damages,

2.Financial (e.g. damages,

2.Financial (e.g. damages,

2.Financial (e.g. damages,

prevent action…

compensation,…

compensation,…

compensation,…

compensation,…

73%

69%

67%

55%

73%

2.Financial (e.g. damages,

1.Action-focused (e.g.

1.Action-focused (e.g.

1.Action-focused (e.g.

1.Action-focused (e.g.

61%

67%

44%

39%

48%

compensation,…

prevent action…

prevent action…

prevent action…

prevent action…

5.Relationship-focused

39%

3

5.Relationship-focused

3.Judicial (e.g. setting a…

3.Judicial (e.g. setting a…

3.Judicial (e.g. setting a…

3.Judicial (e.g. setting a…

24%

26%

33%

33%

39%

4.Psychological (e.g.,

33%
3.Judicial (e.g. setting a…
4

5

6

5.Relationship-focused

5.Relationship-focused

4.Psychological (e.g.,

4.Psychological (e.g.

4.Psychological (e.g.

4.Psychological (e.g.

5.Relationship-focused

15%

15%

26%

19%

Other

Other

Other

9%

4%

1%

18%

20%

30%

20%

Session 1 , Question 2 – Group Results
When parties involved in commercial disputes are choosing the type(s) of dispute resolution process(es) to use, which of the following has the most
influence?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ผลต่อกำรต ัดสินใจมำกทีส
ช่วงที่ 1 คำถำมที่ 2 เมือ
่ คูก
่ รณีเกิดข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์เลือกใช้กระบวนกำรระง ับข้อพิพำท ข้อใดด ังต่อไปนีเ้ ป็นปัจจ ัยทีส
่ ง
่ ด
ุ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(432)
1.Advice (e.g. from lawyer or other advisor) /คำปรึกษำ (เช่น จำกทนำยควำม หรือ ทีป
่ รึกษำ). (137) 63.00%

3.Efficiency (e.g. time/cost to achieve outcome) /ประสิทธิภำพ (เช่น ในกำรร ักษำเวลำ/กำรร ักษำ
ค่ำใช้จำ
่ ยเพือ
่ ให้เกิดผล). (119) 54.00%

2.Confidentiality expectations /ควำมคำดหว ังในกำรร ักษำควำมล ับ. (64) 29.00%

6.Relationships (e.g. preventing conflict escalation) /ควำมส ัมพ ันธ์ (เช่น กำรป้องก ันกำรยกระด ับของข้อพิพำท). (39) 18.00%

5.Predictability of outcome /กำรคำดเดำผลได้. (38) 17.00%

4.Industry practices /หล ักกำรปฏิบ ัติของอุตสำหกรรม (ทีน
่ ย
ิ มเลือกใช้กระบวนกำรระง ับข้อพิพำทรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ) (29) 13.00%

Other (6) 3.00%

Session 1, Question 2 – Cross sorted Results
AVG
Rank
1

2

Party (user of dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Adjudicative Provider: A
judge,…

Influencer: A
researcher, educator,…

1.Advice (e.g. from lawyer

1.Advice (e.g. from lawyer

1.Advice (e.g. from lawyer

1.Advice (e.g. from lawyer

1.Advice (e.g. from lawyer

64%

61%

67%

64%

64%

2. Confidentiality expectations

42%

Efficiency (e.g. time/cost

42%

3.Efficiency (e.g. time/cost

3.Efficiency (e.g. time/cost

61%

64%

5.Predictability of outcome

33%

3.Efficiency (e.g. time/cost

37%

3.Efficiency (e.g. time/cost

55%

26%

2.Confidentiality expectations

AVG
Rank Party (user of dispute…
3

Advisor: An external
lawyer…

4.Industry practices

2.Confidentiality expectations

24%

31%

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Adjudicative Provider:
A judge,…
2.Confidentiality expectations

26%

Influencer: A
researcher, educator,…

6.Relationships (e.g.
preventing conflict…

6.Relationships (e.g.
preventing conflict…

42%

19%

2.Confidentiality expectations

4.Industry practices /

24%

15%

5.Predictability of outcome

26%

4

6.Relationships (e.g.
preventing conflict…

4.Industry practices /

10%

12%

5

5. Predictability of outcome /…

9%

19%

6. Relationships (e.g.
pr eventing conflict…

4%

6

O ther

6%

7

6.Relationships (e.g.
preventing conflict…

4.Industry practices /
หล ักกำรปฏิบ ัติของอุตสำหกรร

ม…

5.Predictability of outcome

/…

5.Predictability of outcome

12%

10%

4. Industry practices /

O ther

3%

1%

15%

Other

11%

/…

Session 1 , Question 3 – Group Results
When lawyers (whether in-house or external) make recommendations to parties about procedural options for resolving commercial dispute, which of the
following has the most influence?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 1 คำถำม3 เมือ
่ ทนำยควำม (ไม่วำ
่ จะประจำหน่วยงำน/องค์กรหรือทีจ
่ ำ้ งจำกสำน ักฎหมำย) ให้คำแนะนำแก่คก
ู่ รณีเกีย
่ วก ับกำรเลือกกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ ข้อใดด ังต่อไปนีเ้ ป็น
่ ผลต่อกำรต ัดสินใจมำกทีส
ปัจจ ัยทีส
่ ง
่ ด
ุ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(420)
1.Familiarity with a particular type of dispute resolution process /ควำมคุน
้ เคยในกระบวนกำรระง ับข้อพิพำทนนๆ.
ั้
(133) 62.00%

3.Impact on costs/fees the lawyer can charge /ผลกระทบต่อค่ำใช้จำ
่ ย/ค่ำธรรมเนียมทีท
่ นำยเรียกเก็บ. (93) 44.00%

2.Industry practices /หล ักกำรปฏิบ ัติของอุตสำหกรรม (ทีน
่ ย
ิ มเลือกใช้กระบวนกำรระง ับข้อพิพำทรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ). (72) 34.00%

4.The party's relationships with the other party(ies) or stakeholders /ควำมส ัมพ ันธ์ของคูก
่ รณีตอ
่ อีกฝ่ำย
่ นได้สว่ นเสีย. (64) 30.00%
หรือผูม
้ ส
ี ว

5.The type of outcome requested by the party (e.g. money, an injunction, etc.) /MISSING (55) 26.00%

Other (3) 1.00%

Session 1, Question 3 – Cross sorted Results
AVG
Rank
1

Party (user of dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Adjudicative Provider: A
judge,…

Influencer: A
researcher, educator,…

1.Familiarity with a

1.Familiarity with a

1.Familiarity with a

1.Familiarity with a

1.Familiarity with a

particular…

particular…

particular…

particular…

particular…

58%

65%

70%

67%

61%

2.Industry practices /

3.Impact on costs/fees the

5.The type of outcome…

3.Impact on costs/fees the

33%

48%

33%

57%

5.The type of outcome…

2.Industry practices /

2.Industry practices /

4.The party's relationships

44%

30%

40%

3.Impact on costs/fees the

58%

2

3

27%

4.The party's relationships

30%
3.Impact on costs/fees the

30%

…

4.The party's relationships

38%

3.Impact on costs/fees the

36%

…

AVG
Party (user of dispute…
Rank
4

4.The party's relationships
with…

Advisor: An external
lawyer…
5.The type of outcome…

25%

24%

5

4.The party's relationships
with…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Adjudicative Provider:
A judge,…
O ther

7%

2.Industry practices /
หล ักกำรปฏิบ ัติของอุตสำหกรร

Influencer: A
researcher, educator,…
ม…

2.Industry practices /
หล ักกำรปฏิบ ัติของอุตสำหกรร

23%

35%

5.The type of outcome…

5.The type of outcome…

13%

29%

19%

6

O ther

1%

ม…

Session 1 , Question 4 – Group Results
What role do parties involved in commercial disputes want providers to take in the dispute resolution processes?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 1 คำถำมที่ 4 คูก
่ รณีตอ
้ งกำรให้ผใู ้ ห้บริกำรในกำรระง ับข้อพิพำททำหน้ำทีใ่ ดด ังต่อไปนีใ้ นระหว่ำงทีป
่ ฏิ บ ัติหน้ำทีใ่ นกำรระง ับข้อพิพำท
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(408)
1.The parties decide how the process is conducted and how the dispute is resolved (the providers just assist) /คูก
่ รณีมอ
ี ำนำจในกำรกำหนดกระบวนกำรและผล
่ ยเหลืออำนวยควำมสะดวกเท่ำนน).
ของข้อพิพำทว่ำควรออกมำเป็นเช่นไร (ผูใ้ ห้บริกำรมีหน้ำทีช
่ ว
ั้
(104) 50.00%

