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รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
PSYCHOLOGICAL MODEL FOR CONFLICT ADMINISTRATION OF
UNIVERSITY IN THAILAND
ผู้วิจยั

นิภา พงศ์วิรัตน์1

บทคัดย่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย คื อ 1) เพื อชี บ่ ง
รู ปแบบจิ ตวิ ทยาการบริ หารความขัดแย้ ง รู ปแบบที 1 2)
เพื อหาระดั บ ปฏิ บัติ ก ารใช้ วิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยาวิ ธี ก าร
ทางการบริ หาร และวิธีการบริ หารความขัดแย้ งสร้ างเป็ น
รู ปแบบที 2 3) เพือหาความสัมพันธ์ ระหว่างวิธี การทาง
จิ ต วิ ท ยากั บ วิ ธี ก ารทางการบริ ห าร และวิ ธี ก ารบริ ห าร
ความขั ด แย้ งซึ งเป็ นรู ป แบบที 3 4) เพื อหารู ป แบบ
จิ ต วิ ท ยาการบริ ห ารความขั ด แย้ ง ที เป็ นรู ป แบบที 4 ที
พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง แล้ ว ให้ เป็ นรู ป แบบการปฏิ บั ติ ที ดี
กลุ ่ม ตัว อ ย่ า งจํ า นว น 364 คน จากผู้ บ ริ ห า ร 28
มหาวิทยาลัยทุกสังกัดทัวทุกภาคในประเทศไทย ทีได้ มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 75 ข้ อ ค่าความเชือมัน .94
ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล สถิ ติ ที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลียค่าเบียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และจัดกลุ่มสนทนาเพือพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบจิ ต วิ ท ยาที ค้ นพบทุ ก ฉบับ ให้ เป็ น
รูปแบบการปฏิบตั ิทีดี
สรุ ปผลการวิจัย : 1) ได้ รูปแบบที 1 จากการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ ประกอบด้ วยวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา 9
ตัว ชี วั ด วิ ธี ก ารทางการบริ ห าร 4 ตัว ชี วั ด และวิ ธี ก าร
บริหารความขัดแย้ ง 6 ตัวชีวัด 2) ได้ รูปแบบที 2 จากการ
วิจัยเชิงปริ มาณพบการเปลียนแปลงรู ปแบบและตัวชีวัด
ใน 3 กลุม่ องค์ประกอบ 3) จากค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์
พบ รู ป แบ บ ที 3 เ ป ลี ยน แ ป ลงตั ว ชี วั ด ใ น 3 กลุ่ ม
องค์ประกอบหลักอีกครังหนึง 4) จากการจัดกลุม่ สนทนา
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ได้ รูปแบบที 4 มีองค์ ประกอบ 4 ตัวชีวัดสําคัญในวิธีการ
ทางจิตวิ ทยา ได้ แก่ การยอมรั บนับ ถือ ความรู้ สึกอบอุ่น
การแสดงออกทีเป็ นบวก และการร่ วมรู้ สกึ ตามวัฒนธรรม
4 ตัว ชีวัดสํา คัญในวิธี ก ารทางการบริ ห าร ได้ แก่ การนํ า
การวางแผน การจั ด องค์ ก ารและการติ ด ตามดู แ ล 4
ตัวชีวัดสําคัญในวิธีการบริหารความขัดแย้ ง ได้ แก่ การลด
ความแตกต่ า ง การเน้ น ยํ าเป้ าหมาย การปรั บ ปรุ ง การ
สือสารและการทําความกระจ่างในกฎเกณฑ์
คําสําคัญ : รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ ง
ABSTRACT
The objectives of this research were : 1) to
indicate psychological model for conflict administration
in the first model. 2) to find the practice level of
using psychological method, administration method
and conflict administration method in second
model. 3) to find the correlation between psychological
method, administration method and conflict administration
method in the third model. 4) to find psychological
model for conflict administrationin fourth model that
was developed and approved of the good practice
model. The sample were 364 administrators from 28
universities all around the part of Thailand by
cluster random sampling. Questionnaire with 5
levels 75 items with 5 rating
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scales reliabilities at .94 were used to collecting
data. Statistical using to analyses the data were
mean, standard deviation, Pearson’s product
moment correlation and focus group for development
and approved the psychological model I had found
good practice model.
Summary of research finding : 1) The first
model from qualitative research composed of
psychological methods 9 indicators, administrative
methods 4 indicators and conflicts administrative
methods 6 indicators. 2) The second model from
