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โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

สารนิพนธ์
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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ และรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ ในแบบพฤติกรรม 5 แบบคือ 1) แบบการถอนตัว 2) แบบการใช้อาํ นาจ 3) แบบสัมพันธภาพ
4) แบบประนีประนอม และ 5) แบบการเผชิญหน้า จําแนกตาม ตําแหน่งงาน วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผสู้ อนโรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จํานวน 238 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นกลุม่ ผูบ้ ริหาร
จํานวน 9 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในแบบพฤติกรรม 5 แบบ โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า แบบสัมพันธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชิญหน้า
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ส่วนแบบการถอนตัว และแบบการใช้อาํ นาจมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2. การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหน่งงาน โดยรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า แบบการ
ใช้อาํ นาจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนประสบการณ์ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
แบบการถอนตัวและแบบการใช้อาํ นาจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ส่วนการ
จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. การรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู
เสนอแนะว่า ผูบ้ ริหารควรมีความมุง่ มันให้
่ คนในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง
ผูบ้ ริหารควรมีความยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารควรปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน ส่วนความคิดเห็นของ ผูบ้ ริหาร เสนอแนะว่าควร สร้างจิตสํานึก
ให้รสู้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของ คํานึงถึงผลประโยชน์ เป้าหมายส่วนรวมเป็นหลัก และเปิดโอกาส
ให้ทุก ฝา่ ย ชีแ้ จงเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีการนัดประชุม ปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน และศึกษาปญั หา วิเคราะห์ วินจิ ฉัยปญั หาทีเ่ กิดขึน้

A STUDY OF CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS
UNDER THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF THE SACRED HEART
OF JESUS OF BANGKOK

AN ABSTRACT
BY
LUCKSANAWADEE WONGWILAIWARIN

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Education Degree in Educational Administration
at Srinakharinwirot University
May 2014

Lucksanawadee Wongwilaiwarin. (2014). A Study of Conflict Management of School
Administrators under the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of
Jesus of Bangkok. Master’s Project, M.Ed. (Educational Administration).
Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor:
Asst.Prof. Dr. Puongrat Kesonpat.
The purposes of the research were to study and compare as well as to collect
suggestions regarding conflict management of school administrators under the
Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus of Bangkok. Five methods of
conflict management under study include Withdrawing, Forcing, Smoothing, Compromising,
and Confronting. The comparisons of the conflict management were classified by positions,
education degrees, experiences, and school sizes. The samples used in the research
were 238 teachers from the schools under the Congregation of the Sisters of the Sacred
Heart of Jesus of Bangkok. Key informants contributed to the suggestions based on the
research results were 9 school administrators. The data collection tools were a 5- level
rating scale questionnaire and an open-ended interview form. The statistics used for
analyzing data were percentage, mean, standard deviation and t-test (Independent
Samples).
The results of the research found as follows.
1. The 5 methods of conflict management of school administrators under
the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus of Bangkok by overall was
practiced at the moderate level. When considered individual methods, it was found that
the Smoothing, Compromising and Confronting were practiced at the high level while
the Withdrawing and Forcing were at the moderate level.
2. The comparisons of the conflict management of school administrators under
the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus of Bangkok according to
teachers’ opinions by overall classified by positions revealed no differences. When
considered individual methods, there were significant differences at .05 level in Forcing.
The comparisons by overall by experiences revealed no differences. When considered
individual methods, there were significant differences at .05 level in Withdrawing and
Forcing. The comparisons by overall as well as individual methods by education degrees
and school sizes revealed no differences.

3. The collection of suggestions on handling conflicts management of school
administrators under the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus of
Bangkok according to teachers’ suggestions: School administrators should have
a commitment in building personnel sense of love, unity, and conciliation; school
administrators should have justice, no discrimination, school administrators should have
consultation with colleagues, stakeholders, and find problem solutions together. School
administrators’ suggestions: Should build sense of belonging, take into account the
collective benefits and common goals, provide opportunity for all parties to explaining
problems, have meetings and consultation with colleagues, stakeholders, and find
problem solutions together, study, analyze, and diagnose the problems at hand.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ดว้ ย ความอนุ เคราะห์ และความกรุณา เป็ น อย่างยิง่ จาก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร .พวงรัตน์ เกษรแพทย์ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ กรรมการพิจารณา
เค้าโครงสารนิพนธ์ และประธานคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ
ประธานกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ไพโรจน์ กลิน่ กุหลาบ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์อาจารย์ และดร.ราชันย์ บุญธิมา
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
ทีไ่ ด้ให้คาํ ปรึกษาคําแนะนํา
พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับ งานวิจยั ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทุกท่านทีใ่ ห้ความรูว้ ชิ าการ
ให้คาํ แนะนําในการเรียนการสอน ประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้ ให้ความรัก ความปรารถนาดี
และกําลังใจกับผูว้ จิ ยั เสมอมา
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา ซิสเตอร์
ดร.มาลีรตั น์ บุญอนันตบุตร ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา และซิสเตอร์ ดร.อรวรรรณ จันทร์ชลอ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่าน ทีไ่ ด้กรุณารับเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้สละเวลาอันมีคา่ ในการตรวจสอบแก้ไข
และให้คาํ แนะนํา เพือ่ ให้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้สมบรูณ์ และมีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ คุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี คณะภคินีพระหฤทัยฯ
คณะทีป่ รึกษาฯ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนในเครือคณะฯ บรรดาพีน่ ้องสมาชิกของคณะฯ
อธิการิณที กุ ท่าน ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เคยร่วมทํางานด้วยทัง้ ในอดีต และปจั จุบนั ซึง่ ท่านเหล่านี้ลว้ นแล้วเป็นผูท้ ่ี
ให้โอกาส และสนับสนุ นการศึกษาในระดับปริญญาโท อีกทัง้ ยังได้เอือ้ อํานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ให้แก่ผวู้ จิ ยั ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาอย่างดีเสมอมา ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั กําลังใจ ความพากเพียร
อดทน และความมุง่ มันที
่ จ่ ะศึกษาให้ได้มาซึง่ ความสําเร็จในครัง้ นี้
สุดท้ายผูว้ จิ ยั ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า และขอขอบพระคุณป๊า และม้า เป็ นอย่างสูง ผูเ้ ป็น
บุคคลสําคัญในการสนับสนุ น ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยการมอบความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความ
ห่วงใย กําลังใจ และตลอดจนการอธิษฐานภาวนา ให้กบั ผูว้ จิ ยั เสมอมา จนบรรลุความสําเร็จใน
การศึกษา รวมถึงพีน่ ้อง เพือ่ นสนิท มิตรสหาย คณะครู และบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระ
หฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้มอบความห่วงใย กําลังใจ ความปรารถนาดี และให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ให้แก่ผวู้ จิ ยั มาด้วยดี
ประโยชน์และคุณค่าทัง้ มวลทีเ่ กิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณ
ด้วยใจกตัญ�ู แด่บดิ ามารดา ครูอาจารย์ และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้
และเสริมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามแก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา
ลักษณาวดี วงษ์วไิ ลวารินทร์
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

