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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีคือเพ่ือศึกษา 1) ระดบัการคิดแบบเหมารวม ระดบัความเป็นชาตินิยม และ

ระดบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม และ 2) ผลกระทบของการคิดแบบเหมารวมและความเป็นชาตินิยมท่ีมีต่อความขดัแยง้

ภายในกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานไทยในองค์กร

อุตสาหกรรมการผลิต จาํนวน 391 คน ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์และทาํงานร่วมกนักบัแรงงานกมัพูชา  การวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยค่าเฉล่ียและทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติหาการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  ผลการศึกษาพบว่าระดบัการคิดแบบ

เหมารวมของแรงงานไทยมีระดบัการคิดแบบเหมารวมทางในระดบัปานกลาง ระดบัความเป็นชาตินิยมของพนกังาน

ไทย อยูใ่นระดบัมาก และระดบัความขดัแยง้ภายในกลุ่มของพนกังานไทย ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ส่วนความขดัแยง้ดา้นกระบวนการและความขดัแยง้ดา้นงานอยูใ่นระดบันอ้ย   เม่ือวิเคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นแบบพหุ พบวา่การคิดแบบเหมารวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กบัความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ แต่ความเป็นชาตินิยมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 

ABSTRACT 

The research aimed to study 1) the levels of stereotype, nationalism, and intra-group conflict, and 2) the 

effect of stereotype and nationalism on intra-group conflict. Questionnaires were used to collect the data. The sample 

were 391 Thai employees from manufacturing companies in Nakhonratchasima province who had interacted and 

worked with Cambodian co-workers. Mean and Multiple Regression Analysis were used in analyzing the data and 

testing hypotheses. The result showed that Thai employees indicated medium level of stereotype and nationalism.  

The result showed medium Level of intra-group conflict; i.e., relationship conflict, among co-workers.  However, the 

result showed low level of Process and Task conflict. Multiple  regression result showed that stereotype had negative 

relationship with intra-group conflict particularly with Relationship conflict. But nationalism hasn’t relationship.  
 

คาํสําคญั: ความหลากหลายทางเช้ือชาติ การคิดแบบเหมารวม ความเป็นชาตินิยม ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 

Key Words: national diversity, stereotype, nationalism,  intra-group conflict  
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บทนํา 
สถานการณ์ความตอ้งการกาํลงัแรงงานในปี 

2555-2558 ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  สืบเน่ืองมาจาก       
อุปสงค์ทางธุรกิจการค้าและการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสาขาการผลิตท่ีมี
การจา้งงานมากท่ีสุดและเป็นอุตสาหกรรมใชแ้รงงาน
เข้มข้น (labor intensive) เช่น สาขาส่ิงทอและเส้ือผา้ 
ผลิตภณัฑ์เกษตร ซ่ึงมีความตอ้งการจา้งแรงงานกลุ่มท่ี
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับแรงงานว่างงานในตลาดแรงงานส่วน
ใหญ่ท่ีอยูร่ะดบัปริญญาตรี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึง
ใชท้างเลือกคือการจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นแรงงานไร้
ฝีมือ (Unskilled labor) มาทาํงานร่วมกบัแรงงานไทย  

สถานการณ์ น้ีนําไปสู่การทํางานร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายทางเช้ือชาติ  (National 
Diversity) ในองค์กร  ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อ
องค์กรได้ทั้ งทางบวกและทางลบ  หากพนักงานมี
มุมมองและใช้ความหลากหลายน้ีในทางบวกก็จะทาํ
ให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล  ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายร่วมกนัในการทาํงานท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีข้ึน (วชิระ, 2553) แต่
หากมุมมองด้านความหลากหลายทางเช้ือชาติของ
พนักงาน เป็นไปในทางลบนั้ น  เม่ื อ เกิด ร่วมกับ                  
พนักงาน ท่ี มีความเป็นชาตินิยมสูง  (Nationalism) 
สามารถ ส่ งผลให้ เกิ ดความขัดแย ้งภ ายในก ลุ่ม               
(Intra-Group Conflict) โดยความขัดแยง้ภายในกลุ่ม
สามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 1) ความขดัแยง้
ด้ าน ง าน  (Task Conflict) 2 )  ค ว าม ขั ด แ ย ้ง ด้ าน
ความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict) 3) ความขดัแยง้
ด้านกระบวนการ (Process Conflict) ซ่ึงความขดัแยง้
ภายในกลุ่มทั้ง 3 ประเภทนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อ
ผลการทาํงาน (Job Performance) ในทางลบได ้(Ayub 
and Jehn, 2010)  