quantitative research were remodel by rotated
indicators in 3 major factors. 3) From the coefficient
correlation I found the third model rotated indicators
in 3 major factors again. 4) From the focus group I
found the fourth model with the importance factor
as follows. The top four psychological methods
were respect, warmth, positive regard and cultural
empathy. The top four administrative methods were
reduce differentiation, emphasize goals, improve
communication and clarify rules.
Keyword : Psychological Model, Conflict
Administration.
บทนํา
โดยหลัก ทางจิ ต วิ ท ยาเชื อว่ า มนุษ ย์ ทุก คนมี
ความแตกต่ า งกั น ที เรี ย กโดยทั วไปว่ า ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล (Individual Different) ความแตกต่างกันนี
เป็ นเรื องของธรรมชาติทีทําให้ มนุษย์ ทุกคนไม่เหมือนกัน
ซึงอธิ บายตามหลัก ความเชื อและหลัก วิชาการได้ ไม่ร้ ู จ บ
นักการศึกษาเชือว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุ
มาจากพันธุกรรม และสิงแวดล้ อม นักวิทยาศาสตร์ เชือว่า
มาจากยี น ส์ (Genes) นัก จิ ต วิ ท ยาบางกลุ่ม ว่ า มาจาก
สิ งเร้ า (Stimulus) และการตอบสนอง (Responses)
บางกลุม่ ว่ามาจากสังคม วัฒนธรรม สภาพจิตใจ ร่ างกาย
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สติ ปั ญญา สั ง คม และอารมณ์ บางกลุ่ ม ว่ า มาจาก
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสนใจ ค่านิยม นักสังคมวิทยา
ว่ามาจากสภาพภูมิ ศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา ความเชื อต่ า งๆ นั ก เศรษฐศาสตร์ ว่ า มาจาก
อุป สงค์ (Demand) และอุป ทาน (Suppy) และยัง มี อี ก
หลายแนวคิดทีกล่าวถึงเรืองนี
ธรรมชาติของความแตกต่ างระหว่างบุคคลที
ทํ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อารมณ์ และพฤติ ก รรมของมนุษ ย์
ตรงกันบ้ าง ไม่ต รงกัน บ้ าง การปรับตัว ทีเหมื อนกัน และ
ต่างกันในกลุ่มเดี ยวกันย่อ มก่ อให้ เกิด การคล้ อ ยตามกัน
จนเข้ ารวมกลุ่มกันเป็ นพวกเดี ยวกัน หรื อการขัดแย้ งกัน
จนเกิ ด การแตกแยกเป็ นกลุ่ม ใหญ่ และกลุ่ม ย่ อ ยๆ ได้
อย่า งไม่ค งที เกิ ดการเปลียนแปลงได้ ต ลอดเวลาทังการ
คล้ อยตามกัน และการขัดแย้ งกันธรรมชาติทีเกิดขึนนีเป็ น
มาแล้ ว ในทุก ยุค ทุ ก สมัย และจะเป็ นเช่ น นี อี ก ยาวนาน
ตลอดไป ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ นี ทํ า ให้ นั ก บริ ห าร
การศึก ษาส่วนใหญ่ คิ ดหาทาง และวิธีการปฏิ บัติ จัดการ
การคล้ อ ยตาม และความขัดแย้ งของมนุษ ย์ ใ นองค์ ก าร
เพือนํามาใช้ ประโยชน์ทางวิชาการในการสร้ างสรรค์ และ
พั ฒ นางานทางการศึ ก ษาให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในสถาบันการศึกษา
ระดับ อุ ด มศึก ษา เช่ น มหาวิ ท ยาลัย นั ก บริ ห ารระดั บ
มหาวิทยาลัยน่าจะมีวิธีการบริ หารความขัดแย้ งได้ ดี และ
สามารถใช้ ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม
มาใช้ กระตุ้นให้ เกิ ดแรงจูง ใจในการพัฒนางานในหน้ า ที
และ แข่ งขั น กั น สร้ างน วั ต กรรมใ หม่ ซึ งจะนํ า พ า
ประเ ท ศชา ติ ใ ห้ สา มารถก้ า ว กระ โดดขึ น สู่ ค ว า ม
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งได้ เพี ย งแต่ ผ้ ู บริ ห ารจะรู้ จัก ใช้ วิ ก ฤตเป็ น
โอกาส และสามารถลดความขัด แย้ งที ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
หน้ าทีให้ ลดลงไป อันเป็ นการลดปั ญหาบุคคลในองค์ การ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที
11 (พ.ศ.2555 – 2559) (สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2555 : Online)[1] กล่าวถึงจุดอ่อน (Weeks)
ในข้ อ W5 ว่ าคณาจารย์ อุด มศึก ษาทังประเทศ ยังขาด
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แคลนทั งปริ ม าณและคุ ณ ภาพในด้ านประสบการณ์
เทคนิคการสอน และด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม จุดอ่อน ของ
บุค ลากรนี มี ผลสูง มากที ทํ าให้ เ กิ ด จุด อ่ อ นของการเงิ น
และวัสดุอุป กรณ์ รวมถึงการบริ ห ารจัด การซึงเป็ นหัว ใจ
ของการทํ า งานในมหาวิ ท ยาลัย ซึงเป็ นการนํ า สู่ค วาม
ขัดแย้ งได้ ทังทางบวกและทางลบทังนีขึนกับความสามารถ
ในการจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