สภาพปญั หาในสังคมโลกปจั จุบนั นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เกิดปญั หา
ข้อพิพาท ข้อขัดแย้งซึง่ เป็ นความขัดแย้งจากทัง้ ระดับบุคคล กลุม่ องค์การ และระดับประเทศ
หรืออาจจะเป็ นระดับโลก (สุภาพ ประพันธ์. 2548: 1) ในปจั จุบนั มนุ ษย์ยงั อยูใ่ นยุคของความขัดแย้ง
จะพบเห็นได้จากทัวทุ
่ กมุมโลกในสภาพของสังคมไทยในปจั จุบนั เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทัง้ ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจการเปลีย่ นแปลงนี้เกิดขึน้ ท่ามกลาง
ความตรึงเครียด ความกระวนกระวาย การต่ อต้าน และความขัดแย้งค่อนข้างสูง ซึง่ ในแต่ละวัน
เราจะพบกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดปญั หาขึน้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากคนมีความแตกต่างกันทางด้านทัศนคติ
ความคิด ความเชือ่ ค่านิยม ความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนาทีแ่ ตกต่างกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึง่ ทําให้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน
(เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540: 7-8)
ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ในขณะเดียวกันเมือ่ เกิดความ
ขัดแย้งขึน้ ในสถานศึกษาหรือหน่ วยงาน ไม่วา่ จะเป็นความขัดแย้งทีไ่ ม่ดหี รือทําลาย ความขัดแย้ง
สามารถเปลีย่ นแปลงไปใ นทิศทางบวกหรือสร้างสรรค์ได้ ความขัดแย้งทําให้เกิดการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง ทําให้เกิดแนวความคิดทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึน้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539: 308) แม้วา่ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการมีความคิดเห็น
ทีแ่ ตกต่างกัน ในความคิดเห็นทีต่ ่างกันนัน้ ก็เป็นการกระตุน้ ให้เกิดแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ซึง่ จะ
นําไปสูก่ ารเกิดสิง่ ใหม่ๆ และการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ช่วยให้การตัดสินใจดีขน้ึ (สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์.
2544: 229) เกิดการแสวงหาข้อมูลใหม่ หรือข้อเท็จจริงใหม่หรือวิธกี ารแก้ปญั หาอย่างใหม่ซง่ึ จะ
ช่วยให้มคี วามรอบคอบมีเหตุมผี ลในการจัดการกับปญั หา ในการทํางานร่วมกันมักมีความขัดแย้ง
เกิดขึน้ ในกลุม่ เสมอ ความขัดแย้งนัน้ ก็จะเป็นประโยชน์ ทําให้เกิดผูน้ ํา เมือ่ สถานการณ์ความขัดแย้ง
นัน้ มีความรุนแรงมากขึน้ (สมยศ นาวีการ. 2538: 308) หรืออาจจะเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มอื่น
ความขัดแย้งนัน้ ก็จะทําให้สมาชิกในกลุม่ เกิดความกลมเกลียวกัน
ความขัดแย้งเกิดทีข่ น้ึ ในสถานศึกษา ยังเป็นประโยชน์ชว่ ยป้องกันไม่ให้องค์การหยุดอยู่
กับที่ หรือเฉื่อยชา (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540: 217) นอกจากนัน้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารต้องรูว้ า่ ปญั หาใดพร้อมทีจ่ ะแก้ไข
พร้อมทัง้ ยังพยายามทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของความขัดแย้ง รวมทัง้ ปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ การจัดการกับความขัดแย้งนัน้ เป็นงานท้าทายของผูบ้ ริห าร ผูบ้ ริหารไม่ควร
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มองข้าม ผูบ้ ริหารควรพยายามจัดการกับความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือ ซึง่ กันและกัน
สร้างการทํางานร่วมกันอย่างเป็ นสุข ความขัดแย้งจะเป็นความสร้างสรรค์ได้จะต้องเป็นความขัดแย้ง
ทีก่ ระตุน้ ความไว้วางใจ สร้างทางแก้ปญั หาทีส่ ร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาบุคลหรือกลุ่ม หากความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นความขัดแย้งที่เป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายสร้างความไม่พอใจ และความไม่
ไว้วางใจต่อกัน และลดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ผูบ้ ริหารต้องเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
(อัจฉรา สังข์สวุ รรณ์. 2544: 58) นอกจากนี้ในการบริหารความขัดแย้งนัน้ ผูบ้ ริหารจําเป็นต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ รูจ้ กั คนและความต้องการของคน โดยเฉพาะความจําเป็น
ในการพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็ นในการบริหารให้เกิดแต่ตนเอง (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 170 -180)
การศึกษาทําให้บคุ คลมีคณ
ุ ภาพเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ของชาติ ดังนัน้ การศึกษา
จึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านต้องอาศัย
กําลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็ นสําคัญ ประเทศใดทีม่ ปี ระชากรได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสมและทัวถึ
่ ง
ประเทศนัน้ ก็จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาเกือบทุกด้าน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ . 2534: 168)
โดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นับว่าเป็นสิง่ สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศชาติเป็ นอย่างยิง่ ถ้าการศึกษาขาดคุณภาพการศึกษาระดับอื่นก็จะขาดคุณภาพไปด้วย
เป็ นผลต่อคุณภาพของประชาชน และกําลังคนทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็ นคณะหนึ่งทีม่ บี ทบาทสําคัญมาก
ต่อการพัฒนาการศึกษาทัง้ ในโรงเรียนของคณะ และโรงเรียนในฝา่ ยการศึกษาของอัครสังฆมณฑล
ด้านการศึกษา เป็ นภารกิจหลักทีส่ าํ คัญประการหนึ่งของคณะ ปจั จุบนั มีจาํ นวนสมาชิกของคณะเป็น
ผูบ้ ริหารโรงเรียน จํานวนทัง้ สิน้ 30 แห่ง ซึง่ เป็ นโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพ ฯ จํานวน 5 แห่ง และบริหารโรงเรียนในเครือของอัครสังฆมณฑล จํานวน 25 แห่ง
สมาชิกของคณะทําหน้าทีบ่ ริหารโรงเรียนเหล่านัน้ ซึ่ งเป็นโรงเรียนคาทอลิกทัง้ สิน้ (โรงเรียนในเครือ
คณะภคินพี ระหฤทัย. 2541: 4) โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก คือ พัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ในการเรียนรู้ เป็ นกระบวนการกิจกรรมการศึกษาและวิทยาความรู้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือของมนุษย์
ในการรักษาชีวติ ถ่ายทอด และพัฒนาชีวติ ให้เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน ให้บคุ คลสามารถบรรลุถงึ
ความดีงามของมนุ ษย์ ตามหลักพระคริสตธรรม และอยูร่ วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม ด้วยความรัก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล รักและภูมใิ จในวัฒนธรรมของตน เป็ น
คนดี มีความรู้ ความสามารถ รูจ้ กั ใช้ทกั ษะต่างๆ มีการใช้ศลิ ปะวิทยาการและเทคโนโลยี เพือ่ สร้าง
คุณค่าและประโยชน์ของชีวติ ให้การช่วยเหลือปกป้องผูอ้ ่อนแอ และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมให้ได้รบั
เกียรติศกั ดิ ์ศรีแห่งความเป็ นมนุ ษย์ (อภิสทิ ธิ ์ กฤษเจริญ. 2551: ออนไลน์)
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็ นโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นโรงเรียนคาทอลิกทีบ่ ริหารโดยนักบวชคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
จํานวน 5 แห่ง คือ 1) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2) โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
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3) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 4) โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และ 5) โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุร ี ยึดถือนโยบายในการจัดการศึกษาร่วมกัน คือ เพือ่ มุง่ สร้างสรรค์ให้นกั เรียนยึดมัน่
ในคุณธรรม จริยธรรม ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนดํารงชีวติ ในสังคมด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อสังคม
อีกทัง้ เป็นผูร้ จู้ กั การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยจิตใจของความเมตตา อันนํามาซึง่ ความเป็น
ผูท้ ม่ี จี ติ ใจอ่อนโยน เสียสละ ให้อภัย ใจยุตธิ รรม เปิดใจกว้าง ยอมรับผูอ้ ่นื และเป็ นมิตรกับทุกคน
ดังเห็นได้จากปรัชญาของโรงเรียนในเครือทีว่ า่ ซือ่ สัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก- เทิดคุณธรรม
และมีการดําเนินการบริหารงานโรงเรียน โดยแบ่งเป็นฝา่ ยหลักๆ ดังนี้ คือ ฝา่ ยพัฒนาคุณภาพ
ฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยธุรการและการเงิน ฝา่ ยบุคลาภิบาล ฝา่ ยบริการและอาคารสถานที่ ฝา่ ยกิจกรรม
และสัมพันธ์ชมุ ชน ฝา่ ยจิตตาภิบาล และ ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์.
2554: 4)
ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ แต่ละโ
รงเรียน
ได้พยายามมุง่ มันพั
่ ฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายฝา่ ยการศึกษาของคณะฯ และนโยบายของแต่ละโรงเรียน เพือ่ ให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้วางไว้ในแต่ละปี โดยโรงเรียนในเครือคณะฯ
ได้ให้ความสําคัญในหลายๆ ด้านต่อการจัดการศึกษา อาทิเช่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ผูบ้ ริหารแต่ละโรงเรียนได้มกี ารส่งเสริมและจัดให้
การมีอบรมสัมมนา ทัง้ จากภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้แก่ผบู้ ริหารและบุคลากรของโรงเรีย น
ในเครือคณะฯ ในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรูค้ วามเข้าใจในวิชาชีพ
และด้านอื่นๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
โรงเรียนในเครือคณะฯ เป็ นองค์การหนึ่งทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําหน้าทีใ่ ห้การศึกษา และก็เป็น
องค์การทีห่ ลีกหนีไม่พน้ ความขัดแย้งเช่นกัน เนื่องจากปจั จุบนั การบริหารงานด้านการศึกษา
มีภาระงานหลากหลาย อาทิเช่น งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร
งานบริหารทัวไปนอกจากนี
่
้สถานศึกษายังมีความซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ และพบปญั หามากขึน้
โดยเฉพาะปญั หาเกีย่ วกับบุคลากรเพราะในโรงเรียนมีบคุ ลากรหลายฝา่ ยเช่น งานฝา่ ยพัฒนาคุณภาพ
ฝา่ ยธุรการ-การเงิน ฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยบุคลาภิบาล ฝา่ ยกิจกรรมและสัมพันธ์ชมุ ชน ฝา่ ยบริการและ
อาคารสถานที่ ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในการดําเนินงานดังกล่าว ผูบ้ ริหาร คณะครู
ตลอดจนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องทํางานร่วมกัน ต้องติดต่อประสานงานกันอยูต่ ลอดเวลา และต้อง
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกัน
ทัง้ ด้านความคิด ความเชือ่ ค่านิยม ความสนใจ ความต้องการ วัฒนธรรม ประสบการณ์ และ
ผลประโยชน์ท่ี แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในเรือ่ งดังกล่าว จึงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล เช่น ความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ซึง่ ปรากฏให้เห็นว่า ครูบางคนไม่พอใจในตัวผูบ้ ริหาร
ความขัดแย้งระหว่างครูกบั ครู ปรากฏให้เห็นอยูเ่ สมอว่า ครูในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน
เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน ความคิดเห็นต่าง ขาดความสามัคคีกนั การทํางานทีไ่ ม่มกี ารประสานกัน
รวมถึงความขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ ซึง่ ล้วนเป็ น สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะฯ
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โรงเรียนในเครือคณะฯ ได้จดั อบรมสัมมนา ซึง่ เป็นแนวทางและส่งเสริมในการสร้างสันติ
ความสุขในการทํางาน และเป็ นการช่วยให้ลดปญั หาความขัดแย้งต่างๆ ในองค์กร หัวเรือ่ งในการจัด
สัมมนา เช่น จัดอบรมในเรือ่ ง ความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในการทํางานของบุคลากร และเพือ่ ให้
เกิดเอกลักษณ์ของความเป็ นหนึ่งเดียวกันของโรงเรียนในเครือคณะ พระหฤทัยฯ เส้นทางแห่ง
ความสุข สนุ กกับการเป็ นผูน้ ํา อัตลักษณ์โรงเรียน จิตหนึ่งใจเดียวกัน (ONE HEART ONE SPIRIT)
อัตลักษณ์พระหฤทัยฯ (http://www.shc.ac.th, สืบค้นเมือ่ วันที่ 9 พ.ย.2556) เป็นต้น ทัง้ นี้เพือ่ ให้
บุคลากรได้รบั การพัฒนา ทัง้ ในด้านอารมณ์ สังคม สติปญั ญา และจิตใจ ซึง่ ผูบ้ ริหารต่างก็มแี นวคิด
และมองเห็นความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรครูผไู้ ด้ชอ่ ื ว่าเป็นต้นแบบและแม่พมิ พ์ของชาติ
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ เป็ นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญอย่ างยิง่ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการสร้างความมีประสิทธิผลของโรงเรียน จึงจําเป็นทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
คอยควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ และการปฏิบตั งิ านของครูเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามเป้าหมายทีว่ างไว้ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงส่งผลให้บางโรงเรียนเกิดผล
งานมากมาย ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ รางวัลเกียรติยศ ต่างๆ จากองค์การทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
เช่น ได้รบั รางวัลพระราชทานสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถม มัธยม ได้รบั รางวัลพระราชทาน
เกียรติบตั รงานสวนพฤกษศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานศึกษาได้รบั การรับรองการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาในระดับดีมาก
ได้รบั พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราช
กุมาร และรางวัลเหรียญทองการประกวดดรัมไลน์ชงิ ชนะเลิศแห่งประเทศไทย การได้รบั คัดเลือก
เป็นโรงเรียนต้นแบบ ร่วมดําเนินกิจกรรมโครงการ “เยาวชนพลยุตธิ รรม รักกฎหมาย รักสมานฉันท์
สร้างสรรค์สงั คมไทย” เพือ่ สร้างฐานวิทยากร และแกนนําขยายเครือข่ายสูส่ ถานศึกษาใกล้เคียง
จากสํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ดวงพร คงพิกุล. 2555: 97-102) นอกจากนี้ผบู้ ริหารยัง
ส่งเสริมและสนับสนุ นความสามารถและความถนัด ของบุคลากรครู และนักเรียนในโรงเรียนแต่ละ
แห่ง ในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านวิชาการ ของแต่ละกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ หรือการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยโรงเรียนในเครือคณะฯ และจากภายนอก
สถานศึกษา ซึง่ ก็สง่ ผลให้ได้รบั รางวัลมากมายเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นความสําเร็จประการหนึ่งใน
การบริหารจัดการการศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ (http://www.shc.ac.th, สืบค้นเมือ่
วันที่ 9 พ.ย.2556)
เนื่องจากโรงเรียนเป็ นองค์กรหนึ่งทางสังคมทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งปญั หาหรือความขัดแย้งได้
(พนัส หันนาคินทร์. 2542: 3) ในปจั จุบนั การบริหารจัดการด้านสถานศึกษามีความสลับซับซ้อน
และพบปญั หามากขึน้ ย่อมทําให้แต่ละโรงเรียนต้องเผชิญกับความขัดแย้ง และส่งผลทําให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างยากลําบาก ทัง้ นี้เนื่องจากโรงเรียนประกอบไปด้วยหลายฝา่ ย และมี
บุคคลหลายฝา่ ยเข้ามาเกีย่ วข้องในการบริหารจัดการ ซึง่ แต่ละฝา่ ยและแต่ละบุคคล มีภาระงาน และ
หน้าที่ ทีแ่ ตกต่างกันไป บางฝา่ ยอาจมีเนื้องานทีต่ อ้ งคาบเกีย่ วกันและต้องอาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน
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จึงอาจทําให้เกิดปญั หาความขัดแย้งตามมา จากความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคลเป็นส่วนหนึ่ง
ของความขัดแย้งภายในองค์กร ซึง่ เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะองค์กรประกอบด้วยบุคคลหลาย
ประเภทอาจเป็ นสาเหตุมาจากความแตกต่างกันของบุคคล แต่ละคนมีความแตกต่างกันทางด้าน
ความคิด ความเชือ่ ค่านิยม ภูมหิ ลัง วัฒนธรรมป ระสบการณ์ และผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน
(สิทธิกร อ้วนศิร.ิ 2547: 2; อ้างอิงจาก Schwab and Iwanicki.1982: 61; Michelle and Larson.
1987: 198) ความแตกต่างของบุคคล ซึง่ หากจะพิจารณาทีบ่ คุ ลิกภาพ หรือพฤติกรรมของบุคคล
และอาจมีผลมาจากเกียรติยศ ศักดิ ์ศรี ตําแหน่ ง ฐานะ ความสัมพันธ์ ซึง่ นําไปสูค่ วามขัดแย้งได้
(เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 45; อ้างอิงจาก Duke. 1976)
ธรรมชาติการเปลีย่ นแปลงก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งกับการเปลีย่ นแปลงเป็น
ของคูก่ นั ผูบ้ ริหารทีด่ ไี ม่ปฏิบตั งิ านโดยพยายามรักษาสถานภาพเดิม แต่จะนําการเปลี่ ยนแปลงมาสู่
องค์กรเพือ่ การบรรลุเป้าหมายทีส่ งู กว่าและทีด่ กี ว่า ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงย่อมทําให้สมาชิกของ
หน่วยงานนัน้ เกิดความเครียด ความเครียดทําให้เกิดความขัดแย้ง และความขัดแย้งก็จะนําไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงได้ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 8) ซึง่ สาเหตุเหล่านี้อาจเกิดขึน้ ได้กบั ตัวผูบ้ ริหารกับ
ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารกับผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารกับครู หรือ บุคลากรครูกบั ครู ด้วยกันเอง ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล กลุ่มหรือหน่ วยงาน เมือ่ เกิดขึน้ ก็จะทําให้ผบู้ ริหารต้องสูญเสียทัง้ แรงและเวลาเพื่อ
คอยติดตามแก้ไข บางครัง้ หากแก้ไขไม่ลลุ ว่ งก็จะทําให้ความสัมพันธ์ในบรรดาผูบ้ ริหารระดับสูง
ต้องเสียหาย กลายเป็ นเรือ่ งกินใจไป จึงนับว่าไม่เป็ นผลดี เพราะในกลุ่มแต่ละกลุ่ม ควรต้องทํางาน
เข้ากันได้อย่างดีงามจึงจะบรรลุเป้าหมาย การมุง่ เอาชนะกันมักจะทําให้ผลประโยชน์ขององค์การ
ต้องสูญเสียไปด้วย (ธงชัย สันติวงษ์. 2535: 285)
ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากการได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกันหรือระบบการติดต่อสือ่ สารไม่ด ี
อุปสรรคของการติดต่อสือ่ สารหรือการสือ่ ข้อความ (Communication Obstruction) อุปสรรค
ด้านภาษา ซึง่ เกิดจากการทีบ่ คุ ลากรในแต่ละหน่วยงานมีพน้ื ฐานความรู้ การศึกษา หรือการอบรม
ทีแ่ ตกต่างกัน เกิดจากความคล่องตัวของงานทีเ่ ป็นอยูภ่ ายใน หรือระหว่างหน่วยงานไม่ม ี
ประสิทธิภาพ (อรุณ รักธรรม . 2538) ด้านโครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งได้
ไม่วา่ จะเป็ นความคลุมเครือด้านโครงสร้าง หรือความคลุมเครือด้านบทบาท การทีอ่ งค์กรมีกฎเกณฑ์
ทีเ่ ข้มงวด มีการแข่งขันภายในองค์กร รวมไปถึงการมีขอ้ ยกเว้นทีไ่ ม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามบทบาท
หรือมีขอ้ ยกเว้นทีใ่ ห้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ถิ งึ มาตรฐานทีก่ าํ หนด การแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้าน
มีมากขึน้ (Increased Specialization) การแบ่งงานตามความชํานาญมากเท่าใด ยิง่ เกิดความขัดแย้ง
เพิม่ มากขึน้ เพราะจะทําให้บคุ ลากรแต่ละกลุม่ มีโครงสร้างในการทํางานและพัฒนาการในการเรียนรู้
หรือแนวความคิดทีจ่ าํ กัดอยูแ่ ต่เฉพาะในงานของตนเองเมือ่ มีความจําเป็นทีจ่ ะต้องประสานงานหรือ
ทํางานร่วมกันแล้วโอกาสทีจ่ ะนําไปสูค่ วามขัดแย้งก็จะเกิดขึน้ ได้ การกําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของงานต่างๆ นัน้ ไม่ชดั เจน (Ambiguously defined responsibilities) ความไม่ชดั เจนของการ
กําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการทํางานในองค์กร ทําให้เกิดความสับสน ก้าวก่ายในการทํางานหรือ
ทํางานซํา้ ซ้อนกัน ซึง่ ก็เป็ นบ่อเกิดของความขัดแย้งขึน้ ได้ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534) อย่างไร
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ก็ตามผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า ผูบ้ ริหารแต่ละโรงเรียนได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
เมือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ในองค์กรจะดําเนินการแก้ไข หรือทําความเข้าใจถึงสาเหตุ ทท่ี าํ ให้เกิด
ความขัดแย้งต่างๆ ขึน้ ผูบ้ ริหารยังได้พยายามเรียนรูแ้ นวทางทีจ่ ะจัดการกับความขัดแย้งให้เหมาะสม
และวิเคราะห์ดว้ ยว่าความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ทําให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อองค์กร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีระบบการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีทกั ษะในการบริหารความขัดแย้งในรูปแบบของวิธกี ารแก้ไข
ความขัดแย้งทีแ่ ตกต่างกัน โดยจะต้องแสวงหาวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะใช้ความขัดแย้งเป็ นพืน้ ฐาน
นําไปสูก่ ารทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (จิระพงศ์ ศุภศรี . 2552: 3; อ้างอิงจาก Owens.
1981: 290)
จากความเป็ นมา และสภาพปญั หาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ความขัดแย้งไม่สามารถ
หลีกหนีได้ หรือไม่มที างทีค่ วามขัดแย้งจะไม่เกิดขึน้ ภายในองค์กร จึงจําเป็นทีผ่ บู้ ริหารพึงตระหนัก
ไว้เสมอว่า ถ้าความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ แล้วหากผูบ้ ริหารไม่เข้าไปแก้ไขด้วยตนเอง การหนีปญั หา
ก็ยอ่ มไม่เกิดผลดี และไม่สามารถทําให้ความขัดแย้งทีม่ ขี น้ึ นัน้ หมดไปได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้อง
กล้าเผชิญกับปญั หา และพยายามหาวิธกี ารหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปญั หาโดยวิธกี ารต่างๆ ของผูบ้ ริหารนัน้ เป็นการยากทีจ่ ะทําให้
คูพ่ พิ าท มีความพึงพอใจในวิธกี ารแก้ปญั หาของผูบ้ ริหาร จะต้องมีฝา่ ยหนึ่งเกิดความคับข้องใจ
ถ้าผูบ้ ริหารเลือกวิธกี ารแก้ปญั หา โดยไม่วเิ คราะห์เหตุ แห่งความขัดแย้งอย่างรอบคอบแล้ว ปญั หา
ความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึน้ ก็เป็นได้ ดังนัน้ ก่อนทีผ่ บู้ ริหารจะเลือกแบบการแก้ปญั หา
ความขัดแย้งนัน้ จะต้องคํานึงถึงลักษณะของปญั หา เหตุแห่งปญั หา พฤติกรรมของคู่พพิ าท ค่านิยม
สิง่ แวดล้อมต่างๆ และปญั หาทีท่ าํ ให้องค์กรไม่สามารถดําเนินงานไปได้อย่างราบรืน่ ในสถานศึกษา
มาพิจารณาด้วย (พิพธิ สุว รรณสิงห์. 2550: 3) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ วิธกี ารจัดการ
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ว่ามี
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งแบบใดบ้าง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกนําวิธกี ารบริหารความขัดแย้งตามแนวคิด
ของจอห์นสันและจอห์นสัน (สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 273) โดยเสนอแบบพฤติกรรม ในการจัดการความขัดแย้งโดยใช้มติ คิ วามสัมพันธ์หรือการ
รักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นและมิตวิ ตั ถุประสงค์ หรือการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล โดยแยก
แบบพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้เป็ น 5 แบบ คือ การถอนตัว การใช้อาํ นาจ สัมพันธภาพ
การประนีประนอม และการเผชิญหน้า มาเป็นแบบในการทีผ่ บู้ ริหารเลือกใช้วธิ กี ารเหล่านี้ ในการ
จัดการความขัดแย้ง จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา เพือ่ นําข้อมูลจากการศึกษาวิจยั
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒ นาศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา และจะเป็นข้อมูล
เพือ่ นําไปวางแผน และประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อันจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานในสถานศึกษาให้ได้ผลดียง่ิ ขึน้ และเพื่อจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการบริหารบุคลากรของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในวิธกี าร 5 แบบ ได้แก่ 1) แบบการถอนตัว 2) แบบการใช้อาํ นาจ
3) แบบสัมพันธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชิญหน้า
2. เพือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
3. เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้ทาํ ให้ได้ขอ้ สารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สามารถเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริหาร และผูท้ ่ี เกีย่ วข้อง เพือ่ นํา ผลการวิจยั ไปใช้ในการ กําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนา
บุคลากร และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการในสถานศึกษา เพือ่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษา
ของคณะต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัย
สวรรคโลก โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และโรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุร ี ปีการศึกษา 2556 จํานวน 639 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556 จํานวน 238 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และนําไปสุ่มแบบ
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แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนที่ครูทาํ การสอน เป็นชัน้ กําหนดกลุม่
ตัวอย่างในแต่ละชัน้ โดยการเทียบสัดส่วน และทําการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริหารของโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ 5 โรงเรียน จํานวน 9 คน ได้มาโดยการสอบถามตามสมัครใจ ได้แก่ ผูบ้ ริหารทีด่ าํ รง
ตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการของโรงเรียน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครู ได้แก่ ตําแหน่งงาน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
และขนาดโรงเรียน
1.1 ตําแหน่ งงาน
1.1.1 ครูผสู้ อน
1.1.2 ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
1.2 วุฒกิ ารศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกว่า ปริญญาตรี
1.3 ประสบการณ์
1.3.1 ตํ่ากว่า 10 ปี
1.3.2 ตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป
1.4 ขนาดโรงเรียน
1.4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
1.4.2 โรงเรียนขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม คือ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบ่งเป็ นพฤติกรรม 5 แบบ ได้แก่
2.1 แบบการถอนตัว
2.2 แบบการใช้อาํ นาจ
2.3 แบบสัมพันธภาพ
2.4 แบบการประนีประนอม
2.5 แบบการเผชิญหน้า

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
เพือ่ ให้ความหมายของคําหรือข้อความทีใ่ ช้ในการวิจยั ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
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1. วิ ธีการจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร หมายถึง การปฏิบตั ิ เกีย่ วกับวิธกี าร
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร ในการเลือกแบบ หรือพฤติกรรม ทีผ่ บู้ ริหารได้ใช้เป็ นแนวทางใน
การแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรียน โดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน ในงานวิจยั นี้
จําแนกวิธกี ารจัดการกับความขัดแย้งออกเป็ น 5 แบบ ดังนี้
1.1 แบบการถอนตัว หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการกับความขัดแย้ง
โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารพยายามหลีกเลีย่ ง หนีปญั หา ไม่สู้ และไม่รว่ มมือ ในการ
แก้ปญั หา ทําตนเองแบบเพิกเฉย ไม่รบั รูว้ ่ามีปญั หาความขัดแย้งเกิดขึน้ ไม่รไู้ ม่เห็น ไม่ได้ยนิ และ
ไม่พดู ถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แยกตัวหรือถอยห่างจากสถานการณ์นนั ้ ความหมายว่าการแก้ปญั หา
นัน้ ๆ เกิดประโยชน์ไม่คุม้ ค่าทีต่ อ้ งมาเผชิญ พยายามหลีกหนีความขัดแย้ง ไม่เผชิญหน้ากับคู่กรณี
1.2 แบบการใช้อาํ นาจ หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการกับความขัดแย้ง
โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารยึดถือความคิดเห็นของตนเป็น สําคัญ เชือ่ มันในความคิ
่
ด
ของตน ใช้อาํ นาจในการระงับความขัดแย้ง อาศัยกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้กบั ผูร้ ว่ มงานไม่รบั ฟงั
ข้อเสนอแนะของผูอ้ ่นื เรียกร้องและบังคับให้ผอู้ ่นื ยอมรับความคิดเห็นของตนฝา่ ยเดียว ใช้อาํ นาจ
เหนือกว่าหรืออิทธิพล ตําแหน่ งทีต่ นมีอยูเ่ ป็นพลังสนับสนุน หรือบีบบังคับให้คกู่ รณียอมตกลงทําตาม
1.3 แบบสัมพันธภาพ หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการความขัดแย้งโดย
ทีม่ คี วามขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารพยายามทําให้เห็นว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งเล็กน้อย พยายาม
กลบเกลือ่ นหาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ ลดความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธกี าร พยายามยํา้ ให้
สมาชิกเห็นความสําคัญ ในความสําเร็จขององค์การมากกว่าความแตกต่างในวิธดี าํ เนินการ
1.4 แบบการประนีประนอมหมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการกับความขัดแย้ง
โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารใช้ทางสายกลาง ใช้วธิ ผี อ่ นปรนเข้าหากัน คํานึงถึงผลประโยชน์
และความพึงพอใจทัง้ สองฝา่ ย แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝา่ ยใด แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริหารมีความยุตธิ รรมและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นทีพ่ อใจทัง้ สองฝา่ ย พยายามปรับตัวและเปลีย่ นแปลง
สิง่ แวดล้อมโดยการเจรจาต่อรอง รักษาระดับความขัดแย้งให้อยูใ่ นวงจํากัด เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หา
และลดความรุนแรงลงอาจต้องแยกคูก่ รณีออกจากกันหรือย้ายคนละที่
1.5 แบบการเผชิญหน้า หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการกับความขัดแย้ง
โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารนําเอาปญั หาต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันกับกลุม่ ทุกฝา่ ยต่อสู้
ปญั หาร่วมกัน และร่วมกันวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ประเมินประเด็นปญั หาอย่างชัดเจน มีขอ้ มูลเพียงพอ
ั หาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ละเลยปญั หาจนกว่าจะได้รบั การแก้ป ญ
อย่างเป็นระบบ ร่วมกันหาแนวทางทีเ่ หมาะสมไม่ใช่แก้ปญั หาคนเดียว ใช้กระบวนการแก้ปญั หา
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยยึดความถูกต้องเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ในองค์การ อาจใช้
เวลานานแต่ได้ผลคุม้ ค่า
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2. ผูบ้ ริ หารโรงเรียน หมายถึง บุคคลทีด่ าํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการ
ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
3. ครู หมายถึง บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านสอนอยูใ่ นโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
4. ตําแหน่ งงาน หมายถึง สถานะ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ของการเป็นครูผสู้ อน และ
ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ของโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
4.1 ครูผสู้ อน หมายถึง ครูผทู้ าํ การสอน ของโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
4.2 ครูหวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียน หมายถึง ครูผทู้ าํ หน้าทีส่ อน และให้คาํ แนะนํา
หรือนิเทศครูในกลุม่ สาระการเรีย นรู้ เรือ่ งหลักสูตรประมวลการสอนหนังสือ การใช้อุปกรณ์การสอน
วิธสี อนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ มั พันธ์กบั วิชานัน้ ๆ ประสานงานกับฝา่ ยวิชาการ ในเรือ่ ง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผสู้ อน และครูหวั หน้ากลุม่ สาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ปริญญาตรี 2) สูงกว่า
ปริญญาตรี
6. ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาทีค่ รูมปี ระสบการณ์ในการสอน โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ตํ่ากว่า 10 ปี และ
2) ตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป
7. ขนาดโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาเอกชนทีค่ รูทาํ การสอนอยู่ เป็นสถานศึกษาใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ทีม่ จี าํ นวนนักเรียน แบ่งเป็น 2 ขนาดคือ
7.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาทีค่ รูทาํ การสอนอยู่ มีนกั เรียน จํานวน
น้อยกว่า 1,000 คน
7.2 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาทีค่ รูทาํ การสอนอยู่ มีนกั เรียน จํานวน
มากกว่า 1,000 คน ขึน้ ไป
8. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
เป็นสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็ นเจ้าของ
กิจการและเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียน บริหารงานโดยเปิดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ปฐมวัย ถึงระดับชัน้
มัธยมศึกษา มีจาํ นวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ โดยอาศัยกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
ในเรือ่ งตัวแปรทีศ่ กึ ษา แบบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ผูว้ จิ ยั ได้แนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน
(สมเกียรติ บํารุงกิจ . 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson. 1987: 273) ได้กล่าวถึง
ความขัดแย้ง โดยมีแนวคิดว่าบุคคลแตกต่างกันจึงใช้กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งไม่เหมือนกัน
แต่ละคนมีรปู แบบการแก้ปญั หาเป็ นของตนเอง และเนื่องจากการจัดการความขัดแย้งเป็นสิง่ ทีเ่ รียนรู้
ได้ ดังนัน้ คนจึงสามารถเปลีย่ นแปลงการเรียนรูแ้ ละหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้ง จึงได้จดั แบบพฤติกรรมของการบริหารความขัดแย้งออกเป็น 5 แบบ คือ 1) แบบการ
ถอนตัว (Withdrawing) 2) แบบการใช้อาํ นาจ (Forcing) 3) แบบสัมพันธภาพ (Smoothing)
4) แบบการประนีประนอม (Compromising) และ 5) แบบการเผชิญหน้า(Confronting)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา แบบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ พิพธิ สุวรรณสิงห์
(2550: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้ง โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก และเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ การยอมให้การประนีประนอม การเผชิญหน้า
การร่วมมือ การหลีกเลีย่ งและการเอาชนะ ส่วนการบังคับผูบ้ ริหารสถานศึกษาเลือกใช้เป็นลําดับ
สุดท้าย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สําหรับสีหนาท ดวงตาทิพย์ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง
การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี เขต 3 ผลที่
ได้จากการศึกษา พบว่าการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้านยกเว้น ด้านการหลีกเลีย่ ง อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ดา้ นการยอมให้และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สยุมพร ธาวิพฒ
ั น์
(2551: 84) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน มีการจัดการความขัดแย้งแบบ
ประนีประนอม มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ การจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือ และการจัดการความ
ขัดแย้งแบบหลีกเลีย่ ง โดยทุกครัง้ มีการปฏิบตั โิ ดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตัวแปรอิสระของการศึกษา ทีน่ ่าจะมีความสัมพันธ์กบั การจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกศึกษาโดยยึดแนวจากงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้ คือ
ตําแหน่ งงาน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ ลําจวน ชืน่ ธงชัย (2551: 63) ได้ศกึ ษางานวิจยั
เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลํา ภู พบว่า ผูบ้ ริหารเห็นว่าการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความเห็นของผูบ้ ริหารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มาก สําหรับครูผสู้ อนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายด้านส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารกับครูผสู้ อน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริหารมีความเห็นสูงกว่าครูผสู้ อน เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ทุกด้าน โดยผูม้ คี วามเห็นสูงกว่า ยกเว้น
ด้านการหลีกเลีย่ ง
วุฒกิ ารศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ผลการวิจยั ของ เสนอศักดิ ์ ร่มโพธิ ์สระ (2549: 71) ได้ศกึ ษาวิจยั
เรือ่ ง วิธกี ารแก้ไขปญั หาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บรุ ี พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารแก้ ไขปญั หาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บรุ ี จําแนก
ตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้อง
กับพิพธิ สุว รรณสิงห์ (2550: 71) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิภาภรณ์ พึง่ อารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
พบว่า ข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทุกแบบ
ประสบการณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษามาจากงานวิจยั ของ บุญเทีย่ ง สะอาด (2549: บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง สาเหตุและวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
วิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ ณัฐดิ า ใหมพรม (2554: บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
พบว่า กลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน ว่ามีระดับการปฏิบตั ทิ ต่ี ่าํ กว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานตัง้ แต่10 ปีขน้ึ ไปแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ ทักษิณ ภูบวั เพชร (2554: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั
เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้านการ
ยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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และขนาดโรงเรี ยน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ สยุมพร ธาวิพฒ
ั น์ (2551: บทคัดย่อ )
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี ผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษา ทีม่ ี
ขนาดแตกต่างกัน มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับ ลําจวน ชื่นธงชัย (2551: 61) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งใน
โรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนอง
บัวลําภู พบว่า
ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร ตามความเห็นของครูผสู้ อน จําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดั.01
บ โดยครูผสู้ อน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มคี วามเห็นมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดกลาง และ
ครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูผสู้ อนทัง้ สามกลุม่ มีความเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.01 ทุกด้าน สอดคล้องกับ จิระพงษ์ ศุภศรี (2552: 80)
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
ทักษะการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สมุทรปราการเขต 1
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 สอดคล้องกับ พิมพ์วรา ดวงแก้ว
เฉลิมชัย หาญกล้า และวสัน ปุน่ ผล (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุทยั ธานี พบว่า ครูทม่ี สี ถานภาพด้านขนาดของสถานศึกษา และจํานวนครูในสถานศึกษาแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับ อริศรา โยศรีคุณ (2556: บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
การจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ า รศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูม ิ เขต 2 พบว่าเมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง จําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา พบว่า ด้านการร่วมมือและด้านการยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาเป็นกรอบความคิดเพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการ
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ดังแสดงในภาพประกอบ1
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ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครู

วิ ธีการจัดการความขัดแย้ง

1. ตําแหน่ งงาน
1.1 ครูผสู้ อน
1.2 ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
2. วุฒกิ ารศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์
3.1 ตํ่ากว่า 10 ปี
3.2 ตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป
4. ขนาดโรงเรียน
4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
4.2 โรงเรียนขนาดใหญ่

1. แบบการถอนตัว
2. แบบการใช้อาํ นาจ
3. แบบสัมพันธภาพ
4. แบบการประนีประนอม
5. แบบการเผชิญหน้า

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดในการวิจยั

สมมติ ฐานในการวิ จยั
การศึกษาวิจยั วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐาน ดังนี้
1. วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครูทม่ี ตี าํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2. วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯตามความคิดเห็นของครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
3. วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน
4. วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของ ครูทส่ี อนในโรงเรียน ทีม่ ขี นาดโรงเรียนต่างกัน
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ครัง้ นี้ ได้มงุ่ เน้นศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาการวิจยั ดังนี้
1. การบริ หารการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ
1.1 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษา
1.2 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ ปณิธาน นโยบาย สัญลักษณ์ และความหมาย
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
1.3 การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
1.4 ระเบียบปฏิบตั แิ ละหน้าทีค่ รูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
1.5 วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
2. หลักการแนวคิ ดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2.1 ความหมายของความขัดแย้ง
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับความขัดแย้ง
2.3 ประเภท และลักษณะของความขัดแย้ง
2.4 สาเหตุของความขัดแย้ง
2.5 ผลดี และผลเสีย ของความขัดแย้ง
3. การบริ หารความขัดแย้ง
3.1 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้ง
3.2 กระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง
3.3 ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้ง
4. วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
4.1 แบบการถอนตัว
4.2 แบบการใช้อาํ นาจ
4.3 แบบสัมพันธภาพ
4.4 แบบการประนีประนอม
4.5 แบบการเผชิญหน้า
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5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิ สระ
5.1 ตําแหน่ งงาน
5.2 วุฒกิ ารศึกษา
5.3 ประสบการณ์
5.4 ขนาดโรงเรียน
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. การบริ หารการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ
1.1 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษา
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นสถาบันนักบวช อยูภ่ ายใต้สทิ ธิ
อํานาจของประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นคณะทีม่ กี าํ เนิดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในช่วง
ศตวรรษที่ 19-20 โดยคุณพ่อ อาลอยซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ซง่ึ เป็นพระสงฆ์แห่งคณะมิสซัง
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเชือ้ สายเบลเยีย่ ม ท่านได้รเิ ริม่ ตัง้ คณะฯ นี้ขน้ึ เพือ่ เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของพระศาสนจักรใน ประเทศไทย ในสมัยของ ฯพณฯ พระสังฆราช หลุยส์ เวย์
เริม่ ก่อตัง้ สตรีใจศรัทธา โดยในระยะแรกมีจดุ มุง่ หมายให้เป็นภคินที ด่ี าํ เนินชีวติ อย่างศักดิ ์สิทธิ ์และ
ยินดีทจ่ี ะอุทศิ ตนทํางานช่วยพระสงฆ์ตามวัด ทัง้ ในด้านการสอนเด็กในโรงเรียนของวัด
คณะภคินพี ระหฤทัยฯ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าในพระศาสนจักร โดยทํางาน
เป็นผูช้ ว่ ยเหลือในกิจการต่างๆ ของวัด ด้านการสอนเด็กในโรงเรียนของวัด สอนคําสอนและดูแลวัด
จากงานดังกล่าวจึงเกิดเป็ น ภารกิจของคณะ มี 4 ด้าน คือ 1) งานด้านงานด้านแพร่ธรรม การสอน
คําสอนในโรงเรียน การสอนคําสอนกับคริสตชนทัวไป
่ และจัดการสอนจริยธรรมให้กบั นักเรียนใน
โรงเรียน 2) งานด้านการศึกษา บริหารโรงเรียน ซึง่ รับผิดชอบในการบริหารตัง้ แต่ระดับปฐมวัยถึง
ชัน้ มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน 3) งานด้านแม่บา้ น เป็นการบริการด้านโภชนาการ
ให้กบั พระสงฆ์ และนักเรียนในโรงเรียน และ 4) งานด้านสังคมพัฒนา งานสังคมสงเคราะห์
เด็กกําพร้า เด็กยากจน ให้การศึกษาเด็กเล็กในชุมชนแออัด และผูด้ อ้ ยโอกาสตามสถานทีต่ ่างๆ
ตลอดจนงานอื่นๆ ทีเ่ ห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อพระศาสนจักร (ประวัตคิ ณะภคินพี ระหฤทัยฯ. อ้างอิง
จาก http://www.or.th สืบค้นเมือ่ 11 พฤษภาคม 2554) ปจั จุบนั มีสมาชิกของคณะจํานวน 165 ท่าน
ทํางานช่วยเหลือพระศาสนจักรใน 4 สังฆมณฑล คือ 1) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 25 แห่ง
2) สังฆมณฑลนครสวรรค์ 3 แห่ง 3) สังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 แห่ง 4) สังฆมณฑลราชบุร ี 1 แห่ง
และยังมีโรงเรียนของคณะอีกจํานวน 5 แห่ง คือ 1) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2) โรงเรียน
พระหฤทัยสวรรคโลก 3) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 4) โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และ
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5) โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี เป้าหมายทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของงานด้านการศึกษา สําหรับภคินคี ณะ
พระหฤทัยฯ คือ การหล่อหลอมบุคคลให้มจี ติ ใจของพระเจ้า เป็ นพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าทีย่ งั
เผยแสดงความรักต่อมนุ ษยชาติต่อไปไม่สน้ิ สุด และในการทําพันธกิจด้านการศึกษา ภคินจี งึ ปลูกฝงั
ความรัก และความใจดี มีเมตตา รูจ้ กั เสียสละและอุทศิ ตนในจิตใจของเด็กและเยาวชน ทัง้ ด้วยชีวติ
ภคินแี ละบุคลากรทีเ่ ป็ นแบบอย่าง และด้วยวิธที ห่ี ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหลาก
รูปแบบ รวมทัง้ จัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการคุณค่าพระวรสาร เฉพาะอย่างยิง่ ด้านความรักและ
เมตตาธรรมไว้ในเนื้อหาอย่างกลมกลืน อบรมฝึกฝนให้นั กเรียนเป็ นผูม้ จี ริยวัตรทีง่ ดงามมีความ
สุภาพถ่อมตนและอ่อนโยน จัดโรงเรียนให้มบี รรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกทีช่ ดั เจน ดังนัน้ จึง
กล่าวได้วา่ จากภารกิจในด้านการศึกษานี้คณะจึงได้สร้างเอกลักษณ์การศึกษาของคณะพระหฤทัยฯ
โดยใช้จติ ตารมณ์ของคณะเป็ นพืน้ ฐาน และกําหนดเป็นแนวทางเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2442 ภคินไี ด้เริม่ ปฏิบตั งิ านด้านการเรียนการสอนเรียนแห่งแรกทีว่ ดั เซนต์ฟรัง
ซิสเซเวียร์ สามเสน ต่อมาได้ขยายงานไปช่วยตามวัดต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ในการทํางานตามวัด
แต่ละแห่ง ส่วนหนึ่งภคินจี ะทําหน้าทีใ่ นการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนของวัดพร้อมกันไปด้วย
จึงถือได้วา่ การทํางานด้านการศึกษาของคณะได้ดาํ เนินการมาตัง้ แต่แรกเริม่ ทางคณะได้ส่ งเสริมให้
ภคินมี คี วามรู้ ความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านด้านโรงเรียนเสมอๆ
ในปี พ .ศ. 2518 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จดั ตัง้ ชมรม
พระฤทัยพัฒนาการศึกษา (พ.พ.ศ.) ขึน้ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นภคินีพระหฤทัยฯ
ทีท่ าํ งานด้านการศึกษา ซึง่ มีจาํ นวนมากขึน้ เพือ่ จะได้มกี ารดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและช่วย
เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการบริหารงาน ต่อมาภายหลังได้ลดบทบาทลง เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่
ต้องดําเนินการด้านการศึกษาภายใต้การอํานวยการฝา่ ยการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จนกระทัง้ ปีการศึกษา 2526 ได้มกี ารฟื้นฟูการดําเนินงานของชมรมขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2529 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาของคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขึน้ เป็ นครัง้ แรก โดยการแต่งตัง้ ของคุณแม่มหาธิการิณี และคณะ
ทีป่ รึกษา ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทกุ ด้าน ตามหลักพระคริสตธรรม เน้นการ
ดําเนินชีวติ ทีส่ ภุ าพ ซือ่ สัตย์ เมตตา และมีวนิ ยั คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาของคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
มุง่ มันที
่ จ่ ะให้มกี ารดําเนินงานด้านบริหารโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยไปในทิศทางเดียวกันและ
ช่วยเหลือภคินดี า้ นการจัดการศึกษา การส่งเสริมครู นักเรียนให้ได้พฒ
ั นาด้านความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรม พร้อมทัง้ เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการให้ความร่วมมือ สนับสนุนงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ดวงพร คงพิกุล. 2555: 96; อ้างอิงจาก
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์. 2541: 6-10)
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คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็น การจัดการศึกษาเป็ นปจั จัย
สําคัญทีช่ ว่ ยพัฒนาบุคคลของประเทศ และถือว่าโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
จัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้วยความรูบ้ นพืน้ ฐานคุณธรรมเพือ่ พัฒนา
มนุ ษย์ในทุกมิติ ด้วยมุง่ หวังให้เด็กนักเรียนและเยาวชน ได้เรียนรูแ้ ละเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อม
จะดําเนินชีวติ ในสังคมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมดีงาม มีความสุข และด้วยความซือ่ สัตย์ต่อตนเอง
ต่อสังคม อีกทัง้ เป็ นผูร้ จู้ กั การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยจิตใจของความเมตตาอันนํามาซึง่
ความเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจอ่อนโยน เสียสละ ให้อภัย ยุตธิ รรม เปิดใจกว้าง ยอมรับผูอ้ ่นื และเป็ นมิตรกับ
ทุกคน ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาโรงเรียนให้เป็นทีย่ อมรับจากสังคม ผูป้ กครอง และบุคคลที่
พบเห็นในปจั จุบนั คณะได้ก่ อตัง้ โรงเรียนขึน้ 5 โรงเรียน เพือ่ รองรับและตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ กครอง
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ มีจาํ นวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เขตคลองตัน
กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็ นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 มีเนื้อทีท่ งั ้ สิน้ 11 ไร่ ตัง้ อยูใ่ นเขตชุมชน โรงเรียนได้เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2477 โดยอธิการ เซราฟิม เดอมารี โดยความเห็นชอบของ ฯพณฯ พระสังฆราชเรอเน แปรอส
ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้รบั ใบอนุญาตในการจัดตัง้ โรงเรียน เมือ่ วันที10่ มกราคม
พ.ศ. 2480 ให้ช่อื ว่า “โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์” ใช้อกั ษรย่อว่า “พ.ห.” โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ได้รบั การพัฒนา และมีความเจริญรุง่ เรืองในการจัดการศึกษา มาโดยตลอด ณ ปจั จุบนั
เป็นเวลา 75 ปีทโ่ี รงเรียนได้ทาํ การเรียนการสอนให้ก ับนักเรียน และมีนกั เรียนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี
โรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ซึง่ ในขณะนี้มอี าคารทีส่ ง่างามจํานวน
6 หลัง เปิดทําการสอนตัง้ แต่ชนั ้ เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับเตรียมอนุบาล ปฐมวัย
และประถมศึกษา รับนักเรียนชาย- หญิง ในระดับมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิง ปจั จุบนั มี
จํานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 3,300 คน และมีครูจาํ นวน 190 คน โรงเรียนมีการวางแผนงาน นโยบาย และ
การดําเนินงาน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียน ทีว่ า่ “ปฏิรปู การเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปญั ญา และมีความสุขในการดํารงตนอยูใ่ นสังคมด้วยจิตสํานึกของความ
เป็นไทย รักการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีบคุ ลิกภาพของการเป็นผูน้ ํา
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มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมโลก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และการสือ่ สารบนพืน้ ฐานของศักยภาพแต่ละคน โดยพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ” มีคาํ ขวัญโรงเรียน “ริเริม่ รอบรู้ กตัญ�ู สามัคคี” และสีประจําโรงเรียน คือ แดง-ขาว
(โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านบุคลากร ปีการศึกษา 2556: 1-6)
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อยูใ่ นสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนคาทอลิก
ประเภทสามัญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุโขทัย เขต 2 สังกัดบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 60 ถนนเทศบาลดําริ 4 ตําบลเมือง
สวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110 บาทหลวง เลโอนาร์ด เดอ เยซู
ขณะนัน้ เป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพิษณุโลก ซึง่ ต้องดูแลสัตบุรษุ (คริสตชน) ในจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านเห็นว่าในอําเภอสวรรคโลกนี้ไม่มสี าํ นักงาน หรือโรงเรียนในคาทอลิก ตัง้ อยูเ่ ลย
ทัง้ ทีต่ วั อําเภอ สวรรคโลกก็มปี ระชากรหนาแน่น การคมนาคมสะดวก เป็น ศูนย์กลางระหว่างสุโขทัย
และอุตรดิตถ์ เป็ นทําเลทีเ่ หมาะสําหรับการจัดตัง้ โรงเรียน เพือ่ ช่วยเหลือกุลบุตร กุลธิดา ของอําเภอ
นี้ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองทีด่ ตี ่อประเทศชาติในอนาคต จึงได้
นําความคิดนี้ไปปรึกษากับคุณแม่เอลีซาแบ็ธ ซึง่ ขณะนัน้ ดํารงตําแหน่ ง มหาธิการิณพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และมีมติเห็นชอบ ทางคณะจึงดําเนินการซือ้ ทีด่ นิ จํานวน 7 ไร่เศษ ได้
จัดการสร้างอาคารชัวคราว
่
1 หลัง และได้รบั อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตัง้ โรงเรียน
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2496 ให้ช่อื ว่า “โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก” และใช้อกั ษรย่อว่า
“พ.ห.” โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก เป็นโรงเรียนสาขาของคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ สาขาที่ 2 ทางโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปจั จุบนั มีอาคารเรียน 3 หลัง รวม 28 ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิ
ทางภาษา ห้องกลุม่ สาระการเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ติดตัง้ ไว้ให้นกั เรียนได้ใช้
ตลอดเวลาในช่วงเวลาราชการ โรงฝึกพลศึกษา และแหล่งเรียนรูภ้ ายในบริเวณโรงเรียน เปิดทําการ
สอนตัง้ แต่ระดับอนุ บาล ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปจั จุบนั มีจาํ นวนนักเรียนชายและหญิง 730 คน
และมีครูจาํ นวน 47 คน โรงเรียนมีการวางแผนงาน นโยบาย และการดําเนินงาน ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์
ของโรงเรียน ทีว่ า่ “โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จัดการศึกษาโดยมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนให้ม ี
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวจิตตารมณ์ของพระคริสตธรรมมีความรูแ้ ละทักษะพิเศษด้านภาษา
อังกฤษและทักษะทีจ่ าํ เป็น ตามหลักสูตร รักท้องถิน่ และดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีคาํ ขวัญโรงเรียน “วินยั ดี มีจรรยา ศึกษาเยีย่ ม” และสีประจําโรงเรียน คือ ขาว-แดง
(โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านบุคลากร ปีการศึกษา 2555: 1-5)
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โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (ชือ่ เดิม มารีสวรรค์) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 18/95 ถ.สรงประภา หมูท่ ่ี 1
แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงศึกษาการ ให้เปิดทําการสอน
เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โดยมี นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์ เป็นเจ้าของ นางสุวรรณี สุขดี เป็น
ผูจ้ ดั การ นายประยูร สุขชัย เป็ นครูใหญ่ ดําเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดทําการสอนตัง้ แต่ชนั ้ อนุ บาล 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และได้ขยายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปี
การศึกษา 2514 และได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมไม้ชนั ้ เดียว ในปี พ.ศ. 2524
คุณสุวรรณี สุขดี ได้โอนกิจการของทางโรงเรียน ให้กบั คณะภคินพี ระหฤทัยฯ และได้ดาํ เนินกิจการ
บริหารงานโรงเรียนปรับปรุง เปลีย่ นแปลงในงานด้านการบริหาร อาคารสถานที่ ฯลฯ ในปีการศึกษา
2524-2554 นับเป็ นเวลาเกือบ 30 ปี ทีโ่ รงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ดาํ เนินกิจการการเรียนการ
สอน มาโดยตลอด ซึง่ มีภคินคี ณะพระหฤทัยฯ เป็นผูด้ าํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ (ครูใหญ่)
ในแต่ละสมัยผูบ้ ริหารได้ดาํ เนินการบริหารโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าด้วยดี ในการสร้างและพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เอือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียนมากยิง่ ขึน้ เป็นต้นการเปิดศูนย์อนิ เตอร์เน็ต
พระหฤทัยดอนเมือง การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องสมุด ห้องประชุม พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียน เช่น จัดสร้างสระว่ายนํ้าระดับปฐมวัย จัดทําสวนวรรณคดี สร้างอุทยานแห่งความรู้ สร้าง
ห้อง Happy Room ระดับปฐมวัย ฯลฯ พัฒนาในด้านวิชาการ จนได้รบั รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ในระดับต่างๆ ปจั จุบนั โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มีจาํ นวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ ทุกปี ผูบ้ ริหารได้
อํานวยความสะดวกในการศึกษาต่อให้แก่นกั เรียน จึงเปิดทําการสอนตัง้ แต่ชนั ้ ปฐมวัยปีท่ี
1มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปจั จุบนั มีจาํ นวนนักเรียนทัง้ สิน้ 3,294 คน ครูจาํ นวน 165 คน โรงเรียนมีการ
วางแผนงาน นโยบาย และการดําเนินงาน ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียน ทีว่ า่ “โรงเรียนพระหฤทัย
ดอนเมืองมุง่ มันพั
่ ฒนาผูเ้ รียน ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีความเป็ นสากล คงไว้ซง่ึ ความเป็นไทย ดํารงชีวติ อย่างพอเพียง และมีความสุข
”
มีคาํ ขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินยั ใจกตัญ�ู” และสีประจําโรงเรียน คือ ฟ้า-ขาว
(โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของครู ปีการศึกษา 2554: 1-4)
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขมุ วิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ด้วยความเห็นชอบของพระสังฆราชประจํา
สังฆมณฑลและผูใ้ หญ่ของคณะ ในการอนุ มตั ซิ อ้ื กิจการของโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อขยายงานของ
พระศาสนจักร เป็ นสถานทีแ่ พร่ธรรม สําหรับงานในคณะภคินพี ระหฤทัยฯ โดยคุณแม่สมพิศ กตัญ�ู
ซึง่ ดํารงตําแหน่ งมหาธิการิณี ได้ทาํ การเซ็นสัญญาตกลงซือ้ โรงเรียนมารีพฒ
ั นา มาเป็นกรรมสิทธิ ์
ทําการโอนกิจการ เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 ใช้อกั ษรย่อว่า “พ.ท.พ.” เป็นโรงเรียนคาทอลิก
ในเครือพระหฤทัยฯ ทีใ่ ห้ความสําคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาท และความมี
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ระเบียบวินัย ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุกคนได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ มุง่ ให้ผเู้ รียนเป็นคนทีส่ มบรูณ์ทงั ้
ร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม เคารพในศักดิ ์ศรีของตนเองและผูอ้ ่นื พร้อมทัง้ ให้ความรู้
ความเข้าใจในวิทยาการทีท่ นั โลก เปิดทําการสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาล ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ปจั จุบนั มีนกั เรียนชายและหญิง จํานวน 560 คน และครูจาํ นวน 44 คน โรงเรียนมีการวางแผนงาน
นโยบาย และการดําเนินงาน ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียน ทีว่ า่ “โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ พร้อมทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีจติ สํานึกในการเป็ นพลเมืองไทย ยึดมันในการปกครอง
่
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข อยูอ่ ย่างพอเพียง ใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม ประสานชุมชน ทุกคน
และสีประจําโรงเรียน คือ เหลือง-แดง (โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ คูม่ อื ครู-นักเรียน ปฏิทนิ
ปฏิบตั งิ าน ปีการศึกษา 2555: 4-8)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี ประเภทเอกชนสหศึกษา เป็นโรงเรียนในเครือพระหฤทัยอันดับ
ที่ 5 ดําเนินการมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนตัง้ แต่ระดับก่อนอนุบาล จนถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีร่ วม 28 ไร่ ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี ในราวปี 2529-2530 คณะ
ได้สร้างอารามขึน้ สําหรับเป็ นทีอ่ บรมผูฝ้ ึกหัดและเป็นทีฟ่ ้ืนฟูจติ ใจบรรดาซิสเตอร์ เป็นอาคาร 4 ชัน้
ซึง่ ดําเนินกิจการในด้านการอบรมผูฝ้ ึกหัด และฟื้นฟูชวี ติ บรรดาซิสเตอร์อยูร่ าว 8 ปี ก่อนสร้างอาคาร
เรียนหลังแรกขึน้ ในปี 2538 และเปิดดําเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2539 เหตุผลสําคัญของการ
ตัง้ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี คือในขณะนัน้ ย่านปากเกร็ดนี้ ไม่มโี รงเรียนคาทอลิกอยูเ่ ลย จังหวัด
นทบุรขี ณะนัน้ มีโรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์ ซึง่ เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ อยูเ่ พียงโรงเรียนเดียว และอยูใ่ นเขตบางบัวทอง รวมทัง้ มีโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอยู่
บ้างเล็กน้อย ในเขตบางใหญ่ และรังสิต จึงเห็นชอบให้สร้างโรงเรียนของคณะเป็นโรงเรียนที่ 5 ขึน้
บนทีด่ นิ แห่งนี้ เพื่อเป็ นสถานศึกษาทีจ่ ะทําหน้าทีท่ งั ้ ให้การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และอบรมบ่มนิสยั เด็ก
และเยาวชน ด้วยอุดมการณ์ทม่ี พี น้ื ฐานอยูบ่ นหลักธรรมทางศาสนาตลอดระยะเวลา 16 ปีของโรงเรียน
โรงเรียนได้พฒ
ั นาทัง้ ด้านอาคารสถานที่ หลักสูตร และรูปแบบการจัดการศึกษาพร้อมทัง้ สิง่ อํานวย
ความสะดวกต่างๆ เพือ่ ให้โรงเรียนสามารถตอบสนองการพัฒนาผูเ้ รียนในทุกด้านสอดคล้องกับ
ความ ต้องการของสังคมปจั จุบนั ให้นกั เรียนถึงพร้อมด้วยการเป็นคนมีความสามารถ และมีทกั ษะ
ชีวติ ทีส่ ามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างเป็นสุข และทีส่ าํ คัญเป็นคนดีทพ่ี ร้อมจะมี ชวี ติ "เพือ่ ผูอ้ ่นื "
มากกว่า "เพื่อตนเอง " ซึง่ โรงเรียนได้ดาํ เนินการในสิง่ เหล่านี้อย่างจริงจัง ปจั จุบนั โรงเรียน
พระหฤทัยนนทบุร ี มีจาํ นวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ ทุกปี จึงเปิดทําการสอนตัง้ แต่ชนั ้ ปฐมวัยปีท่ี 1มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปจั จุบนั มีจาํ นวนนักเรียนทัง้ สิน้ 3,750 คน ครูจาํ นวน 193 คน โรงเรียนมีการ
วางแผนงาน นโยบาย และการดําเนินงาน ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียน ทีว่ า่ “โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุร ี มุง่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการศึกษามุง่ เน้นด้านความมีระเบียบวินยั สุขภาพกาย
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จริยธรรม อัตลักษณ์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ”
มีคาํ ขวัญของโรงเรียน “ริเริม่ รอบรู้ กตัญ�ู สามัคคี” และสีประจําโรงเรียน คือ แดง-ขาว (โรงเรียน
พระหฤทัยนนทบุร ี รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554: 1-4)
สรุปได้ว่า ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทัง้ กับโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลต่างๆ และโรงเรียนในเครือ
คณะฯ โดยการตระหนักว่าเป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญของคณะด้านหนึ่ง ทัง้ นี้ สมาชิกในคณะจึงเป็นผูท้ ม่ี ี
บทบาทหรือผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา ซึง่ ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา เพือ่ ให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพือ่ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ ําหนด คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ ซึง่ เป็ นนักบวชหญิงทีไ่ ด้บการฝึ
ร ั กอบรม
เพือ่ อุทศิ ชีวติ ทัง้ ครบแด่พระเจ้าและเพือ่ นมนุษย์ ด้วยการให้การศึกษาอบรมสังสอนเยาวชน
่
มุง่ พัฒนา
โรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และปรับให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
การศึกษา และความต้องการของสังคม ทีย่ ดึ นโยบายการบริหารจัดการการศึก ษา ตามระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
1.2 ปรัชญา วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ ปณิ ธาน นโยบาย สัญลักษณ์และความหมาย
ของตราโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ฝา่ ยการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
เป็ นหน่ วยงานของคณะภคินีของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้เป็น
องค์กรในการดูแลการจัดการศึกษา ซึง่ มี ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ ปณิธาน นโยบาย สัญลักษณ์
และความหมายของตราโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ ดังนี้
ปรัชญา
“ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็ นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม”
ซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะของความประพฤติทม่ี นคง
ั ่ เสมอต้นเสมอปลาย
จริงใจ และยุตธิ รรม
เมตตา หมายถึง คุณลักษณะของจิตใจทีป่ รารถนาให้ผอู้ ่นื ได้รบั ความสุขมี
ความรัก ด้วยจิตใจทีอ่ ่อนโยน เสียสละ ให้อภัย ยอมรับผูอ้ ่นื และเป็ นมิตรกับทุกคน
วิชาเป็ นเลิศ หมายถึง คุณลักษณะบุคคลทีม่ คี วามขยันหมันเพี
่ ยรทางการศึกษา
จนบรรลุถงึ เป้าหมายสูงสุดของชีวติ
รัก หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามรักต่อผูอ้ ่นื เหมือนรักตนเองตาม
หลักธรรมของคริสต์ศาสนา
เทิดคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของพฤติกรรมทีแ่ สดงความมังคงของจิ
่
ตใจ
ทีฝ่ กั ใฝค่ ุณธรรมเสมอ
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วิ สยั ทัศน์
พัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ ครบ ตามหลักคริสตธรรม เน้นการดําเนินชีวติ ทีส่ ภุ าพ
ซื่อสัตย์ เมตตา และมีวนิ ยั
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในด้านการบริหารและการจัดการ รวมทัง้ การ
ส่งเสริมบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในเครือพระหฤทัยให้มคี วามผูกพัน ความรัก เสมือนเป็นพีน่ ้อง
และมีจติ ตารมณ์เดียวกัน
2. เพือ่ ร่วมกันจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความ
สามารถ
มีทกั ษะมีศกั ยภาพ และมีความสามารถทีจ่ ะรับผิดชอบงานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมและความต้องการขององค์กรได้
3. เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในโรงเรียนของคณะให้เข้มแข็ง
และชัดเจน รวมถึงการสร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การแก้ปญั หาทีส่ าํ คัญ มีความเข้มแข็งและรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน
4. เพือ่ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผูบ้ ริหารและครู รวมทัง้ การจัดกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน
ปณิ ธาน
1. มุง่ เน้นคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
2. มุง่ ให้โรงเรียนเป็ นสนามแพร่ธรรมในทุกรูปแบบ
3. มุง่ สร้างความเจริญงอกงามทางด้านสติปญั ญา ความคิด จิตใจ พัฒนาความ
เป็นมนุษย์ทงั ้ ครบตามหลักคริสตธรรม
4. สร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรทางการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่
เสริมสร้างความเข็งแกร่งทางวิชาการและการบริหาร
5. มุง่ พัฒนาคุณภาพครูและการสอน ส่งเสริมสวัสดิการ และความเป็นอยูข่ องครู