2.The providers decide on the process and the parties decide how the dispute is resolved /ผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำทต ัดสินใจเรือ
่ งกระบวนกำรระง ับข้อพิพำทและคูก
่ รณี
ต ัดสินใจเองว่ำผลของข้อพิพำทควรออกมำอย ่่ำงไร. (92) 44.00%

3.The parties decide on the process and the providers decide how the dispute is resolved /คูก
่ รณีมอ
ี ำนำจในกำรเลือกกระบวนกำรและผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำท
ต ัดสินใจว่ำผลของข้อพิพำทควรออกมำอย่ำงไร. (84) 41.00%

5.The parties initially do not have a preference but seek guidance from the providers regarding optimal ways of resolving their dispute /คูก
่ รณีไม่ได้ตอ
้ งกำร
รูปแบบกำรระง ับข้อพิพำทใดเป็นพิเศษแต่ขอคำแนะนำจำกผูใ้ ห้บริกำรเกีย
่ วก ับทำงเลือกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในกำรระง ับข้อพิพำท. (82) 40.00%

4.The providers decide on the process and how the dispute is resolved /
ผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำทต ัดสินใจเรือ
่ งกระบวนกำรระง ับข้อพิพำทและผลของข้อพิพำทว่ำควรออกมำอย่ำงไร. (46) 22.00%

Other (0) 0.00%

Session 1,
AVG
Question 4 – Rank
Cross sorted
Results
1

2

3

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

2.The providers decide

1.The parties decide how…

2.The providers decide

1.The parties decide how…

1.The parties decide how…

55%

50%

59%

53%

55%

3.The parties decide on…

3.The parties decide on…

1.The parties decide how…

52%

44%

56%

2.The providers decide

5.The parties initially do…

47%

50%

1.The parties decide how…

2.The providers decide

3.The parties decide on…

3.The parties decide on…

48%

43%

2.The providers decide

on…

39%

on…

35%

on…

4.The providers decide

on…

41%

5.The parties initially do…

on…

43%

35%

5.The parties initially do…

35%
3.The parties decide on…

5.The parties initially do…

5.The parties initially do…

4

33%

30%

5

4.The
on… providers decide

4.The
on… providers decide

4.The providers decide

21%

7%

24%

…
4.The
providers decide

13%

30%

on…

Session 1 , Question 5 – Group Results
What role do parties involved in commercial disputes typically want lawyers (i.e., in-house or external counsel) to take in the dispute resolution processes?
ช่วงที่ 1 คำถำมที่ 5 บทบำททีค
่ ก
ู่ รณีทม
ี่ ข
ี อ
้ พิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ต้องกำรให้ทนำย (เช่น ทีป
่ รึกษำกฎหมำยของบริษ ัท หรือทีป
่ รึกษำนอกทีจ
่ ำ้ ง) ดำเนินกำรเพือ
่ ระง ับข้อพิพำท
(408)
2.Acting as advisors and accompanying parties but not interacting with other parties or providers /ทำหน้ำทีเ่ หมือนทีป
่ รึกษำและติดตำมคูก
่ รณีแต่ไม่ได้มบ
ี ทบำททีข
่ อ
้ ง
เกีย
่ วก ับคูก
่ รณีอก
ี ฝ่ำยหรือผูใ้ ห้บริกำรระง ับข ่ ้อพิพำทแต่อย่ำงใด. (94) 45.00%

่ วชำญทำง
3.Participating in the process by offering expert opinions, not acting on behalf of parties /เข้ำร่วมกระบวนกำรระง ับข้อพิพำท โดยให้ควำมเห็นในฐำนะผูเ้ ชีย
กฎหมำย แต่ไม่ได้ดำเนินกำรแทนลูกควำม. (88) 43.00%

4.Working collaboratively with parties to navigate the process. May request actions on behalf of a party /
ทำงำนร่วมก ันระหว่ำงคูก
่ รณีทงสองฝ
ั้
่ ำยเพือ
่ นำทำงให้กระบวนกำรดำเนินกำรต่อไป และอำจขออนุญำตดำเนินกำรแทนลูกควำม. (84) 41.00%

5.Speaking for parties and/or advocating on a party's behalf /พูดแทนลูกควำม และ/หรือ ทำหน้ำทีเ่ ป็นทนำยแก้ตำ
่ งแทนลูกควำม.
(68) 33.00%

1.Acting as coaches, providing advice but not attending /
ทำหน้ำทีเ่ หมือนโค้ชทีค
่ อยให้คำแนะนำแต่ไม่ได้เข้ำร่วมกระบวนกำรระง ับข้อพิพำท. (56) 27.00%

6.Parties do not normally want lawyers to be involved /ปกติลก
ู ควำมไม่ตอ
้ งกำรให้ทนำยเข้ำมำมีบทบำทข้องเกีย
่ ว. (15) 7.00%

Other (3) 1.00%

Session 1,
AVG
Question 5 – Rank
Cross sorted
Results
1

2

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

2.Acting as advisors and…

3.Participating in the

process…

5.Speaking for parties

and/or…

4.Working collaboratively

with parties…

3.Participating in the

61%

48%

48%

50%

1.Acting as coaches,

5.Speaking for parties

4.Working collaboratively

3.Participating in the

providing…

and/or…

with parties…

process…

40%

44%

47%

42%

2.Acting as advisors and…

55%

process…

56%

2.Acting as advisors and…

40%
4.Working collaboratively

with parties…

40%

3

4

5

6

4.Working collaboratively

3.Participating in the

3.Participating in the

with parties…

process…

process…

36%

31%

37%

1.Acting as coaches,

Other

2.Acting as advisors and…

2%

33%

33%

2.Acting as advisors and…

4.Working collaboratively

with parties…

37%

39%

5.Speaking for parties

5.Speaking for parties

33%

30%

5.Speaking for parties

6.Parties do not

1.Acting as coaches,

1.Acting as coaches,

9%

22%

23%

26%

6.Parties do not

1.Acting as coaches,

6.Parties do not

6.Parties do not

6%

7%

10%

6%

and/or…

normally…

normally…

providing…

Other

7%

providing…

normally…

providing…

normally…

Word Cloud – Session 1
What words would you use to describe a sophisticated commercial party?

Make a Question or Comment – Session 1

Session 2

Session 2 – Demographic Results
Which category of stakeholder will you vote as today?
(If your regular practice involves several of these options, please select the one in which you have primarily been involved).
่ นเกีย
คุณเป็นผูม
้ ส
ี ว
่ วข้องทีจ
่ ำแนกอยูใ่ นกลุม
่ ใด
(หำกคุณจ ัดอยูใ่ นหลำยกลุม
่ ขอให้เลือกกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วำมเกีย
่ วข้องก ับวิชำชีพของคุณมำกทีส
่ ด
ุ )
(36)
Party (user of dispute resolution services): A person or in-house counsel involved in commercial disputes /ผูใ้ ช้กระบวนกำรระง ับข้อ
พิพำท: บุคคลทีม
่ ข
ี อ
้ พิพำททำงแพ่งและพำณิชย์/ทีป
่ รึกษำกฎหมำยในบริษ ัทเอกชนทีท
่ ำงำนเกีย
่ วข้องก ับข้ อพิพำททำงแพ่งแล. (2) 5.56%

่ รึกษำร ับจ้ำง. (10) 27.78%
Advisor: An external lawyer or consultant to a party /ทีป
่ รึกษำ: ทนำยควำมร ับจ้ำง/ทีป

Adjudicative Provider: A judge, arbitrator, or organisation providing their services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินและ
้ ำด: ผูพ
ออกคำชีข
้ พ
ิ ำกษำ/อนุญำโตตุลำกำร/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีใ่ นกำรต ัดสินพิพำกษำหรืออนุญำโตตุ ลำกำร. (5) 13.89%

Non-Adjudicative Provider: A conciliator, mediator or organisation providing such services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำที่
ประนอมไกล่เกลีย
่ : ผูไ้ กล่เกลีย
่ (Conciliator)/ผูป
้ ระนอม (Mediator)/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีป
่ ระนอมไกล่เกล. (7) 19.44%

Influencer: A researcher, educator, employee/representative of government, or any other person not in categories 1-4
above /ผูท
้ รงอิทธิพล: น ักวิจ ัย, อำจำรย์, เจ้ำหน้ำทีข
่ องร ัฐ/ ข้ำรำชกำร, บุคคลอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่จ ัดอยูใ่ นข้อ 1-4. (12) 33.33%