จึงเป็ นเรืองทีน่าศึกษา ค้ นคว้ าเป็ นอย่างยิงว่า
ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ใช้ วิ ธี ก ารใดในการบริ ห ารความ
ขัดแย้ งของบุคลากรในองค์ การของตน โดยมุ่งศึกษาเป็ น
3 ทาง คื อ วิธีการทางจิตวิ ทยากับวิธี การทางการบริ หาร
และวิธีการบริหารความขัดแย้ ง เพือนํามาสังเคราะห์ และ
สร้ างรูปแบบในการบริหารความขัดแย้ งทีเป็ นรู ปแบบการ
ปฏิ บ ัติ ที ดี (Good Practice Models) แล้ ว นํา มาใช้
ประโยชน์ร่วมกันในมหาวิทยาลัยประเทศไทยต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรที 1 (Variables 1)
1.วิธีการทางจิตวิทยา (Psychological Methods) (Ivey
and Others, 1993 : 28)
1.1 การร่ วมรู้สกึ (Empathy)
1.2 การแสดงออกทีเป็ นบวก (Positive Regards)
1.3 การยอมรับนับถือ (Respect)
1.4 ความรู้ สกึ อบอุ่น (Warmth)
1.5 ความเป็ นรูปธรรม (Concreteness)
1.6 ความทันทีทนั ใด (Immediacy)
1.7 การเผชิญหน้ า (Confrontation)
1.8 ความจริงใจ (Genuineness)
1.9 การร่ วมรู้สกึ ตามวัฒนธรรม (Cultural Empathy)
ตัวแปรที 3 (Variables 3)

ตัวแปรที 2 (Variables 2)

3. วิธีการบริ หารความขัดแย้ ง
(Conflict Administrative Methods)
(McShane and Glinow, 2009 : 381)

2.วิธีการทางการบริ หาร
(Administrative Methods)
(McCrea and Ehrich, 1999 : 435)

3.1 การเน้ นยําเป้าหมาย (Emphasize Goals)
3.2 การลดความแตกต่าง (Reduce Differentiation)
3.3 การปรับปรุงการสือสาร (Improve Communication)
3.4 การลดภาระงาน (Reduce Tasks)
3.5 การเพิมทรัพยากร (Increase Resources)
3.6 การทําความกระจ่างในกฎเกณฑ์ (Clearify Rules)