การคิดแบบเหมารวม (Stereotype) เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีพบวา่มีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในการ
ทํางานของพนักงาน  ซ่ึ งก าร คิดแบบ เหม ารวม                   

มีพื้นฐานมาจากการสรุปจากข้อสมมุติพื้นฐานท่ีมี
แนวโน้มท่ีเป็นมุมมองหรือความคิดเห็นส่วนบุคคล 
โดย Roberson et al. (2003) พบว่าการคิดแบบเหมา
รวมในทางลบนั้ นมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนกังาน (Job Performance) ในองคก์ร 

ปัจจุบันในประเทศไทยยงัไม่มีงานวิจัยท่ี
ศึกษาความสั มพัน ธ์ของปั จจัยด้านการคิดแบบ             
เหมารวมและความเป็นชาตินิยมท่ีมีต่อความขดัแยง้
ภายในกลุ่ม  แต่งานวิจัยในต่างประเทศช้ีว่าน่ี เป็น
สาเหตุสาํคญัและท่ีตอ้งมีการความเขา้ใจเพ่ือใชใ้นการ
บริหารพนักงานในองค์กรท่ีมีความหลากหลาย การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์วา่ การคิด
แบบเหมารวม ความเป็นชาตินิยม และความขัดแยง้
ภายในกลุ่มงานของพนักงานไทยท่ีทาํงานกับเพ่ือน
ร่วมงานจากประเภทกัมพูชานั้ นมีอยู่หรือไม่ อยู่ใน
ระดับใด  และศึกษาว่าการคิดแบบเหมารวมและ           
ความเป็นชาตินิยมของแรงงานมีอิทธิพลต่อความ
ขดัแยง้ภายในกลุ่มหรือไม่ โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจดัการ
ความหลากหลายในองค์กร  เพ่ือนําไป สู่การวาง
นโยบายและแนวทางในการทํางานท่ามกลางความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
การดาํเนินงานและสร้างความสามารถทางการแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององคก์รต่อไป 

\ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ถือเป็นความ
หลากหลายท่ีมาจากความแตกต่างทางเช้ือชาติในกลุ่ม
พนักงานขององค์กร เป็นความหลากหลายชนิดหน่ึง
ในกลุ่มของความหลากหลายทางสังคม (Ayub and 
Jehn, 2010) สามารถส่งผลกระทบในทางบวกและทาง
ลบต่อกระบวนการทาํงานของกลุ่มงานภายในองคก์ร 

ความเป็นชาตินิยม คือ ทศันคติท่ีมีต่อคนใน
กลุ่มชนชาติของตนเองและรวมถึงทศันคติท่ีมีต่อกลุ่ม
ชนชาติ อ่ืน  โดยจะมีทัศนคติว่าชนชาติตนเองอยู่
เหนือกวา่ชนชาติอ่ืนๆ ซ่ึงความเป็นชาตินิยมเป็นปัจจยั
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สําคญั ท่ีไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการจัดอตัลกัษณ์
ทางสังคม (Social Identity) ทั้ งของกลุ่มตนเองแต่ยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงการระบุตวัตนท่ีมีต่อคู่ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

ความขัดแยง้ภายในกลุ่ม คือ ความขัดแยง้
ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในกลุ่มเดียวกนักบับุคคล
ภายในกลุ่ม  (เบ็ญจวรรณ , 2553) โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ  1) ความขดัแยง้ด้านงาน ซ่ึงจะเก่ียวกับ
ความขดัแยง้ทางความคิด ประเด็นและเน้ือหาของงาน 
2) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ จะเก่ียวขอ้งกบัความ
ไม่ลงรอยระหว่างบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะไม่
เก่ียวขอ้งกบังาน และ 3) ความขดัแยง้ดา้นกระบวนการ 
ซ่ึงจะเป็นความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีใชใ้นการ
ดําเนินงานให้ดําเนินสําเร็จลุล่วงโดยเฉพาะ และมี
ความแตกต่างจากความขดัแยง้ดา้นงาน ท่ีจะพิจารณา
เฉพาะตัวงาน  ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการหรือ
วธีิการดาํเนินงาน  

