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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำเร่ือง สภำพปัญหำแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้ง และควำมส�ำเรจ็ในกำรไกล่เกลีย่
ของศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
สภำพปัญหำควำมขัดแย้งของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อศึกษำแนวทำง
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อศึกษำปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธีและ ธรรมำภิบำล 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเป็นงำนแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและ
กำรวจิยัเชงิคณุภำพ ในส่วนกำรวจัิยเชงิปริมำณ ข้อมลูได้ถูกรวบรวมจำกนักศกึษำมหำวทิยำลยัธุรกิจ
บณัฑติย์จ�ำนวน 390 คน และในส่วนของกำรวจิยัเชงิคณุภำพได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์
แบบมีโครงกำรสร้ำงจำกอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยจ�ำนวน 6 คนและคู่พิพำท 20 คน
 ผลกำรวิจัย พบวำ่ นักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีสำเหตุควำมขัดแย้งดำ้นข้อมูล
ส�ำหรับแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของนักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ำ 
มีแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยง และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จในกำร
เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พบว่ำ 1. คณุลกัษณะของผู้เจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท ประกอบด้วยกำรมจิีตวญิญำณของ นักสนัตวิธีิ, 
กำรมองเห็นควำมดีที่มีอยู่ในตัวมนุษย์, กำรยึดมั่นในหลักควำมเป็นธรรม, กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
และ ควำมเข้ำใจพฤติกรรมของนักศึกษำ 2.กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พบว่ำ กำรเกิด
จุดคำนงัดของแนวคดิกำรด�ำเนินงำนด้ำนวนัิยนักศกึษำ และกำรด�ำเนินกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่
ข้อพพิำทอย่ำงมกีลยทุธ์ 3.ถ้ำคูพ่พิำทรูส้กึควำมส�ำนึก ตระหนักรู้ และรับผิดชอบในกำรกระท�ำของตวั
เองกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทสำมำรถท�ำได้ง่ำยปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำน้ีเป็นปัจจัยทีม่คีวำมสมัพนัธ์กับ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทของศนูย์สนัตวิธีิและ ธรรมำภิบำลนักศกึษำ มหำวทิยำลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ 4.ถ้ำคู่พิพำทมีส่วนเกี่ยวข้องในสถำนกำรณ์กำรเจรจำไกล่เกลี่ยจะท�ำได้ง่ำย ทั้งหมด
คอืปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องกับควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ของศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค�าส�าคัญ: เจรจำไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรจัดกำรควำมขัดแย้งมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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Abstract

 This study, problems, approaches to conflict management and achievement 
of Peace Center of Dhurakij Pundit University, aimed to study cause of conflict of 
Dhurakij Pundit University’s students, to study approaches to conflict management 
of Dhurakij Pundit University’s students and to find out the factors related to 
the success of mediation of the Peace Center at Dhurakij Pundit University. This 
research were a mixed methods research that integrates quantitative and qualitative 
approaches. For quantitative approaches, the data were collected from 390 Dhurakij 
Pundit University’s students. In case of qualitative approaches, the data was obtained 
by structural interviews from 6 teachers who were as mediators and 20 litigants. 
 The data was then analyzed by content analysis. The results revealed that 
Dhurakij Pundit University’s students, and the litigants mostly had data conflict 
respectively. For approaches to conflict management of Dhurakij Pundit University’s 
students, it showed that avoiding method was the most frequently used, while 
the compromising method was mostly used by the litigants. In addition, the 
factors related to the success of mediation of the Peace Center at Dhurakij Pundit 
University showed that four factors were used to deal with conflict. Ranking from 
the most frequently used to the least, 1.Characteristic of mediators, i.e., spirit of 
pacifist, good moral being, belief in fairness, continuous learning and understanding 
students’ behavior. 2. Mediation process found the lever point of student disciplinary 
process and the mediation process 3. If litigants were aggressive, dictatorial, and 
quarrelsome, the mediation will be done easily. 4. If litigants known that they have 
a part in situation, the mediation will be done easily. All were the factors related 
to the success of mediation of Peace Center at Dhurakij Pundit University.

Keywords: Mediation, Conflict, Conflict Management, Dhurakij Pundit University 
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บทน�า
ปัจจุบันสังคมไทยได้เผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้ง