Session 2 , Question 1 – Group Results
What outcomes do providers tend to prioritise in commercial dispute resolution?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 2 คำถำมที่ 1 ผลทีผ
่ ใู ้ ห้บริกำรในกำรระง ับข้อพิพำทให้ควำมสำค ัญในกำรระง ับข้อพิพำท
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(198)
2.Financial (e.g. damages, compensation, etc.) /ผลทำงกำรเงิน (เช่น กำรชดเชยค่ำเสียหำย และอืน
่ ๆ). (66) 65.00%

1.Action-focused (e.g. prevent action or require an action from one of the parties) /1. ผลทีเ่ น้นเรือ
่ งกำรกระทำ (เช่น ป้องก ันกำรกระทำ ทีอ
่ ำจจะเป็นกำรฟ้องร้องหรือ
กำรตอบโต้จำกคูก
่ รณีอก
ี ฝ่ำย หรือ ผลทีท
่ ำให้เกิดกำรดำเนินกำรจำกอีกฝ่ำย. (54) 53.00%

3.Judicial (e.g. setting a legal precedent) /ผลทำงกำรต ัดสิน (เช่น กำรดำเนินกำรตำมควำมถูกต้องของกฎหมำย). (40) 39.00%

5.Relationship-focused (e.g. terminate or preserve a relationship) /ผลทีเ่ น้นควำมส ัมพ ันธ์ (เช่น กำรต ัดขำด หรือร ักษำไว้ซงึ่ ควำมส ัมพ ันธ์). (20) 20.00%

4.Psychological (e.g., vindication, closure, being heard, procedural fairness) /ผลทำงจิตวิทยำ (เช่น กำรเยียวยำ

ึ ว่ำมีคนร ับฟัง ควำมยุตธ
กำรยุตข
ิ อ
้ พิพำท ควำมรูส
้ ก
ิ รรม). (18) 18.00%

Other (0) 0.00%

Session 2, Question 1 – Cross sorted Results
Party (user of
dispute…

AVG
Rank

1

2

Advisor: An external
lawyer…

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

2.Financial (e.g. damages,

1.Action-focused (e.g.

2.Financial (e.g. damages,

2.Financial (e.g. damages,

compensation,…

prevent action…

compensation,…

compensation,…

100%

71%

83%

57%

75%

2.Financial (e.g. damages,

1.Action-focused (e.g.

2.Financial (e.g. damages,

1.Action-focused (e.g.

1.Action-focused (e.g.

67%

42%

50%

52%

47%

5.Relationship-focused

3.Judicial (e.g. setting a…

3.Judicial (e.g. setting a…

50%

47%

compensation,…

prevent action…

3.Judicial (e.g. setting a…

3.Judicial (e.g. setting a…

17%

25%

compensation,…

4.Psychological (e.g.,

vindication, closure,…

prevent action…

3.Judicial (e.g. setting a…

prevent action…

4.Psychological (e.g.,

48%

vindication, closure,…

4.Psychological (e.g.,

4.Psychological (e.g.,

5.Relationship-focused

21%

29%

14%

5.Relationship-focused

8%

17%

5.Relationship-focused

(e.g. terminate or…

(e.g. terminate or…

17%

5

Influencer: A

prevent action…

42%

4

Non-Adjudicative

1.Action-focused (e.g.

(e.g. terminate or…

3

Adjudicative
Provider: A judge,…

8%

vindication, closure,…

vindication, closure,…

5.Relationship-focused

(e.g. terminate or…

14%

(e.g. terminate or…

Session 2 , Question 2 – Group Results
The outcome of a commercial dispute is determined primarily by which of the following?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 2 คำถำมที่ 2 กำรกำหนดผลของข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์มท
ี ม
ี่ ำจำกข้อใดด ังต่อไปนีเ้ ป็นหล ัก

(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(198)
3.Equity: general principles of fairness /ควำมเท่ำเทียม: หล ักกำรทว่ ั ไปว่ำด้วยควำมยุตธ
ิ รรม. (60) 61.00%

1.Consensus: the parties’ subjective interests /มติเอกฉ ันท์: ควำมสนใจของคูก
่ รณีทงสองฝ
ั้
่ ำย. (58) 59.00 %

4.Rule of Law: findings of fact and law or other norms /นิตธ
ิ รรม : กำรหำข้อเท็จจริงและกฎหมำยหรือบรรท ัดฐำน. (53) 54.00%

่ ทำงศำสนำ. (23) 23.00%
้ ฐำนของว ัฒนธรรม และ/หรือควำมเชือ
้ อยูก
2.Culture: based cultural and/or religious norms /ว ัฒนธรรม: ขึน
่ ับพืน

ั้ (3) 3.00%
5.Status: deferring to authority/hierarchies /สถำนะ: กำรนำเรือ
่ งไปย ังผูม
้ อ
ี ำนำจ/เข้ำไปในกระบวนกำรทีม
่ ล
ี ำด ับชน.
.
Other (1) 1.00%

Session 2, Question 2 – Cross sorted Results
Party (user of
dispute…

AVG
Rank

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…
1

1.Consensus: the parties’

subjective…

83%

2

3

4.Rule of Law: findings…

educator,…

1.Consensus: the parties’

3.Equity: general

3.Equity: general

67%

subjective…

principles of…

principles of…

92%

71%

69%

1.Consensus: the parties’

3.Equity: general

4.Rule of Law: findings…

1.Consensus: the parties’

4.Rule of Law: findings…

50%

subjective…

48%

54%

50%

subjective…

2. Culture: based cultural

3.Equity: general

33%

principles of…

4.Rule of Law: findings…

2.Culture: based cultural

4.Rule of Law: findings…

33%

38%

56%

2.Culture: based cultural

2.Culture: based cultural

1.Consensus: the parties’

2.Culture: based cultural

21%

25%

33%

14%

50%

principles of…

61%

3. Equity: general
principles of…

33%
4

5

and/or…

and/or…

subjective…

5.Status: deferring to

5.Status: deferring to

4%

10%

authority/hierarchies…

Other

4%

authority/hierarchies…

and/or…

Session 2 , Question 3 – Group Results
In commercial disputes, what is achieved by participating in a non- adjudicative process (mediation or conciliation) (whether voluntary or involuntary - e.g.
court ordered)?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
้ ำดหรือต ัดสิน (กำรประนอมข้อพิพำทหรือกำรไกล่เกลีย
ช่วงที่ 2 คำถำมที่ 3 สิง่ ทีไ่ ด้จำกกำรนำข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ เข้ำร่วมกระบวนกำรทีไ่ ม่มก
ี ำรออกคำชีข
่ )(ไม่วำ
่ จะด้วยควำมสม ัครใจ
หรือไม่สม ัครใจ เช่น จำกคำสง่ ั ศำล)
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(192)
3.Improving or restoring relationships /กำรเยียวยำควำมส ัมพ ันธ์. (46) 48.00%

4.Reduced costs and expenses /กำรลดค่ำใช้จำ
่ ยและรำยจ่ำย. (39) 41.00%

5.Retaining control over the outcome /สำมำรถควบคุมผลทีอ
่ อกมำได้. (36) 38.00%

2.Compliance (e.g. avoiding cost sanctions, meeting contractual obligations) /ควำมยินยอม (กำรหลีกเลีย
่ งบทลงโทษทำงกำรเงินหรือ
กำรปฏิบ ัติตำมข้อส ัญญำ). (33) 34.00%

1.Better knowledge of the strengths/weaknesses of the case or likelihood of settlement /
ได้ทรำบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของข้อพิพำท หรือแนวทำงทีจ
่ ะยุต ิ (32) 33.00%

6.Tactical/strategic advantage (e.g. delay) /ข้อได้เปรียบทำงยุทธวิธแ
ี ละกลยุทธ์ (กำรประวิงเวลำ). (6) 6.00%

Other (0) 0.00%

Session 2, Question 3 – Cross sorted Results

Party (user of
dispute…

AVG
Rank

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…
1

educator,…

1.Better knowledge of

3.Improving or restoring

5.Retaining control over

5.Retaining control over

3.Improving or restoring

the…

relationships…

the…

the…

relationships…

50%

63%

58%

57%

45%

2.Compliance (e.g.

4.Reduced costs and

2.Compliance (e.g.

4.Reduced costs and

2.Compliance (e.g.

33%

58%

50%

48%

42%

3.Improving or restoring

relationships…

50%

2

avoiding cost…

4.Reduced costs and

expenses…

33%

expenses…

avoiding cost…

expenses…

avoiding cost…

Party (user of
dispute…

AVG
Rank

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…
3

educator,…

5.Retaining control over

1.Better knowledge of

3.Improving or restoring

3.Improving or restoring

1.Better knowledge of

the…

the…

relationships…

relationships…

the…

17%

33%

42%

38%

36%

5.Retaining control over

1.Better knowledge of

2.Compliance (e.g.