การคิดแบบ เหมารวม  คือ  คติ นิยมห รือ
ทศันคติของสังคมทัว่ไปท่ีมีต่อกลุ่มคนอ่ืน ชนชาติอ่ืน 
หรือลักษณะของบุคคลบางประเภทจนกลายเป็น
มาตรฐาน ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการสรุปจากขอ้สมมุติ
พื้นฐานท่ีมีแนวโน้มท่ีเป็นมุมมองหรือความคิดเห็น
ส่วนบุคคล ท่ีอาจเป็นไดท้ั้งดา้นดีและไม่ดี แต่แนวคิด
ทางของการคิดแบบเหมารวมส่วนใหญ่ยากท่ีจะเสนอ
ภาพพจน์ทางบวก  ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นทางลบ
มากกว่า  และสามารถนําไป สู่ การ เกิด เป็ นอค ติ 
(Prejudice) และการเลือกปฏิบติั (Discrimination) ของ
แรงงานในกลุ่มงาน  โดย Roberson et al. (2003) ได้
ทาํการศึกษาพบว่า การคิดแบบเหมารวมในทางลบ
ระหว่างพนักงาน มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท่ีตํ่าลง เน่ืองจากพนักงานท่ีมีระดบัการ
คิดแบบเหมารวมทางลบท่ีระดบัสูง ทาํให้การแสวงหา
หรือสอบถามข้อมูลผลการทํางานของตนเองจาก
หัวหน้างานน้อยลง ทําให้มีข้อมูลน้อยในการนําไป
ปรับปรุงกระบวนการการทาํงานของตนเอง ผลการ
ทาํงานจึงลดตํ่าลง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับการคิดแบบเหมารวม 

ระดับความเป็นชาตินิยม  และ  ระดับความขัดแยง้
ภายในกลุ่มของพนกังานไทยในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต จงัหวดันครราชสีมา  

2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการคิดแบบ          
เหมารวม และความเป็นชาตินิยมของพนกังานไทย ต่อ
ความขดัแยง้ภายในกลุ่มในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
จงัหวดันครราชสีมา 
 
วธีิการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
ประช ากร ท่ี ใช้ ใน ก าร ศึกษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ 

พนกังานคนไทยท่ีทาํงานและมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัใน
การทาํงานกบัพนกังานกมัพูชา ในองคก์รอุตสาหกรรม
ก ารผ ลิ ต ตั้ ง แ ต่ ข น าด ก ล าง ข้ึ น ไป  ใน จั งห วัด
นครราชสีมา จากการใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากการคาํนวณด้วยสูตรแบบไม่ทราบ
จาํนวนประชากรของ Taro Yamane (ธานินทร์, 2553) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 มีความคลาดเคล่ือนในการ
สุ่มตวัอยา่ง 0.05 ไดจ้าํนวน 385 คน แต่ดาํเนินการเก็บ
ทั้งหมด 391 ชุดโดยเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกนัยายน 2557 

ตวัแปรทีท่าํการวจิัย 
1) ตัวแปรอิสระ คือ การคิดแบบเหมารวม  

และความเป็นชาตินิยม โดยการคิดแบบเหมารวมวดั
จากคาํคุณศัพท์ท่ีบ่งบอกลักษณะบุคคล ได้แก่ เกียจ
คร้าน–ขยันทํางาน , ไม่ เป็นมิตร-อัธยาศัยดี , ไม่ มี
มารยาท-มารยาทดี, ลกัเล็กขโมยน้อยบ่อยคร้ัง-ไม่เคย
ขโมยเลย, ไม่น่าเช่ือถือ-น่าเช่ือถือ, ไม่มีวินยัในตนเอง-
มีวินัยในตนเอง, ไม่มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี-มีความรู้
ดา้นเทคโนโลยีดีเยี่ยม, ไม่น่าเคารพนับถือ-น่าเคารพ
นบัถือ, ไม่เคยเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันใครเลย-เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
สมํ่าเสมอ ปรับจาก National Opinion Research Center 
(2011 ) และ  Enesco et al. (2005 ) และความ เป็ น
ชาตินิยมวดัจาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความโอนเอียงเขา้หาคน
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กลุ่มหลัก  และการมี มุมมองต่อคนภายนอกกลุ่ม           
ในทางลบ ปรับจาก Ayub and Jehn (2010) 

