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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการบริษทั
ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จ  านวน 274 คน จ าแนกตามสถานภาพของบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ,อาย ุ,สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ต  าแหน่ง ,ระยะเวลาในการท างาน ,และรายไดเ้ฉล่ีย 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดย
ประมวลดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ หาค่าเฉล่ีย หาค่าร้อยละ หาค่าความถ่ี และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการประมวลผลการศึกษา 

ผลจากการแจกแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน192 คน มี
อายรุะหวา่ง 26-33 ปี จ  านวน157 คน,สถานภาพโสด จ านวน 138 คน ,ระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงมธัยม
ปลาย จ านวน 14 คน, มีต  าแหน่งเป็นพนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 140 คน, ระยะเวลาในการท างานอยู่
ระหวา่ง 4-6 ปี จ  านวน 170 คน ,และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 171 คน 
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ผลจากการแจกแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ การจดัการความขดัแยง้ของ
ฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด    เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ ดา้น
การแข่งขนั ดา้นการปรองดอง ดา้นการประนีประนอม และดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้อยูร่ะดบั
นอ้ยที่สุดเป็นล าดบัสุดทา้ย  
ค าส าคญั:การจัดการ,ความขัดแย้ง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the conflict management of the operation 
department of Thai Tycoon Worldwide Group (Thailand) Public Company Limited of 274 
people, classified by individual status. Such as gender, age, marital status, education level, 
position, duration of work And average income By using questionnaires as a tool for data 
collection by accidental sampling.By computing using computer software to find the 
average, percentage, frequency and standard deviation in education processing. 
 The result of the distribution of the questionnaire shows that the majority of the 
respondents are 192 males aged 157 between 26-33 years old, 138 single statuses, 14 high 
school education levels, 140 production staff positions, 170 working period between 4-6 
years, with 170 income. 10,000-20,000 baht per month, amount 171 people. 

The results of the questionnaire distribution revealed that most respondents 
answered the conflict management of the operational department, Thai World Wide Group 
(Thailand) Public Company Limited, was at the highest level .When considering in each 
aspect, it was found that 4 aspects were at a high level. The most is Cooperation 
Competition, Reconciliation Compromise, and the conflict avoidance, was the lowest level 
at the last level. 
Key words: Management, conflict 
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บทน า 
ผูบ้ริหารองคก์รขนาดใหญ่หรือองคก์รขนาดเล็กต่างตอ้งคิดวธีิการบริหารองคก์รเพือ่ใหเ้กิด

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไม่วา่จะเป็นการลดตน้ทุนการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
คุณภาพ รวมการจดัการความขดัแยง้ของพนกังาน ความขดัแยง้ (Conflict) เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เม่ือบุคคลมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกนั 
 ความขดัแยง้เป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้แต่สามารถจดัการได ้และการจดัการนั้นก็ควรเหมาะสม
กบัปัญหาที่เกิดขึ้น จากความขดัแยง้ในระดบัความรุนแรงไม่มากสามารถก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ของ
การจดัการความขดัแยง้ และเกิดการพฒันาตามมาดว้ยเช่นกนั  ฉะนั้นผูน้ าหรือผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมี
การจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหค้วามขดัแยง้เป็นจุดเร่ิมตน้ความแปลกใหม่ที่มี
ผลประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจนั้นๆ การจดัการความขดัแยง้อยา่งเหมาะสมท าใหพ้นกังานเขา้ใจถึงปัญหา
ที่แทจ้ริงได ้ท าให้พนกังานมีความเครียดลดนอ้ยลงและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการกบัความขดัแยง้ (Operations Conflict Management) ผลของความขดัแยง้นั้น
สามารถจะเป็นไปไดท้ั้งประโยชน์และผลเสียต่อองคก์าร การจดัการกบัความขดัแยง้จึงควรเป็นไป
ในทางที่จะท าใหไ้ดผ้ลตามมาเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมากที่สุด 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นเหตุใหผู้ค้น้ควา้วจิยัมีความสนใจในการคน้ควา้เก่ียวกบัการ
จดัการความขดัแยง้ฝ่ายปฎิบตัิการของบริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โดยปัยจยัที่ก  าหนดเพือ่ใชศ้ึกษาวจิยัเป็นแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของพนกังานฝ่ายปฎิบตัิการ  