ทำงกำรเมือง ควำมขัดแย้งในสถำนที่ท�ำงำน ตลอดจนถึงควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำ ดังที่ปรำกฏ
ตำมสื่อต่ำงๆ ประเด็นดังกล่ำว ได้ชี้ให้เห็นว่ำนักศึกษำที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแก้ปัญหำด้วยควำมรุนแรง
มำกขึ้น อันก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งกับนักศึกษำและสถำบันกำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำน
หลักของกระบวนกำรผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพสู่สังคม ตลอดจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ควำมปลอดภัยของประชำชนในสังคมที่ต้องหวำดระแวง ระมัดระวังต่อเหตุกำรณ์
กำรทะเลำะวิวำทของนักศึกษำ
 สถำบันกำรศึกษำจึงต้องก�ำหนดวิธีกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทและกำรใช้
ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ เช่น กำรกวดขันระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัด กำรเข้ำค่ำยเพื่อปรับปรุง
วินัย อย่ำงไรก็ดี วิธีกำรแก้ปัญหำส่วนใหญ่เป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุอย่ำงไม่บังเกิดประสิทธิผล 
เน่ืองจำกปัญหำกำรทะเลำะวิวำทในสถำนศึกษำยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองซึ่งเกรียงไกร รอบรู ้
(2557, น.7) ได้อธิบำยว่ำ ควำมขัดแย้งสำมำรถเกิดขึ้นในสถำนศึกษำได้ เพรำะ ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล หรือปัญหำด้ำนควำมประพฤติ ดังนั้น กำรก�ำหนดระเบียบกฎเกณฑ์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในกำรควบคุมควำมประพฤติของนักศึกษำให้อยู่ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
 จำกปัญหำดังกล่ำวมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นควำมส�ำคัญและพยำยำมลดปัญหำ
กำรทะเลำะวิวำทและกำรใช้ก�ำลังในกำรแก้ไขปัญหำของนักศึกษำ ผ่ำนกำรจัดตั้งศูนย์สันติวิธีและ
ธรรมำภิบำลนักศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ใช้ควำมรู้ด้ำนสันติวิธี และจัดกำรควำมแย้ง
ในมหำวิทยำลัยด้วยวิธีกำรสันติวิธี คือ กำรใช้กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเพื่อจัดกำรกับ
ควำมขัดแย้งในมหำวิทยำลัย และถือเป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกๆ ที่น�ำกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพพิำทมำใช้อย่ำงเป็นรปูธรรม อกีทัง้ผลกำรด�ำเนินงำนของศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำ
เมื่อปี พ.ศ.2555-2556 พบว่ำ ศูนย์สันติวิธีฯได้ด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยไปแล้วทั้งสิ้น 29 ข้อพิพำทและ
เจรจำไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 100 % โดยคู่พิพำทที่เข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทไม่ละเมิด
บันทึกข้อตกลงที่ได้ท�ำร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้จำกกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมี
ควำมน่ำสนใจ คอื คูพ่พิำทสำมำรถกลบัมำใช้ชวีติในมหำวทิยำลยัได้อย่ำงปกตสิขุ เพรำะ ก่อนทีจ่ะมี
กำรน�ำกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมำใช้จัดกำรกับควำมขัดแย้งแผนกวินัยนักศึกษำจะ
ลงโทษตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยแต่ท�ำให้คู่พิพำทไม่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุข 
เพรำะหวำดระแวงว่ำจะถูกท�ำร้ำยจำกคู่พิพำท และผู้กระท�ำผิดไม่รู ้สึกส�ำนึก(ศูนย์สันติวิธีและ
ธรรมำภิบำลนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556)
 ด้วยเหตุดังกล่ำวท�ำให้ผู้วิจัยเกิดค�ำถำมว่ำ ปัจจัยอะไรที่ท�ำให้กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทของ ศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำด�ำเนินกำรได้ประสบผลส�ำเร็จนักศึกษำ
มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑติย์ ในคณะทัง้ 12 คณะมสีภำพปัญหำและแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้ง
อย่ำงไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษำสภำพปัญหำ และแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้งของนักศกึษำในมหำวทิยำลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์
 2. เพื่อศึกษำควำมส�ำเร็จกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำล
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ควำมขดัแย้งเป็นควำมไม่ลงรอยกันระหว่ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง รวมไปถึงอำรมณ์ทีเ่ป็นปรปักษ์
ต่อกันของทัง้ 2 ฝ่ำยท�ำให้เกิดควำมไม่ลงรอยกันระหว่ำงฝ่ำยหรือกลุม่ เมือ่เกิดควำมขดัแย้งมวีธีิกำร
ระงับควำมขัดแย้งหลำยรูปแบบ แต่รูปแบบกำรระงับข้อพิพำททำงเลือกด้วยกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทเป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยม เนื่องจำกใช้ระยะเวลำรวดเร็ว และสร้ำงผลลัพธ์ในกำรเจรจำที่
เป็นกำรชนะ-ชนะแก่คู่พิพำทหรือฝ่ำยต่ำงๆ (Schermerhorn, James, & Richard,1997)
 ส�ำหรบักำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทมหีลกักำรเบือ้งต้นทีค่วรเข้ำใจ ได้แก่ 1. ผู้เจรจำไกล่เกลีย่
ข้อพพิำทไม่มอี�ำนำจเข้ำไปจัดกำรกับข้อพพิำท 2. กำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทต้องเน้นไปทีจุ่ดสนใจ
ร่วมกันของคู่พิพำท (Cooley, 1992, p.287) และกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต้องสนับสนุนให้คู่
พิพำทเข้ำใจจุดสนใจที่มีร่วมกัน 3. กำรก�ำหนดกติกำระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทสำมำรถ
ท�ำให้คู่พิพำท และคนกลำงเจรจำอยู่บนพื้นฐำนของเหตุผล หลักกำรกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
(Kestner & Ray, 2002, p. 210) ส่วนปัจจัยทีส่่งผลต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท 
ประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
คณุลกัษณะของคูพ่พิำท และลกัษณะของข้อพพิำท (Richmond, 2006, p. 169) อกีทัง้วนัชยั วฒันศพัท์, 
ศภุณัฐ เพิม่พนูววิฒัน์, และสวุธิดำ ศรียะพนัธ์ุ (2548) พยำยำมชีใ้ห้เห็นว่ำ ควำมพงึพอใจของคูพ่พิำท
เป็นเป้ำหมำยทีส่�ำคญัของกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทในสถำนศกึษำท�ำให้สำมเหลีย่มควำม
พึงพอใจที่มีองค์ประกอบได้แก่ วิธีกำร เนื้อหำ และควำมสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ
ในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 งำนวจัิยใช้วธีิกำรศกึษำแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรวจัิยเชงิปรมิำณ และกำรวจัิยเชงิคณุภำพ 
โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณ ประชำกรเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในระดับปริญญำตรี 
จ�ำนวน 14,197 คน ใช้วธีิกำรก�ำหนดกลุม่ตวัอย่ำงของ Yamane ได้กลุม่ตวัอย่ำง 390 คน และน�ำมำ
แบ่งชัน้ภูมติำมคณะของมหำวทิยำลยัทัง้ 12 คณะ ได้แก่ คณะบรหิำรธุรกิจ 109 คน คณะกำรบญัชี 
35 คน คณะเศรษฐศำสตร์ 3 คน คณะนิติศำสตร์ปรีดี พนมยงค์ 20 คน คณะศิลปศำสตร์ 21 คน 
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6 คน คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 15 คน คณะนิเทศศำสตร์ 
65 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ 18 คน คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 37 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
38 คน และคณะรัฐประศำสนศำสตร์ 23 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล และ
ใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในส่วนกำรวิจัย
เชิงคุณภำพมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยทั้งศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิ
บำลนักศึกษำจ�ำนวน 6 คน และนักศึกษำที่เคยเข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจ�ำนวน 
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20 คน จำก 10 ข้อพิพำท (ผู้วิจัยคัดแยกนักศึกษำทั้ง 20 คนออกจำกกลุ่มประชำกรจึงไม่อยู่ในกลุ่ม
ตัวอย่ำง 390 คน) แบ่งเป็นกำรทะเลำะวิวำท 5 ข้อพิพำท กำรทะเลำะวิวำทจำกกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 3 ข้อพิพำท และข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สิน 2 ข้อพิพำท (ศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำล
นักศกึษำ, 2556) โดยใช้แบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำงในกำรเก็บข้อมลู และท�ำกำรวเิครำะห์ข้อมลู
ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ
 ประเดน็ทีศ่กึษำ ได้แก่ สภำพปัญหำ แนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้ง และควำมส�ำเร็จในกำร
ไกล่เกลีย่ของศนูย์สนัตวิธีิมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑติย์ โดยใช้กลุม่ตวัอย่ำงนักศกึษำระดบัปริญญำตรี
ทัง้ 12 คณะ จ�ำนวน 390 คนและประเดน็ควำมส�ำเร็จในกำรไกล่เกลีย่ของศนูย์สนัตวิธีิมหำวทิยำลยั
ธุรกิจบณัฑติย์ศกึษำจำกผู้ให้ข้อมลูหลกั คอืนักศกึษำทีเ่คยเข้ำสูก่ระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท
จ�ำนวน 20 คน (คดัเลอืกจำก 10 ข้อพพิำท) และอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำทีเ่จรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทจ�ำนวน 
6 คนเพื่อวิเครำะห์ควำมส�ำเร็จในกำรไกล่เกลี่ยของศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำ โดยใช้
ระยะเวลำตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – ธันวำคมปีพ.ศ.2556