2) ตวัแปรตาม คือ ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
แบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แ ก่  1) ความขัดแย ้งด้าน
ความสัมพนัธ์ 2) ความขดัแยง้ดา้นงาน และ 3) ความ
ขดัแยง้ดา้นกระบวนการ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ท างส ถิ ติ  โด ยใช้ส ถิ ติ เชิ งบ รรย าย  (Descriptive 
Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม และใช้สถิติ วิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุ  (Multiple Regression Analysis) โดยมี
การนาํเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาและ
เน้ือหา จํานวน  2 คน  คนแรกเป็นผู ้เช่ียวชาญด้าน
สังคมศาสตร์ และคนท่ีสองเป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใช้
ภาษา เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content 
Validity) ดา้นความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ี
ใช ้และมีการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เป็นสถิติวิเคราะห์ ซ่ึง
เกณฑ์ท่ียอมรับไดคื้อ มีค่าเอลฟ่า (α) ประมาณ 0.70 
ข้ึนไป (George and, Mallery, 2003) 
 
ผลการวจิัย  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง
พนักงานคนไทยในองค์กรอุตสาหกรรมการผลิต 
จังหวดันครรราชสีมา จํานวน  391 คน  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  ร้อยละ  60.40 อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 39.60 ด้านระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัการศึกษาสูงสุดคือระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 29.40 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุงานในท่ีทาํงานปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
ร้อยละ 48.80 โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานในระดับ
ปฏิบติังาน/สายการผลิต ร้อยละ 89.80 ซ่ึงเป็นการจา้ง
งานประจาํมากท่ีสุด ร้อยละ  84.70 อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่

มีประสบการณ์การมีเพ่ือนบา้นหรือมีสังคมร่วมกบัคน
กมัพูชามาก่อน ร้อยละ 74.70 และแรงงานส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประการณ์ทาํงานร่วมกบัคนกมัพูชาในองคก์รอ่ืน
มาก่อน ร้อยละ 71.90 รวมถึงระยะเวลาในการทาํงาน
ร่วมกบัคนกมัพูชาในองคก์รปัจจุบนัอยูใ่นระดบั 1-5 ปี 
ร้อยละ 53.20 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียการคิดแบบเหมารวม
ของพนกังานไทย 

การคดิแบบเหมารวม x  S.D. 
ความขยนัทาํงาน 4.16 1.41 
ความเป็นมิตร 3.80 1.43 
ความมีมารยาท 3.81 1.23 
การลกัเลก็ขโมยนอ้ย 3.56 1.54 
ความน่าเช่ือถือ 3.58 1.27 
ความมีวนิยัในตนเอง 4.31 1.39 
ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี 3.77 1.30 
ความน่าเคารพนบัถือ 3.62 1.44 
ความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 3.88 1.66 
ค่าเฉลีย่รวม 3.83 - 

ค่า x อยู่ระหว่าง 2.73 – 3.58 มีการคิดแบบเหมารวมทางด้าน

ในระดับน้อยพอควร ค่า x อยู่ระหว่าง 3.59 – 4.44 มีการคิด
แบบเหมารวมทางในระดบัปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยรวมแลว้ระดบัการ
คิดแบบเหมารวมของแรงงานไทยมีระดบัการคิดแบบ
เหมารวมทางในระดบัปานกลาง โดยมีมุมมองดา้นการ
ลกัเลก็ขโมยนอ้ยกบัความน่าเช่ือถือมีการคิดแบบเหมา
รวมทางดา้นนอ้ยในระดบัมากพอควร คือลกัษณะโอน
เอียงไปทางดา้นลบเล็กน้อย และดา้นอ่ืนๆ คือ ความ
ขยนัทาํงาน ความเป็นมิตร ความมีมารยาท ความมีวินยั
ในตนเอง ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีความน่าเคารพนบัถือ 
ความน่าเคารพนับถือ  มีการคิดแบบเหมารวมทางใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัไม่มีภาพลกัษณ์ดา้นใดท่ีมีระดบั
การคิดแบบเหมารวมต่อคนกมัพชูาเป็นดา้นบวก 
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ตารางที่  2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียระดับความขัดแยง้
ภายในกลุ่มของพนกังานไทย 