 
วตัถุประสงค์ 

  เพือ่การคน้ควา้วจิยัเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การคน้ควา้วจิยั  เร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) โดยมีขอบเขตการคน้ควา้วจิยั ดงัน้ี 
  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1)ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย :เพศ,อาย,ุสถานภาพ,ระดบัการศึกษา,ต าแหน่งงาน,ระยะเวลาในการ
ท างาน,รายไดเ้ฉล่ีย 
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2)ตวัแปรตาม คือ การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย:ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้  ,ดา้นการปรองดอง  ,
ดา้นการแข่งขนั ,ดา้นการใหค้วามร่วมมือ  ,ดา้นการประนีประนอม  
 

ขอบเขตด้านประชากร 

การคน้ควา้วจิยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาประชากรทั้งหมดจ านวน 870 คน โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการ
ค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 274 คน 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การคน้ควา้วจิยัฉบบัน้ีจะท าการคน้ควา้วจิยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม –กนัยายน 2562 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจาการวจิยั 
  1.ทราบถึงระดบัความรุนแรงของความขดัแยง้ 
  2.เป็นแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร 
  3.เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการความขดัแยง้ 
  4.ผูบ้ริหารทุกระดบัทราบถึงปัญหาของความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ 

5.สามารถน าผลการคน้ควา้วจิยัฉบบัน้ีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการจดัการ
ความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิ 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการจดัการความขัดแย้ง 

Kenneth Thomas ไดพ้ฒันารูปแบบ 2 มิติของเทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้ (อา้งถึงใน 
ทองหล่อ เดชไชย, 2540:264-265) ที่สะทอ้นถึงความกงัวลเป็นห่วงเป็นใยในผลประโยชน์ทั้งฝ่ายตนเอง
และคู่กรณีซ่ึงมีกลยทุธท์ี่จะเป็นไปได ้ดงัน้ี คือ 

1.ถา้ความกงัวลหรือความสนใจในผลลพัธข์องทั้งตนเองและคู่กรณีต ่า กลยทุธท์ี่มีความเป็นไป
ไดสู้งคือการหลีกเล่ียง (Avoidance Strategy)  

  2. ถา้มีความกงัวลหรือสนใจต่อผลลพัธต่์อตนเองสูง แต่ไม่สนใจในผลลพัธข์องคู่กรณีกลยทุธ์
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ที่ใช ้คือ การบงัคบัหรือกดดนั  
  3. ถา้ความกงัวล หรือความสนใจในผลลพัธต่์อตนเองต ่า แต่กงัวลและสนใจผลลพัธต่์อคนอ่ืน
สูง กลยทุธท์ี่น ามาใชค้ือ ความปรองดอง (Accommodation) หรือการยนิยอม 
  4.ถา้ความกงัวลหรือความสนใจสูงทั้งต่อผูผ้ลลพัธข์องตนเองและคู่กรณี กลยทุธท์ี่เหมาะสมก็
คือ ความร่วมมือ(Collaborative)  
  5. ถา้ความกงัวลหรือความสนใจต่อผลลพัธท์ั้งต่อตนเองและในคู่กรณีอยูใ่นระดบัปานกลางคอื 
ไม่สูง ไม่ต  ่า กลยทุธท์ี่เหมาะสม คือ การประนีประนอม (Compromise) 

 

ข้อมูลบริษัท ไทยคูน เวลิไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ผลิตและจ าหน่าย เหล็กลวด, ลวดเหล็กอบอ่อน, ตะปูเกลียวและสลกัเกลียว 

บริษทัไทยคูน เวลิด์ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั มหาชน เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2539 โดยยดึหลกั“มุ่งมัน่
พฒันา นวตักรรมใหม่ และมุ่งสู่ความกา้วหนา้อยา่งจริงจงั ศรัทธาและมุ่งมัน่ พฒันาตนเอง เพือ่คน้หา
ความเป็นเลิศ”ในการด าเนินธุรกิจ เพือ่น าไปสู่การเป็นคู่คา้ที่ดีที่สุดส าหรับผูซ้ื้อทัว่โลก โดยบริษทั
ด าเนินธุรกิจในการหลอมเหล็ก ผลิตและจดัจ าหน่ายเหล็กลวด เหล็กเสน้เสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบ
อ่อน สกรู สลกัเกลียว  
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
Ka Wai Chan, Xu Huang & Peng Man Ng (2007) ไดศ้ึกษาถึงรูปแบบการจดัการความขดัแยง้