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์จำก 12 คณะ จ�ำนวน 390 คน 
พบว่ำ เป็นนักศกึษำเพศหญงิ (53.6%) มอีำย ุ21-23 ปี (86.9%) ก�ำลงัศกึษำอยูใ่นชัน้ปีที ่4 (39.5%) 
ส่วนใหญ่ศกึษำในคณะบรหิำรธุรกิจ (27.9%) เคยเข้ำไปเก่ียวข้องในประเดน็ควำมขดัแย้งด้ำนค่ำนิยม 
(42.3%) ส่วนใหญ่รู้จักศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำ (53.3%) และไม่เคยเข้ำกระบวนกำร
เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท (87.7%)
 สำเหตุควำมขัดแย้งของนักศึกษำ พบว่ำ เป็นควำมขัดแย้งด้ำนข้อมูล(X = 3.31) ซึ่ง 
Pneuman and Bruehl (1982, p. 35) อธบิำยว่ำ องค์ประกอบด้ำนบคุคลท�ำให้มนุษย์มองสิง่ต่ำงๆ 
ไม่เหมือนกัน ควำมต้องกำร และกำรตคีวำมข้อมลูทีผิ่ดพลำดจำกกำรรบัรูท้ีแ่ตกต่ำงกันท�ำให้อธิบำย
ได้ว่ำ ควำมขัดแย้งด้ำนข้อมูลมีสำเหตุมำจำก ควำมแตกต่ำงด้ำนบุคคลของนักศึกษำ เช่น ค่ำนิยม 
ประสบกำรณ์ กำรตีควำมหมำยตำมกำรรับรู้ข้อมูลจำกคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง
 เมือ่พจิำรณำจำกควำมขดัแย้งด้ำนข้อมลูเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศกึษำมคีวำมขดัแย้งกับเพือ่น 
เพรำะ ถูกนินทำ กล่ำวหำ หรือถูกว่ำร้ำย (X = 3.42) ข้อมูลดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำวุฒิ
ภำวะทำงอำรมณ์ของนักศึกษำตำมที่Goleman (2012, p. 24) ได้กล่ำวว่ำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์
เป็นควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง และกำรจัดกำรกับอำรมณ์ควำมไม่สบำยใจต่ำงๆที่แสดงให้
เห็นว่ำกำรนินทำเกิดจำกกำรขำดวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
 ประเด็นต่อมำ คือ สำเหตุควำมขัดแย้งของนักศึกษำด้ำนผลประโยชน์ พบว่ำ นักศึกษำ
มีควำมขัดแย้ง เพรำะ ไม่ช�ำระหน้ีที่ติดค้ำงเพื่อนนักศึกษำด้วยกัน และนักศึกษำไม่ยอมช่วยท�ำ
รำยงำน หรือกิจกรรม(X =2.48, 2.48) ตำมล�ำดับ ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ำ ควำมขัดแย้งด้ำน
ผลประโยชน์เก่ียวข้องกับกำรมีทรัพยำกรที่จ�ำกัด ควำมต้องกำรที่ไม่เพียงพอ ควำมปรำรถนำที่ไม่
สมหวัง (Crawford & Bodine, 1996, pp. 7-9) และสำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรร่วมมือแก้ปัญหำ 
กำรแบ่งผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียม และกำรยอมรับซึ่งกันและกัน 
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 ส�ำหรับควำมขัดแย้งด้ำนโครงสร้ำงของนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำรู้สึกไม่ชอบใจใน
กระบวนกำรติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย เช่น กำรลงทะเบียน กำรโอนย้ำยวิชำ (  =3.14) 
ควำมขัดแย้งดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกฎระเบียบของมหำวิทยำลัยที่ก�ำหนด
บทบำทหน้ำที่ของนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ซึ่งท�ำให้
กระบวนกำรตดิต่อประสำนงำนไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักศกึษำได้อย่ำงครบถ้วน
เนื่องจำกขัดกับกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย
 เมือ่พจิำรณำสำเหตคุวำมขดัแย้งด้ำนควำมสมัพนัธ์ของนักศกึษำ พบว่ำ นักศกึษำมอีคตทิีไ่ม่
ดีต่อเพื่อนมำกที่สุด (  =2.81) โดยวันชัย วัฒนศัพท์ (2547, น. 9-10) อธิบำยว่ำ อคติเป็นควำม
ขดัแย้งแฝงทีซ่่อนตวัอยูภ่ำยในจิตใจของบคุคลมแีนวโน้มทีจ่ะท�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ซึง่ค�ำอธิบำยได้
สะท้อนว่ำ ควำมขัดแย้งที่แฝงไปด้วยอคติ จะแสดงออกมำให้เห็นอย่ำงชัดเจน เมื่อนักศึกษำถูกยั่วยุ
ท�ำให้เกิดควำมไม่พอใจ ควำมโกรธ และจะแสดงพฤติกรรมที่น�ำไปสู่ควำมรุนแรง 
 ส�ำหรับสำเหตุควำมขัดแย้งด้ำนค่ำนิยมของนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำเกิดควำมขัดแย้ง 
เพรำะ มีควำมเชื่อในวัฒนธรรมท้องถ่ินไม่ตรงกัน ( =2.06) สอดคล้องกับแนวคิดของ Mayer 
(อ้ำงถึงในบรรพต ต้นธีรวงศ์, 2553) กล่ำวว่ำวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐำน ค่ำนิยม ประเพณี และ
แบบแผนพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลที่มีควำมแตกต่ำงกัน ควำมแตกต่ำงและกำรซับซ้อนของ
วัฒนธรรมจะส่งผลต่อพฤติกรรมควำมขัดแย้ง และกำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่แตกต่ำงกันไป 
 จำกผลกำรวจัิยแสดงให้เห็นถึง สำเหตคุวำมขดัแย้งของนักศกึษำในด้ำนข้อมลู ผลประโยชน์ 
โครงสร้ำง ควำมสัมพันธ์ และค่ำนิยม ซึ่งได้น�ำทฤษฎีมำวิเครำะห์ และอธิบำยผลกำรวิจัยให้มีควำม
ชดัเจนยิง่ขึน้ ส�ำหรับประเดน็กำรวจัิยต่อไปจะเป็นประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดั
แย้งของนักศึกษำ ซึ่งมีผลกำรวิจัยดังนี้
 แนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้งของนักศกึษำในภำพรวม พบว่ำ นักศกึษำจัดกำรควำมขดั
แย้งแบบหลีกเลี่ยง (  =2.77) และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมคิดว่ำ
ควำมขดัแย้งจะสงบลงด้วยตวัเองไม่ต้องแก้ไข (   =2.80) ผลกำรวจัิยสะท้อนว่ำ นักศกึษำหลกีเลีย่ง