ความขดัแย้งภายในกลุ่ม x  S.D. 
ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธ์ 3.02 0.90 
ความขดัแยง้ดา้นงาน 1.95 0.75 
ความขดัแยง้ดา้นกระบวนการ 2.58 0.83 
ค่าเฉลีย่รวม 2.51 - 

ค่า x  อยูร่ะหวา่ง 2.61 – 3.40  ระดบัความขดัแยง้ปานกลาง 

ค่า x  อยูร่ะหวา่ง 1.81 – 2.60  ระดบัความขดัแยง้นอ้ย 

จากตารางท่ี  2 พบว่า โดยรวมแล้วระดับ
ความขัดแยง้ภายในกลุ่มของพนักงานไทย มีระดับ
ความขดัแยง้น้อย ซ่ึงความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์
เป็ นประ เภท ท่ี มี ระดับความขัดแย ้ง สู ง ท่ี สุ ดใน                     
3 ประเภท อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน ความขดัแยง้
ด้านกระบวนการและความขัดแยง้ด้านงานอยู่ใน   
ระดบันอ้ย  

 
ต าร างที่  3 ต าร าง แ ส ด งค่ า เฉ ล่ี ย ร ะ ดั บ ค ว าม                       
เป็นชาตินิยมของพนักงานไทยในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต จงัหวดันครราชสีมา 

ความเป็นชาตินิยม x  S.D. 

ค่าเฉลีย่รวม 3.78 0.42 

ค่า x  อยูร่ะหวา่ง 3.41 – 4.20  ระดบัความเป็นชาตินิยมมาก 

จากตารางท่ี  3 พบว่า โดยรวมแล้วระดับ
ความเป็นชาตินิยมของพนกังานไทย อยูใ่นระดบัมาก 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการคิดแบบ
เหมารวมท่ีมีต่อความขัดแยง้ด้านความสัมพนัธ์ของ
พนกังานไทย 

ตวัแปร b SEb β t p-value 
Stereotype 
Nationalism 

-.716 
.094 

.029 

.070 
-.805 
.044 

-24.515 
1.341 

.000 

.181 
ค่าคงท่ี = 5.413; SEest = ±0.50; R = .828 

R2 = .686; F = 424.49; p-value < .05  

จากต าร าง ท่ี  4 พบ ว่ า  ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .828 และตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวั
ส าม าร ถ ร่ ว ม กั น พ ย าก ร ณ์ ค ว าม ขั ด แ ย ้ง ด้ าน
ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 68.6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากบั ±0.50 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ความเป็นชาตินิยมเท่านั้นท่ีไม่สามารถพยากรณ์ความ
ขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ส่วนปัจจยัการคิดแบบเหมา
รวม สามารถพยากรณ์ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์
ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นาํมาจดัเป็น
รูปสมการการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น ดงัน้ี 

Y1 = 5.413 – 0.716X 
โดยท่ี Y1 = ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ 
           X = การคิดแบบเหมารวม 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการคิดแบบ
เหมารวมท่ีมีต่อความขดัแยง้ดา้นงานของพนกังานไทย 

ตวัแปร b SEb β t p-value 
Stereotype 
Nationalism 

-.114 
.162 

.043 

.102 
-.153 
.091 

-2.674 
1.581 

.008 

.115 
ค่าคงท่ี = 1.779; SEest = ±0.73; R = .214 

R2 = .046; F = 9.274; p-value < .05  
 

จากตาราง ท่ี  5  พบว่า  ค่ าสั มป ระ สิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .214 และตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวั
ส าม าร ถ ร่ ว ม กั น พ ย าก ร ณ์ ค ว าม ขั ด แ ย ้ง ด้ าน
ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 4.6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากับ ±0.73 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ความเป็นชาตินิยมเท่านั้นท่ีไม่สามารถพยากรณ์ความ
ขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ส่วนปัจจยัการคิดแบบเหมา
รวม สามารถพยากรณ์ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์
ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นาํมาจดัเป็น
รูปสมการการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น ดงัน้ี 
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Y2 = 1.779 – 0.114X 
โดยท่ี Y2 = ความขดัแยง้ดา้นความงาน 
           X = การคิดแบบเหมารวม 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการคิดแบบ
เหมารวมท่ีมีต่อความขัดแยง้ด้านกระบวนการของ
พนกังานไทย 