ของผูบ้ริหารในประเทศจีน ซ่ึงผล ก็เป็นไปดงัที่ผูว้จิยัคาดหมายไวค้ือในประเทศจีนผูบ้ริหารส่วนใหญ่
ใชรู้ปแบบของการร่วมมือ (Collaborating) ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ มากที่สุด  

ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ ์, ธนพร กุลเที่ยงและกาญจนา ไทยก่ิง (2559) ซ่ึงศึกษาถึง รูปแบบ
การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารบริษทัรับสร้างบา้น ปรากฏวา่ผูบ้ริหารใชว้ธีิการร่วมมือ 
(Collaborating) โดยการจดัประชุมเพือ่แกปั้ญหาความขดัแยง้ มากที่สุด  

จากผลงานวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบติัการ บริษทัไทยคูน 
เวดิลไ์วด ์กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน)นั้นสามารถจดัการไดด้ว้ยหลายดา้นแต่การจดัการความ
ขดัแยง้ที่น ามาใชใ้นการคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีจะประกอบดว้ยดา้น ดงัน้ี ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้ ดา้น
การปรองดอง ดา้นการแข่งขนั ดา้นการใหค้วามร่วมมือ และดา้นการประนีประนอม ซ่ึงแต่ละดา้นก็จะ
เหมาะสมกบักาลเวลาหรือกลุ่มบคุคลที่น าแต่ละดา้นไปใชจ้ดัการความขดัแยง้นั้นๆ แต่ดา้นการใหค้วาม
ร่วมมือจะเป็นดา้นที่หลายๆงานวจิยัสรุปวา่เป็นดา้นที่ไดผ้ลดีที่สุด 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
การคน้ควา้วจิยั เร่ืองการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ และใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานของ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั 

(มหาชน) 870 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัท  าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่  

(Taro Yamane) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 
5% (Taro Yamane,1973) 

  สูตร               
 

      
                       

n =  
   

  (   )(    )  
          

      = 274.016 คน 
จากประชากรทั้งหมด 870 คน ใชสู้ตรค านวณแลว้ไดจ้  านวนตวัอยา่งจากการค านวณ 274.016 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศ้ึกษาไดท้  าการศึกษา

จากเอกสารที่มีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสมกบัสภาพพนกังานของ บริษทั 
ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานของ บริษทั ไทยคูน เวลิ
ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

2. น าขอ้มูลทีไ่ดจ้าก ขอ้. 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิด ตามลกัษณะของตวัแปรที่จะ
ศึกษาในการศึกษาน้ีเป็นตวับ่งช้ีการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการของ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) และน าปัจจยัที่เก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม การจดัการความ
ขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการของ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

3. ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวขอ้งที่มีผูส้ร้างขึ้นไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกบัการศึกษา
คร้ังน้ี 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาแนวคิดแนวทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ของฝ่าย

ปฎิบตัิการของ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) จากนั้นน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดที่ใชใ้นการวจิยัก าหนดนิยาม และเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการของ บริษทั ไทยคูน เวลิ
ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุม
วตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาที่เหมาะสมของขอ้ค  าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการ
ตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค  าถาม ดงัน้ี 

ค่า +1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
ค่า 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่า -1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 
3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากอาจารยท์ี่ปรึกษาแลว้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

(Index of congruence) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง, 2554, หนา้ 170-171) 

   สูตร  IOC = 
  

 
          

เม่ือ   IOC แทน ดชันีมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามกบัวตัถุประสงค ์
      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 วดัผลโดยพจิารณาจากคะแนน  IOC  ดงัน้ี 

1. ขอ้ค านวณที่มีคะแนน  IOC  ตั้งแต่  0.50 - 1.00  มีค่าความเที่ยงตรง  ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน  IOC  ต  ่ากวา่  0.50  ตอ้งปรับปรุง  ยงัใชไ้ม่ได ้

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา แลว้เสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่พจิารณาขั้นสุดทา้ย แลว้น ามาปรับปรุงเพือ่ความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

การทดสอบวดัค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
การทดสอบท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด  

เพือ่ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) และคน้หาขอ้บกพร่องของขอ้ค  าถามที่ใชว้ดัตวัแปรดงักล่าว 
โดยไดน้ าโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ มาใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
(Reliability) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ี ผูค้น้ควา้ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1.แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้
2.ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3.เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้  เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับ
การวิเคราะห์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศ้ึกษาท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพวิเตอร์ 

 

สถติิทีใ่ช้การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์เพือ่การบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
  2. ค่าเฉล่ีย (x ) 