2.1 การนํา (Leading)
2.2 การวางแผน (Planning)
2.3 การจัดองค์การ (Organizing)
2.4 การติดตามดูแล (Monitoring)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือชีบ่งรูปแบบจิตวิทยาการบริ หารความ
ขัดแย้ ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบที 1
2. เพื อหาระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารใช้ วิ ธี ก ารทาง
จิ ต วิ ท ยากั บ วิ ธี ก ารทางการบริ ห าร และวิ ธี ก ารบริ ห าร
ความขัดแย้ ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบที 2
3. เพื อหาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งวิธี ก ารทาง
จิ ต วิ ท ยากั บ วิ ธี ก ารทางการบริ ห าร และวิ ธี ก ารบริ ห าร
ความขัดแย้ ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบที 3
4. เพื อหารู ป แบบจิต วิทยาการบริ ห ารความ
ขัด แย้ ง ของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทยที ได้ รั บ การ
พัฒนา และยืนยันว่า เป็ นรู ปแบบการปฏิ บัติทีดี (Good
Practice Model) รูปแบบที 4
สมมุติฐานของการวิจยั
1. รู ปแบบจิ ตวิ ทยาการบริ ห ารความขัด แย้ ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ รับการชีบ่งรูปแบบที 1
2. ระดับปฏิบตั ิการใช้ วิธีการทางจิตวิทยากับ
วิ ธี ก ารทางการบริ ห าร และวิ ธี ก ารบริ ห ารความขัด แย้ ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก สามารถ
สังเคราะห์เป็ นรูปแบบที 2
3. ความสัมพัน ธ์ ระหว่ างวิธีก ารทางจิตวิทยา
กับวิธีการทางการบริ หาร และวิธีการบริ หารความขัดแย้ ง
ของมหาวิ ท ยาลัยในประเทศไทยเป็ นบวกในระดับมาก
สามารถสังเคราะห์เป็ นรูปแบบที 3
4. รู ปแบบจิ ตวิท ยาการบริ หารความขัดแย้ ง
ของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทยได้ รับ การพัฒ นาและ
ยื น ยัน ว่ า เป็ นรู ป แบบการปฏิ บั ติ ที ดี (Good Practice
Model)เป็ นรูปแบบที 4
วิธีการดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร (Population) ผู้ วิ จัย กํ า หนดกลุ่ม
ประชากร โดยพิ จารณาโครงสร้ า งตามเกณฑ์ ขันตําของ
มหาวิ ทยาลัยขนาดเล็ก (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555 :
Online) [5]เป็ นหลัก ในการคํ า นวณหาประชากร ดั ง นี
ผู้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที บริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ วย
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อธิ ก ารบดี 1 คน รองอธิ ก ารบดี 4 คน คณบดี 4 คน
รองคณบดีค ณะละ 3 คน ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก 5 คน
รองผู้อํานวยการศูนย์ สํานักๆ ละ 1 คน รวมทังสิน 31 คน
จากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล 14 แห่ง มหาวิทยาลัย
ของรัฐบาล 14 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง มหาวิทยาลัย
เอกชน 40 แห่ง (วิกิพีเดีย, 2556 :Online) [6] รวม 108
แห่ง ทัวประเทศ มีผ้ ปู ฏิ บัติหน้ าทีบริ หารในมหาวิทยาลัย
แห่งละ 31 คน รวมประชากรทังสิน 3,348 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่ม ตัวอย่า งทีใช้ ใ น
การวิจยั ครังนีสุม่ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 เขตภูมิภาค
ตามการแบ่ งเขตภู มิภาคของการท่องเที ยวแห่ง ประเทศ
ไทย (Benzcup, 2008 : Online)[7] ได้ แก่ ภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาค
ตะวันออก โดยใช้ วิธีการสุม่ เป็ น 2 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 สุ่ม มหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของ
รัฐบาล มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
มหาวิ ทยาลัยเอกชนที ตังอยู่ ในเขตภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคใต้ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ และภาคตะวัน ออก
โดยใช้ วิธีการสุม่ แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random
Sampling) เพื อกระจายการเก็ บ ข้ อ มูลให้ ครบทุ ก พื นที
และแต่ละพืนทีให้ ครบทุกรู ปแบบของมหาวิทยาลัยได้ ส่มุ
มหาวิทยาลัยมาจํานวน ร้ อยละ 25 ได้ มหาวิทยาลัยทีเป็ น
กลุม่ ตัวอย่าง 28 แห่ง
ขันตอนที 2 สุ่ม ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาก
ผู้บ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ที เป็ นประชากร แห่ง ละ 31 คน
สุม่ มาร้ อยละ 40 ได้ ผ้ บู ริ หารแห่งละ 13 คน รวม 28 แห่ง
ได้ กลุ่ม ตั ว อย่ า งที เป็ นผู้ บริ ห ารจากมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก
ประเภทจากทุกภูมิภาค จํานวน 364 คน ซึงสูงกว่าเกณฑ์
การเลือกกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie
and Morgan, 1970: 607 - 610)[8] ทีกําหนดไว้ 346 คน
และยอมรับได้
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ลจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกสังกัด ทุกภาคของประเทศไทย
โดยการประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยการท างานในทุ ก
มหาวิทยาลัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็น แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’ s
Scale) จานวน 75 ข้อค่า IOC .93 ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) .94
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ SD. และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการของ
การวิจัย (Research Process) ดังนี้
ส่วนที่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อที่ 1 ดังนี้
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 ที่ ว่ า
“เพื่อชี้บ่งรูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยรู ป แบบที่ 1” นั้ น สรุ ป
ผลการวิจัยเป็นรูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบที่ 1 จากการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสัง เคราะห์เ อกสารและสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง รูปแบบที่ 1
1. วิธีการทางจิตวิทยา
(PsychologicalMethods)
1.1 การร่วมรู้สึก (Empathy)
1.2 การแสดงออกทีเ่ ป็นบวก
(Positive Regards)
1.3 การยอมรับนับถือ(Respect)
1.4 ความรู้สึกอบอุ่น (Warmth)
1.5 ความเป็นรูปธรรม
(Concreteness)
1.6 ความทันทีทันใด (Immediacy)
1.7 การเผชิญหน้า(Confrontation)
1.8 ความจริงใจ (Genuineness)
1.9 การร่วมรู้สึกตามวัฒนธรรม
(Cultural Empathy)