ควำมขดัแย้ง ซึง่กำรมแีนวคดิเช่นน้ีไม่ส่งผลดต่ีอแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้ง เพรำะ ไม่ใส่ใจกับ
ควำมต้องกำร ควำมห่วงกังวลที่อยู่ภำยในจิตใจ อีกทั้งเสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์ (2540) อธิบำยอย่ำง
สอดคล้องในประเด็นควำมขัดแย้งสำมำรถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำมำรถ
จัดกำรได้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม
 ส�ำหรับแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนกำรเอำชนะ พบว่ำ นักศึกษำจะไม่ขอควำม
ช่วยเหลือจำกบุคคลอื่นมำกที่สุด (  =1.81) ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ำ นักศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจ
ต่อกำรใช้ประโยชน์จำกควำมขัดแย้งเพื่อบรรลุเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ดี กำรเอำชนะซึ่งสอดคล้องกับ
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น.13) กล่ำวว่ำ กำรใช้อ�ำนำจอิทธิพลต่ำงๆ จะสร้ำงผลลัพธ์ในลักษณะ
ชนะ-แพ้
 ประเด็นต่อมำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนกำรยอมรับ พบว่ำ นักศึกษำรับฟัง
ควำมเห็นจำกทกุฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้อง (  =2.64) สะท้อนได้ว่ำ นักศกึษำบำงส่วนมคีวำมเข้ำใจต่อควำมแตก
ต่ำงระหว่ำงบุคคล โดย Bono (1987, p. 57) อธิบำยว่ำ บุคคลมีมุมมองควำมต้องกำร ควำมคิดไม่
เหมือนกัน ดังนั้น กำรรับฟังควำมเห็นจำก ทุก ๆ ฝ่ำยจะท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้งได้อย่ำงดี
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 อกีทัง้เมือ่พจิำรณำแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้งด้ำนกำรร่วมมอื พบว่ำ นักศกึษำจะร่วม
กนัคิดและปรึกษำหำรือกับผู้เกี่ยวข้อง (  =2.36) สอดคล้องกับ Thomas and Kilmann (2001, p. 
3) กล่ำวว่ำ กำรยอมรับเป็นกำรสร้ำงควำมพอใจให้เกิดขึ้นจำกกำรร่วมมือร่วมใจซึ่งจะสร้ำงผลลัพธ์
ในลักษณะชนะ-ชนะ
 ในส่วนของแนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้งด้ำนกำรประนีประนอม พบว่ำ นักศกึษำต้องกำร
รักษำควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงคูพ่พิำทในกำรจัดกำรควำมขดัแย้ง (   =2.23) สอดคล้องกับ Thomas 
and Kilmann (2001, p. 3) อธิบำยว่ำ กำรประนีประนอมมลีกัษณะกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
คู่พิพำท โดยคู่พิพำทแต่ละฝ่ำยต้องลดผลประโยชน์ของตัวเองลงเพื่อยุติควำมขัดแย้งที่จะก่อให้เกิด
ควำมขุ่นเคืองใจ 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเจรจาไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 กำรค้นหำค�ำตอบปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธี และธรรมำภิบำล
นักศกึษำ และนักศกึษำคูพ่พิำททีเ่คยเข้ำสูก่ระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท โดยน�ำแนวคดิปัจจัย
ที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำท กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท คุณลักษณะของคู่พิพำท และลักษณะของข้อพิพำท
เป็นกรอบแนวคิดเพื่อสังเครำะห์เน้ือหำจำกค�ำสัมภำษณ์และจัดเป็นประเด็นตำมองค์ประกอบต่ำงๆ 
ดังนี้ (Richmond, 2006, p.169)
 1. คุณลักษณะของผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  1.1 กำรมีจิตวิญญำณของนักสันติวิธี
  จิตวญิญำณของนักสนัตวิธีิ คอื กำรไม่สนับสนุนให้นักศกึษำใช้ควำมรุนแรงเพือ่แก้ไขปัญหำ 
และ กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มใจ และ
พร้อมให้ควำมช่วยเหลอืนักศกึษำเมือ่เกิดข้อพพิำทสะท้อนได้จำกค�ำกล่ำวของฐติ ิลำภอนันต์ (2557) 
กล่ำวว่ำ “บำงทเีรำเห็นเดก็ร้องไห้ เห็นเดก็ทะเลำะกัน แล้วใช้ควำมรุนแรงแก้ปัญหำ มนัไม่ใช่วถีิทำง
ของสันติวิธี และเขำเองก็จะเรียนอย่ำงไม่มีควำมสุข เพรำะ ต้องระแวง เรำจึงอยำกจะช่วยเขำ” 
และ “เวลำเรำเห็นนักศึกษำที่ทะเลำะกัน เมื่อไกล่เกลี่ยจบแล้ว หันมำจับมือกัน ปรับควำมเข้ำใจกัน
ได้ เรำก็มีควำมสุขไปกับเขำด้วย”
 1.2 กำรเห็นควำมดีที่มีอยู่ตัวในมนุษย์
 อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่ในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะให้โอกำสคู่พิพำทปรับปรุงทัศนคติ
ผ่ำนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท สะท้อนได้จำกค�ำบอกเล่ำของนเรศ สุนทรชัย (2557) 
กล่ำวว่ำ“เรำเชื่อมั่นว่ำ พวกที่แสบๆ ถ้ำเรำมองเห็นโอกำสในตัวเขำพอไกล่เกลี่ยแล้วกลับกลำยเป็น
คนละคนเลยจำกที่ก้ำวร้ำว ไม่ฟังใคร แต่หลังกำร ไกล่เกลี่ย พวกนี้เปลี่ยนไปคนละคนเรำต้องให้
โอกำสนักศึกษำทุกคนมีควำมดีอยู่ในตัวทั้งนั้น”
 1.3 กำรยึดมั่นในหลักควำมเป็นธรรม
 หลักควำมเป็นธรรมท�ำให้กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถ
คำนอ�ำนำจของคู่พิพำทที่แสวงหำอ�ำนำจร่วมเพื่อสร้ำงอ�ำนำจเหนือ เช่น กำรใช้อ�ำนำจบำรมี
ของผู้ปกครอง ญำติ หรือบุคคลอื่นๆ สะท้อนได้จำกค�ำกล่ำวของอติชำต ตันเจริญ (2557) 
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ผลลัพธ์ : คู่พิพาทหวาดระแวงกลัวถูกท�าร้าย, ผู้กระท�าผิดไม่ส�านึก, ขาดความสัมพันธ์