ให้อยูใ่ นสภาพภาพทีด่ ี ตามสมควรแก่อตั ภาพ และค่าครองชีพของสังคม
6. เสริมสร้างความเป็ นหนึ่งเดียว โดยการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุ น
ซึง่ กันและกัน เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
7. มุง่ ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูย้ ากจน และผูด้ อ้ ยโอกาส
นโยบาย
1. เพือ่ เสริมสร้างระบบบริหารทีม่ คี วามคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนอง
ตอบเป้าหมายของคณะภคินพี ระหฤทัยฯ ในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการสอนคําสอน การอบรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมคาทอลิกใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการปลูกฝงั คุณธรรมและจริยธรรม ควบคูก่ บั ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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4. เน้นการพัฒนาบุคลากรตามหลักคริสตธรรม ด้วยการดําเนินชีวติ ทีส่ ภุ าพ
ซื่อสัตย์ เมตตา มีวนิ ยั รับผิดชอบต่อตนและสังคม
5. ส่งเสริมให้มคี วามเข้าใจ เห็นคุณค่าของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมและ
นําไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ
6. จัดโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามมีบรรยากาศของการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม
7. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษา
8. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิผลของสมาชิก
9. ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะผูย้ ากจน และผูด้ อ้ ยโอกาส
สัญลักษณ์ และความหมายของตราโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยฯ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ ง
กรุงเทพฯ เป็ นตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนในเครือคณะฯ ทัง้ 5 โรงเรียน มีจดุ มุง่ หมายเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือเมื่อต้องมาทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางการอบรม
บุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ให้มคี ุณลักษณะสอดคล้องกับหลักคุณธรรมทีค่ ณะผูบ้ ริหารกําหนด
ตราสัญลักษณ์น้ีออกแบบและนิยามความหมายโดย ภคินี สมพิศ กตัญ�ู และคณะผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะฯ เมือ่ ประมาณ ปี พ.ศ. 2534 (อดีตผูบ้ ริหารโรงเรียน. 2553) ตราของโรงเรียนในเครือ
คณะฯ ประกอบด้วยอักษร H อยูใ่ นวงกลม รอบรับด้วยกิง่ ไม้สองกิง่ มีคาํ ว่า “ซื่อสัตย์ เมตตา ”
ซึง่ เป็นปรัชญาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนของเครือคณะ ตัวอักษร H
เป็นสัญลักษณ์บง่ บอกถึงคุณธรรมหลายประการ เพือ่ ให้บคุ ลากรยึดคุณธรรมเป็นแนวทางดําเนินชีวติ
ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะฯ (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ . ม.ป.ป.:
12-13) ในตอนแรกคณะผูบ้ ริหารกําหนดความหมายตัว H ไว้เพียง 6 ความหมาย ต่อมาได้เพิม่
Hospitalityทีห่ มายถึงการมีอธั ยาศัยไมตรีและการต้อนรับผูอ้ ่นื และ Hope หมายถึง ความหวัง เป็ น
ความรักทีใ่ ห้ความหวังแก่ทุกคน เชื่อมันในความดี
่
ในตัวบุคคลแต่ละคนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการที่
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เพิม่ เติมหลักสูตรการสอนเรือ่ งการมีจติ สาธารณะ (Public Mind) แก่
นักเรียน (อดีตผูบ้ ริหารโรงเรียน. 2553)
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพประกอบ 2 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
ทีม่ า: โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์. (2554). แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ.
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จากภาพประกอบ 2 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
ซึง่ มีตวั อักษร H อยูต่ รงกลาง สือ่ ความหมายทางคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่
H คือ Heart หมายถึง หัวใจทีเ่ ปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา โดยเลียนแบบอย่าง
ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า อีกเป็ นสัญลักษณ์ของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
H คือ Holy หมายถึง ความเป็นผูฝ้ ึกฝนตนให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม
ทุกประการ เป็ นผูค้ วรแก่การยกย่องสรรเสริญ
H คือ Honest หมายถึง ความซือ่ สัตย์อนั เป็นคุณธรรมทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงมีพงึ ปฏิบตั ิ
H คือ Honor หมายถึง ความมีเกียรติและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ มีจติ สํานึกของ
การรักษาเกียรติและยอมรับในความมีเกียรติและศักดิ ์ศรีของผูอ้ ่นื
H คือ Humble หมายถึง ความสุภาพ ถ่อมตนและความอ่อนหวานอันเป็นคุณสมบัตขิ อง
กุลสตรี
H คือ Hospitality หมายถึง การมีอธั ยาศัยไมตรีและการให้บริการผูอ้ ่นื
H คือ Hope หมายถึง ความหวัง เป็นความรักทีใ่ ห้ความหวังแก่ทกุ คน เชือ่ มันในความดี
่
ในตัวบุคคลแต่ละคน
H คือ Home หมายถึง ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ความเป็นพีน่ ้อง และความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
ใบไม้สเี ขียว ซึง่ ติดกับกิง่ ทีผ่ กู พันกันทัง้ 2 กิ่ง
ใบ หมายถึง บุคคล กิง่ หมายถึง สังคม ซึง่ ต้องพึง่ พากันและกันโดยสมาชิกของสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีชวี ติ ชีวา ด้วยความเอือ้ อาทร และดํารงชีวติ อย่างสันติสขุ
สัญลักษณ์ H ในวงกลม เป็ นศูนย์รวมของโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า ซึง่ สมาชิกอันประกอบด้วยผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียนทุกคน ทุกคนเพียรบําเพ็ญ
คุณธรรม เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวกันพร้อมด้วยเกียรติและศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์
ในสังคม (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านบุคลากร. 2557: 4)
สรุปได้วา่ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ ปณิธาน นโยบาย สัญลักษณ์และความหมาย
ของตราโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็ นเสมือนเครือ่ งมือที่
ช่วยเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหาร และบุคลากรในสถานศึกษามีทศิ ทางและเป้าหมายในการปฏิบตั หิ น้าที่
ร่วมกัน มีจติ ตารมณ์ และเป้าหมายเดียวกัน ช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกันในการ
พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา จนเกิดความสําเร็จและบรรลุเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
1.3 การบริ หารงานบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยฯ
การบริหารงานบุคลากร เป็ นการบริหารหรือการจัดการทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคล หรือบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะเลือกสรรผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาทํางาน
ให้มจี าํ นวนเพียงพอ เพือ่ ให้การใช้คนเกิดประโยชน์เต็มที่ เป็นกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย การ
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วางแผน โครงการ ระเบียบและวิธดี าํ เนินการเกีย่ วกับบุคคล เพื่อประโยชน์และบํารุงรักษาไว้ซง่ึ
ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและปริมาณทีเ่ พียงพอ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ การบริหารงานนัน้ ผูบ้ ริหารไม่สามารถทีจ่ ะดําเนินงานทัง้ หมดให้สาํ เร็จโดยลําพังได้
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผูร้ ว่ มงานหรือบุคลากร ซึง่ เป็นปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการบริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ ทัง้ 5 แห่ง ได้มขี อบข่ายการบริหารงานบุคลากร ดังนี้
1. การจัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน มีการวางแผนในการจัดอัตรากําลังคน บรรจุแต่งตัง้
คัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาของแต่ละแห่ง
จัดโครงสร้างการบริหารงานทีแ่ บ่งเป็ นฝา่ ย/แผนก กลุ่ม และงาน โดยจัดให้มแี ผนภูมโิ ครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนในเครือคณะฯ ของแต่ละแห่งทีม่ คี วามเหมือนและแตกต่างกันไป ขึน้ กับการ
จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษาภายใต้การปกครองดูแลของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การนําของ
ผูบ้ ริหารในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็ นระบบหรือ สภาพแวดล้อมของท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูร้ บั ใบอนุ ญาต/ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าฝา่ ยบริหารโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนในเครือคณะฯ
ฝา่ ยพัฒนาระบบและมาตรฐานการศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยธุรการ-การเงิน ฝา่ ยปกครอง ฝา่ ยบริการ
และอาคารสถานที่ ฝา่ ยกิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์ชมุ ชน ฝา่ ยจิตตาภิบาล ฝา่ ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายปฐมวัย จัดทําคูม่ อื การบริหารงานทีก่ าํ หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตขิ อง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในตําแหน่ งต่างๆ ของบุคลากรของแต่ละท้องถิน่ ในสถาบันนัน้ ๆ ไว้อย่างเหมาะสม
ชัดเจน กําหนดกลุม่ บริหารงานโดยมีผชู้ ว่ ยผูบ้ ริหารฝา่ ย ซึง่ ร่วมกันกําหนดนโยบายต่างๆ ของ
โรงเรียนร่วมกับผูบ้ ริหารในการพัฒนาโรงเรียน เพือ่ ให้การดําเนินงานประสานงานต่างๆ เป็นไป
ตามทิศทางการวางแผนนโยบายของโรงเรียน เพือ่ ให้การดําเนินงานด้านวิชาการบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีก่ าํ หนด จึงได้มอบหมายและกระจายงานตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยจัดให้มหี วั หน้ากลุม่ สาระ
การเรียนรู้ เพือ่ สนับสนุ นการพัฒนานักเรียน และ เพือ่ ให้นกั เรียนมีการพัฒนาการในทุกด้านและ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข จึงได้มอบหมายให้ครูประจําชัน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ และแต่งตัง้ หัวหน้าสาย
ชัน้ เพือ่ ประสานงานกับทุกฝา่ ยในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนก ผูร้ ว่ มประชุม รับงานหรือประสานงานกับ
หัวหน้าระดับ หัวหน้าแผนกในกิจกรรมของแผนก ติดตามประสานงานกับครูประจําชัน้ ผูป้ กครอง
2. การพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาทัง้ ผูบ้ ริหาร และครูผสู้ อน จึงได้มกี ารดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง โรงเรียนแต่ละแห่งมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
เป็นต้น ผูบ้ ริหาร จําเป็ นต้องพัฒนาด้านความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ จะต้องมีภาวะผูน้ ํา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เป็นอีกคุณลักษณะหนึ
ที่ ่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจําเป็ นต้องมี เพราะงานแต่ละด้านในสถานศึกษาถูกกําหนดในรูปคณะกรรมการ
มากขึน้ ดังนัน้ การยอมรับกัน การรับฟงั กัน การเคารพความคิดเห็นของกันและกันเป็นคุณสมบัตทิ ่ี
แม้จะดูเล็กน้อย แต่สาํ คัญมาก สิง่ เหล่านี้ตอ้ งได้รบั การปลูกฝงั และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สามารถทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน เฉ พาะ
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อย่างยิง่ ผูบ้ ริหารต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการทําวิจยั เพือ่ สามารถเป็นผูน้ ําครูและนิเทศครู
ทางด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาตนเอง เพือ่ เรียนรูเ้ ทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีในงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทม่ี ศี กั ยภาพในการ
จัดการกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลได้เป็นอย่างดี ด้านความสามารถในเชิง
อภิบาลและแพร่ธรรม เนื่องจากพระศาสนจักร ถือว่า สถานศึกษา คือ สนามงานแพร่ธรรม
พระศาสนจักรเรียกร้องให้มแี ผนงานอภิบาลและแพร่ธรรมในสถานศึกษาทีต่ นบริหารอยู่ และสามารถ
ปฏิบตั งิ านอภิบาลและแพร่ธรรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ ประเมินผลการดําเนินงาน ดังกล่าวได้
นอกจากนี้ยงั มีการส่งเสริมและจัดให้ได้รบั การศึกษาในด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษาใน
ระบบ การศึกษา ต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ระดับปริญญาตรีปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก
สนับสนุนการศึกษาในหลายสาขาวิชา ยังส่งเสริมและจัดให้ได้รบั การอบรมหลักสูตรระยะสัน้
ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอทัง้ ในด้านการบริหาร เทคโนโลยี บุคลิกภาพ การอภิบาลและการ
แพร่ธรรม ให้มโี อกาสแบ่งปนั ประสบการณ์การทํางานแก่กนั และกัน ทัง้ ในด้านความรู้ ประสบการณ์
แนวคิด และอุดมการณ์ในการทํางาน จัดให้มปี ระสบการณ์ในการฝึกงานด้านการบริหาร และ
ส่งเสริมให้ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ และสําหรับบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยต่างๆ ในสถานศึกษา ก็เช่นกันมีการส่งเสริมและจัดให้บคุ คลกรครู เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ
ใน
โรงเรียน ต้องได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพกอร์ปไปด้วยความรู้
คุณธรรม และจรรยาบรรณทีเ่ หมาะสมกับวิชาชีพด้วย โดยทุกปีการศึกษา จัดให้มกี ารปฐมนิเทศและ
ปจั ฉิมนิเทศ มีการประชุมครูทกุ เดือน มีการประชุมระหว่างหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ และฝา่ ย
วิชาการ การจัดให้บคุ ลากรเพือ่ เข้ารับการอบรมอย่างทัวถึ
่ ง และตามความเหมาะสม เช่น เพิม่ พูน
ความรูใ้ นเรือ่ งการทําวิจยั และความรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีการเรียนรู้ ตรงกับความสามารถ ตรงกับสาย
งานทีร่ บั ผิดชอบ โดยให้ทกุ คนเข้ารับการอบรมในแต่ละหมวดวิชา เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันเพราะ
การถ่ายทอดนัน้ ต่างกับการไปรับการอบรมด้วยตนเอง จัดให้บคุ ลากรเข้ารับการอบรมระยะสัน้ เพือ่
พัฒนาวิชาชีพ เช่น การอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการสอนต่างๆ
จัดให้มกี ารอบรมฟื้นฟูจติ ใจครูทกุ ปี เพือ่ ทําให้ครูมจี ติ สํานึกทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรม เป็นผูร้ จู้ ั กให้ จัดให้เข้า
ร่วมประชุมสัมมนา ทัง้ ทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เอง และส่งเข้าร่วมโครงการหรือการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึง่ สอดคล้องกับหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบ มีการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
เพือ่ ให้ครูได้รบั ประสบการณ์เพือ่ ทีจ่ ะนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
และนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาแบ่งปนั ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เพือ่ นครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและ
ครูได้พฒ
ั นาตนเองในด้านการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ตามสายงานและวิชาทีต่ นถนัดทําให้
ครูผสู้ อนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบให้ม ี คุณภาพมากยิง่ ขึน้ และเปิดโอกาส
ให้ครูได้เลือ่ นชัน้ สอน อย่างน้อย 2 ปี : 1 ครัง้ เพือ่ ช่วยให้ครูได้มโี อกาสพัฒนาตนเองในด้านการเรียน
การสอน นอกจากนี้ผบู้ ริหารยังให้กาํ ลังใจ และให้ความช่วยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงเรียนทุกคน ทีส่ าํ คัญผูบ้ ริหารยังเห็นถึงความสําคัญของบุคลากร จึงได้สง่ เสริม
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และพัฒนาในทุกรูปแบบ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องอย่างสมํ่าเสมอ สรุปได้วา่ การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ เป็นกระบวนการทีม่ คี วามจําเป็นและสําคัญยิง่ สําหรับ
หน่วยงาน และสถานศึกษา ซึง่ ผูท้ จ่ี ะเป็นผูน้ ําหรือผูท้ ท่ี าํ หน้าทีผ่ สู้ อนในโรงเรียน จําเป็ นทีจ่ ะต้อง
พัฒนาตนเอง เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ความชํานาญตลอดจนประสบการณ์ในการทํางานของตนเองให้
ดียง่ิ ขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ให้ทนั ต่อเหตุการณ์และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปจั จุบนั งานด้าน
การพัฒนาบุคลากรจึงต้องเป็ นงานทีโ่ รงเรียนจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3. การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บคุ ลากรทุกฝา่ ยอย่างเหมาะสม มีการจัดสรร
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกือ้ กูล เช่น เงินเดือน โบนัส ตามข้อกําหนดอย่างเหมาะสมของแต่ละแห่ง
มีการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็นธรรม และผูบ้ ริหารยังได้ชว่ ยให้มกี ารเสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจกับครู เช่น มีการส่งครูเข้าประกวดครูดเี ด่น มีการมอบโล่เกียรติคุณสําหรับครูดเี ด่น
ประจําปี เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ครูมกี ารพัฒนาตนเองมากยิง่ ขึน้
4. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร เป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
แต่ละฝา่ ย กลุม่ และงาน โดยติดตามประเมินผลโครงการ งานกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการตาม
แผนงาน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบ โดยประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา ประชุมหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละหั วหน้าระดับชัน้ มีการติดตามผลครู
หลังจากการเข้ารับการอบรมต่างๆ ครูจะต้องเขียนรายงานถึงสิง่ ทีไ่ ด้รบั และมีการทํารายงานความ
ก้าวหน้าของตนเองตลอดปีการศึกษา เช่น เคยเข้ารับการอบรมเรือ่ งอะไรบ้างและผลเป็นอย่างไร
มีการสอบถามความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ่อนจบปีการศึกษาโดยทําการประเมินตนเองการ
จัดระบบการนิเทศกํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอย่างสมํ่าเสมอ การนิเทศติดตามเป็น
ปจั จัยทีช่ ว่ ยให้เกิดการพัฒนาของงานทีป่ ฏิบตั ิ ช่วยให้งานดําเนินไปตามแผน และบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีก่ าํ หนด ซึง่ โรงเรียนได้จดั ระบบนิเทศติดตาม ดังนี้ นิเทศการเรียนการสอน เพือ่ การพัฒนา
ครูผสู้ อนให้มศี กั ยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดให้มกี ารนิเทศร่วมระหว่างโรงเรียน
ในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ ซึง่ เป็ นโครงการร่วมระยะ 3 ปี โดยนิเทศแบบกัลยาณมิตร และมีการ
วิพากษ์หลังจากดําเนินการนิเทศในแต่ละครัง้ ในการติดตามและประเมินผล ได้มกี ารนําผลการ
ประเมินมาแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็ นระยะ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สงู สุดต่อสถานศึกษา
สรุป การบริหารงานบุคลากร คือ หัวใจของการบริหาร เพราะงานทุกชนิดของ
หน่วยงานทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นหน่ วยงานขนาดเล็กหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รบั ความสําเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั ความร่วมมือของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนและทุกฝา่ ย ถ้าผูบ้ ริหารขาดความสามารถในการบริหารงานบุคคลแม้จะมีวสั ดุ
อุปกรณ์นานาชนิด มีเงินงบประมาณจํานวนมากสนับสนุนและมีคนเป็นจํานวนมากใ นหน่วยงาน
ก็เหมือนไม่มอี ะไรสักอย่าง เพราะคนทีใ่ ช้วสั ดุอุปกรณ์ใช้ไม่เป็ น ขาดสมรรถภาพ ไม่มขี วัญในการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่มคี วามจงรักภักดีต่อหน่ วยงาน และขาดความรับผิดชอบ ต่างคนก็จะยือ้ แย่งกันหา
ประโยชน์จากเงินงบประมาณทีม่ อี ยู่ หาประโยชน์จากอํานาจหน้าทีซ่ ง่ึ ได้มาโดยตําแ หน่ ง และ
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ทะเลาะเบาะแว้งกัน แตกแยกสามัคคี ต่างคนต่างอยู่ และทํางานไปวันๆ โดยไม่รว่ มมือกัน โครงการ
ทัง้ หลายทีผ่ บู้ ริหารวางไว้กจ็ ะล้มเหลว เพราะมีคนก็เหมือนไม่ม ี ในเมือ่ คนเหล่านัน้ ไม่รว่ มมือและ
หย่อนสมรรถภาพ
1.4 ระเบียบปฏิ บตั ิ และหน้ าที่ครูโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยฯ
หมวดที่ 1 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1) ผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูล้ งนามแทนผูร้ บั ใบอนุญาตเป็นผูม้ อี าํ นาจสูงสุดในโรงเรียน
2) ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ หี น้าทีด่ แู ลและรับผิดชอบกิจการทัวไป
่ ดูแ ลงบประมาณของ
โรงเรียนและดูแลปกครองครูใหญ่ ครู นักเรียนและพนักงานของโรงเรียน
3) ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบในด้านวิชาการของโรงเรียนและเป็นผูค้ วบคุม
ปกครองครูและนักเรียนของโรงเรียน
4) ซิสเตอร์และครูคาทอลิกเป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับการสอนคริสตศาส
นธรรม
การฟื้นฟูจติ ใจ จริยธรรมในโรงเรียน
5) ครูหวั หน้าฝา่ ยต่างๆ จะทําหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยฝา่ ยบริหารในตําแหน่งงานนัน้ ๆ ที่
จะปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบโดยขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารและความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
6) ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ป็นผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ ระสานงานกับฝา่ ยวิชาการ ดูแล
และพัฒนางานในกลุม่ สาระการเรียนรูข้ องตน
7) คณะครูจะเป็ นผูร้ ว่ มงานกับคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตามตําแหน่ง
หน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ งานของโรงเรียนจะได้ดาํ เนินไปด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน
หมวดที่ 2 ความประพฤติ วิ นัย จรรยามารยาทของครู
1) ครูพงึ ตระหนักว่าในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ บรมสังสอน
่
ครูตอ้ งประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ ี ตัง้ มันในคุ
่ ณธรรม เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณครู แสดงตนเป็นศาสนิกชนทีเ่ ชือ่ มันใน
่
ศาสนาของตน ครูคาทอลิกพึงดําเนินชีวติ คริสตชนทีด่ ี
2) ครูพงึ แต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ และถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
3) ครูพงึ ปฏิบตั ติ นตามระเบียบคุรสุ ภาว่าด้วยมารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี
ของครู พ.ศ. 2539
4) ครูพงึ ปฏิบตั ติ นต่อบุคคลอื่นโดยสุภาพเรียบร้อยไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอํานาจ
หน้าทีไ่ ม่วา่ ทางตรงทางอ้อมเพือ่ หาประโยชน์อนั มิชอบด้วยกฎหมาย
5) ครูพงึ ละเว้นจากการใช้อาํ นาจในทางทีผ่ ดิ ไม่วา่ จะเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น จัดหาสิง่ ของจําหน่ ายในโรงเรียน จัดทัศนศึกษา หรือเรีย่ ไรโดยไม่ได้รบั อนุญาต ลงโทษนักเรียน
โดยปรับเงินหรือบังคับให้เรียนพิเศษ
6) ครูจะไม่ยยุ งส่งเสริม หรือสนับสนุ นให้นกั เรียนเดินขบวนเรียกร้องหรือนัดหยุด
เรียนหรือก่อความไม่สงบต่อส่วนรวม
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7) ครูเป็นผูร้ จู้ กั ประหยัด และพึงอบรมสังสอนปลู
่
กฝงั นักเรียน ให้มนี สิ ยั ประหยัด
เช่นกัน
8) ครูตอ้ งวางตนให้เหมาะสม มีบคุ ลิกภาพของการเป็นครู ใช้วาจาทีส่ ภุ าพเพือ่ เป็ น
แบบอย่างแก่นกั เรียน
9) ครูพงึ สร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความเข้าใจระหว่างครู แบ่งปนั ประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถและความดีต่อกัน มีความจริงใจช่วยเหลือกันด้วยใจกว้าง
10) ครูพงึ ละเว้นพฤติกรรมทีไ่ ม่คคู่ วรกับศักดิ ์ศรีของครู ความประพฤติทถ่ี อื ว่าเป็น
ความผิดอาทิ เช่น กระด้างกระเดือ่ งต่อผูบ้ งั คับบัญชา เรียกร้องรางวัลหรือสิง่ ของจากผูป้ กครอง
นักเรียน ประพฤติผดิ ทางชูส้ าว เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสิง่
มึนเมา หรือเสพสิง่ เสพติด ประกอบอาชีพพิเศษทีไ่ ม่เหมาะสมกับฐานะของครู
หมวดที่ 3 หน้ าที่ครู
ก. หน้ าที่ครูในการปกครองนักเรียน
1) ครูทกุ คนมีหน้าทีอ่ บรมสังสอนนั
่
กเรียนให้มคี วามประพฤติเรียบร้อย มีมารยาท
ดีงาม มีความตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน ทัง้ ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินยั ของโรงเรียน และระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2) ครูทกุ คนมีหน้าทีร่ ว่ มกันในการดูแลนักเรียนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั อยูเ่ สมอ รักษา
ความเงียบในแถว ในขณะเดินเข้า-ออกห้องเรียนหรือไปปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ เช่น เข้าห้องประชุม
เป็นต้น
3) ครูทจ่ี ะเข้าสอนในคาบต่อไปหลังจากเวลาพักจะต้องดูแลให้นกั เรียนเข้าแถว
เรียบร้อยส่วนครูอ่นื ๆ ให้ประจําการอยูใ่ นทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
4) ครูผสู้ อนจะอนุ ญาตให้นกั เรียนทีข่ าดเรียนมาสาย เข้าห้องเรียนได้จะต้องมี
ใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครูฝา่ ยปกครองมาแสดง
5) ครูพงึ ให้ความสนใจนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีเ่ รียนดี
มีความสามารถพิเศษให้ดยี ง่ิ ขึน้
6) ครูพงึ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลให้ทราบสภาพของเด็ก เพือ่ การแก้ไข
ปรับปรุงและการพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน
7) ครูพงึ สํารวจเวลาเรียนของนักเรียนทุกครัง้ ทีเ่ ข้าสอน นักเรียนทีม่ าสาย ปว่ ย ลา
ขาด เป็นประจําให้ครูตดิ ตามผล และรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเพือ่ ดําเนินการช่วยเหลือ และ
แก้ไขต่อไป
8) ครูควรตรวจตรา มิให้นกั เรียนนําอาวุธ รูปภาพหรือหนังสือลามกเข้ามาใน
โรงเรียนหากพบนักเรียนคนใดฝา่ ฝืนให้สง่ ไปพบครูฝา่ ยปกครอง เพือ่ ดําเนินการต่อไป
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9) ครูควรเอาใจใส่นกั เรียนให้รกั ษาความสะอาดเรียบร้อยของสมุดทํางาน
ห้องเรียน บริเวณโรงเรียนและอนามัยทัวไปของโรงเรี
่
ยนเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
แต่งกายและทรงผม ให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน
10) ครูจะทิง้ ห้องเรียนให้นกั เรียนอยูต่ ามลําพัง โดยพลการโดยไม่มเี หตุจาํ เป็ น
ไม่ได้ เมือ่ ครูมธี รุ ะจําเป็ นไม่สามารถทําการสอนในชัวโมงนั
่
น้ ๆ ต้องแจ้งให้ผจู้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
หรือผูท้ ค่ี รูใหญ่มอบหมายให้รบั ผิดชอบได้ทราบ เพือ่ จัดครูสอนแทน
11) ครูจะไล่นกั เรียนออกจากน้องเรียนในขณะทําการสอนอยูไ่ ม่ได้ ในกรณีท่ี
นักเรียนทําผิดร้ายแรงหรือก่อความไม่สงบในห้องเรียน ให้สง่ นักเรียนไปพบผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
หรือครูฝา่ ยปกครอง
12) ครูทกุ คนความร่วมมือประสานงานกับทุกๆ ฝา่ ยเพือ่ การปกครองและอบรม
นักเรียนให้เกิดประสิทธิผลดียงิ่ ๆ ขึน้
13) ครูทท่ี าํ หน้าทีร่ กั ษาการณ์ พึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละไม่วา่ จะเป็นเวลา
เช้าก่อนเข้าเรียน ระหว่างพักน้อยและพักกลางวัน หรือเวลาหลังเลิกเรียนและบันทึกเหตุการณ์
ประจําวันทุกวัน
14) ในการลงโทษนักเรียน ให้ครูปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียน
ข. หน้ าที่ครูในการสอนและการทําเอกสาร
หน้ าที่ของครูประจําชัน้
1) ครูประจําชัน้ มีหน้าทีท่ าํ บัญชีเรียกชือ่ สมุดวัดผล สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
และเอกสารต่างๆ ให้เป็ นปจั จุบนั และส่งตามเวลาทีก่ าํ หนด
2) ตรวจสมุดทํางานของนักเรียนโดยสมํ่าเสมอ
3) ดูแลการเข้าแถวของนักเรียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน
4) ระหว่างการสอนจะต้องดูแลนักเรียนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ตามความเหมาะสม
5) ปลูกฝงั นักเรียนให้รจู้ กั ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับสถานทีข่ องโรงเรียน สมุดงาน การแต่งกาย ตลอดจนเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ ห็นสมควร
6) เข้าร่วมประชุมตามสายงานหรือตามกลุม่ หรือตามทีผ่ บู้ ริหารกําหนดทุกครัง้
7) คุมแถวในเวลาเช้า ส่วนในเวลาพักน้อยและพักกลางวัน ครูประจําวิชาเป็นผู้
คุมแถว
8) ปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างอันดีงามแก่นกั เรียน ทัง้ ในด้านความประพฤติ กิรยิ า
วาจาและการแต่งกาย
9) ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ มติของฝา่ ยบริหาร
10) จะต้องรายงานด่วนต่อผูบ้ ริหารโรงเรียน เมือ่ มีเหตุการณ์ทอ่ี าจเป็นภัย หรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียน ผูป้ กครองหรือโรงเรียน
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11) ในการทํางานวัดผลประจําภาคให้ครูทาํ งานเป็นกลุม่
12) เป็นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความประพฤติและระเบียบวินยั ของ
โรงเรียน