2.วิธีการทางการบริหาร
(Administrative Methods)
2.1 การนา (Leading)
2.2 การวางแผน (Planning)
2.3 การจัดองค์การ (Organizing)
2.4 การติดตามดูแล (Monitoring)

รูปแบบจิตวิทยา
การบริหาร
ความขัดแย้ง
รูปแบบที่ 1

3. วิธีการบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Administrative
Methods)
3.1 การเน้นย้าเป้าหมาย
(Emphasize Goals)
3.2 การลดความแตกต่าง
(Reduce Differentiation)
3.3 การปรับปรุงการสื่อสาร
(Improve Communication)
3.4 การลดภาระงาน
(Reduce Tasks)
3.5 การเพิ่มทรัพยากร
(Increase Resources)
3.6 การทาความกระจ่างใน
กฎเกณฑ์ (Clarify Rules)

ภาพที่ 3 รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งรูปแบบที่ 1
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ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “เพื่อหาระดับการใช้วิธีการทางจิตวิทยากับวิธีการทางการบริหาร และ
วิธีการบริหารความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รูปแบบที่ 2” นั้น สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง รูปแบบที่ 2

ฃฃฃ 1. วิธีการทางจิตวิทยา
(Psychological Methods)
1.1 การร่วมรู้สึก (Empathy)
1.2 การยอมรับนับถือ(Respect)
1.3 การแสดงออกทีเ่ ป็นบวก
(Positive Regards)
1.4 ความจริงใจ (Genuineness)
1.5 ความเป็นรูปธรรม
(Concreteness)
1.6 ความรู้สึกอบอุ่น (Warmth)
1.7 การร่วมรู้สึกตามวัฒนธรรม
(Cultural Empathy)
1.8 การเผชิญหน้า(Confrontation)
1.9 ความทันทีทันใด(Immediacy)

2.วิธีการทางการบริหาร
(Administrative Methods)
2.1การวางแผน (Planning)
2.2 การนา (Leading)
2.3 การจัดองค์การ (Organizing)
2.4 การติดตามดูแล (Monitoring)

รูปแบบจิตวิทยา
การบริหาร
ความขัดแย้ง
รูปแบบที่ 2

3. วิธีการบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Administrative
Methods)
3.1 การลดความแตกต่าง
(Reduce Differentiation)
3.2 การเน้นย้าเป้าหมาย
(Emphasize Goals)
3.3การทาความกระจ่างใน
กฎเกณฑ์ (Clarify Rules)
3.4 การลดภาระงาน
(Reduce Tasks)
3.5 การปรับปรุงการสื่อสาร
(Improve Communication)
3.6 การเพิ่มทรัพยากร
(Increase Resources)

ภาพที่ 4 รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งรูปแบบที่ 2
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า “เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทางจิตวิทยากับวิธีการทางการ
บริหาร และวิธีการบริหารความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เป็นรูปแบบที่ 3” นั้น สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งรูปแบบที่ 3

1. วิธีการทางจิตวิทยา
(Psychological Methods)
1.1 การยอมรับนับถือ(Respect)
1.2 ความรู้สึกอบอุ่น (Warmth)
1.3 การแสดงออกทีเ่ ป็นบวก
(Positive Regards)
1.4 การร่วมรู้สึกตามวัฒนธรรม
(Cultural Empathy)
1.5 การร่วมรู้สึก (Empathy)
1.6 ความจริงใจ(Genuineness)
1.7 ความทันทีทันใด (Immediacy)
1.8 ความเป็นรูปธรรม
(Concreteness)
1.9 การเผชิญหน้า(Confrontation)

2.วิธีการทางการบริหาร
(Administrative Methods)
2.1การนา (Leading)
2.2 การวางแผน (Planning)
2.3 การจัดองค์การ (Organizing)
2.4 การติดตามดูแล (Monitoring)