กล่ำวว่ำ “หำกเรำรักษำควำมเป็นธรรม อย่ำด่วนสรุป แขวนค�ำตัดสิน หรืออคติต่ำงๆ ไว้จะท�ำให้
เรำไกล่เกลี่ยได้ง่ำย” และนเรศ สุนทรชัย (2557) กล่ำวว่ำ “ผู้ไกล่เกลี่ยต้องให้ควำมเป็นธรรม 
เจอผู้มีอิทธิพลก็ต้องรักษำควำมเป็นธรรม” 
 1.4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
อำจำรย์ในศูนย์สันติวิธี และธรรมำภิบำลนักศึกษำได้พัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเข้ำ
อบรมหลักสูตรกำรเจรจำไกล่เกลี่ยจำกสถำบันพระปกเกล้ำกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำ ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทหลังเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
 1.5 กำรเข้ำใจพฤติกรรมของนักศึกษำ
 ก่อนกำรจัดตั้งศูนย์สันติวิธี อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยทุกท่ำนเคยเป็นอำจำรย์
แผนกวินัยนักศึกษำท�ำหน้ำที่ควบคุมควำมประพฤติของนักศึกษำให้อยู่ในระเบียบของมหำวิทยำลัย 
เช่น กำรตรวจเคร่ืองแต่งกำย ตรวจสิ่งผิดกฎหมำย เป็นต้น กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนวินัยนักศึกษำ
ท�ำให้อำจำรย์มีควำมคุ้นเคยกับควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลัย ส่งผลให้เมื่ออำจำรย์
เหล่ำน้ีเข้ำรบัหน้ำทีเ่ป็นผู้เจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทสำมำรถเข้ำใจพฤตกิรรมของนักศกึษำอย่ำงลกึซึง้ 
เข้ำใจลักษณะของภำษำกำย และควำมเสี่ยงของกำรแสดงพฤติกรรมที่น�ำไปสู่กำรทะเลำะวิวำท 
สะท้อนจำกวรวุฒิ สวัสดิชัย (2557) กล่ำวว่ำ “เดิมผมดูแลงำนด้ำนกีฬำ และงำนวินัยนักศึกษำ
ท�ำให้เข้ำใจพฤติกรรมของนักศึกษำเพรำะกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิด”
 คณุลกัษณะของผู้เจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทต้องมปีระสบกำรณ์ มคีวำมเป็นกลำง มจีริยธรรม 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมยืดหยุ่น ซึ่งผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต้องท�ำให้กำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด�ำเนินไปได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ช่วยให้คู่พิพำทเข้ำใจธรรมชำติของข้อพิพำท ส่งเสริมให้
คู่พิพำทหำทำงเลือกที่ดีที่สุดร่วมกัน (Kestner & Ray, 2002) สังเกตได้ว่ำ คุณลักษณะของผู้เจรจำ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิำทของศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำเน้นปัจจัยภำยในของผู้เจรจำไกล่เกลีย่
ข้อพิพำท 
 2. กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 2.1 กำรเกิดจุดคำนงัดกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัยนักศึกษำ
 จุดคำนงัด (Leverage Points) คือ จุดเปลี่ยนของแนวคิดกำรน�ำกระบวนกำรเจรจำ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิำทมำใช้ร่วมกับงำนวนัิยนักศกึษำ ในอดตีแผนกวนัิยนักศกึษำจะลงโทษนักศกึษำตำม
ระเบยีบของมหำวทิยำลยั โดยไม่ใส่ใจกับควำมต้องกำรทีแ่ท้จริง ยดึกฎระเบยีบท�ำให้เกิดผลเสยี คอื 
คู่พิพำทกลับมำทะเลำะวิวำทกันเช่นเดิม ไม่รู้สึกส�ำนึก และไม่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในมหำวิทยำลัยได้
อย่ำงสงบ อธิบำยได้ดังนี้ 