4.Reduced costs and

29%

33%

33%

33%

2.Compliance (e.g.

4.Reduced costs and

1.Better knowledge of

5.Retaining control over

avoiding cost…

expenses…

the…

the…

17%

17%

24%

27%

6.Tactical/strategic

advantage (e.g. delay)…

17%

4

5

6

the…

the…

avoiding cost…

expenses…

6.Tactical/strategic

advantage (e.g. delay)…

15%

Session 2 , Question 4 – Group Results
Who is primarily responsible for ensuring parties involved in commercial disputes understand their process options, and the possible consequences of each
process before deciding which one to use?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
้ ห
ช่วงที่ 2 คำถำมที่ 4 บุคคลใดด ังต่อไปนีม
ี น้ำทีส
่ ร้ำงควำมเข้ำใจก ับคูก
่ รณีเกีย
่ วก ับวิธก
ี ำร ข้อเสนอและผลทีอ
่ ำจเกิดจำกกระบวนกำรแต่ละประเภทก่อนทีจ
่ ะมีกำรต ัดสินใจเลือกรูปแบบกำรระง
่ ับข้อพิพำท
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(186)
2.External lawyers /ทนำยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำคดี. (52) 56.00%

4.In-house lawyers /น ักกฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร. (44) 47.00%

5.Non-Adjudicative Providers: mediators and conciliators or their organisations /5.
้ ำด (Non-Adjudicative Providers):ผูป
ผูใ้ ห้บริกำรทีไ่ ม่ทำหน้ำทีต
่ ัดสินหรือออกคำชีข
้ ระนอมข้อพิพำทและผูไ้ กล่เกลีย
่ หรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีด
่ ังกล่ำว. (29) 31.00%

3.Governments/ministries of justice /หน่วยงำนรำชกำร/กระทรวงยุตธ
ิ รรม. (26) 28.00%

้ ำด
1.Adjudicative Providers: judges and arbitrators or their organisations /ผูใ้ ห้บริกำรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินหรือออกคำชีข
(Adjudicative Providers): ผูพ
้ พ
ิ ำกษำและอนุญำโตตุลำกำรหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีด
่ ังกล่ำว. (24) 26.00%

6.Parties (non-legal personnel) /คูก
่ รณี (ทีไ่ ม่ได้เป็นน ักกฎหมำย). (11) 12.00%

Other (0) 0.00%

Session 2, Question 4 – Cross sorted Results
AVG
Rank
1

Advisor: An external
lawyer…

Party (user of dispute…
4.In- house lawyers /
น ักก ฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร.

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำค

100%

63%

Adjudicative Provider: A
judge,…

Influencer: A researcher,
educator,…

5.N on-Adjudicative Providers:
me diators and…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำค

89%

52%

55%

3.G overnments/ministries of
jus tice /…

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร.

3.G overnments/ministries of
jus tice /…

1.A djudicative Providers: judge
an d…

33%

56%

43%

42%

5.N on-Adjudicative Providers:
me diators and…

5.N on-Adjudicative Providers:
me diators and…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำค

21%

22%

33%

36%

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร.

5.N on-Adjudicative Providers:
me diators and…

29%

30%

ดี.

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำค

Non-Adjudicative Provider:
A conciliator,…
ดี.

ดี.

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร.

63%

2

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำงให้ทำค

ดี.

67%

3

1.A djudicative Providers: judge
an d…

17%

s

5.N on-Adjudicative Providers:
me diators and…

6.P arties (non-legal personnel)

1.A djudicative Providers: judge
an d…

s

17%

5

6

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในบริษ ัท/องค์กร.

/…

22%

17%

4

ดี.

s

6. Parties (non-legal personnel

4%

1.A djudicative Providers: judge
an d…

11%

) /…

s

6.P arties (non-legal personnel)

24%

/…

3.G overnments/ministries of
jus tice /…

27%

1.Adjudicative Providers: judge

6.

19%

9%

/…

Session 2 , Question 5 – Group Results
Currently, the most effective commercial dispute resolution processes usually involve which of the following?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 2 คำถำมที่ 5 ปัจจุบ ันกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภำพทีส
่ ด
ุ เป็นผลมำจำกข้อใดด ังต่อไปนี้
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(168)
้ ำด
2.Combining adjudicative and non-adjudicative processes (e.g. arbitration/litigation with mediation/conciliation) /กำรรวมกระบวนกำรทีต
่ ัดสินหรือออกคำชีข
้ ำด (Non-Adjudicative) (กำรอนุญำโตตุลำกำร/กำรฟ้องศำล/กำรประนอมข้อพิพำท/กำรไกล่เกลีย
(Adjudicative) หรือ กระบวนกำรไม่ทำหน้ำทีต
่ ัดสินหรือออกคำชีข
่ . (38) 44.00%

5.Pre-dispute or pre-escalation processes to prevent disputes /กำรป้องก ันข้อพิพำทหรือกำรป้องก ันกำรยกระด ับของข้อพิพำท. (32) 37.00%

3.Encouragement by courts, tribunals or other providers to reduce time and/or costs /กำรสน ับสนุนจำกศำล
คณะอนุญำโตตุลำกำร หรือผูใ้ ห้บริกำรอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดเวลำ และ/หรือ ค่ำใช้จำ
่ ย. (31) 36.00%

้ ำด
1.Adjudicative dispute resolution methods (litigation or arbitration) /ผูใ้ ห้บริกำรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินหรือออกคำชีข
่ ำหน้ำทีด
่ ังกล่ำว. (28) 32.00%
(Adjudicative Providers): ผูพ
้ พ
ิ ำกษำ และอนุญำโตตุลำกำรหรือองค์กรทีท

4.Non-adjudicative dispute resolution methods (mediation or conciliation) /

6.Technology to enable faster, cheaper procedures, (e.g. Online Dispute Resolution, electronic administration, remote hearings) /กำรใช้เทคโนโลยีเพือ
่
่ นระบบออนไลน์. (14) 16.00%
้ ให้เกิดกระบวนกำรทีร่ วดเร็ว กำรประหย ัดค่ำใช้จำ
เอือ
่ ย (เช่น กำรบริหำรคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรพิจำรณำคดีผำ

Other (0) 0.00%

Session 2,
AVG
Question
Rank
5– Cross
sorted
Results
1

2

3

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

5.Pre-dispute or pre-

2.Combining adjudicative

2.Combining adjudicative

2.Combining adjudicative

1.Adjudicative dispute

escalation processes…

and non-adjudicative…

and non-adjudicative…

and non-adjudicative…

resolution methods…

100%

43%

67%

48%

57%

2.Combining adjudicative

and non-adjudicative…

4.Non-adjudicative
dispute resolution...

3.Encouragement by

3.Encouragement by

2.Combining adjudicative

67%

38%

56%

43%

37%

4.Non-adjudicative
dispute resolution...

5.Pre-dispute or pre-

43%

37%

courts, tribunals…

courts, tribunals…

and non-adjudicative…

escalation processes…

4.Non-adjudicative
dispute resolution

3.Encouragement by

1.Adjudicative dispute

5.Pre-dispute or pre-

3.Encouragement by

33%

33%

33%

38%

33%

5.Pre-dispute or preescalation processes…

5.Pre-dispute or preescalation processes…

33%

33%

courts, tribunals…

resolution methods…

escalation processes…

courts, tribunals…

6.
Technology to enable
faster,…

33%

4

5

1.Adjudicative dispute

resolution methods…

4.Non-adjudicative
dispute resolution...

1.Adjudicative dispute

resolution methods…

4.Non-adjudicative
dispute resolution...

19%

11%

19%

20%

6.Technology to enable

6.Technology to enable

10%

17%

faster,…

faster,…

Word Cloud – Session 2
What words would you use to describe what can be done to exceed parties’ expectations?