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ
ของ บริษทั ไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 

ผลการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ตามสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามบริษทัไทยคูน เวลิ
ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)   

จ าแนกตามเพศพบวา่พนกังาน  ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 274  คน เป็นเพศชาย 
จ านวน192  คน  คิดเป็นร้อยละ 70.1, และเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอายพุบวา่พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-33 ปี จ  านวน 157 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.3 ,รองลงมาคอื 18-25 ปี  จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.5, 34-41 ปี จ  านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5, 42 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 ตามล าดบั 

จ าแนกตามสถานภาพสมรสพบวา่พนกังาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีสถานภาพโสด 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4, รองลงมาคอื สมรส จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 ตามล าดบั  
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จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบั
มธัยมปลาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53  รองลงมาคือ ระดบัมธัยมตน้ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.9 , อนุปริญญา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และปริญญาตรี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 
ตามล าดบั 

จ าแนกตามต าแหน่งงานพบวา่พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต  าแหน่งงานเป็น
พนกังานฝ่ายผลิตจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ51.1,รองลงมาคือพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงจ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.4,พนกังานฝ่ายตรวจสอบสินคา้จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8,และผูจ้ดัการโรงงาน
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 ตามล าดบั 

จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตัิงานพบวา่พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 4-6 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ,รองลงมาคอื 1-3 ปี จ  านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.2 , 7-9 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8, และ 10ปีขึ้นไปไม่มีจ านวนประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ปี ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ตอนที่ 2 การวเิคราะห์การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวิลไวด ์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพนกังานบริษทัไทยคูน เวิลไวดก์รุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  มี
ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจดัการ
ความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวิลไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  โดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด (  =  3.77) ,การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวดิไวด ์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้
ยอดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (  = 4.14) ,ดา้นการปรองดองยอดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (
= 4.54) , : ดา้นการแข่งขนัยอดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.51) ,ดา้นการใหค้วามร่วมมือยอดย
รวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.48) ,ดา้นการประนีประนอมยอดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 
4.39) 

 

สรุปผลการวจิยั 
1. สถานภาพส่วนบุคคล การคน้ควา้เร่ืองการจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทย

คูน เวิลไวด์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  มีพนักงานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 274 
คน ผลจากการแจกแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน192 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.1, มีอายรุะหว่าง 26-33 ปี จ  านวน157 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3,สถานภาพโสด จ านวน 
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138 คน คิดเป็นร้อยละ50.4 ,ระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงมธัยมปลาย จ านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 52.9, 
มีต  าแหน่งเป็นพนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 , ระยะเวลาในการท างานอยู่
ระหวา่ง 4-6 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ62.0 ,และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4. 

2. การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวิลไวด์ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากดั
(มหาชน)  โดยรวมอยูใ่นกระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
คือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ ดา้นการแข่งขนั ดา้นการปรองดอง ดา้นการประนีประนอม และดา้นการ
หลบหลีกความขดัแยง้ ตามล าดบั 

2.1 ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ พยายามหลีกการ
กระท าในส่ิงที่ตวัเองชอบ 

2.2 ด้านการปรองดอง พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ไม่ท  าร้ายจิตใจหรือท าใหค้นอ่ืนเกิดความรู้สึกไม่ดี 

2.3 ดา้นการแข่งขนั พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านหาวธีิที่หลากหลาย
ตามอ านาจหนา้ที่ของตนในการแกไ้ขปัญหา 

2.4 ด้านการให้ความร่วมมือ พบว่า ทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่าน
พยายามฟังความคิดเห็นในกการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการที่หลากหลายและเปิดเผย 

2.5 ดา้นการประนีประนอม พบวา่ ทุกขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านยอมให้
ผูร่้วมงานไดใ้นส่ิงที่ตอ้งการ 

 