 

ภาพที ่1 กำรด�ำเนินกำรด้ำนวนัิยนักศกึษำแบบเดมิ (ศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำ, 2557)

ผลสะท้อนกลับ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ทั้ง 12 คณะ พิจารณาโทษ

แผนกวินัยรับเรื่อง
และสอบสวน

เรื่องร้องเรียน ลงโทษ
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 ดังน้ัน กำรเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงำนด้ำนวินัยนักศึกษำ หรือจุดคำนงัดเป็นวิธีกำรน�ำ
กำรเจรจำไกล่เกลีย่ ข้อพพิำทใช้ร่วมกับงำนวนัิยนักศกึษำได้สร้ำงผลกระทบลงลกึสูจ่ติใจของคูพ่พิำท 
เพรำะ กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะเปิดโอกำสให้แต่ละฝ่ำยได้แถลงข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน โดยมีอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแนวทำงที่มีผลสัมฤทธิ์ 
เน่ืองจำกกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทสำมำรถฟ้ืนคนืควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคูพ่พิำท (ในบำงข้อพพิำท 
คู่พิพำทเลือกที่จะยุติควำมสัมพันธ์แต่ไม่กลับมำทะเลำะกันในเรื่องเดิม)

 

ภาพที่ 2 กำรด�ำเนินกำรด้ำนวินัยนักศึกษำแบบใหม่

 2.2 กำรด�ำเนินกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
 กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่ ก่อนกำรเจรจำ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิำท ระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท และหลงัจำกกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท
ประกอบด้วยกลยทุธ์ซึง่เป็นปัจจัยทีม่คีวำมสมัพนัธ์ต่อควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทของ
ศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำ ดังนี้
  2.2.1 ก่อนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
   2.2.1.1 กำรรับเรื่องร้องเรียน
   ในขัน้ตอนน้ีอำจำรย์ประจ�ำศนูย์สนัตวิธีิ และธรรมำภิบำลนักศกึษำมบีทบำทส�ำคญั 
โดยเริ่มจำก กำรทักทำย แสดงควำมเป็นมิตร และควำมห่วงใยพร้อมจะให้ควำมช่วยเหลือ
   2.2.1.2 กำรเขียนเล่ำเหตุกำรณ์
   อำจำรย์จะให้เขียนเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษร และระหว่ำงที่
นักศึกษำเขียนเล่ำเหตุกำรณ์จะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ำกำรให้ยำ คือ กำรแนะน�ำให้เห็นโทษของกำร
ใช้ควำมรุนแรง อีกทั้ง ช่วงเวลำในกำรเขียนจะลดระดับควำมรุนแรงของอำรมณ์นักศึกษำได้ และ
อำจำรย์สำมำรถใช้เอกสำรทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรประกอบกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท หลงัจำกน้ัน
อำจำรย์จะซักถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โดยใช้กลยุทธ์กำรฟังอย่ำงตั้งใจ ฟังด้วยอำรมณ์ ควำมรู้สึก
เห็นใจท�ำให้นักศึกษำเกิดควำมไว้วำงใจว่ำมีอำจำรย์รับฟัง 
  2.2.2 ระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
  ระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมีกลยุทธ์ที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จในกำร
เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำรรักษำควำมเป็นกลำง อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ต้องรกัษำควำมเป็นกลำง เช่น กำรควบคมุให้คูพ่พิำทปฏบิตัติำมกตกิำทีไ่ด้ตกลงร่วมกัน กำรให้เวลำ
พูดฝ่ำยละเท่ำๆ กัน รวมไปถึง กำรระมัดระวังกำรใช้ค�ำพูด หรือกำรแสดงท่ำทำงโดยไม่ตั้งใจของ
ผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เช่น กำรโน้มตัวเอียงเข้ำไปสู่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งท�ำให้คู่พิพำทเข้ำใจผิด 
และหลีกเลี่ยงกำรชี้น�ำ เกลี้ยกล่อม ตะล่อม เพื่อให้กำรเจรจำไกล่เกลี่ย ข้อพิพำทส�ำเร็จ 

ผลลัพธ์ : คู่พิพาทใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ปกติสุข, ผู้กระท�าส�านึกผิด, ฟื้นคืนความสัมพันธ์ (บางข้อพิพาท)

ผลสะท้อนกลับ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ทั้ง 12 คณะ พิจารณาโทษ

เรื่องร้องเรียน ลงโทษกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท

ศูนย์สันติวิธีและธรรมมาภิบาล
นักศึกษารับเรื่อง
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  กลยุทธ์ที่ 2 กำรฟังอย่ำงตั้งใจเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในทุกช่วงของกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท เพรำะอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต้องรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ประเด็น
เพื่อหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของคู่พิพำทและสร้ำงสรรค์ทำงเลือกของกำรแก้ปัญหำ 
  กลยุทธ์ที่ 3 กำรกล่ำวทวนเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันเพื่อ
ป้องกันกำรเข้ำใจผิด
  กลยุทธ์ที่ 4 กำรพูดเปรียบเปรย คือ กำรพูดให้ข้อคิดกับคู่พิพำท เช่น กำรตัดสิน
ปัญหำต้องมีเหตุผลไม่ใช้อำรมณ์ กำรไตร่ตรองผลของกำรตัดสินใจที่จะส่งผลในอนำคต หำกตัดสิน
ใจพลำดเหมือนกับกำรเดินทำงผิดทิศ ถ้ำจะเดินย้อนกลับจะท�ำให้เสียเวลำเป็นต้น กลยุทธ์นี้จะถูกใช้
เมื่อต้องกำรให้คู่พิพำทคิดแก้ปัญหำด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงไม่ใช่กำรเอำชนะระหว่ำงกัน
  กลยุทธ์ที่ 5 กำรคุยผ่ำนคนที่ไว้ใจจะถูกใช้เมื่อ คู่พิพำทมีลักษณะก้ำวร้ำวไม่รับฟัง
ควำมคิดเห็นใดๆ อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะใช้กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่คู่พิพำท
ไว้วำงใจและจะสื่อสำรผ่ำนเพื่อนให้คู่พิพำทได้ยิน 
  กลยุทธ์ที่ 6 กำรเข้ำไปนั่งในใจ คือ กำรสื่อสำรให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยเข้ำใจถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึกระหว่ำงกันทั้งผู้กระท�ำ และผู้ถูกกระท�ำเพื่อให้คู่พิพำทเข้ำใจควำมรู้สึกของทั้ง 2 ฝ่ำย
  กลยุทธ์ที่ 7 กำรแยกเจรจำเป็นกลยุทธ์ที่ใช้อย่ำงสม�่ำเสมอในกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท เมื่อหำทำงออกไม่ได้ หรือมีสัญญำณจำกคู่พิพำทที่ต้องกำรจะสื่อแต่ไม่สำมำรถสื่อสำรใน
ห้องเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้
  2.2.3 หลังกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
  เมื่อสิ้นสุดกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท อำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
จะให้คู่พิพำทท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐำน
  ประเด็นกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมีสิ่งที่น่ำสนใจ คือ กำรเกิดจุดเปลี่ยน
ของแนวคดิด้ำนงำนวนัิยนักศกึษำ สอดคล้องกับวนัชยั วฒันศพัท์ และคณะ (2548, น.9) อธิบำยว่ำ 
เป้ำหมำยของกำรเจรจำไกล่เกลี่ย ข้อพิพำทในสถำนศึกษำ คือ กำรแสวงหำทำงออกของปัญหำ
มำกกว่ำกำรใช้มำตรกำรลงโทษทำงวินัย
 อย่ำงไรก็ดี มีประเด็นข้อโต้แย้งว่ำ กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเป็นช่องทำงใน
กำรลดหย่อนผ่อนโทษ ซ่ึงในหลักกำรไม่เป็นเช่นน้ัน กำรพิจำรณำโทษยังคงมีเป็นปกติ เพรำะ 
ศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำมีหลักกำร คือ ผู้กระท�ำผิดต้องได้รับโทษ และผู้เสียหำยต้อง
ได้รับกำรเยียวยำ โดยโทษที่นักศึกษำจะได้รับนั้น ได้แก่ กำรตัดคะแนนควำมประพฤติจำกกำรท�ำ
ทัณฑ์บน กำรพักกำรศึกษำ และกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ โดยอำจำรย์ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำของคณะคู่พิพำทจะเป็นผู้เสนอโทษ และน�ำเขำ้สู่กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษ
ของมหำวิทยำลัย โดยมีอำจำรย์ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำของทุกคณะร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อพิจำรณำ
โทษที่คู่พิพำทควรจะได้รับ หำกเป็นกำรกระท�ำผิดครั้งแรกและไม่เป็นคดีร้ำยแรงจะสำมำรถลดโทษ
ได้ เมือ่กำรพิจำรณำโทษเสรจ็สิ้นแลว้ คูพ่พิำทต้องเขำ้โครงกำรสุภำพชนคนรุน่ใหม่ ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่ปลุกพลังบวกเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษำให้กลับมำใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
 3. คุณลักษณะของคู่พิพาท 
 คุณลักษณะของคู่พิพำท พบว่ำ ถ้ำคู่พิพำทมีลักษณะก้ำวร้ำวชอบใช้อ�ำนำจ หรือทรำบว่ำ
ตัวเองมีส่วนผิด กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทสำมำรถท�ำได้ง่ำย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
Bushman (2002, pp. 3-4) อธิบำยว่ำ ควำมโกรธ และควำมก้ำวร้ำวมคีวำมสมัพนัธ์กันทำงตรงแต่
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กำรวำงอำรมณ์ให้สงบกำรวำงระยะห่ำงจำกอำรมณ์ ท�ำให้อำรมณ์โกรธค่อย ๆ มอดดับลง สะท้อน
ให้เห็นว่ำ เมื่อบุคคลมีควำมโกรธ ก้ำวร้ำว กำรเข้ำไปเจรจำ หรือหำทำงออกของปัญหำจะไม่เป็น
ผลต้องรอให้อำรมณ์ควำมโกรธ ควำมไม่พอใจสงบลงก่อน ซึ่งวิธีกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของ
ศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำได้ใช้เทคนิคต่ำงๆ ร่วมในกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท 
เช่น กำรคุยผ่ำนคนที่ไว้ใจ กำรเข้ำไปนั่งในใจ กำรพูดเปรียบเปรย เป็นต้น และเป็นเทคนิคที่ใช้ใน
กรณทีีคู่พ่พิำทมลีกัษณะก้ำวร้ำวไม่รบัฟังเหตผุล เพรำะเหตใุดคูพ่พิำททีม่ลีกัษณะก้ำวร้ำวและชอบใช้
อ�ำนำจสำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้ง่ำย เน่ืองจำกมีช่วงเวลำลดอำรมณ์ควำมโกรธ และ
วิธีกำรทำงอ้อมโดยใช้เทคนิคต่ำงๆ แต่ถ้ำหำกคู่พิพำทมีควำมสัมพันธ์ มีแรงจูงใจ และใช้อ�ำนำจ
อย่ำงยุติธรรมกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทสำมำรถท�ำได้ง่ำย และคุณสมบัติของผู้เจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทที่ต้องมุ่งเน้นให้คู่พิพำทเห็นถึงควำมสัมพันธ์หลังกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมำกกว่ำกำร
เอำชนะระหว่ำงกัน
 4. ลักษณะของข้อพิพาท
 ลักษณะของข้อพิพำท พบว่ำ ข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่มีมูลค่ำสูง
กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทข้อพิพำทจะท�ำได้ยำก เพรำะ ถ้ำคู่พิพำทยึดจุดยืนของตัวเอง และไม่
เห็นประโยชน์ของกำรเจรจำ ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท คู่กรณีก็จะไม่ใช้แนวทำงเจรจำในกำรแก้ไขปัญหำ 
(ชลัท ประเทืองรัตนำ, 2555, น.13)
 อย่ำงไรก็ด ีมมุมองดงักล่ำวเป็นมมุมองของอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำทีเ่จรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท แต่
กำรค้นหำค�ำตอบควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทของศนูย์สนัตวิธีิฯ ต้องศกึษำมมุมองของ
คู่พิพำทที่เข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเพื่อสะท้อนมุมมองระหว่ำงอำจำรย์ผู้ท�ำหน้ำที่
เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และคู่พิพำท ผู้วิจัยจึงสัมภำษณ์คู่พิพำทที่เคยเข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำ
ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิำท โดยแบ่งตำมประเภทของขอ้พพิำท ได้แก่ กำรทะเลำะวิวำท กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย
กำรสื่อสังคมออนไลน์ และทรัพย์สิน ผลกำรศึกษำพบปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จ
ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทของศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑติย์
สำมำรถสังเครำะห์ได้ดังนี้