Make a Question or Comment – Session 2

Session 3

Session 3 – Demographic Results
Which category of stakeholder will you vote as today?
(If your regular practice involves several of these options, please select the one in which you have primarily been involved).
่ นเกีย
คุณเป็นผูม
้ ส
ี ว
่ วข้องทีจ
่ ำแนกอยูใ่ นกลุม
่ ใด
(หำกคุณจ ัดอยูใ่ นหลำยกลุม
่ ขอให้เลือกกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วำมเกีย
่ วข้องก ับวิชำชีพของคุณมำกทีส
่ ด
ุ )
(28)
Party (user of dispute resolution services): A person or in-house counsel involved in commercial disputes /ผูใ้ ช้กระบวนกำรระง ับข้อ
พิพำท: บุคคลทีม
่ ข
ี อ
้ พิพำททำงแพ่งและพำณิชย์/ทีป
่ รึกษำกฎหมำยในบริษ ัทเอกชนทีท
่ ำงำนเกีย
่ วข้องก ับข้ อพิพำททำงแพ่งแล. (1) 3.57%

Advisor: An external lawyer or consultant to a party /ทีป
่ รึกษำ: ทนำยควำมร ับจ้ำง/ทีป
่ รึกษำ
ร ับจ้ำง. (9) 32.14%

Adjudicative Provider: A judge, arbitrator, or organisation providing their services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินและ
้ ำด: ผูพ
ออกคำชีข
้ พ
ิ ำกษำ/อนุญำโตตุลำกำร/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีใ่ นกำรต ัดสินพิพำกษำหรืออนุญำโตตุลำกำร. (4) 14.29%

Non-Adjudicative Provider: A conciliator, mediator or organisation providing such services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำที่
ประนอมไกล่เกลีย
่ : ผูไ้ กล่เกลีย
่ (Conciliator)/ผูป
้ ระนอม (Mediator)/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีป
่ ระนอมไกล่เกล. (4) 14.29%

Influencer: A researcher, educator, employee/representative of government, or any other person not in categories 1-4
่ ๆ ทีไ่ ม่จ ัดอยูใ่ นข้อ 1-4 (10) 35.71%
above /ผูท
้ รงอิทธิพล: น ักวิจ ัย, อำจำรย์, เจ้ำหน้ำทีข
่ องร ัฐ/ข้ำรำชกำร, บุคคลอืน

Session 3 , Question 1 – Group Results
What are the main obstacles or challenges parties face when seeking to resolve commercial disputes?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 3 คำถำมที่ 1 อุปสรรคหรือควำมท้ำทำยทีค
่ ก
ู่ รณีประสบเมือ
่ ต้องกำรจ ัดกำรแก้ไขข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ คืออะไร
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= เป็นอุปสรรคมำกทีส
่ ด
ุ 2=
เป็นอุปสรรคมำกเป็นอ ันด ับ 2 และ 3=เป็นอุปสสรคมำกเป็นอ ันด ับ 3)
(156)
2.Financial or time constraints /ข้อจำก ัดทำงกำรเงินหรือเวลำ. (48) 59.00%

4.Insufficient knowledge of options available to resolve disputes /
ขำดควำมรูเ้ กีย
่ วก ับทำงเลือกสำหร ับกำรระง ับข้อพิพำททีม
่ อ
ี ยู.่ (44) 54.00%

5.Uncertainty (e.g. unpredictable behaviour or lack of confidence in providers) /ควำมไม่แน่นอน (เช่น
่ มน
พฤติกรรมทีไ่ ม่สำมำรถคำดเดำได้ หรือกำรขำดควำมเชือ
่ ั ของผูใ้ ห้บริกำร). (27) 33.00%

ึ สภำพส ังคม หรือข้อจำก ัดทำงว ัฒนธรรม. (20) 25.00%
1.Emotional, social, or cultural constraints /อำรมณ์ควำมรุส
้ ก

3.Inadequate range of options available to resolve disputes /ข้อจำก ัดในทำงเลือกสำหร ับกำรระง ับข้อพิพำท. (17) 21.00%

Other (0) 0.00%

Session 3,
AVG
Question 1– Rank
Cross sorted
Results
1

2

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative

Influencer: A

Provider: A

researcher,

conciliator,…

educator,…

2.Financial or time

2.Financial or time

5.Uncertainty (e.g.

4.Insufficient knowledge

2.Financial or time

constraints…

constraints…

unpredictable behaviour…

of options…

constraints…

100%

74%

78%

75%

59%

4.Insufficient knowledge

4.Insufficient knowledge

4.Insufficient knowledge

2. Financial or time

4.Insufficient knowledge

67%

52%

56%

42%

52%

of options…

of options…

of options…

constraints…

of options…

3. Inadequate range of

options…

42%

3

4

5

1.Emotional, social, or

5.Uncertainty (e.g.

2.Financial or time

5.Uncertainty (e.g.

1.Emotional, social, or

33%

30%

44%

33%

33%

1.Emotional, social, or

1.Emotional, social, or

1.Emotional, social, or

5.Uncertainty (e.g.

26%

22%

8%

30%

cultural…

unpredictable behaviour…

cultural…

constraints…

cultural…

unpredictable behaviour…

cultural…

cultural…

unpredictable behaviour…

3.Inadequate range of

3.Inadequate range of

options…

options…

19%

26%

Session 3 , Question 2 – Group Results
To improve the future of commercial dispute resolution, which of the following processes and tools should be prioritised?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
้ อ
ช่วงที่ 3 คำถำมที่ 2 เพือ
่ พ ัฒนำกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ในอนำคต กระบวนกำรและเครือ
่ งมือข้อใดในต่อไปนีถ
ื เป็นส่วนทีส
่ ำค ัญทีส
่ ด
ุ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= เป็นอุปสรรคมำกทีส
่ ด
ุ 2=
เป็นอุปสรรคมำกเป็นอ ันด ับ 2 และ 3=เป็นอุปสสรคมำกเป็นอ ันด ับ 3)
(138)
2.Combining adjudicative and non-adjudicative processes (e.g. arbitration/litigation with mediation/conciliation) /กระบวนกำรทีร่ วมกำรระง ับข้อพิพำททีม
่ ก
ี ำรต ัดสิน
้ ำดเข้ำก ับกระบวนกำรทีไ่ ม่มก
้ ำด
หรือออกคำชีข
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข
(เช่น กระบวนกำรกำรทีม
่ ก
ี ำรไกล่เกลีย
่ ประนอมข้อพิพำทก่อนกำรอนุญำโตตุลำกำร/กำรฟ้องศำล). (34) 47.00%

3.Encouragement by courts, tribunals or other providers to reduce time and/or costs /กำรสน ับสนุนจำกศำล
คณะอนุญำโตตุลำกำร หรือผูใ้ ห้บริกำรอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดเวลำ และ/หรือ ค่ำใช้จำ
่ ย. (31) 43.00%

1.Adjudicative dispute resolution methods (litigation or arbitration) /
้ ำด (กำรฟ้องศำล หรือกำรอนุญำโตตุลำกำร). (22) 31.00%
กระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีม
่ ก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข

4.Non-adjudicative dispute resolution methods (mediation or conciliation) /
้ ำด เช่น กำรไกล่เกลีย
กระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีไ่ ม่มก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข
่ ประนอมข้อพิพำท. (20) 28.00

5.Pre-dispute or pre-escalation processes to prevent disputes กำรป้องก ันข้อพิพำทหรือกำรป้องก ันกำรยกระด ับของข้อพิพำท. (19) 26.00%
%
6.Technology to enable faster, cheaper procedures, (e.g. Online Dispute Resolution, electronic administration, remote hearings) /กำรใช้เทคโนโลยีเพือ
่
่ นระบบออนไลน์. (12) 17.00%
้ ให้เกิดกระบวนกำรทีร่ วดเร็ว กำรประหย ัดค่ำใช้จำ
เอือ
่ ย (เช่น Online Dispute Resolution กำรบริหำรคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรพิจำรณำคดีผำ

Other (0) 0.00%

Session 3, Question 2– Cross sorted Results
AVG
Rank
1

2

Party (user of
dispute…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Influencer: A
researcher,
educator,…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

3.Encouragement by
courts, tribunals…

2.Combining adjudicative
and non-adjudicative…

2.Combining adjudicative
and non-adjudicative…

2.Combining adjudicative
and non-adjudicative…

58%

56%

58%

58%

1.Adjudicative dispute
resolution methods…

1.Adjudicative dispute
resolution methods…

3.Encouragement by
courts, tribunals…

3.Encouragement by
courts, tribunals…

46%

33%

42%

38%

3.Encouragement by
courts, tribunals…

33%

4.Non-adjudicative
dispute resolution
methods…

38%
4.Non-adjudicative
dispute resolution
methods…

33%

6.Technology to enable
faster,…

33%

AVG
Rank
3

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

2.Combining adjudicative

5.Pre-dispute or pre-

and non-adjudicative…

escalation processes…

33%

11%

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…
4.Non-adjudicative dispute
resolution

methods…

Influencer: A
researcher,
educator,…
5.Pre-dispute or pre-

escalation processes…

33%

33%

5.Pre-dispute or pre-

escalation processes…

33%

6.Technology to enable

faster,…

33%

4

4.Non-adjudicative
dispute resolution

methods…

1.Adjudicative dispute

1.Adjudicative dispute

resolution methods…

resolution methods…

17%

25%

17%
5.Pre-dispute or pre-

escalation processes…

17%

5

6.Technology to enable

6.Technology to enable

faster,…

faster,…

13%

8%

Session 3 , Question 3 – Group Results
Which of the following areas would most improve commercial dispute resolution?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
ช่วงที่ 3 คำถำมที่ 3 สิง่ ทีค
่ วรปร ังปรุงพ ัฒนำมำกทีส
่ ด
ุ ในกำรระง ัขข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์คอ
ื ข้อใดด ังต่อไปน