ตวัแปร b SEb β t p-value 
Stereotype 
Nationalism 

-.372 
.029 

.043 

.103 
-.450 
.015 

-8.631 
.282 

.000 

.778 
ค่าคงท่ี = 3.895; SEest = ± 0.74; R = .458 

R2 = .210; F = 51.429; p-value < .05  
 
จากต าร าง ท่ี  6 พบ ว่ า  ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .458 และตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวั
ส าม าร ถ ร่ ว ม กั น พ ย าก ร ณ์ ค ว าม ขั ด แ ย ้ง ด้ าน
ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากบั ±0.74 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ความเป็นชาตินิยมเท่านั้นท่ีไม่สามารถพยากรณ์ความ
ขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ส่วนปัจจยัการคิดแบบเหมา
รวม สามารถพยากรณ์ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์
ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นาํมาจดัเป็น
รูปสมการการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น ดงัน้ี 

Y3 = 3.895 – 0.372X 
โดยท่ี Y3 = ความขดัแยง้ดา้นกระบวนการ 
           X = การคิดแบบเหมารวม 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

การวิจัยน้ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
การคิดแบบเหมารวมและความเป็นชาตินิยมต่อความ
ขัดแย ้งภายในก ลุ่มทั้ ง  3 ประเภทของพนักงาน          
ผลการศึกษาพบว่าระดับการคิดแบบเหมารวมของ
พนกังานไทยต่อพนกังานกมัพชูาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดับความขดัแยง้ภายในกลุ่มอยู่ในระดับน้อย โดย

การคิดแบบ เหมารวมมีผลต่อความขัดแย ้งด้าน
ความสัมพนัธ์ของพนักงานในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ 
ถา้การคิดแบบเหมารวมมีระดบัท่ีสูงข้ึนหรือมีมุมมอง
ต่อคนกมัพูชาในทางบวกมากข้ึน จะทาํให้ระดบัของ
ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ของแรงงานลดลง หรือ 
ถ้ามีระดับของการคิดแบบเหมารวมลดลงหรือมี
มุมมองต่อคนกัมพูชาในทางลบจะส่งผลให้ความ
ขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์ของแรงงานนั้ นเพิ่มสูงข้ึน 
จากสมการในตารางท่ี 3 แสดงว่า ถา้การคิดแบบเหมา
รวมเพ่ิมข้ึน  1  หน่วย จะทําให้ค่าความขัดแยง้ด้าน
ความสัมพนัธ์ลดลงโดยเฉล่ีย  0.716 โดยการคิดแบบ
เหมารวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ไดร้้อยละ 68.6  ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์นั้ นสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ayub, and 
Jehn (2010)  ท่ีช้ีวา่การรับรู้ความหลากหลายในทางลบ
นั้ นส่งผลกระทบต่อความขัดแยง้ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน  อีกทั้ งยงัมีงานวิจัยของ 
Jehn, and Bendersky (2003) ท่ีพบว่า  ความขัดแย ้ง
ด้านความสัมพันธ์เป็นความขัดแยง้ประเภทเดียวท่ี
ส่งผลทางลบต่อผลลพัท์ผลลพัธ์การทาํงานกลุ่มท่ีลด
ตํ่าลง ซ่ึงแตกต่างจากความขดัแยง้อีก  2 ประเภท ท่ีถา้มี
ระดับความขัดแยง้ในระดับท่ีพอดี  สามารถส่งผล
กระทบต่อผลการทาํงานของพนกังานในทางบวกได ้