13) ร่วมมือและประสานกับหัวหน้าฝา่ ยรวมทัง้ หัวหน้าระดับอย่างใกล้ชดิ
14) ครูประจําชัน้ ติดตามและสอบถามนักเรียนทีม่ าสายหรือขาดเรียนว่าได้ขอ
อนุญาตถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
15) ครูประจําชัน้ บันทึกรายงานความประพฤติของนักเรียนในชัน้ นําส่งครูฝา่ ย
ปกครองทุกสิน้ เดือน
16) ครูประจําชัน้ ทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนและส่งให้ผปู้ กครอง ลงชือ่
รับทราบเป็ นประจําทุกครัง้ หลังการสอบทุกครัง้ โดยรายงานความประพฤติตามระเบียบการทีไ่ ด้วาง
ไว้แล้ว
หน้ าที่ครูหวั หน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1) รับนโยบายจากท่านผูบ้ ริหารและประสานด้านการเรียนการสอนกับฝา่ ยวิชาการ
2) แจ้งให้ครูในระดับทราบและถือปฏิบตั ิ ดูแลให้ครูในสังกัดปฏิบตั งิ านสอน หรือ
งานในหน้าทีข่ องโรงเรียนให้เป็ นไปตามเป้าหมายของสายงาน
3) ตรวจตรารับผิดชอบพฤติกรรมของนักเรียนในระดับของตน ทัง้ ในด้านการเรียน
การรักษาระเบียบวินยั และอื่นๆ ให้มพี ฒ
ั นาการตามความมุง่ หมายของการศึกษาในระดับนัน้ ๆ
4) ประสานงานในระดับตามหน้าทีข่ องหัวหน้ากลุม่ สาระต่างๆ ของโรงเรียน
5) จัดประชุมครูในกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ พือ่ ปรึกษาหารือและรับทราบงาน
6) จัดทําโครงการกิจกรรมของกลุม่ สาระการเรียนรู้
7) ประชุมครูในกลุม่ สาระทุกเดือนและตามทีร่ บั นโยบายจากฝา่ ยวิชาการ
8) งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหาร
หน้ าที่ของฝ่ ายทะเบียนและวัดผลรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ ายวัดผล
1) กําหนดหน้าทีแ่ ละดูแลเรือ่ งการสอบภาคปฏิบตั ิ
2) วิเคราะห์ขอ้ สอบรายวิชาของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
3) ประเมินผลการทํางานของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
4) จัดระบบงานในกลุม่ สาระการเรียนรู้ เพื่อรับข้อมูลและแก้ปญั หาต่างๆ
5) จัดนิเทศภายในกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับปญั หาด้านการเรียนการสอน
6) ประชุมร่วมกับฝา่ ยวิชาการเพือ่ การศึกษางาน และพัฒนางานร่วมกัน
7) ร่วมมือกับฝา่ ยวัดผลในการจัดทําข้อสอบ
8) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของกลุม่ สาระการเรียนรู้
9) งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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หน้ าที่ทวไปของครู
ั่
1) การวัดผลการเรียนของนักเรียน ทัง้ ตามวัตถุประสงค์ระหว่างภาค และปลาย
ภาคเป็นหน้าทีส่ าํ คัญยิง่ ในการทดสอบทุกครัง้ ครูพงึ ดูแล ตรวจ แก้ไข บันทึกการลงคะแนนให้
เป็นไปอย่างถูกต้องยุตธิ รรม เรียบร้อย และด้วยความรับผิดชอบ
2) ครูพงึ สํานึกว่าการสอนวิชาการเป็นหน้าทีส่ าํ คัญประการหนึ่งของครู ฉะนัน้ ครู
ต้องเตรียม การสอนทุกวันจากแผนการสอนทีไ่ ด้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ให้การบ้านแก่นกั เรียน
พอสมควรทุกวัน โดยคํานึงถึงวิชาอื่นๆ และวันหยุดด้วย ส่วนการตรวจและการแก้การบ้ านของ
นักเรียนต้องได้รบั การเอาใจใส่จากครูอย่างสมํ่าเสมอ
3) ครูพงึ ปฏิบตั ติ นขณะทําการสอนดังนี้
3.1) ให้ครูยนื ขณะทําการสอนและนังเมื
่ อ่ จําเป็นเท่านัน้
3.2) เมือ่ สังงานนั
่
กเรียนแล้วครูควรเดินตรวจเพื่อแก้ไขแนะนํา หรือชีแ้ จงให้แก่
นักเรียนทีย่ งั ไม่เข้าใจ
3.3) ครูพงึ ปกครองนักเรียนให้อยูใ่ นความสงบ ไม่ส่งเสียงอึกทึกในชัน้ เรียน
3.4) หลังจากการอธิบาย ครูพงึ จัดให้นกั เรียนมีงานทําอยูเ่ สมอ เพื่อฝึกทักษะ
การเรียนรู้ และยังช่วยรักษาระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนได้ดว้ ย
3.5) ครูพงึ ตรวจตราโต๊ะ ม้านังของนั
่
กเรียนอยูเ่ สมอ เพือ่ ป้องกันนักเรียนขีด
เขียนแกะหรือเจาะเล่น ซึง่ เป็ นการทําลายทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียน
4) ครูพงึ ละเว้นการสูบบุห รี่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ อ่านหนังสือพิมพ์ การใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร
หรือทํางานส่วนตัวขณะทีท่ าํ การสอนโดยเด็ดขาด
5) เมือ่ ว่างจากการสอน ครูพงึ อยูท่ ห่ี อ้ งพักครู เตรียมการสอน ตรวจแก้สมุดทํางาน
นักเรียน หรือทํางานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6) ห้องพักครูเป็ นห้องทีท่ าํ งานส่วนรวมของคณะครูขณะว่างจากการสอน ฉะนัน้ ครู
พึงพยายามรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องพัก โดยละเว้นจากการสนทนาด้วยเสียงอั นดัง
7) ครูพงึ ให้ความช่วยเหลือเพือ่ นครูดว้ ยกัน ขณะว่างจากการสอนและมีหน้าทีเ่ ข้า
สอนแทน ทีค่ รูขาด ตามทีค่ รูใหญ่หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเห็นสมควร
8) ครูพงึ สนใจ พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ ความสามารถ รวมทัง้ มีเทคนิคในการสอน
เพือ่ ให้การสอนของตนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้
9) ครูพงึ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเต็มความสามารถ
9.1) ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนทีน่ อกเหนือจากการสอน เช่น การช่วยงาน
โรงเรียนในวันหยุด
9.2) เข้ารับการอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทําหน้าที่
9.3) เข้าร่วมประชุมการสัมมนาและกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัง้