่ ี่ ้
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= เป็นอุปสรรคมำกทีส
่ ด
ุ 2=
เป็นอุปสรรคมำกเป็นอ ันด ับ 2 และ 3=เป็นอุปสสรคมำกเป็นอ ันด ับ 3)
(138)
3.Legislation or conventions that promote recognition and enforcement of settlements, including those reached in mediation /กำรออกกฎหมำยหรือระเบียบที่
้ ำดหรือส ัญญำประนอม. (52) 75.00%
ส่งเสริมให้เกิดกำรยอมร ับและกำรบ ังค ับใช้คำชีข

4.Quality control and complaint mechanisms applicable to dispute resolution providers /
กำรกำก ับเรือ
่ งคุณภำพและระบบกำรร ับเรือ
่ งร้องเรียนของผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำท. (28) 41.00%

2.Cost sanctions against parties for failing to try non-adjudicative processes (e.g. mediation or conciliation) before litigation/arbitration. /กำรเก็บค่ำธรรมเนียม
่ ระบวนกำร
ศำลหรือค่ำใช้จำ
่ ยอืน
่ ๆในกำรดำเนินคดีตอ
่ คูก
่ รณีฝ่ำยทีไ่ ม่มค
ี วำมพยำยำมทีจ
่ ะเข้ำสูก

1.Accreditation or certification systems for dispute resolution providers / กำรบ ัญชีหรือระบบกำรร ับรองผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำท. (19) 28.00%

5.Use of protocols promoting non-adjudicative processes before adjudicative processes (e.g. opt-out) /กำรใช้แบบพิธใี นกำรส่งเสริมกระบวนกำรทีไ่ ม่มก
ี ำรต ัดสินหรือออก
้ ำดก่อนกระบวนกำรทีม
้ ำด.(10) 14.00%
คำชีข
่ ก
ี ำรต ัดสินหรืออกคำชีข

้ ดี (third
6. Rules governing third party funding /กำรออกกฎทีค
่ วบคุมกำรให้ควำมช่วยหลือทำงกำรเงินสำหร ับต่อสูค
Other (1) 1.00%

party funding). (7) 10.00%

Session 3, Question 3– Cross sorted Results
AVG
Rank
1

2

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Influencer: A
researcher,
educator,…

3.Legislation or

3.Legislation or

3.Legislation or

3.Legislation or

conventions that…

conventions that…

conventions that…

conventions that…

83%

78%

67%

71%

2.Cost sanctions against

2.Cost sanctions against

4.Quality control and

4.Quality control and

parties…

parties…

complaint…

complaint…

33%

56%

50%

46%

1.Accreditation or

4.Quality control and

1.Accreditation or

1.Accreditation or

certification systems…

complaint…

certification systems…

certification systems…

21%

33%

33%

38%

4.Quality control and

complaint…

33%

3

AVG
Rank
4

5

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…
5.Use of protocols

5.Use of protocols

promoting…

promoting…

17%

22%

6. Rules governing third…

8%

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Adjudicative
Provider: A judge,…

6. Rules governing third…

25%

Influencer: A
researcher,
educator,…
2.Cost sanctions against

parties…

29%

1.Accreditation or

certification systems…

5.Use of protocols

promoting…

5.Use of protocols

11%

17%

8%

promoting…

6. Rules governing third…

8%

6

7

Other

4%

2.Cost sanctions against

parties…

8%

Session 3 , Question 4 – Group Results
Session 3 Question 4 Which stakeholders are likely to be most resistant to change in commercial dispute resolution practice?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ นได้สว
่ นเสียใดด ังต่อไปนี้ ต่อต้ำนกำรเปลีย
ช่วงที่ 3 คำถำมที่ 4 ท่ำนคิดว่ำกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว
่ นแปลงในกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= เป็นอุปสรรคมำกทีส
่ ด
ุ 2=
เป็นอุปสรรคมำกเป็นอ ันด ับ 2 และ 3=เป็นอุปสสรคมำกเป็นอ ันด ับ 3)
(138)
2.External lawyers /ทนำยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำง. (35) 51.00%

้ ำด (กำรฟ้องศำล หรือกำรอนุญำโตตุลำกำร). (30) 43.00%
่ ก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข
1.Adjudicative Providers: judges and arbitrators or their organisations / กระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีม

3.Governments/ministries of justice /หน่วยงำนภำคร ัฐ/กระทรวงยุตธ
ิ รรม. (20) 29.00%

6.Parties (non-legal personnel) /คูก
่ รณีทไี่ ม่มค
ี วำมรูท
้ ำงกฎหมำย. (20) 29.00%

4.In-house lawyers /น ักกฎหมำยในองค์กรหรือบริษ ัท. (16) 23.00%

้ ำด: กำรประนอมข้อพิพำทหรือกำรไกล่เกลีย
5.Non-Adjudicative Providers: mediators and conciliators or their organisations /ผูใ้ ห้บริกำรทีไ่ ม่ต ัดสินหรือออกคำชีข
่ หรือ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำรด้ำนนี.้ (10) 14.00%

Other (7) 10.00%

Session 3, Question 4– Cross sorted Results
AVG
Rank

Party (user of
dispute…

1.A djudicative Providers: judge

1

Adjudicative Provider: A
judge,…

Advisor: An external lawyer…
s and…

54%

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

่ ับว่ำจ้ำง.

6.P arties (non-legal personnel)

/…

75%

67%

3. Governments/ministries of jus

2

tice /…

42%

1.A djudicative Providers: judge

Influencer: A researcher,
educator,…

Non-Adjudicative Provider: A
conciliator,…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

่ ับว่ำจ้ำง.

79%

s and…

44%

5. Non-Adjudicative Providers: mediators
an d…

1.A djudicative Providers: judge

s and…

33%

50%
4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในองค์กรหรือบริษ ัท.

44%

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

3

่ ับว่ำจ้ำง.

3. Governments/ministries of jus

tice /…

1.A djudicative Providers: judge

33%

42%

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในองค์กรหรือบริษ ัท.

5. Non-Adjudicative Providers: mediators
an d…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

25%

11%

17%

s and…

3. Governments/ministries of jus

tice /…

29%

33%

4

6.P arties (non-legal personnel)

/…

25%

5

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยในองค์กรหรือบริษ ัท.

25%

Ot her

17%

Ot her

6.P arties (non-legal personnel)

13%

21%

5. Non-Adjudicative Providers:
a nd…

6

่ ับว่ำจ้ำง.

mediators

/…

O ther

8%

8%

7

5. Non-Adjudicative Providers: mediator...
4%

Session 3 , Question 5 – Group Results
Which stakeholders have the potential to be most influential in bringing about change in commercial dispute resolution practice?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ นได้สว
่ นเสียใดด ังต่อไปนีม
้ อ
ช่วงที่ 3 คำถำมที่ 5 ท่ำนคิดว่ำกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว
ี ท
ิ ธิพลส่งผลให้เกิดกำรเปลีย
่ นแปลงใ นกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= เป็นอุปสรรคมำกทีส
่ ด
ุ 2=
เป็นอุปสรรคมำกเป็นอ ันด ับ 2 และ 3=เป็นอุปสสรคมำกเป็นอ ันด ับ 3)
(132)
3.Governments/ministries of justice /หน่วยงำนภำคร ัฐ/กระทรวงยุตธ
ิ รรม. (45) 65.00%

1.Adjudicative Providers: judges and arbitrators or their organisations / กระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีม
้ ำด (กำรฟ้องศำล หรือกำรอนุญำโตตุลำกำร). (26) 38.00%
่ ก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข

2.External lawyers /ทนำยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำง. (23) 33.00%

6.Parties (non-legal personnel) /คูก
่ รณีทไี่ ม่มค
ี วำมรูท
้ ำงกฎหมำย. (20) 29.00%

้ ำด: กำรประนอมข้อพิพำทหรือกำรไกล่เกลีย
5.Non-Adjudicative Providers: mediators and conciliators or their organisations /ผูใ้ ห้บริกำรทีไ่ ม่ต ัดสินหรือออกคำชีข
่ หรือ
16.00%
้
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำรด้ำนนี.(11)

4.In-house lawyers /น ักกฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ัท. (7) 10.00%

Other (0) 0.00%

Session 3, Question 5– Cross sorted Results
AVG
Rank
1

Party (user of
dispute…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

่ ับว่ำจ้ำง.