อภปิรายผล 
การคน้ควา้ เร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวิลไวด์ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เรียงล าดบัจากดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ ดา้นการแข่งขนั ดา้นการปรองดอง ดา้นการประนีประนอม และดา้นการ
หลบหลีกความขดัแยง้ ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ พยายามหลีกการกระท าในส่ิงที่ตวัเองชอบ,มอบหมายให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
รับผิดชอบแทนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น,พยายามที่จะรอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีคนเสนอแนวทาง
ปฎิบตัิที่เห็นไดช้ดั,พยายามลดความขดัแยง้โดยไม่น ามาเป็นที่ความเครียด วิตก,พยายามหลบหลีกการ
แสดงความคิดเห็นที่จะน าไปสู่การโตแ้ยง้,และมกัจะหลบหลีกในการแกไ้ขปัญหาจนกวา่จะมีเวลาที่มาก
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พอแกไ้ข ตามล าดบั ซ่ึงไม่มีความสอดคลอ้งกบั Ka Wai Chan, Xu Huang & Peng Man Ng (2007) ได้
ศึกษาถึงรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในประเทศจีน ซ่ึงผล ก็เป็นไปดงัที่ผูว้ิจยัคาดหมาย
ไวค้ือในประเทศจีนผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบของการร่วมมือ (Collaborating) ในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ มากที่สุด  

2. ดา้นการปรองดอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาที่ไม่ท  าร้ายจิตใจหรือท าให้คนอ่ืนเกิดความรู้สึก
ไม่ดี, ยอมเสียสละความตอ้งการของตนเองเพื่อความสบายใจของเพื่อนร่วมงาน, พยายามรักษาน ้ าใจ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ที่ดีในการท างาน, ยอมเสียสละในทุกเร่ืองที่สามารถช่วยลด
ปัญหาต่างๆในการปฎิบติังานนอ้ยที่สุด, เจรจาในส่ิงที่ทุกฝ่ายเห็นพร้อมพอ้งตอ้ง กนัมากกว่าที่เจรจาใน
เร่ืองที่ตนเองตอ้งการ, ในการเจรจาต่อรอง พยายามที่นึกถึงความประสงคห์รือความพอใจของผูอ่ื้น 
ตามล าดบัซ่ึงมีความสอดคล้องกบั Karen A.Jehn&Elizabeth A.Mannix (2001) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
THE DYNAMIC NATURE OF CONFLICT: A LONGTUDINAL STUDY OF INTRAGROUP 
CONFLICT AND GROUP PERFORMANCE จากการศึกษาพบว่า ผลการปฎิบติังานของกลุ่มใน
ระดบัสูงมีความสมัพนัธก์บัรูปแบบเฉพาะความขดัแยง้ ผลการปฎิบติังานกลุ่มที่ดี สามารถอธิบายไดว้่า
เป็นเพราะความขดัแยง้ดา้นกระบวนการและดา้นความสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม  

3.ดา้นการแข่งขนั โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านหาวิธีที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ของตนในการแกไ้ขปัญหา,
ท่านชอบใช้ความคิดของตนเองในการแก้ไขปัญหา,ท่านแสวงหาเหตุผลในการที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว,้ท่านพยายามที่จะใชสิ้ทธิตวัเองในการแสดงความคิดเห็นของตนเองกบัปัญหาที่
เกิด,ท่านพยายามใชว้ิธีต่างๆจูงใจให้คนอ่ืนยอมรับความคิดเห็น,ท่านพยายามให้คนอ่ืนเห็นว่าวิธีการ
แกไ้ขปัญหาของตนเองถูกตอ้ง  ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั พรชยั ศกัดานุวฒัน์วงศ ์(2550) ศึกษาเร่ือง การ
เปรียบเทียบรูปแบบการจดัการความขดัแยงร้ะหว่างผูรั้บเหมาก่อสร้างเม่ือมีความขดัแยง้กบัที่ปรึกษา
โครงการและรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ ระหว่างผูรั้บเหมางานก่อสร้าง เม่ือมีความขดัแยง้กับ
ผูรั้บเหมาช่วงและการศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งผูรั้บเหมางานก่อสร้าง เม่ือมีความขดัแยง้กบั
ที่ปรึกษาโครงการและรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งผูรั้บเหมางานก่อสร้างเม่ือมีความขดัแยง้
กบัผูรั้บเหมาช่วงผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่ารูปแบบการจดัการความขดัแยง้ (Conflict management 
styles) ของผูรั้บเหมางานก่อสร้างเม่ือมีความขดัแยง้กบัที่ปรึกษาโครงการและรูปแบบการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูรั้บเหมางานก่อสร้างเม่ือมีความขดัแยง้กบัผูรั้บเหมาช่วงไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการความ
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ขดัแยง้แบบชนะทั้งสองฝ่าย(Integrating) แบบหลีกเล่ียง (Avoiding) แบบเผด็จการ(Dominating) แบบ
ยอมใหอี้กฝ่ายหน่ึง (Obliging) และแบบประนีประนอม (Compromising)  