34
สรุปได้วา่ ระเบียบปฏิบตั ิ และหน้าทีข่ องบุคลากร ถือได้วา่ เป็นกรอบ และทิศทาง
ทีบ่ คุ ลากรจะต้องยึดถือเป็ นกฎระเบียบ กติกา ทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างดี เคร่งครัด เพือ่ จะสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ าํ หนด และเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
(คูม่ อื ครู-นักเรียน ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ . 2555: 44-49)
1.5 วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนในเครือคณะภคิ นีพระหฤทัยฯ
โรงเรียนในเครือคณะฯ ได้สร้างวัฒนธรรมทีแ่ ข็งแกร่ง ซึง่ มีองค์ประกอบพืน้ ฐานของ
วัฒนธรรมองค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ค่านิยม บุคคลสําคัญ พิธแี ละงานพิธ ี และเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม สิง่ เหล่านี้เป็ นรูปแบบของการแบ่งปนั แนวความคิด ความเชือ่ ค่านิยมและพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์กร ซึง่ แต่ละคนได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ปแนวทางเดียวกัน จากนัน้ นําไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปญั หาทัง้ ภายในและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เมือ่ แนวคิด
ทีใ่ ช้นําความสําเร็จมาสู่องค์กร สมาชิกจะยอมรับแนวคิดนัน้ ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องและเผยแพร่ไปทัว่
องค์กร รวมถึงถ่ายทอดไปยังสมาชิกใหม่ดว้ ย ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมสําคัญของโรงเรียนในเครือคณะฯ
โรงเรียนในเครือคณะจะจัดกิจกรรมพิเศษในวันครบรอบโอกาสสําคัญของโรงเรียนทุกปี
การศึกษา เช่น โอกาสวันสมโภชพระหฤทัย เป็นวันระลึกถึงองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ถือเป็ นวันฉลองคณะ ทุกโรงเรียนในเครือคณะฯ จึงจัดขึน้ เพื่อระลึกถึง
และร่วมฉลอง วันครบรอบวันมรณะของบาทหลวงปีโอ เพื่อแสดงความกตัญ�ูต่อผูก้ ่อตัง้ คณะฯ ให้
เป็นกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนในเครือคณะฯ วันครบรอบวันมรณะคุณแม่เซราฟิมมหาธิการิณี
คนแรกของคณะ และวันคริสต์มาส เป็ นต้น เมือ่ ถึงโอกาสครบรอบวันสําคัญทางโรงเรียนทุกแห่งจะ
จัดพิธกี รรมทางศาสนา คือ มีพธิ มี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ วจนพิธกี รรม การถวายเกียรติแด่พระรูป
ด้วยการแห่พระรูป ถวายช่อดอกไม้ ภายในโรงเรียน และกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตอิ งค์
อุปถัมภ์ของคณะฯ ผูก้ ่อตัง้ คณะฯ ผูป้ กครองคณะฯ ซึง่ เป็นบุคคลสําคัญของคณะฯ ทัง้ สิน้ เพื่อให้
ความรูค้ วามเข้าใจ และอีกทัง้ เป็ นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทีด่ งี ามในเรือ่ งความเคารพ ศรัทธา
และความกตัญ�ูต่อผูม้ พี ระคุณ บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนคณะฯ จะให้ความเคารพนับถือ
กราบไหว้ และแสดงออกด้วยการสวดภาวนา ทําความเคารพ บ้างก็มกี ารนําพวงมาลัย ดอกไม้มา
ถวาย พระรูปและรูปบุคคลดังกล่าว เพื่อวอนขอพรเสมอ
2. ระเบียบปฏิบตั ขิ องโรงเรียนในเครือคณะฯ
ระเบียบปฏิบตั เิ ป็ นข้อตกลงเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ร่วมกันของบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะฯ
ในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้ทกุ คนรับทราบกฎกติกาการอยูร่ ว่ มกันและประพฤติตนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และภารกิจ ทีผ่ บู้ ริหารกําหนดไว้ อันจะนํามาซึง่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
โรงเรียน ระเบียบปฏิบตั จิ ะเป็ นแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรโรงเรียนในเครือคณะฯ
มุง่ มันต่
่ อการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนอย่างดีทส่ี ดุ สามารถแบ่งระเบียบปฏิบตั ขิ องบุคลากรโรงเรียน

35
ในเครือคณะฯ เช่น การคัดเลือกบุคลากร การอบรมพัฒนา การตักเตือนและการลงโทษ การเลือ่ น
ตําแหน่ง การประเมินผลการทํางาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพ้นจากงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) การคัดเลือกบุคลากร พบว่า การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดํารงตําแหน่งต่างๆ ใน
โรงเรียน มีความแตกต่างกัน ในระดับผูบ้ ริหารโรงเรียน คณะภคินพี ระหฤทัยฯ จะคัดเลือกและ
แต่งตัง้ ภคินผี ทู้ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ทําหน้าทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะ ก่อนดํารงตําแหน่ง ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ภคินตี อ้ งผ่านกระบวนการอบรมก่อนเป็นภคินใี นขัน้ พืน้ ฐานก่อน ต่อจากนัน้ ผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถทีจ่ ะทําห น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมให้ศกึ ษาต่อเฉพาะ
ทางด้านการศึกษา เช่น ด้านหลักสูตรการสอน การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และด้านเทคโนโลยี และมีความรูด้ า้ นเทววิทยาควบคูไ่ ปด้วย อีกทัง้ ต้องเรียนรูแ้ นวทางการรักษา
เอกลักษณ์ และเป้าหมายก ารดําเนินงานของโรงเรียนเครือคณะฯ ด้วย ในปจั จุบนั ผูท้ จ่ี ะดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ริหารโรงเรียนนัน้ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารอีกด้วย
ในด้านการคัดเลือกบุคลากรครูเข้ามาทํางาน ผูบ้ ริหารจะทําการวางแผนอัตราครูทต่ี อ้ งการในแต่ละปี
เปิดรับสมัคร ผูส้ มัครต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบสอนวิชานัน้ ๆ ทดลองงาน
ผูบ้ ริหารจะพิจารณาคุณธรรม สังเกตพฤติกรรมหลังจากรับเข้ามาทดลองงาน สําหรับเจ้าหน้าที่
พีเ่ ลีย้ งและพนักงาน ก็มรี ะบบคัดเลือกคล้ายคลึงกัน การคัดเลือกนักเรียน เช่นกัน นักเรียนจะต้องทํา
การสมัคร ทําการทดสอบข้อเขียนความรูท้ วไป
ั ่ เฉพาะด้าน และสอบสัมภาษณ์ เช่นเดียวกัน
2.2) การอบรมพัฒนา บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนในเครือคณะฯ พบว่า โรงเรียนใน
เครือคณะฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายและคุณลักษณะพึงประสงค์
ของแต่ละโรงเรียน และได้ขยายการให้การอบรมพัฒนาความรูค้ วามสามารถเฉพาะด้านไปยัง
เจ้าหน้าที่ พีเ่ ลีย้ ง และพนักงาน โดยเน้นการส่งเสริมให้ได้รบั การอบรมด้านวิชาการ สนับสนุนให้
ทุกคนได้ศกึ ษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล ให้การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การอบรม
เรือ่ งการทํางานเป็ นทีม เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ีในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื และเพือ่ ความเป็น
หนึ่งเดียวกับบุคลากรทุกระดับ ซึง่ ในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือคณะฯ จะนํามาจัดร่วมกัน
ในประเด็นทีห่ ลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมปจั จุบนั
2.3) การตักเตือนและการลงโทษ จะเป็นในลักษณะเมือ่ พบว่าบุคลากรกระทําผิด
ผูบ้ ริหารจะทําการตักเตือนและทําลายลักษณ์อกั ษรสองครัง้ เมือ่ ทําผิดครัง้ ทีส่ าม จะมีการทําทัณฑ์บน
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และหากกระทําผิดอีกครัง้ จะให้พน้ จากโรงเรียน
2.4) การเลือ่ นตําแหน่ ง บุคลากรทุกคนมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะได้รบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่งทุกปี
การศึกษา โดยบุคลากรระดับครูจะไม่มกี าํ หนดระดับชัน้ แบบราชการ จะได้รบั มอบหมายหน้าทีต่ าม
วุฒกิ ารศึกษาและความสามารถเป็ นรายบุคคล เมือ่ ผ่านการอบรมเป็นทีย่ อมรับของเพือ่ นร่วมงาน
มีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนตําแหน่ง เพือ่ นร่วมงานจะเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสม ผูไ้ ด้
คะแนนเสียงมากทีส่ ดุ จะได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริหารเพือ่ แต่งตัง้ เป็นครูหวั หน้าฝา่ ยหรือหัวหน้า
ระดับ สําหรับบุคลากระดับเจ้าหน้าทีแ่ ละพีเ่ ลีย้ ง ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของผูบ้ ริหาร
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2.5) การประเมินผลการทํางาน ขัน้ ตอนประเมินผลการทํางานของบุคลากร ประกอบไป
ด้วยการประเมินตนเองส่งกับหัวหน้าระดับ จากนัน้ หัวหน้าประเมินลูกน้องของตน และนําส่งผูบ้ ริหาร
พิจารณาเพือ่ เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการทํางานของครู พิจารณาเพิม่ ค่าตอบแทนและการเลือ่ น
ตําแหน่ ง
2.6) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของบุคลากรระดับครูแต่ละเดือนเป็นไปตามข้อกําหนด
จากคุรสุ ภาฯ ส่วนสวัสดิการทีโ่ รงเรียนในเครือคณะฯ จัดให้บคุ ลากรมีหลายรายการ เช่น เงินพิเศษ
ช่วยค่าครองชีพ กองทุนเงินสะสมครู กองทุนช่วยครู การประกันอุบตั เิ หตุ ค่ารักษาพยาบาลจาก
โรงเรียนครู เงินค่าทํางานล่วงเวลา เบีย้ ขยัน เงิ
นโบนัส เงินพิเศษอื่นๆ อีกตามวาระสําคัญ ทองรูปพรรณ
โอกาสทํางานนานปี อาหารเทีย่ ง เงิน สะสม สําหรับเจ้าหน้าทีพ่ เ่ี ลีย้ งจะไม่มกี ารประกันอุบตั เิ หตุ แต่
ทางโรงเรียนจะทําประกันสังคมให้ การให้โล่ครูดเี ด่นโรงเรียนในเครือฯ และครูดศี รีพระหฤทัย เป็น
เวลาทุกปี
2.7) การพ้นจากโรงเรียน เมือ่ สัญญาจ้างสิน้ สุดลง เมือ่ ครูถงึ แก่กรรมได้รบั อนุ ญาตให้
ลาออกโดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารล่วงหน้า 1 เดือน และเมือ่ โรงเรียนบอกเลิกสัญญาจ้างโรงเรียนจะปฏิบตั ิ
ตามสัญญาว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางานของครูใหญ่และ
ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526
3. สภาพแวดล้อม การตกแต่งอาคารเรียน ของโรงเรียนในเครือคณะฯ
มีการสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ตามความต้องการใช้งานในด้านประกอบการเรียน
การสอน การตัง้ ชือ่ ของอาคารสถานทีภ่ ายในโรงเรียน ส่วนมากตัง้ ชือ่ ตามบุคคลทีม่ าทําพิธเี ปิดหรือ
ตามเหตุการณ์เด่นทีเ่ กิดขึน้ ในปีทท่ี าํ พิธเี ปิดอาคารอย่างเป็นทางการ หรือตามชือ่ บุคคลสําคัญของ
คณะฯ สําหรับสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ร่มรืน่ อากาศถ่ายเท สะอาด และจัดให้มบี รรยากาศของ
ความเป็ นโรงเรียนคาทอลิก และแสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฯ เช่น จัดตัง้ รูปพระหฤทัย
รูปพระนางมารี รูปภาพ มีการติดป้ายข้อความเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม และข้อคิดจากพระคัมภีร์
ภายในโรงเรียน เพือ่ จะได้ชว่ ยให้บคุ ลากรทีเ่ ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนซึมซับค่านิยมการ
ดําเนินชีวติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมผ่านทางสือ่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ ร่วมกับการอบรมสังสอน
่
ในโรงเรียน
4. เครือ่ งแต่งกายของบุคลากรโรงเรียนในเครือคณะฯ ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ
เคยกําหนดให้บคุ ลากรต่างกายเหมือนกันทุกโรงเรียน แต่ปจั จุบนั ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ
ได้กาํ หนดรูปแบบการแต่งกายของบุคลากรในโรงเรียนแตกต่างกันตามความเหมาะสม สําหรับ
เครือ่ งแบบนักเรียนนัน้ กําหนดให้เป็ นเครือ่ งแบบของโรงเรียนในเครือคณะฯ
5. ด้านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในเครือคณะฯ มีเว็บไซด์ของทุกโรงเรียน มีการลิงค์
ข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซด์ของแต่ละโรงเรียน เพือ่ ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารและเข้าชมเว็บไซด์ของโรงเรียนในเครือฯ ได้อย่างทัวถึ
่ งกัน
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สรุปได้วา่ ความเป็ นโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ นอกจากบรรดาผูน้ ําของ
โรงเรียนในเครือคณะฯ จะเป็ นผูน้ ําและผูส้ ร้างแรงบันดาลใจให้กบั บุคลากรในโรงเรียนแล้ว ยังมี
วัฒนธรรมองค์กร ทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือช่วยให้โรงเรียนในเครือคณะฯ เกิดความเป็นเอกภาพ และความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีด่ งึ ดูดและเป็นแรงจูงใจให้บคุ ลากรทุกคนทํางานอย่างเต็มทีแ่ ละเต็มใจ
ทีจ่ ะอยูก่ บั องค์กรต่อไป

