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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสถานการณของความขัดแยงในโรงพยาบาลของผูบริหารงานภายใน
โรงพยาบาลของจังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล สถานภาพและสภาพแวดลอมในองคการ
(ภาครัฐและภาคเอกชน) ระดับความขัดแยง ในประเด็นขอขัดแยงตาง ๆ และสาเหตุและเปรียบเทียบวิธีการจัดการ
ความขัดแยง ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเด็นขอขัดแยงกับระดับความขัดแยงและผลในการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในองคการที่เกิดจากการจัดการความขัดแยงในองคการ ทั้งในทางสรางสรรค (บวก) ทางเสียหาย (ลบ)
ขอมูลในการศึกษาไดจากแบบสอบถามผูบริหารโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม 263 คนและจาก
การสัมภาษณผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 26 คน จากโรงพยาบาล 13 แหงในจังหวัดนครปฐม โดย
วิเคราะหขอมูล ดวยคาความถี่ รอยละ ทดสอบความสัมพันธดานคาสถิติไครสแคว
ผลการศึกษา พบวา ประเด็นความขัดแยงภายในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สวนใหญเกิดจาก
เรื่องผลประโยชนมากที่สุด รองลงมาเรื่องอํานาจ และสิทธิเปนลําดับสุดทาย ซึ่งผูบริหารโรงพยาบาลใชวิธีการ
จัดการความขัดแยงแบบประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาแบบหลีกเลี่ยง แบบรวมมือ แบบปรับตัว และแบบที่ใช
นอยที่สุด คือ แบบเอาชนะ ซึ่งการเปรียบเทียบความแตกตางในการจัดการความขัดแยง พบวา เพศ สถานภาพ
องคการ (ภาครัฐและภาคเอกชน) ประเด็นขอขัดแยงและระดับความขัดแยง ไมมีผลตอวิธีการจัดการความขัดแยง
ใหแตกตางกัน สวนปจจัยประสบการณในการทํางาน (จํานวนป และสถานที่) อายุ วุฒิการศึกษา สภาพแวดลอม
ในการทํางานมีผลตอวิธีการจัดการความขัดแยงที่ระดับ 0.05 และการศึกษาความสัมพันธระหวางประเด็น
ขอขัดแยงกับระดับความขัดแยง พบวา ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ ผูบริหารควรใชวิธีการจัดการความขัดแยง
แบบบูรณาการ เชน นําวิธีการจัดการความขัดแยงแบบประนีประนอมมาบูรณาการกับแบบรวมมือ มาประยุกตใช
กับสถานการณตาง ๆ หรือเปนแบบวิธีการแกปญหารวมมือกัน (Integrative problem solving) โดยการหาแนวทาง
แกไขที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ ปรับปรุงแบบทดสอบของนักวิชาการ
ตางประเทศ เพื่อปรับปรุงแบบทดสอบดวย หรือไมเชนนั่นก็พึงทําแบบสอบถามหรือทดสอบแบบสอบถามเพิ่ม
ดังที่ผูวิจัยไดกระทําในครั้งนี้ เพื่อเสริมจุดออนที่แบบสอบถามเดิมของนักวิชาการตางประเทศที่มีการคิดขึ้นมาใช
นานแลว
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ABSTRACT
This research studied the conflict situation of the hospital executives in
Nakhonpathom Province. This study was classified by personal characteristics, status,
environment of organizations (public and private sectors), conflict levels, conflict
issues and the causes of conflicts, and by comparing conflict management along with
the relations between conflict issues, conflict levels and conflict consequences. In
addition, this study described the change of consequences in organizations as a result
of applying conflict management in the organizations; both positive and negative.
The questionnaire survey was carried out among the 263 executives of
hospitals in Nakhonpathom Province. In addition, 26 executives and staff at the
operational level were interviewed. Finally, the collected data from 13 hospitals was
analyzed by the frequency, percentage, and statistical relations based on the Chisquare test.
According to the study, it was found that the major causes of internal
conflicts in public and private hospitals are associated with the benefits. Power is a
more important cause than rights. The hospital executives mostly applied methods
of compromise to conflict management. Avoidance, Collaboration and
Accommodation methods were used less frequency and Competition is the least.
According to the differences in conflict management, it was found that sex, public or
private organization status, conflict issues, and conflict levels had no influence on the
conflict management approach used. Work experience (years and places), age, degree
of education, and the environment of work all influenced the conflict management
methods at the significance level of 0.05 between conflict issues and conflict levels. It
was found that there was no relationship at the significance level of 0.05.
The recommendation is that the executives should adopt
conflict
management in an integrated manner. For example, the integration of the
compromise methods and collaboration method should be applied for different
situations as an integrative problem solving basis to achieve an acceptable solution for
all parties. The recommendation for further study is to improve questionnaires or to
develop additional questionnaire surveys in order to diminish the weak points of
traditional questionnaires.
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