4. ดา้นการใหค้วามร่วมมือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้
ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านพยายามฟังความคิดเห็นในกการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการที่
หลากหลายและเปิดเผย,ท่านพยายามประสานแนวคิดและเขา้ใจในทุกๆดา้น,ท่านช้ีแจงปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้เพื่อนร่วมงานทราบและช่วยกนัแกไ้ข,ท่านพยายามท างานในการบรรลุเป้าหมายโดยคิดถึงความ
แตกต่าง,ท่านพยายามท าให้ทุกฝ่ายมีความขดัแยง้น้อยที่สุดในการท างาน,ท่านพยายามแสวงหาความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือจากผูร่้วมงานในการแก้ไข ตามล าดบัสอดคล้องกบัณัฐนรินทร์ เนียม
ประดิษฐ ์, ธนพร กุลเที่ยงและกาญจนา ไทยก่ิง (2559) ซ่ึงศึกษาถึง รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารบริษทัรับสร้างบา้น ปรากฏวา่ผูบ้ริหารใชว้ธีิการร่วมมือ (Collaborating) โดยการจดัประชุมเพื่อ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ มากที่สุด  

5. ดา้นการประนีประนอมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ที่
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านยอมใหผู้ร่้วมงานไดใ้นส่ิงที่ตอ้งการ,ท่านพยายามท าให้การ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของทุกฝ่ายเป็นไปไดแ้ละยตุิธรรม,ท่านพยายามให้คนอ่ืนเขา้จดัการเจรจาไกล่เกล่ีย 
ยติุปัญหา ตกลงกันได้อย่างประนีประนอม,ท่านพยายามหาสายกลางในการแก้ปัญหาเพื่อให้เพื่อน
ร่วมงานลดการขดัแยง้,ท่านพยายามแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นดว้ยการคิดใหร้อบคอบ,ท่านใชว้ิธีการยอมแพ้
ในบางประเด็นเพือ่ที่จะไดช้นะในบางประเด็น ตามล าดบัสอดคลอ้งกบั กญัญาณัฐ พานทอง ( 2558) ที่
ศึกษาถึงการจดัการความขดัแยง้ในเทศบาลแห่งหน่ึง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า การ
จดัการความขดัแยง้ที่ไดรั้บการยอมรับมากที่สุดคือการประนีประนอม (Compromising)  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั   
1. ดา้นการหลบหลีกความขดัแยง้  พบวา่ ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ พยายามหลีกการกระท าในส่ิงที่

ตวัเองชอบ ,มอบหมายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับผดิชอบแทนในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น,พยายามที่จะรอให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีคนเสนอแนวทางปฎิบติัที่เห็นไดช้ดั:ระดบับริหารตอ้งก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 
ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของพนกังานแต่ละบุคคล ฝ่าย  วา่ตอ้งท าอะไร มีหนา้ที่อะไร แบ่งใหท้ราบกนัทัว่
กนัและที่ส าคญัระดบับริหารก็ตอ้งแจง้วา่คาดหวงัอะไรจากการก าหนดบทบาทหนา้ที่น้ีต่อพนกั 

2. ดา้นการปรองดอง พบวา่ ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง ใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาที่ไม่ท  าร้ายจิตใจหรือท า
ใหค้นอ่ืนเกิดความรู้สึกไม่ดี,ยอมเสียสละความตอ้งการของตนเองเพือ่ความสบายใจของเพือ่นร่วมงาน
,พยายามรักษาน ้ าใจเพือ่นร่วมงานเพือ่ใหเ้กิดความสมัพนัธท์ี่ดีในการท างาน : ก าหนดหลกัปฎิบติัการ
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พื้นฐานร่วมกนั ใหเ้ป็กฎขั้นตน้เวลามีความขดัแยง้กนัเกิดขึ้น เช่น หา้มโยนความผดิน้ีไปเป็นของบุคคล
อ่ืน เพราะอาจจะท าใหพ้นกังานเกิดความเครียดแคน้กนั เป็นตน้ 