 

ภาพที่ 3 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธี 
 และธรรมำภิบำลนักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ก่อน
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระหว่าง
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หลัง
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คุณลักษณะของผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

- มีจิตวิญญำณของสันติวิธี
- มองเห็นควำมดีที่มีอยู่ในตัวมนุษย์
- ยึดมั่นในหลักควำมเป็นธรรม
- เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
- เข้ำใจพฤติกรรมของนักศึกษำ

คุณลักษณะของผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

- มีจิตวิญญำณของสันติวิธี
- มองเห็นควำมดีที่มีอยู่ในตัวมนุษย์
- ยึดมั่นในหลักควำมเป็นธรรม
- เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
- เข้ำใจพฤติกรรมของนักศึกษำ

กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท

- กำรเกิดจุดคำนงัดของแนวคิด
กำรด�ำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำ
- กำรด�ำเนินกระบวนกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทอย่ำงมีกลยุทธ์

คุณลักษณะของคู่พิพาท
- ถ้ำคู่พิพำทที่มีลักษณะก้ำวร้ำว 
ชอบใช้อ�ำนำจกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทสำมำรถท�ำได้ง่ำย

ลักษณะของข้อพิพาท
- ถ้ำข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรเรียก
ร้องค่ำเสียหำยจ�ำนวนมำก
กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะ
ท�ำได้ยำก