2. หลักการแนวคิ ดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2.1 ความหมายของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็ นกระบวนการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติภายในตัวบุคคลระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างกลุ่ม ทีม่ คี วามแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ซึง่ ความแตกต่างเหล่านี้ จะนําไปสู่
ความขัดแย้งในองค์การได้ โดยมีนกั บริหาร นักการศึกษา และนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของความคัดแย้งไว้ดงั นี้
หนังสือ Webster’s New Collegiate Dictionary อธิบายความหมายของ “ความขัดแย้ง”
(Conflict) ไว้วา่ ความขัดแย้งเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการแข่งขันหรือคัดค้านกัน เป็นการกระทําทีม่ ี
ลักษณะเป็ นศัตรูหรือเป็ นปรปกั ษ์ต่อกัน เนื่องจากมีความเห็น ความสนใจ ความต้องการหรือความ
ปรารถนาไม่ตรงกัน (ชูชาติ จันทร์แก้ว. 2550: 7)
ราวัน และรูบนิ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ . 2534: 10-11; อ้างอิงจาก Ravan; & Rubin.
1976: 433) กล่าวว่า ความขัดแย้งหมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดมุง่ หมาย
หรือวิธกี ารหรือทัง้ สองอย่าง แต่เป็ นการพึง่ พาอาศัยกันในทางลบอาจกล่าวอย่างกว้างๆ ได้วา่ ความ
ขัดแย้งหมายถึงการทีแ่ ต่ละฝา่ ยไปด้วยกันไม่ได้ในเรือ่ งเกีย่ วกับความต้องการไม่วา่ จะเป็นความ
ต้องการจริงๆ หรือศักยภาพทีจ่ ะเกิดความต้องการ
จุง และแมกกินสัน (ธนวรรณ เกิดนาวี . 2549: 21; อ้างอิงจาก Chung; & Magginson.
1981: 252) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็ นการต่อสูร้ ะหว่างผูท้ ไ่ี ม่ลงรอยกัน ในเรือ่ งความต้องการ
ความคิดผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบเป้าหมายทีไ่ ม่ได้รบั
ความพอใจ
นิวแมน และบรูล (นพปฎล บรรณทอง. 2547: 18; อ้างอิงจาก Pnueman; & Bruehl.
1982: 3) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็ นสภาพการทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีสองฝา่ ยหรือมากกว่าสองฝา่ ยทีต่ อ้ ง
ทํางานโดยพึง่ พาอาศัยกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั มีความเห็นทีไ่ ปด้วยกันไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกัน
บราวน์ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 10 -11; อ้างอิงจาก Brown. 1983: 4–5) กล่าวว่า
ความขัดแย้งเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่ลงรอยกันหรือพฤติกรรมทีไ่ ปด้วยกันไม่ได้ ระหว่างฝา่ ยต่าง ๆ ทีม่ ี
ความสนใจแตกต่างกัน พฤติกรรมทีไ่ ปด้วยกันไม่ได้ ในทีน่ ้หี มายถึงการกระทําของฝา่ ยหนึ่งทีต่ งั ้ ใจ
ไปยับยัง้ สกัดกัน้ หรือสร้างความคับข้องใจให้แก่อกี ฝา่ ยหนึ่ง
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มาร์ช และไซมอน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์.2534: 10-11; อ้างอิงจาก March; & Simon.
1985: 112) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็ นความล้มเหลวของกลไกขัน้ พืน้ ฐานในการตัดสินใจของบุคคล
ทีม่ ปี ระสบการณ์ต่างกันในการเลือกกระทําสิง่ ต่าง ๆ ความขัดแย้งเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลจะต้องตัดสินใจ
ดังนัน้ ความขัดแย้งต่อตนเองก็คอื ความขัดแย้งในการตัดสินใจของตนเองนันเอง
่
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson; & Johnson. 1987: 15) กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง
การทีก่ จิ กรรมหนึ่งเกิดขึน้ ในลักษณะทีข่ ดั แย้ง ขัดขวาง กีดกัน หรือรบกวนต่ออีกกิจกรรมหนึ่ง หรือ
ทําให้กจิ กรรมนัน้ เสียหาย ดําเนินไปโดยยาก หรือมีผลน้อยลงในทางใดทางหนึ่ง
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 50) ได้ให้ความหมายของคําว่า
“ขัดแย้ง”ว่า หมายถึง “การไม่ลงรอยกัน” คําว่า “ขัด” หมายถึง ไม่ทาํ ตาม ฝา่ ฝืน ขืนไว้ คําว่า “แย้ง”
หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความขัดแย้งประกอบด้วย
ทัง้ อาการขัดแย้งและแย้ง นอกจากจะไม่ทาํ ตามกันแล้วยังต้านทานเอาไว้ดว้ ย
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2540: 317) กล่าวว่า “ความขัดแย้งของบุคคลเกิดจากการทีบ่ ุคคล
ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทัง้ ทีก่ ารเลือกนัน้ อาจเต็มใจหรือไม่กต็ าม และการเลือกนัน้ ไป
ขัดขวางหรือสกัดกัน้ การกระทําของอีกฝา่ ยหนึ่งในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย”
สมยศ นาวีการ (2540: 772) กล่าวว่า “ความขัดแย้งเป็นรูปแบบทางการปฏิสงั สรรค์
ร่วมกันทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ พยายามทีจ่ ะผลักดันฝา่ ยตรงกันข้ามให้สญ
ู หายหรือทําให้หมดประสิทธิผล
เช่น การทําสงครามเพือ่ ทําลายล้างฝา่ ยตรงกันข้าม เป็ นต้น
สุดา เทียบจัตุรสั (2541: 321) ให้ความหมายของความขัดแย้งว่า “เป็นกระบวนการ
ซึง่ เริม่ ขึน้ เมือ่ ฝา่ ยหนึ่งรับรูว้ ่าอีกฝา่ ยหนึ่งทําให้เกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ พอใจ หรือหมายถึง ความ
แตกต่างกันด้านความคิดระหว่างสองฝา่ ยขึน้ ไป โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านความคิด
เกีย่ วกับการค้นหาเป้าหมาย ซึง่ รวมถึงช่วงกว้างของความขัดแย้ง เพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ความแตกต่างในการหาข้อเท็จจริง การตกลงกันไม่ได้”
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2542: 12) กล่าวว่า “ความขัดแย้ง หมายถึง สภาพการณ์ทท่ี าํ ให้
เกิดความคับข้องใจกันและตกอยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่สามารถจะตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุตอิ นั เป็นทีพ่ อใจ
ของทัง้ สองฝา่ ยได้”
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา (2542: 141) ได้กล่าวถึงความขัดแย้ง (Conflict) ว่า คือสภาพของ
ความไม่ราบรืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ ในตัวบุคคล ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการ
หรือผลประโยชน์ขดั แย้งกัน และไม่สามารถตัดสินใจ หรือหาข้อตกลงร่วมกันได้ สําหรับความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การก็คอื สภาพของความไม่เห็นพ้องต้องกันระหว่างสมาชิก หรือกลุ่มขององค์การ
ตัง้ แต่สองคนหรือมากกว่า ซึง่ มีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดร่วมกัน
หรือในกิจการงานต่าง ๆ ทีส่ มาชิกมีความแตกต่างกันทางด้านสถานภาพ ทัศนคติเป้าหมาย ค่านิยม
หรือการรับรู้ ดังนัน้ สมาชิกขององค์การทีไ่ ม่เห็นพ้องต้องกันก็จะแสดงทรรศนะของพวกเขาให้
เด่นชัดกว่าของบุคคลอื่น
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อารี หลวงนา (2542: 720-721) กล่าวว่า ความขัดแย้งขององค์การ คือ ความไม่เห็นพ้อง
ต้องกันระหว่างสมาชิกหรือกลุ่มขององค์การสองคนหรือมากกว่า เกิดขึน้ จากข้อเท็จจริงเกีย่ วกับว่า
พวกเขาต้องมีส่วนร่วมในทรัพยากรทีจ่ าํ กัดหรืองานต่าง ๆ และหรือพวกเขามีความแตกต่างทีไ่ ม่เห็น
พ้องต้องกันจะพยายามแสดงทัศนะของพวกเขาให้เด่นกว่าบุคคลอื่น
ทองใบ สุดชารี (2543: 232) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งว่า หมายถึง สภาพการณ์ทเ่ี กิดความ
คับข้องใจ (Frustration) ของกลุ่ม ของแผนก หรือฝา่ ยต่าง ๆ ในองค์การ และนําไปสู่ความไม่เห็น
พ้องต้องกัน (Disagreement) ในเป้าหมาย วิธกี ารทํางาน หรือผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกลุ่ม
แผนก หรือฝา่ ยต่างๆ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การทัง้ ในทางบวก หรือทางลบก็ได้
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 158) กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่เห็น
ด้วยระหว่างบุคคลตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไป หรือกลุ่มบุคคล เกิดขึน้ จากความจริงทีว่ า่ เขาต้องแบ่งสัน
ปนั ส่วนทรัพยากรต่าง ๆ หรือกิจกรรมการทํางาน หรือเกิดจากความแตกต่างในฐานะตํา แหน่ ง
เป้าหมายคุณค่า และการรับรู้
สุนนั ทา เลาหนันท์ (2544: 212) ได้สรุปความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า ความขัดแย้ง
เป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มทีแ่ สดงออกแบบเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อกันซึง่ สืบเนื่องมาจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัง้ แต่สองกลุ่มขึน้ ไป
สรุปได้วา่ ความหมายของความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น หมายถึง การเกิดสภาวะ
ความคับข้องใจ ไม่เห็นพ้องต้องกัน และไม่เข้าใจกัน ระหว่างสมาชิก หรือกลุ่มขององค์การสองคน
หรือมากกว่า ซึง่ เกิดขึน้ จากการทีต่ ่างฝา่ ยต่างจะต้องมีสว่ นร่วมในทรัพยากรทีม่ จี าํ กัด หรือการมี
ความแตกต่างกันในด้านสถานภาพ เป้าหมาย ค่านิยม การรับรู้ ทัศนคติ ความต้องการ และความ
เชือ่ แต่ตอ้ งติดต่อกันทํางานด้วยกันหรืออยูร่ วมกันในสังคมเดียวกัน โดยทีค่ วามแตกต่างเหล่านัน้ ทํา
ให้เกิดความขัดแย้งหรือไปด้วยกันไม่ได้
2.2 แนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ยวกับความขัดแย้ง
แนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้งได้พฒ
ั นามาจากอดีตถึงปจั จุบนั แนวความคิดเดิมทียอมรับ
ว่าเป็นแบบฉบับ หรือเป็ นแนวความคิดชัน้ คลาสสิก (Classic) ได้แก่ แนวความคิดของมากซ์ (Marx)
เวเบอร์ (Weber) ซิมเมล (Simmel) และมอสคา (Mosca) ในระยะหลังได้มผี รู้ บั มรดกแนวคิดของซิ
มเมล และได้พฒ
ั นาแนวคิดนี้ออกไปอีกได้แก่ แนวคิดของโคเซอร์ (Coser) และแคพโลว์ (Caplow)
ได้เสนอแนวคิดทีน่ ่ าสนใจไว้ดงั นี้ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 29)
1. แนวความคิดของคาร์ล มากซ์ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 29; อ้างอิงจาก Karl
Marx. 1904) สรุปเป็ นข้อความสัน้ ๆ ได้ดงั นี้
1.1 ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ทางสังคมและลักษณะอันเป็นระบบ แต่ความสัมพันธ์น้กี ็
เต็มไปด้วยความสนใจทีข่ ดั แย้งกันอยูใ่ นตัว
1.2 ข้อเท็จจริงนี้แสดงว่าระบบสังคมต่างเป็นตัว จ่ายการขัดแย้งอย่างมีระบบ
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1.3 ดังนัน้ การขัดแย้งจึงเป็ นลักษณะทีห่ ลีกไม่ได้และมีอยูด่ าษดื่นในระบบสังคม
1.4 การขัดแย้งเช่นนัน้ มักแสดงออกมาเป็นความสนใจทีต่ รงข้ามกันของคนสองพวก
1.5 การขัดแย้งกันมักเกิดจากการแบ่งปนั สิง่ ของทีห่ ายากทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุด คือ อํานาจ
1.6 การขัดแย้งเป็ นแหล่งทีส่ าํ คัญของการเปลีย่ นแปลงในระบบสังคม
2. แนวคิดของ แม็ก เวเบอร์(เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 30; อ้างอิงจาก Max Webber.
1968) เกีย่ วกับความขัดแย้งในสังคมมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 ความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในสังคมไม่มสี งั คมใด
จะพ้นไปจากการแตกแยกและการเปลีย่ นแปลง
2.2 ในสังคมใด ๆ ก็ตาม กลุ่มของบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีอํานาจไม่เท่ากัน
2.3 ผูม้ อี าํ นาจจะใช้กฎและการบังคับเพือ่ สร้างระเบียบทางสังคม
2.4 โครงสร้างของสังคมและแนวปฏิบตั ใิ นสังคมถูกกําหนดขึน้ โดยมีผมู้ อี ํานาจ
2.5 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทําให้เกิดการแตกแยกในกลุม่ ของผูม้ อี าํ นาจมากกว่า
ในกลุม่ ของผูไ้ ม่มอี าํ นาจ ผูม้ อี าํ นาจจะพยายามรักษาสถานภาพเดิม (Status Quo) และต่อต้านการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะทําให้ตนเองถูกลดอํานาจลง
2.6 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมเกิดขึน้ จากผลการกระทําของบุคคลทีจ่ ะได้ประโยชน์
จากการเปลีย่ นแปลง ถ้าหากผูม้ อี าํ นาจเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงจะส่งเสริมให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงโดยเร็ว
2.7 การใช้อาํ นาจมีประสิทธิภาพหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สามารถควบคุมเงือ่ นไข3 ประการ คือ
2.7.1 การออกกฎ ระเบียบ ซึง่ จะพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของตน
2.7.2 การลงโทษ และใช้การควบคุมนี้พทิ กั ษ์ประโยชน์ตน
2.7.3 เครือ่ งมือทีเ่ ผยแพร่อุดมการณ์ และการสื่อสารทัง้ หลาย
3. แนวคิดของซิมเมล (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 31; อ้างอิงจาก Simmel. 1955)
มีพน้ื ฐานจากความเชือ่ ทีว่ า่ ความขัดแย้งระหว่างสองฝา่ ยแสดงให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์
ของทัง้ สองฝา่ ยนัน้ ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการมีความรูส้ กึ เข้าข้างตนเองมากกว่าเข้าข้างฝา่ ยอื่น
ความรูส้ กึ อาจเป็ นความมุง่ ร้าย โกรธ เกลียด หรือ อิจฉา ซึง่ โดยมากเกิดขึน้ เพราะพฤติกรรม หรือ
คุณลักษณะทางสังคมของแต่ละฝา่ ยมีความสําคัญเหนืออีกฝา่ ยหนึ่ง ไม่มอี งค์การใดหรือบุคคลใดจะ
หนีพน้ จากความขัดแย้งไปได้ ความขัดแย้งมักจะชักนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางสังคม
มีแนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้ง ทีส่ าํ คัญๆ คือ
3.1 ความขัดแย้งทําให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุ่ม ความขัดแย้งกับกลุ่ม
ภายนอกจะทําให้เกิดการรวมตัวกันภายในกลุม่ ความขัดแย้งกับกลุม่ ภายนอกจะบังคับให้กลุม่ มี
การประสานงานทีด่ แี ละมีผนู้ ําเกิดขึน้ นอกจากนัน้ ยัง ช่วยให้กลุ่มสร้างขอบเขตของกลุ่มช่วยลด
ความเบีย่ งเบนหรือบาดหมางภายในกลุม่ ช่วยจัดระบบและประสานทรัพยากรทางสังคมใหม่ และ
ช่วยสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ชนิดใหม่กบั ฝา่ ยตรงข้าม
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3.2 ความกลมเกลียวภายในกลุ่มเป็ นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง หากทัง้ สองฝา่ ยมีความ
กลมเกลียวกันมาก เช่น คูส่ มรส หุน้ ส่วน มักจะมีประสบการณ์เกีย่ วกับความขัดแย้ ง ความจริงนัน้
ความขัดแย้งเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดเรือ้ รังในความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ ใดๆ เพราะต่างฝา่ ยต่างมีอทิ ธิพลต่อกันใน
ชีวติ ถ้าความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อกันเป็ นความสัมพันธ์ทไ่ี ม่ใกล้ชดิ ความขัดแย้งอาจไม่เกิดขึน้ ก็ได้
3.3 ความกลมเกลียวระหว่างกลุ่มเป็ นเหตุให้เกิดการขัด แย้ง เมือ่ กลุ่มสองกลุ่มทีม่ ี
ความกลมเกลียวผูกพันกันอย่างดีแบบใดแบบหนึ่ง เช่น มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์รว่ มกัน
ใช้ภาษาพูดเดียวกัน อยูใ่ นท้องถิน่ เดียวกัน มาจากท้องถิน่ เดียวกัน หรือคล้ายกันทาง วัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ หรือแนวคิดทางการเมือง อาจเกิดความขัดแย้งทีร่ นุ แรงขึน้ ได้
3.4 ความขัดแย้งและโครงสร้างของกลุ่มซิมเมล ได้อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัดแย้งกับโครงสร้างของกลุ่ม ดังนี้
3.4.1 ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ เกิดจากการพัฒนาองค์การ และความซับซ้อนของ
องค์การ เมือ่ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมากขึน้ แต่ละกลุ่ม จะบริหารงานแบบรวมอํานาจเพือ่ ให้เกิด
ความสําเร็จในการแข่งขันและการรวมอํานาจของฝา่ ยหนึ่งจะบังคับฝา่ ยตรงข้ามให้รวมอํานาจด้วย
3.4.2 แต่ละฝา่ ยทีม่ คี วามขัดแย้งกัน มีแนวโน้มจะผูกติดแน่นและขาดความอดทน
สมาชิกของกลุ่มจะทนไม่ได้ถา้ มีสมาชิกของกลุ่มประพฤติ ปฏิบตั ิ แตกต่างไปจากความคาด
หวังของกลุม่ เพราะถือว่าเป็ นการทําลายความกลมเกลียวของกลุม่ ในกรณีทค่ี วามขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มรุนแรงขึน้ สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนออกไปจากแนวปฏิบตั ขิ องกลุ่มย่อยไม่ได้
4. แนวคิดของมอสคา (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 33; อ้างอิงจาก Mosca. 1939: 3)
เชื่อว่า ความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างกลุ่มกับ
กลุม่ เป็นของปกติทเ่ี กิดขึน้ โดยธรรมชาติ และไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ในการดํารงชีวติ ในสังคมแม้จะ
สามารถขจัดความขัดแย้งลงได้บา้ ง แต่มอสคาก็เห็นว่า ไม่มคี วามจําเป็นต้องทํา เช่นนัน้ เพราะ
ความขัดแย้งเป็ นสิง่ ทีจ่ ะขาดไม่ได้ ในการสร้างความก้าวหน้า ความเป็นระเบียบของสังคมและ
เสรีภาพทางการเมือง
5. แนวคิดของล็อควูด้ (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2538: 56-60; อ้างอิงจาก Lockwood. n.d.)
วิจารณ์การขัดแย้งว่า เป็ นพฤติกรรมเสียระเบียบความเป็นจริงสิง่ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวติ ของ
สังคมมนุ ษย์เท่าๆ กัน มีกลไกบางอย่างในสังคมทีท่ าํ ให้เกิดการขัดแย้งเกิดขึน้ อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่พน้ เช่น
5.1 การทีบ่ คุ คลมีอาํ นาจไม่เท่ากัน ทําให้คนมีอาํ นาจมากถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูม้ ี
อํานาจน้อย ทําให้เป็ นแหล่งทีม่ าของความตึงเครียด และการขัดแย้งในสังคม
5.2 การทีส่ งั คมมักมีของหายากอยูอ่ ย่างจํากัด เป็นเหตุให้ตอ้ งมีการต่อสูด้ น้ิ รน เพือ่ ให้
ได้ส่วนแบ่งจากของทีม่ อี ยูจ่ าํ กัดนัน้
5.3 ในสังคมมักมีกลุ่มต่างๆ ทีม่ เี ป้าหมายไม่เหมือนกันกลุ่มเหล่านัน้ จึงต้องแข่งขันช่วงชิง
กันบรรลุเป้าหมายนัน้ อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการกระทบกระทังระหว่
่
างกลุม่ ได้
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6. ทฤษฎีการขัดแย้งของ ดาห์เรนดอร์ฟ ดังนี(สั
้ ญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2538: 56; อ้างอิงจาก
Dahrendorp. n.d.)
6.1 การขัดแย้งมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ หากสมาชิกของกลุ่มรูแ้ น่ ว่าผลประโยชน์ของตน
คืออะไร และสามารถรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้อนเพือ่ มุง่ ผลประโยชน์นนั ้
6.2 ความขัดแย้งจะเข้มข้นหากเงือ่ นไขทางเทคนิค เงือ่ นไขทางการเมือง และเงือ่ นไข
ทางสังคมในการรวมกลุม่ ขัดแย้งอํานวยให้
6.3 ความขัดแย้งจะมีความเข้มข้น หากการสับเปลีย่ นโยกย้ายบุคคลไปมาระหว่างกลุม่
ผูม้ อี าํ นาจ กับกลุม่ ผูไ้ ม่มอี าํ นาจเป็ นไปได้โดยยาก
6.4 ความขัดแย้งจะรุนแรงหากเงือ่ นไขการรวมกลุม่ คนด้านเทคนิคด้านการเมืองและ
ด้านสังคมไม่อาํ นวยหรืออํานวยให้ทาํ ได้น้อย
6.5 ความขัดแย้งรุนแรงหากมีการเสียประโยชน์ในการแบ่งรางวัล สืบเนื่องมาจากการ
เปลีย่ นเกณฑ์ตายตัวไปเป็ นเกณฑ์เชิงเปรียบเทียบ
6.6 ความขัดแย้งจะรุนแรงถ้ากลุ่มขัดแย้งไม่สามารถจะสร้างข้อตกลงเพื่อควบคุมการ
ขัดแย้งระหว่างกันขึน้ มาได้
6.7 ความขัดแย้งทีเ่ ข้มข้นจะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้าง และการจัด
องค์การใหม่ขน้ึ มากในองค์การสังคมแห่งการขัดแย้งนัน้
6.8 ความขัดแย้งทีร่ นุ แรงจะก่อให้เกิดอันตราการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างและการจัด
ระเบียบใหม่ในองค์การสังคมทีเ่ กิดการขัดแย้งนัน้ อย่างสูง
สรุปได้ว่า จากแนวคิดของนักทฤษฏี ในเรือ่ งความขัดแย้งนัน้ ความขัดแย้งเป็นสิง่ ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ สามารถเกิดขึน้ ได้ทุกที่ ความขัดแย้งเกิดจากความแตกแยกของบุคคลสองฝา่ ยทีม่ ี
อํานาจไม่เท่ากัน เมือ่ เกิดการใช้อาํ นาจขึน้ เกิดการแข่งขัน แย่งชิง แสวงหาความต้องการ และ
ผลประโยชน์ ซึง่ อาจจะมีอยูจ่ าํ กัด ความขัดแย้งนัน้ อาจทําให้เกิดความรุนแรงในองค์กรขึน้ ได้
เกิดความเสียหายและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร แต่อกี มุมหนึ่งในความขัดแย้งก็สามารถ
นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางสังคมได้ ในทางบวกและสร้างสรรค์ เช่น ความขัดแย้งทําให้เกิดการ
พัฒนาองค์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายใน
กลุ่มขึน้ ได้
2.3 ประเภท และลักษณะของความขัดแย้ง
ประเภทความขัดแย้ง
ผูท้ ศ่ี กึ ษาเรือ่ งความขัดแย้งได้จาํ แนกประเภทของความขัดแย้งไว้หลากหลายขึน้ อยูก่ ับว่า
ผูท้ ศ่ี กึ ษาจะยึดอะไรเป็ นหลักในการจําแนก เป็นต้นว่า
เกทเซล และคณะ (Getzels; others. 1968: 216) มององค์ประกอบการเป็นระบบสังคม
จึงแบ่งความขัดแย้งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
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1. ความขัดแย้งในบทบาท
2. ความขัดแย้งระหว่างความคาดหวังของบทบาทและความต้องการส่วนบุคคล
3. ระหว่างค่านิยมกับความคาดหวังของสถาบัน
ฟิชเชอร์ (Fisher. 1969: 230) แบ่งประเภทของความขัดแย้งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลด้านอารมณ์
2. ความขัดแย้งในด้านเนื้อหาสาระ
สวิงเกิล (Swingle. 1976: 42) แบ่งความขัดแย้งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความขัดแย้งในเป้าหมายสุดท้าย
2. ความขัดแย้งในด้านวิธกี าร
สมิธ และคณะ (Smith; ohers. 1981: 277) แบ่งประเภทความขัดแย้งโดยมองทีผ่ ลงาน
ของความขัดแย้งในองค์การเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ หรือความขัดแย้งทีท่ าํ หน้าทีต่ ามปกติ เช่น ความขัดแย้ง
ทีส่ นับสนุ นจุดหมายและการปฏิบตั งิ านขององค์การ
2. ความขัดแย้งในด้านทําลายหรือไม่ทาํ หน้าทีต่ ามปกติ เช่น ความขัดแย้งทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการทํางาน
ลูเธนส์ (Luthans. 1981: 380-381) กล่าวถึงความขัดแย้งในองค์การแบบดัง้ เดิมซึง่ เป็ น
ความขัดแย้งตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ความขัดแย้งตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchical Conflict) เป็นความขัดแย้งที่
เกิดขึน้ หลายระดับ เช่น ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั หิ รือระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับกระบวนหน้าที่ (Functional Conflict) เกิดขึน้ ระหว่างหน่วยงาน
ย่อยหรือกลุ่มผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ่าง ๆ เช่น ฝา่ ยผลิตกับฝา่ ยขาย
3. ความขัดแย้งระหว่างหน่ วยงานหลักและหน่วยงานย่อย (Line and Staff Conflict)
4. ความขัดแย้งระหว่างองค์การตามแบบและองค์การนอกแบบ(Formal Informal Conflict)
นักการศึกษาไทย จําแนกความขัดแย้งเป็นประเภทต่าง ๆ ด้วยกัน เช่น
สโลคัม จูเนียร์ และวูดแมน (กํา จัด คงหนู. 2537: 16; อ้างอิงจาก สโลคัม จูเนียร์; และ
วูดแมน. 1989: 450) ได้กล่าวถึงประเภทของความขัดแย้งไว้ว่าประเภทของความขัดแย้ง แบ่งออก
เป็น 5 แบบ คือ
1. ความขัดแย้งภายในบุคคล หมายถึง ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ บุคคลต้องตัดสินใจเลือก
กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิง่ ทีต่ อ้ งกรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หมายถึง สภาพการณ์ทบ่ี คุ คลทัง้ สองฝา่ ยมีความเห็นหรือ
ความเชือ่ ไม่ตรงกันและยังไม่สามารถหาข้อยุตทิ ส่ี อดคล้องกันได้ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ
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2.1 ความขัดแย้งประเภทได้เสีย สิง่ ทีฝ่ า่ ยชนะได้รบั ย่อมมีคา่ เท่ากับทีฝ่ า่ ยแพ้ สูญเสีย
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งไว้ว่า ผลรวมของทัง้ สองฝา่ ยมีคา่ เป็นศูนย์ เป็ นแบบความขัดแย้งทีแ่ ข่งขันเอา
แพ้ชนะกันอย่างแท้จริง
2.2 ความขัดแย้งประเภทต่างฝา่ ยต่างได้ในลักษณะการต่อรอง มีตวั กระตุน้ ทัง้ การ
ร่วมมือและการแข่งขันเข้าไปเกีย่ วข้อง คูข่ ดั แย้งพยายามเอาประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ
3. ความขัดแย้งภายในกลุม่ หมายถึง ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสมาชิกของกลุ่มใน
องค์การ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะทีห่ นึ่ง เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดจากความคาดหวัง
ต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อคน ๆ เดียวทีต่ อ้ งแสดงหลายบทบาท ลักษณะทีส่ อง เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ กรณี
คนหนึ่งต้องปฏิบตั ติ ่อผูม้ อี าํ นาจเหนือตนสองคนขึน้ ไป ในขณะเดียวกันเรียกว่า ความขัดแย้งใน
อํานาจลักษณะทีส่ ามเป็ นความขัดแย้งทีเ่ ป็นผลมาจากการมีความคิดเห็น เป้าหมาย วิธกี าร หรือ
ค่านิยมไม่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มเรียกว่า ความขัดแย้งในประเด็น
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกลุ่มในองค์การซึง่ จะมี
3 ลักษณะ คือ ลักษณะทีห่ นึ่ง เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานหนึ่ง ไปกีดกัน้ ไม่ให้อกี หน่วยงานหนึ่งบรรลุเป้าหมาย หรือการทีห่ น่วยงานย่อยต้อง
แข่งกันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เรียกว่า เป็นความขัดแย้งในหน้าที่ ลักษณะทีส่ องเนื่องจากองค์การ
แบ่งออกเป็ นระดับชัน้ ตามสายงาน จึงมีการดิน้ รนแข่งขันเพือ่ เอารางวัลหรือประโยชน์จากองค์การ
จึงเป็นความขัดแย้งระหว่างระดับชัน้ ลักษณะทีส่ าม เป็นความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ านระหว่างสาย
การบังคับบัญชา ซึง่ อํานาจสังการโดยตรงต่
่
อผูป้ ฏิบตั งิ านกับสายอํานวยการ ซึง่ ทําหน้าทีช่ ว่ ยให้
คําปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการซึง่ มักมีความขัดแย้งเกิดขึน้ อยูเ่ สมอระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านในสองกลุ่มนี้
5. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ เป็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั แต่เป้าหมาย นโยบาย วิธกี ารและผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกันจึงทําให้เกิด
ความขัดแย้งกันขึน้
สมยศ นาวีการ (2536: 306) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างองค์การว่าความขัดแย้ง
ระหว่างองค์การ ได้ถกู พิจารณาว่าเป็ นแบบของความขัดแย้งทีต่ อ้ งการสําหรับระบบเศรษฐกิจของ
เราอย่างน้อยทีส่ ดุ ถ้าหากว่าความขัดแย้งถูกจํากัดอยูท่ ก่ี ารแข่งขันทางเศรษฐกิจแล้วความขัดแย้ง
ดังกล่าวนี้ได้รบั การยอมรับว่า น่ าจะนําไปสูก่ ารพัฒนามากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับที่ สงวนศิรพิ ร
พงศ์ศรีโรจน์ (2537: 122) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกได้ดงั นี้
1. ความขัดแย้งภายในบุคคล คือ สภาพความคับข้องใจทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลเมือ่ รูส้ กึ ยุง่ ยาก
ในการตัดสินใจ หรือวินจิ ฉัยสังการ
่
2. ความขัดแย้งภายในองค์การคือ สภาพการณ์ทบ่ี คุ คลหรือกลุม่ บุคคลในองค์การเดียวกัน
ไม่สามารถยุตเิ งือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกันและปรองดองกันได้
3. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ คือ สภาพการณ์ทอ่ี งค์การย่อยในองค์การใหญ่ ซึง่ มี
ภารกิจเกีย่ วข้องกัน มีปฏิสมั พันธ์ทเ่ี ป็ นปฏิปกั ษ์ต ่อกัน
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เสน่ ห์ โสมนัส (2538: 25) กล่าวถึงความขัดแย้งไว้ 2 ลักษณะ คือ
1. ระหว่างบุคคล หมายถึง สภาพการณ์ทบ่ี คุ คลทัง้ สองฝา่ ยมีความเห็นความเชือ่ ไม่ตรงกัน
และยังไม่สามารถหาข้อยุตทิ ส่ี อดคล้องกันได้ ซึง่ แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภททีห่ นึ่งความขัดแย้ง
ประเภทได้เสีย ความขัดแย้งแบบนี้ สิง่ ทีผ่ ไู้ ด้รบั ย่อมมีคา่ เท่ากับฝา่ ยทีแ่ พ้สญ
ู เสีย เป็นความขัดแย้งที่
แข่งขันเอาแพ้เอาชนะกันอย่างแท้จริง ประเภททีส่ องความขัดแย้งประเภทต่างฝา่ ยต่างได้ เป็นความ
ขัดแย้งทีม่ ลี กั ษณะต่างฝา่ ยต่างก็ได้ ในลักษณะการต่อรองมีตวั กระตุน้ ทัง้ การร่วมมือและ การแข่งขัน
เข้าไปเกีย่ วข้อง คูข่ ดั แย้งพยายามจะเอาประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ
2. ระหว่างกลุ่ม หมายถึง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในองค์การซึง่ จะมีสามลักษณะ คือ
ลักษณะทีห่ นึ่ง เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหนึ่ง
ไปกีดกันไม่ให้อกี หน่ วยงานหนึ่งบรรลุเป้าหมาย หรือการทีห่ น่วยงานย่อยต้องแข่งขันกันเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมาย เรียกว่าเป็ นความขัดแย้งในหน้าที่ ลักษณะทีส่ อง เป็นความขัดแย้ง เนื่องจาก
องค์การแบ่งออกเป็ นระดับชัน้ ตามสายงานจึงมีการดิน้ รนแข่งขัน เพือ่ เอารางวัล หรือผลประโยชน์
จากองค์การจึงเป็ นความขัดแย้งระหว่างระดับชัน้ ลักษณะทีส่ าม เป็นความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ าน
ระหว่า งสายบังคับบัญชา ซึง่ มีอาํ นาจสังการโดยตรงต่
่
อผูป้ ฏิบตั งิ านกับสายอํานวยการ ซึง่ ทําหน้าที่
ช่วยให้คาํ ปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการซึง่ มักมีความขัดแย้งเกิดขึน้ อยูเ่ สมอระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านใน
สองกลุ่มนี้
ช้างฉัตร (2541: 267) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างองค์การว่าเป็นความขัดแย้ง
ทีส่ ร้างสรรค์ซง่ึ จะก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างองค์การทําให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ทัง้ ทางด้าน
เทคโนโลยีการบริหาร การบริการ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ลักษณะของความขัดแย้ง มีดงั นี้
1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict) ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล
เกิดขึน้ เนื่องจากความไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย หรือความไม่แน่ใจในการกระทําของตนเอง ว่ามี
ความสามารถเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดสับสนว้าวุน่ ในสถานการณ์นนั ้ จนไม่สามารถตัดสินใจความ
ขัดแย้งภายในตัวบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1.1 ความขัดแย้งทีเ่ กิดเนื่องจากบุคคลต้องเลือกทําสิง่ ใดในระหว่างตัวเลือกทีม่ มี ากกว่า
1 ตัว และทุกตัวเลือกเป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ผลบวก (Approach-approach conflict) เช่น การตัดสินใจเลือก
ทํางานหนึ่งในสองงาน ซึง่ ทัง้ สองงานต่างให้ผลประโยชน์ และน่าสนใจเท่ากัน (รักพีเ่ สียดายน้อง)
1.2 ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากจะต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือก
สองทางหรือมากกว่าขึน้ ไป (Avoidance-avoidance conflict) ซึง่ ทางเลือกต่างๆ เหล่านัน้ ต่างก็ไม่ให้
ในสิง่ ทีพ่ งึ พอใจ เช่น จะเลือกว่าต้องอยูค่ อนโนมิเนียมในเมือง (ซึง่ ไม่พงึ พอใจ) หรือมีบา้ นเนื้อทีพ่ อ
สมความอยูน่ อกเมือง แต่ตอ้ งขับรถจากบ้านทีอ่ ยูน่ อกเมืองเข้ามาทํางานในตัวเมืองซึง่ ก็ไม่พอใจ
(หนีเสือปะจระเข้)