รูปแบบจิตวิทยา
การบริหาร
ความขัดแย้ง

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 1

3. วิธีการบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Administrative
Methods)
3.1 การลดความแตกต่าง
(Reduce Differentiation)
3.2การเน้นย้าเป้าหมาย
(Emphasize Goals)
3.3 การปรับปรุงการสื่อสาร
(Improve Communication
3.4 การทาความกระจ่างใน
กฎเกณฑ์ (Clarify Rules)
3.5 การเพิ่มทรัพยากร
(Increase Resources)
3.6 การลดภาระงาน
(Reduce Tasks)

ภาพที่ 5 รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งรูปแบบที่ 3
ส่วนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยสรุปผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 4 ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า “เพื่อหารูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ที่ได้รับการพัฒนาและยืนยันว่าเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (Good Practice Model) รูปแบบที่ 4”นั้น สรุป
ผลการวิจัยเป็นรูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รูปแบบที่ 4 จากการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาและยืนยันว่าเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (Good
Practice Model) ดังต่อไปนี้
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รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งที่ได้รับการพัฒนาและยืนยันว่าเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ดี(Good Practice)
รูปแบบที่ 4

1.วิธีการทางจิตวิทยา
(Psychological Methods)
1.1 การยอมรับนับถือ (Respect)
1.2 ความรู้สึกอบอุ่น (Warmth)
1.3 การแสดงออกทีเ่ ป็นบวก
(Positive Regards)
1.4 การร่วมรู้สึกตามวัฒนธรรม
(Cultural Empathy)
1.5 การร่วมรู้สึก (Empathy)
1.6 ความจริงใจ (Genuineness)
1.7 ความทันทีทันใด (Immediacy)
1.8 ความเป็นรูปธรรม (Concreteness)
1.9 การเผชิญหน้า (Confrontation)

2.วิธีการทางการบริหาร
(Administrative Methods)
2.1 การนา (Leading)
2.2 การวางแผน (Planning)
2.3การจัดองค์การ(Organizing)
2.4 การติดตามดูแล (Monitoring)

รูปแบบจิตวิทยา
การบริหารความ
ขัดแย้ง
รูปแบบที่ 4

3. วิธีการบริหารความ
ขัดแย้ง
(Conflict Administrative
Methods)
3.1 การลดความแตกต่าง
(Reduce Differentiation)
3.2 การเน้นย้าเป้าหมาย
(Emphasize Goals)
3.3 การปรับปรุงการสื่อสาร
(Improve Communication)
3.4การทาความกระจ่างใน
กฎเกณฑ์ (Clarify Rules)
3.5 การเพิ่มทรัพยากร
(Increase Resources)
3.6 การลดภาระงาน
(Reduce Tasks)

ภาพที่ 6 รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งที่ได้รับการพัฒนา และยืนยันว่าเป็นรูปแบบ
การปฏิบัติที่ดี (Good PracticeModel) รูปแบบที่ 4
อภิปรายผล
การอภิ ปรายผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะ
กล่าวถึงประเด็นสาคัญของการค้นพบตามวัตถุประสงค์
และตรวจสอบสมมุ ติฐานของการวิจั ย ดั งรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า
“เพื่อชี้บ่งรูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยรู ป แบบที่ 1” นั้ น สรุ ป
ผลการวิ จั ย สั ง เคราะห์ เ อกสารและแนวความคิ ด
ผู้เชี่ยวชาญ ได้รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบที่ 1 แล้วซึ่งตอบ

รับสมมุติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า“รูปแบบจิตวิทยา
การบริหารความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ได้รับการชี้บ่งรูปแบบที่ 1” นั้นแล้ว ซึ่งมีผู้วิจัยที่สอดคล้อง
กัน คือ สมิทธิ์ (Smith, 2013 : abstract)[9]วิจัยเรื่องการ
สังเคราะห์วิธีการจัดการบริหารความขัดแย้ง ที่ประสบ
ความสาเร็จ ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 5 หน่วยงานแตกต่าง
กั น ตามกระบวนการและผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น พบความ
พยายามที่จะบูรณาการวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมที่ต่างกัน แต่อานาจของสังคมทาให้เกิดผลตรงข้าม
พบความเชื่อมโยงระหว่างอานาจของสังคมที่ต่างกันกับ
ผลลัพธ์ของความขัดแย้งในภาพรวม และครอส (Cross,
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2010 : abstract)[10]ทํ า การวิ จัย เรื องการวิ เ คราะห์
ประเมินการจัดการความขัด แย้ งอย่า งไม่เป็ นทางการใน
ระบบองค์ การขนาดใหญ่ พบว่า ธรรมชาติทีมีอิ ทธิ พลใน
องค์การหลายระดับทีควรพิจารณาเรื องความขัดแย้ ง คือ
ความคิด ความเชือ และปรัชญาของผู้ปฏิ บัติงานในทาง
จิตวิทยา
2. จากวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที 2 ทีว่า
“เพื อหาระดั บ การใช้ วิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยากั บ วิ ธี ก าร
ทางการบริ ห าร และวิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย้ งของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยรู ป แบบที 2” นั นสรุ ป
ผลการวิ จัย ได้ รูป แบบจิต วิ ทยาการบริ ห ารความขัด แย้ ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รู ปแบบที 2 แล้ วซึงตอบ
รับสมมุติฐานของการวิจัยข้ อที 2 ทีว่า “ระดับปฏิ บัติการ
ใช้ วิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยากั บ วิ ธี ก ารทางการบริ ห ารและ
วิธีการบริ หารความขัดแย้ ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยอยู่ในระดับมาก สามารถสังเคราะห์ เป็ นรู ปแบบที 2”
นันแล้ ว ซึงสอดคล้ อ งกับ โดเฮอร์ ที (Doherty, 2012 :
abstract)[11] ที ทํ า การวิ จัย เรื องการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย์ พบว่า แนวโน้ มของความขัด แย้ ง ที เป็ นอยู่อย่ า ง
ยาวนาน คือ การยึดตนเป็ นศูนย์ กลางและยึดศาสนาเป็ น
ศู น ย์ ก ลาง ซึ งไม่ ส ามารถจั ด การได้ เนื องจากความ
ซับ ซ้ อ นของทรั พ ยากรมนุษ ย์ ระหว่ า งชาติ และรั ง สรรค์
เหมันต์ (2546 : บทคัดย่อ) [12]วิจยั เรืองการจัดการความ
ขั ด แย้ งของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึ ก ษา อํ า เภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
วิ ธี ก ารที ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเลื อ กใช้ ใ นการจั ด การความ
ขัดแย้ งมากทีสุด เรียงตามลําดับ คือวิธีประนีประนอม วิธี
ไกล่เกลีย วิธีเผชิญหน้ า วิธีหลีกเลียงและวิธีการบังคับ
3. จากวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที 3 ทีว่า
“เพื อหาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยากั บ
วิธีการทางการบริหาร และวิธีการบริหารความขัดแย้ งของ
มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย รู ป แบบที 3” นั นสรุ ป
ผลการวิจัยพบว่า ค่าระดับความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการ
ทางจิ ต วิ ท ยาวิ ธี ก ารทางการบริ ห ารและวิ ธี ก ารบริ ห าร