กลยุทธ์
กำรพูดเปรียบเปรย, กำรคุยผ่ำนคน

ที่ไว้ใจ, กำรเข้ำไปนั่งในใจ, 
กำรแยกเจรจำ
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 อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำคู่มือกำรเจรจำไกล่เกลี่ยในสถำนศึกษำที่อธิบำยกระบวนกำร
เจรจำไกล่เกลี่ย ข้อพิพำทในสถำนศึกษำของประเทศไทย ท�ำให้ผู้วิจัยน�ำผลกำรวิจัยมำวิเครำะห์
เพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้ โดยหนังสือคู่มือกำรเจรจำไกล่เกลี่ยในสถำนศึกษำ เป็นหนังสือที่รวบรวม
เอกสำรที่เคยใช้ฝึกอบรมในสถำนศึกษำเพื่อให้ทั้งครู อำจำรย์และนักเรียนได้เข้ำใจหลักกำร และ
แนวคิดของกำรเจรจำไกล่เกลี่ย และเป็นคู่มือเบื้องต้นในกำรฝึกอบรมกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งใน
สถำนศึกษำ โดยผู้วิจัยน�ำผลกำรวิจัยมำวิเครำะห์ ในส่วนปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมส�ำเร็จใน
กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้ดังนี้
 กำรเปรียบเทยีบปัจจัยทีม่คีวำมสมัพนัธ์กับควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท พบว่ำ 
คู่มือกำรเจรจำไกล่เกลี่ยในสถำนศึกษำได้น�ำตัวแบบสำมเหลี่ยมควำมสัมพันธ์ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้ำนวิธีกำร (ควำมยุติธรรม, ควำมมีมำตรฐำน) องค์ประกอบด้ำนควำมสัมพันธ์ (ควำมกลัว, 
ควำมกังวล, ควำมคำดหวัง) และองค์ประกอบด้ำนเน้ือหำ (ควำมต้องกำรที่แท้จริงของคู่พิพำท) 
ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพรำะ สำมำรถสร้ำง
ควำมพงึพอใจของคูพ่พิำททัง้ 2 ฝ่ำยได้ และถือเป็นเป้ำหมำยทีส่�ำคญัในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท
ในสถำนศึกษำกำรใช้สำมเหลี่ยมควำมสัมพันธ์ในกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเพื่อสร้ำง
ควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทสำมำรถแสดงได้ตำมภำพดังต่อไปนี้

 

ภาพที่ 4 ปัจจัยทีม่คีวำมสมัพนัธ์ต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทตำมคูม่อืกำรเจรจำ
 ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในสถำนศึกษำ 

เนื้อหา

วิธีการ

หลัง
การเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

ก่อน
การเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

ระหว่าง
การเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

คู่พิพาท
ได้ข้อตกลง
ที่พึงพอใจ

⇧

⇧⇧⇧

ความสัมพันธ์
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 จำกภำพที่ 4 สังเกตได้ว่ำกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ตำมคู่มือกำรเจรจำ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิำทได้ใช้สำมเหลีย่มควำมสมัพนัธ์ในขัน้ตอนระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทเพือ่
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับคู่พิพำท 
 ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธี และ
ธรรมำภิบำลนักศกึษำ ได้แก่ คณุลกัษณะของผู้เจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่
ข้อพิพำท คุณลักษณะของคู่พิพำท และลักษณะของข้อพิพำท มีควำมแตกต่ำงจำกคู่มือเจรจำ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในสถำนศึกษำ เพรำะ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์สันติวิธี และธรรมำภิบำลนักศึกษำมีควำมสัมพันธ์กับทุกขั้นตอนตั้งแต่ 
ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และกลยุทธ์ต่ำงๆ ได้แก่ กำรรักษำควำมเป็น
กลำงกำรฟังอย่ำงตัง้ใจ กำรกล่ำวทวน กำรพดูเปรยีบเปรย กำรคยุผ่ำนคนทีไ่ว้ใจ กำรเข้ำไปน่ังในใจ
และกำรแยกเจรจำ ในขณะที่สำมเหลี่ยมควำมสัมพันธ์ตำมคู่มือกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทจะมี
ควำมสัมพันธ์กับขั้นตอนระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเท่ำนั้น 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. เน่ืองจำกศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำต้องรบัภำระหน้ำทีด่แูลงำนวนัิยนักศกึษำ
ควบคู่ไปกับ กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทซึ่งเป็นภำระงำนที่หนัก ดังน้ัน ควรจัดกำรอบรมเพื่อ
สร้ำงนักเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทประจ�ำคณะโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อำจำรย์ที่รับต�ำแหน่งรองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำทีม่หีน้ำทีด่แูลนักศกึษำประจ�ำ คณะด้วยกำรจัดอบรมให้เกิดทกัษะควำมรูด้้ำนกำร
เจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำท เพรำะ เมือ่นักศกึษำในคณะเกิดข้อพพิำทอำจำรย์รองกิจกำรนักศกึษำต้อง
สำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในเบื้องต้น 
 2. ผลกำรวจัิยชีใ้ห้เห็นว่ำนักศกึษำส่วนใหญ่มแีนวทำงกำรจัดกำรควำมขดัแย้งแบบหลกีเลีย่ง
ท�ำให้ศูนย์สันติวิธีและธรรมำภิบำลนักศึกษำต้องสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง ประโยชน์ของกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทให้กับนักศึกษำเพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพรำะ เมื่อเกิดข้อพิพำทขึ้น นักศึกษำที่ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทสำมำรถท�ำหน้ำที่เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทระหว่ำงกัน
 3. ศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำยงัไม่ได้ท�ำประเมนิควำมพงึพอใจของคูพ่พิำทหลงั
กำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทส�ำเรจ็ท�ำให้ขำดฐำนข้อมลู ดงัน้ัน ควรมกีำรประเมนิควำมพงึพอใจของ
คูพ่พิำททีเ่ข้ำสูก่ระบวนกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทศนูย์สนัตวิธีิและธรรมำภิบำลนักศกึษำเพือ่น�ำมำ
พัฒนำกระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
 4. ศูนย์สันติวิธี และธรรมำภิบำลนักศึกษำควรเพิ่มรำยละเอียดในแบบฟอร์มกำรขอรับ
บริกำร เช่น เบอร์โทรศัพท์ส�ำหรับกำรติดต่อที่สำมำรถใช้งำนได้ อีเมล์ ชื่อของเพื่อนสนิทที่ติดต่อได้ 
ที่อยู่ของผู้ปกครองเป็นต้น เพื่อกำรเก็บข้อมูลนักศึกษำที่เข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
อย่ำงเป็นระบบ เน่ืองจำกเมือ่นักศกึษำคูพ่พิำทจบกำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑติย์บำงส่วน
ไม่สำมำรถตดิต่อเพือ่ตดิตำมผลจำกกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทได้ และกำรจัดเก็บข้อมลูอย่ำงเป็น
ระบบจะท�ำให้ศูนย์สันติวิธี และธรรมำภิบำลนักศึกษำมีฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรวิเครำะห์คุณลักษณะ
ของคู่พิพำท องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อพัฒนำกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต่อไป
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษำกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในแต่ละคณะของมหำวิทยำลัย เพรำะใน
บำงคณะได้มีกำรเจรจำไกล่เกลีย่ข้อพพิำทให้กับคูพ่พิำทในเบือ้งต้นก่อนส่งตวันักศกึษำไปทีศ่นูย์สนัตวิธีิ 
และธรรมำภิบำลนักศึกษำจึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจว่ำคณะต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มีกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในรูปแบบใด และเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด
 2. กำรท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรเข้ำไปสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อสังเกตกำรณ์ใน
กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเพื่อสังเกตคุณลักษณะของผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และ
คุณลักษณะของคู่พิพำท 
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