Non-Adjudicative
Provider: A conciliator,…

Adjudicative Provider: A
judge,…

Advisor: An external lawyer…

ice /…

3.G overnments/ministries of just

100%

62%

2

3

4

6.P arties (non-legal personnel)

/…

stice /…

48%

1.A djudicative Providers: judge

s

3.G overnments/ministries of ju

stice /…

83%

58%

52%

3.G overnments/ministries of ju

1.A djudicative Providers: judge
an d…

Influencer: A researcher,
educator,…

s and…

29%

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

่ ับว่ำจ้ำง.

3.G overnments/ministries of
jus tice /…

1.A djudicative Providers: judge

s and…

50%

44%

50%

5. Non-Adjudicative Providers: mediators
an d…

6.P arties (non-legal personnel)
/…

2.E xternal lawyers /
ทนำ ยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร

22%

42%

25%

5. Non-Adjudicative Providers:
me diators and…

5. Non-Adjudicative Providers: mediators
an d…

33%

21%

1.A djudicative Providers: judge

s and…

11%
4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ัท

่ ับว่ำจ้ำง.

.

11%
6.P arties (non-legal personnel)

/…

11%

5

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ัท

10%

6

.

4.I n-house lawyers /
น ัก กฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ัท

.

6.P arties (non-legal personnel)

/…

13%

17%

4. In-house lawyers /
น ั กกฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ั

8%

ท.

Word Cloud – Session 3
What words would you use to describe the most common impediments that keep parties from resolving their disputes?

Make a Question or Comment – Session 3

Session 4

Session 4 – Demographic Results
Which category of stakeholder will you vote as today?
(If your regular practice involves several of these options, please select the one in which you have primarily been involved).
่ นเกีย
คุณเป็นผูม
้ ส
ี ว
่ วข้องทีจ
่ ำแนกอยูใ่ นกลุม
่ ใด
(หำกคุณจ ัดอยูใ่ นหลำยกลุม
่ ขอให้เลือกกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วำมเกีย
่ วข้องก ับวิชำชีพของคุณมำกทีส
่ ด
ุ )
(20)
Party (user of dispute resolution services): A person or in-house counsel involved in commercial disputes /ผูใ้ ช้กระบวนกำรระง ับข้อ
พิพำท: บุคคลทีม
่ ข
ี อ
้ พิพำททำงแพ่งและพำณิชย์/ทีป
่ รึกษำกฎหมำยในบริษ ัทเอกชนทีท
่ ำงำนเกีย
่ วข้องก ับข้ อพิพำททำงแพ่งแล. (0) 0.00%

่ รึกษำร ับจ้ำง. (6) 30.00%
Advisor: An external lawyer or consultant to a party /ทีป
่ รึกษำ: ทนำยควำมร ับจ้ำง/ทีป

Adjudicative Provider: A judge, arbitrator, or organisation providing their services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีต
่ ัดสินและ
้ ำด: ผูพ
ออกคำชีข
้ พ
ิ ำกษำ/อนุญำโตตุลำกำร/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีใ่ นกำรต ัดสินพิพำกษำหรืออนุญำโตตุ
ลำกำร. (1) 5.00%

Non-Adjudicative Provider: A conciliator, mediator or organisation providing such services /บุคคล/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำที่
้ ระนอม (Mediator)/หน่วยงำนหรือองค์กรทีท
่ ำหน้ำทีป
่ ระนอมไกล่เกล. (5) 25.00%
ประนอมไกล่เกลีย
่ : ผูไ้ กล่เกลีย
่ (Conciliator)/ผูป

Influencer: A researcher, educator, employee/representative of government, or any other person not in categories 1-4
above /ผูท
้ รงอิทธิพล: น ักวิจ ัย, อำจำรย์, เจ้ำหน้ำทีข
่ องร ัฐ/ข้ำรำชกำร, บุคคลอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่จ ัดอยูใ่ นข้อ 1-4. (8) 40.00%

Session 4 , Question 1 – Group Results
Who has the greatest responsibility for taking action to promote better access to justice in commercial dispute resolution?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ั 4 คำถำมที่ 1 คุณเห็นว่ำกลุม
เซสชน
่ ไหนเป็นผูท
้ ต
ี่ อ
้ งร ับผิดชอบต่อกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุตธ
ิ รรมมำ กทีส
่ ด
ุ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(108)
3.Governments/ministries of justice /หน่วยงำนภำคร ัฐ/กระทรวงยุตธ
ิ รรม. (38) 67.00%

้ ำด เช่น ผูพ
1.Adjudicative Providers: judges and arbitrators or their organisations /ผูใ้ ห้บริกำรกำรระง ับข้อพิพำทแบบทีม
่ ก
ี ำรต ัดสินและออกคำชีข
้ พ
ิ ำกษำ และ
อนุญำโตตุลำกำร หรือ ศำล. (26) 46.00%

2.External lawyers /ทนำยควำมทีเ่ ป็นบุคคลนอกทีไ่ ด้ร ับว่ำจ้ำง. (15) 26.00%

้ ำด: กำรประนอมข้อพิพำทหรือกำรไกล่เกลีย
5.Non-Adjudicative Providers: mediators and conciliators or their organisations /ผูใ้ ห้บริกำรทีไ่ ม่ต ัดสินหรือออกคำชีข
่ หรือ
19.00%
้
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำรด้ำนนี.(11)

6.Parties (non-legal personnel) /คูก
่ รณีทไี่ ม่มค
ี วำมรูท
้ ำงกฎหมำย. (11) 19.00%

4.In-house lawyers /น ักกฎหมำยประจำองค์กรหรือบริษ ัท. (4) 7.00%

Other (3) 5.00%
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3.G overnments/ministries of ju

stice /…
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6.P arties (non-legal personnel)

33%

.

.

Session 4 , Question 2 – Group Results
What is the most effective way to improve parties' understanding of their options resolving commercial disputes?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ั 4 คำถำมที่ 2 คุณเห็นว่ำข้อใดด ังต่อไปนีเ้ ป็นวิธท
เซสชน
ี จ
ี่ ะพ ัฒนำควำมเข้ำใจของคูก
่ รณีให้ทรำบถึงทำงเลือกใน กำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3 และ 0 เพือ
่ ระบุวำ
่ ไม่มข
ี อ
้ ใดเป็นอุปสรรค)
(114)
2.Education in business and/or law schools and the broader business community about adjudicative and non- adjudicative dispute resolution
้ ำด (Adjudicative) และกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีไ่ ม่ต ัดสินและไม่ออกคำชีข
้ ำด
options /กำรให้ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับทำงเลือกของกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีม
่ ก
ี ำรต ัดสินและออกคำชีข
่ บรมวิชำบริหำรธุรกิจและ/หรือกฎหมำย และกลุม
่ น ักธุรกิจ. (35) 58.00%
(Non-Adjudicative) แก่สถำบ ันศึกษำทีอ

ั้ นย์ระง ับข้อพิพำททีม
่ ค
ี วำมร่วมมือหรือศูนย์ทท
ี่ ำหน้ำทีส
่ ง่ เสริมเรือ
่ งควำมร ับรู.้ (24) 40.00
1.Creating collaborative dispute resolution centres or hubs to promote awareness / กำรตงศู

5.Requiring parties to attempt non-adjudicative options (i.e., mediation or conciliation) before initiating litigation or arbitration /กำรกำหนดให้คก
ู่ รณีพยำยำม
้ ำด (Non- Adjudicative options) (เช่น กำรประนอมข้อพิพำท กำรไกล่เกลีย
่ ะเริม
่ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือกำรฟ้องศำล(23)38.00%
ระง ับข้อพิพำทด้วยทำงเลือกทีไ่ ม่ต ัดสินและไม่ออกคำชีข
่ ) ก่อนทีจ

4.Providing access to experts to guide parties in selecting the most appropriate dispute resolution process(es) /
่ วชำญเพือ
กำรเปิ ดช่องทำงแก่ผเู ้ ชีย
่ แนะนำให้คก
ู่ รณีเลือกกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีเ่ หมำะสมทีส
่ ด
ุ . (22) 37.00%

3.Procedural requirements for all legal personnel and parties to declare they have considered non-adjudicative dispute resolution options before
initiating arbitration or litigation /เงือ
่ นไขกำรปฏิบ ัติสำหร ับน ักกฎหมำยและคูก
่ รณีเพือ
่ แจ้งว่ำได้พจ
ิ ำรณำทำงเลือกทีเ่ ป็นกระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีไ่ ม่
%
้ ำด (Non-Adjudicative) ก่อนทีจ
ต ัดสินและไม่ออกคำชีข
่ ะเริม
่ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือกำรฟ้องศำล. (9)15.00%