ความขัดแย้ งในภาพรวมเป็ นทางบวกในระดับมากทีสุด
ค่าระดับ ความสัมพันธ์ ระหว่างวิ ธีการทางการบริ หารกับ
วิธีการบริหารความขัดแย้ งเป็ นทางบวกในระดับมากทีสุด
และค่า ระดับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งวิธี ก ารบริ ห ารความ
ขัดแย้ งกับวิธีการทางจิตวิทยาเป็ นบวกในระดับมากทีสุด
เช่ น กั น สามารถสรุ ป ได้ เป็ นรู ป แบบที 3 ซึ งตอบรั บ
สมมุติฐานข้ อที 3 ทีว่า “ความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการทาง
จิตวิทยากับวิธีการทางการบริหารและวิธีการบริ หารความ
ขัด แย้ ง ของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย เป็ นบวกใน
ระดับมาก สามารถสังเคราะห์เป็ นรูปแบบที 3” นันแล้ วซึง
สอดคล้ องกับแวนมัวรส์ (Van Meurs, 2003 : abstract)[13]
ทํา การวิ จัย เรื องการเจรจาต่ อ รองระหว่ า งผู้บ ริ ห ารชาว
อัง กฤษและชาวดั ช กรณี วัฒ นธรรมที ทํ า ให้ เกิ ด ความ
ขัด แย้ งและการรั บ รู้ จากการเจรจาต่ อ รองผลการวิ จั ย
พบว่ า วัฒนธรรมทีแตกต่ า งกัน มี ผลสูง ต่ อ ผู้จัดการของ
อังกฤษและของดัช ซึงชีว่าความเป็ นตัวตนแสดงออกใน
ระดับสูง เรื องความเป็ นชนชาติ รวมถึงการคิด ว่า ตนเอง
ยอดเยี ยมในการทํ า ความกระจ่ า งชัด มี ก ลยุท ธ์ ใ นการ
แก้ ปั ญหาและมีวิ ธีก ารสือสารและให้ คํา ปรึ กษาที ดี เชื อ
ชาติทีต่างกันทําให้ เกิดความไม่สะดวก เกิดการหลีกเลียง
การพูดกันตามตรงและไม่เป็ นกลาง คําแนะนําในงานวิจัย
นี คื อ ให้ มองภาพรวมหลี ก เลี ยงความคิ ด รายบุ ค คล
ความสํา เร็ จ และความสะดวกสบาย เกิ ด จากที ม การ
จั ด การความขั ด แย้ ง ขึ นกั บ บริ บ ทและรู ป แบบทาง
วัฒ นธรรมความแตกต่ า งระหว่ า งเชื อชาติ ควรเจรจา
ต่อรองกันด้ วยความพึงพอใจของทุกฝ่ าย
4. จากวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที 4 ทีว่า
“เพื อหารู ป แบบจิ ต วิ ท ยาการบริ ห ารความขัด แย้ ง ของ
มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย ที ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยื น ยัน ว่ า เป็ นรู ป แบบการปฏิ บั ติ ที ดี (Good Practice
Model) รู ปแบบที 4”นันสรุ ปผลการวิจัยจากการทํากลุ่ม
สนทนา (Focus Group Discussion)ของผู้ทรงคุณวุฒิ
และสัง เคราะห์ รูปแบบจิตวิ ทยาการบริ หารความขัดแย้ ง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็ นรู ปแบบที 4 ทีได้ รับ
การพัฒ นาและยืน ยัน แล้ ว ว่า เป็ นรู ป แบบการปฏิ บัติ ที ดี
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(Good Practice Model) ทีสามารถนําไปใช้ ได้ ซึงตอบ
รับสมมุติฐานของการวิจัยข้ อที 4 ทีว่า “รู ปแบบจิตวิทยา
บริ ห ารความขั ด แย้ ง ของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย
ได้ รับการพัฒนาและยืน ยันว่าเป็ นรู ปแบบการปฏิ บัติที ดี
(Good Practice Model) เป็ นรู ปแบบที 4” ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของชาญชัย คิดดี (2546 : บทคัดย่อ) [14]
ทํ า การวิ จัย เรื องการศึก ษาการบริ ห ารความขั ด แย้ งใน
โรงเรี ย นสัง กัด สํ า นัก งานประถมศึก ษา จัง หวัด สุริน ทร์
ผลการวิ จัย พบว่ า ผลการวิ จัย พบว่ า สาเหตุข องความ
ขัด แย้ งในโรงเรี ย นสัง กั ด สํ า นัก งานการประถมศึ ก ษา
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ผู้ บริ หา รมี ทั ศ น ะว่ ามี สา เห ตุ จ า ก
ปฏิ สัม พัน ธ์ ใ นการทํ า งาน มี ค่ า เฉลียสูง สุด รองลงมามี
สาเหตุจากด้ านองค์ประกอบส่วนบุคคล และมีสาเหตุจาก
ด้ านสภาพของโรงเรียน ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.1 ควรวางแผนป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้ งของบุค คลในองค์ การ ด้ วยการนํ าแนวทาง
จิตวิทยามาใช้ แก้ ปัญหาร่วมกับการบริหาร
1.2 ควรจัดระบบการบริ หารองค์ การด้ วย
การมีสว่ นร่วมในการใช้ จิตวิทยาในการทํางาน
1.3 ควรมีการฝึ กอบรมเทคนิคและวิธีการ
ทางจิ ต วิ ท ยาในการบริ ห ารความขัด แย้ งให้ บุค ลากรใน
องค์การอย่างต่อเนือง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรขยายงานวิจัยเรื องจิตวิทยาการ
บริ หา รควา มขั ด แ ย้ งใน พื นที ทํ า กา รวิ จั ย อื น เ ช่ น
สถานศึกษาทุกสังกัด
2.2 อาจใช้ ระเบี ยบวิ ธี ก ารวิ จัย อืนๆ ใน
การศึกษาวิจัยเพือค้ นหาวิธีการจัดการกับความขัดแย้ งที
ดีทีสุด
2.3 ควรทํ า การวิ จัย นอกทางการศึก ษา
เช่ น การแก้ ปั ญหาความขั ด แย้ งทางการเมื อ ง การ
ปกครอง และทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ และในงานบริ ห าร
ราชการส่วนท้ องถิน ฯลฯ
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