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการคิด
แบบเหมารวมท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความขดัแยง้ดา้นงาน
และด้านกระบวนการ  โดยการคิดแบบเหมารวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความขดัแยง้ดา้น
งานและความขดัแยง้ดา้นกระบวนการไดร้้อยละ 4.6  
และ 21.0 ตามลาํดับซ่ึงอยู่ในระดับค่อนขา้งน้อย ซ่ึง
เป็นไปไดว้่าอาจเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะงาน ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ทาํให้
ลกัษณะงานจะไม่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมาก เป็น
งานท่ีทาํหน้าท่ีซํ้ าแบบเดิม โดยไม่มีการเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบังานหรือกระบวนการท่ีองค์กรจดัการ
ไวแ้ลว้ ทาํให้การคิดแบบเหมารวมมีความสัมพนัธ์ต่อ
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ค ว าม ขัด แ ย ้งด้ าน งาน  แล ะค ว าม ขัด แ ย ้งด้ าน
กระบวนการในระดบัท่ีตํ่า 

ผลการศึกษาน้ี พบว่าความเป็นชาตินิยมของ
พนักงานไทยอยู่ในระดับมาก  เม่ื อนําความ เป็น
ชาตินิยมมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างต่อความ
ขัดแย ้งภายในกลุ่มทั้ ง  3 ประเภท  กลับพบว่าค่ า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์มีเพียงปัจจยั
ดา้นความเป็นชาตินิยมเท่านั้นท่ีไม่สามารถพยากรณ์
ความขดัแยง้ทุกประเภทได ้จึงมีความเป็นไปไดว้่าใน
บริบทของประเทศไทย ถึงแม้พนักงานคนไทยจะมี
ความภาคภูมิใจและรักในคนชาติเดียวกันมากกว่า
พนักงงาน ท่ีมาจากชาติ อ่ืน  แต่ด้วยวัฒนธรรม ท่ี
ค่อนขา้งเปิดกวา้งต่อการอยู่ร่วมกบัคนท่ีแตกต่างจาก
ตนเองและลกัษณะงานท่ีไม่ตอ้งใชก้ารมีปฏิสัมพนัธ์
กนัมาก ส่งผลใหร้ะดบัความเป็นชาตินิยมมีผลต่อความ
ขดัแยง้ภายในกลุ่มนอ้ย 

ผลการศึกษาวิจัยน้ีจึงช้ีให้เห็นความสําคัญ
ของการคิดแบบเหมารวมของพนักงาน   เน่ืองจาก
สามารถส่ งผล ต่อความขัดแย ้งภายในก ลุ่มงาน 
โดยเฉพาะความขัดแยง้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงาน ซ่ึงส่งผลทางลบต่อองค์กรไดใ้นหลายดา้น 
เช่น ทาํให้ระดับคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและเกิดการรวมกลุ่มลดลง  ทาํให้เกิดความตึง
เครียด และเกิดการแบ่งเป็นพรรคพวก  มุ่งเอาชนะกนั
มากกว่าท่ีจะมองถึงผลกระทบต่อเป้าหมายของกลุ่ม
โดยส่วนรวม และนํามาสู่ความไร้ซ่ึงเสถียรภาพของ
องคก์รต่อไปได ้ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีข้อจาํกัดในเร่ืองของ
การเลือกเก็บเพียงในกลุ่มแรงงานท่ีมีทกัษะตํ่า ซ่ึงใน
การทํางานจริงขององค์กร แรงงานต่างชาติท่ีเข้ามา
ทาํงานอาจมีในกลุ่มงานท่ีใชท้กัษะสูงกวา่แรงงานกลุ่ม
น้ี การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มแรงงาน
ท่ีมีการท่ีใช้ทกัษะสูงข้ึนเพ่ือให้เห็นความชัดเจนของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดแบบเหมารวมต่อความ
ขัดแยง้ภายในกลุ่มทั้ ง 3 ประเภท  อีกทั้ งยงัมีความ
น่าสนใจ เช่น การศึกษากบักลุ่มแรงงานท่ีมาจากชาติ

อ่ืนๆ นอกเหนือจากกมัพูชา  เช่น พม่า ลาว และ ญ่ีปุ่น 
ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าระดับของการคิด
แบบเหมารวมของคนไทยต่อคนแต่ละชาตินั้นมีความ
แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
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