Other (1) 2.00%
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Session 4 , Question 3 – Group Results
To promote better access to justice for those involved in commercial disputes, where should policy makers, governments and administrators focus their
attention?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ั 4 คำถำมที่ 3 4.3 กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุตธ
เซสชน
ิ รรมสำหร ับผูท
้ เี่ กีย
่ วข้องก ับกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ
่่งและพำณิชย์และประเด็นทีผ
่ ก
ู ้ ำหนดนโยบำย หน่วยงำนภำคร ัฐและเจ้ำหน้ำทีบ
่ ริหำรงำน ควรให้ควำมสำค ัญ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)

(114)
1.Legislation or conventions promoting recognition and enforcement of settlements including those reached
้ ำดหรือส ัญญำประนอม. (31) 52.00%
mediation /กำรออกกฎหมำยหรือระเบียบเพือ
่ ส่งเสริมกำรยอมร ับและกำรบ ังค ับใช้คำชีข

2.Making non-adjudicative processes (mediation or conciliation) compulsory and/or a process parties can “opt-out” of before adjudicative processes can
้ ำดจะเริม
้ ำด ก่อนทีก
่ ระบวนกำรระง ับข้อพิพำททีไ่ ม่มก
่ ระบวนกำรระง ับข้อพิพำทแบบทีม
่ ก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข
่ . (24) 40.00%
be initiated /กำรออกมำตรกำรเชิงบ ังค ับให้เข้ำสูก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข

3.Pre-dispute or early stage case evaluation or assessment systems using third party advisors who will not be involved in subsequent proceedings
ี่ รึกษำทีเ่ ป็นบุคคลทีส
่ ำม ซึง่ จะไม่ได้เข้ำร่วมกระบวนกำรต่อจำกนี.้ (24) 40.00%.
้ งต้น หรือระบบวิเครำะห์ทใี่ ช้ทป
/กำรป้องก ันข้อพิพำทหรือ กำรประเมินคดีเบือ

5.Use of protocols promoting non-adjudicative processes (mediation or conciliation) before adjudicative processes
้ ำด. (21) 35.00%
(กำรประนอมข้อพิพำทหรือกำรไกล่เกลีย
่ )ก่อนกระบวนกำรทีม
่ ก
ี ำรต ัดสินหรืออกคำชีข
้ ำด
/กำรแบบพิธใี นกำรส่งเสริมกระบวนกำรทีไ่ ม่มก
ี ำรต ัดสินหรือออกคำชีข

่ ระบวนกำร
4.Reducing pressures on the courts to make them more efficient and accessible /กำรลดภำระคดีในศำลและลดควำมกดด ันต่อศำลเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภำพและกำรเข้ำสูก
้ . (14) 23.00%
พิจำรณำในศำลได้งำ
่ ยขึน

Other (0) 0.00%
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Session 4 , Question 4 – Group Results
Which of the following will have the most significant impact on future policy-making in commercial dispute resolution?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ั 4 คำถำมที่ 4 ข้อใดด ังต่อไปนีส
่ ผลต่อกำรกำหนดนโยบำยเรือ
้ ง
เซสชน
่ งกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ในอนำคต
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(114)
1.Demand for certainty and enforceability of outcomes / ควำมต้องกำรให้มค
ี วำมแน่นอนและผลสรุปทีส
่ ำมำรถบ ังค ับใช้ได้. (33) 55.00%

2.Demand for increased efficiency of dispute resolution processes, including through technology. /
ควำมต้องกำรให้กระบวนกำรระง ับข้อพิพำทเพิม
่ ประสิทธิภำพซึง่ รวมกำรระง ับข้อพิพำทผ่ำนเทคโนโลยี. (23) 38.00%

4.Demand for increased transparency /ควำมต้องกำรให้เพิม
่ ควำมโปร่งใส. (22) 37.00%

5.Demand for increased uniformity and standardisation / ควำมต้องกำรให้เพิม
่ ควำมมีมำตรฐำนและแนวทำงปฏิบ ัติทเี่ หมือนก ัน. (21) 35.00%

6.Demand for processes that allow parties to represent themselves, without lawyers /
ควำมต้องกำรให้กระบวนกำรทีค
่ ก
ู่ รณีสมำรถเข้ำร่วมด้วยตนเองโดยปรำศจำกทนำยควำมฃ. (10) 17.00%

3.Demand for increased rights of appeal/oversight of adjudicative providers /ควำมต้องกำรให้เพิม
่ สิทธิใ์ นกำรอุทธรณ์/กำรควบคุมดูแลโดยผูใ้ ห้บริกำรระง ับข้อพิพำทแบบทีม
่ ก
ี ำร
้ ำ ด. (5) 8.00%
ต ัดสินและออกคำชีข

Other (0) 0.00%
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Session 4 , Question 5 – Group Results
What innovations/trends are going to have the most significant influence on the future of commercial dispute resolution?
(Please rank your 3 preferred answers in order of priority: ‘1st choice’= 3 points, ‘2nd choice’= 2 points, ‘3rd choice’ = 1 point).
่ ั 4 คำถำมที่ 5 นว ัตกรรมหรือแนวโน้มทีส
่ ผลต่อกำรระง ับข้อพิพำททำงแพ่งและพำณิชย์ในอนำคตมำกทีส
เซสชน
่ ง
่ ด
ุ
(เลือกคำตอบทีต
่ รงก ับคุณมำกทีส
่ ด
ุ 3 คำตอบเรียงลำด ับจำก 1= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ 2= ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ
2 และ 3=ต้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ เป็นอ ันด ับ 3)
(108)
3.Greater emphasis on collaborative instead of adversarial processes for resolving disputes /
กำรให้ควำมสำค ัญในเรือ
่ งของกำรทำงำนร่วมก ันมำกกว่ำกระบวนกำรต่อสูเ้ พือ
่ เอำชนะในกำรระง ับข้อพิพำท. (34) 60.00%

1.Changes in corporate attitudes to conflict prevention /กำรปร ับท ัศนคติขององค์กรเพือ
่ ป้องก ันข้อพิพำท. (22)

39.00%

2.Enhanced understanding regarding how people behave and resolve conflict (e.g. from brain and social sciences)
/กำรเพิม
่ ควำมเข้ำใจเกีย
่ วก ับพฤติกรรมของมนุษย์และกำรระง ับข้อพิพำท (เช่น จิตวิทยำ และส ังคมวิทยำ). (21) 37.00%

5.Harmonisation of international laws and standards for dispute resolution systems /
กำรบูรณำกำรกฎหมำยระหว่ำงประเทศและสร้ำงมำตรฐำนสำหร ับระบบกำรระง ับข้อพิพำท. (16) 28.00%

6.Technological innovation (e.g. on-line dispute resolution) /MISSING (12) 21.00%

่ ด
ี่ ข
ี น
ึ้ ของบุคลำกรและกำรลดควำมเครียดของคูก
่ รณี. (3) 5.00%
4.Greater emphasis on personal wellbeing and stress reduction of parties /กำรให้ควำมสำค ัญก ับควำมเป็นอยูท

Other (0) 0.00%

Session 4, Question 5– Cross sorted Results
AVG
Rank
1

2

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Adjudicative
Provider: A judge,…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Influencer: A
researcher,
educator,…

3.Greater emphasis on

3.Greater emphasis on

2.Enhanced understanding

3.Greater emphasis on

collaborative…

collaborative…

regarding how…

collaborative…

80%

100%

53%

62%

1. Changes in corporate

6.Technological innovation

1.Changes in corporate

1.Changes in corporate

attitudes…

(e.g. on-line…

attitudes…

attitudes…

27%

67%

47%

48%

2. Enhanced understanding

regarding how…

27%

5.Harmonisation of

international laws…

27%

AVG
Rank
3

Party (user of
dispute…

Advisor: An external
lawyer…

Non-Adjudicative
Provider: A
conciliator,…

Influencer: A
researcher,
educator,…

4.Greater emphasis on

1.Changes in corporate

3.Greater emphasis on

2.Enhanced understanding

personal…

attitudes…

collaborative…

regarding how…

20%

33%

40%

43%

6.Technological innovation

(e.g. on-line…

20%

4

Adjudicative
Provider: A judge,…

5.Harmonisation of

international laws…

40%

6.Technological innovation

5.Harmonisation of

20%

29%

(e.g. on-line…

international laws…

6.Technological innovation

5

6

(e.g. on-line…

19%

Word Cloud – Session 4
What words would you use to describe the changes to focus on in the future?

Make a Question or Comment – Session 4

THANK YOU