3.ดา้นการแข่งขนั พบว่า ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ท่านหาวิธีที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนในการแกไ้ขปัญหา,ท่านชอบใชค้วามคิดของตนเองในการแกไ้ขปัญหา,ท่านแสวงหาเหตุผลในการที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้: ระดบับริหารตั้งกฎขอ้งบงัคบัที่ตายตวัเพื่อที่พนักงานไดเ้จรจาดว้ย
เหตุผลแต่ตอ้งเลือกช่วงเวลาที่ควร ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะเจรจาเพื่อหาขอ้ยติุดว้ยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ 
และที่ส าคญัตอ้ง ขอโทษ ความผดิพลาดที่เกิดขึ้นไดก้บัคนทุกคน หากรู้ตวัแลว้ก็จงกล่าวค าขอโทษให้
เป็นดว้ยความจริงใจ เพราะการกล่าวค าขอโทษไม่ใช่เร่ืองที่น่าละอาย แต่เป็นการแสดงความกลา้หาญที่
น่ายกยอ่ง อีกฝ่ายก็ควรใหอ้ภยั การแสดงน ้ าใจที่น่านับถือที่สุด คือ การรู้จกัให้อภยัผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้
อีกฝ่ายไดแ้กไ้ขส่ิงที่ผดิพลาด เพือ่ที่ทั้งสองฝ่ายที่เคยเกิดปัญหาจะไดก้ลบัมาท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งสบาย
ใจและพร้อมเดินไปขา้งหนา้ดว้ยกนั 

4. ดา้นการใหค้วามร่วมมือ พบวา่ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง ท่านพยายามฟังความคิดเห็นในการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธีิการที่หลากหลายและเปิดเผย,ท่านพยายามประสานแนวคิดและเขา้ใจในทุกๆดา้น,ท่าน
ช้ีแจงปัญหาที่เกิดขึ้นใหเ้พือ่นร่วมงานทราบและช่วยกนัแกไ้ข : ระดบับริหารควรลองฟังค าตอบจากทุก
ฝ่าย เพราะอาจจะท าใหค้น้พบสาเหตุของความขดัแยง้วา่อาจมาจากการตีความที่ผดิพลาดหรือการรับรู้
ขอ้มูลที่ต่างกนัมาก็ได ้ และจงลดความยุง่เหยงิ ความมัน่ใจ  ความเครียด ความไม่มีเวลาพอที่จะรับฟัง
ลง เพราะนัน่คืออุปสรรคส าคญัที่ท  าใหสู้ญเสียสมรรถะในการฟังและส่งผลท าใหพ้นกังานเกิดความไม่
พอใจในการปฎิบตัิงาน 

5. ด้านการประนีประนอม พบว่า ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ท่านยอมให้ผูร่้วมงานได้ในส่ิงที่
ตอ้งการ,ท่านพยายามท าใหก้ารไดเ้ปรียบเสียเปรียบของทุกฝ่ายเป็นไปไดแ้ละยติุธรรม,ท่านพยายามให้
คนอ่ืนเขา้จดัการเจรจาไกล่เกล่ีย ยติุปัญหา ตกลงกนัไดอ้ยา่งประนีประนอม : ระดบับริหารควรก าหนด
ประเด็นที่เห็นดว้ยและบอกสาเหตุที่ไม่เห็นดว้ยให้อีกฝ่ายไดรั้บรู้อยา่งชดัเจน  เพื่อหาทางออกร่วมกนั
โดยยดึเป้าหมายหลกัของการท างานเป็นที่ตั้ง และเม่ือร่วมมือกนัแลว้ก็พยายามผ่อนปรนเง่ือนไขขอ้
เรียกร้องระหวา่งกนัเพือ่หาขอ้ยติุที่ทุกฝ่ายยอมรับไดเ้ม่ือไดข้อ้ตกลงร่วมกนัแลว้อาจท าขอ้ตกลงออกมา
ในรูปของสญัญา แลว้ให้แต่ละฝ่ายน าขอ้ตกลงไปปฏิบติัเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ระบุไวห้รือไม่ 
อาจมีการแกไ้ขเพิม่เติมหรือหารือร่วมกนัแกปั้ญหาใหม่อีกคร้ังเพือ่ปรับปรุงขอ้ตกลงให้เป็นที่พอใจของ
ทุกฝ่าย 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฎิบติัเก่ียวกบัการจดัการความ

ขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบติัการกบัองคก์รอ่ืนๆ 
2. ในการศึกษาเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการ บริษทัไทยคูน เวลิไวด ์กรุ๊ป

(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ที่ผูว้จิยัน ามาวจิยันั้น ยงัมีการจดัการความขดัแยง้ดา้นอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการ
จดัการความขดัแยง้ของฝ่ายปฎิบตัิการอีกหลายประการ 
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