46
1.3 ความขัดแย้งทีเ่ กิดเนื่องจากจะต้องเลือกทําในสิง่ ใดผลทีจ่ ะได้รบั จะเป็ นผลทางบวก
และผลทางลบ (Approach-avoidance conflict) เช่น จะเลือกทํางานในตําแหน่งทีด่ แี ต่ทท่ี าํ งานตัง้ อยู่
ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีจ่ าํ เป็นต้องย้ายทีอ่ ยูแ่ ละไม่มโี รงเรียนทีด่ สี าํ หรับบุตรและธิดา
เป็นต้น
2. ความขัดแย้งภายระหว่างบุคคล(Interpersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้ง ทีเ่ กิดขึน้
ระหว่าง บุคคลเนื่องจากความไม่เห็นด้วยในเรือ่ งต่าง ๆ การกระทําหรือจุดประสงค์ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลในด้านการรับรูพ้ น้ื ฐานการศึกษาและครอบครัวตลอดจนบทบาทและสถานภาพ
(การยอมรับและไม่ยอมรับซึง่ กันและกัน ) ความขัดแย้งชนิดนี้จะเป็นสิง่ สกัดกัน้ บุคคลไม่ให้มกี าร
ติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความขัดแย้งภายในกลุม่ (Intergroup Conflict) หมายถึงความขัดแย้งของสมาชิก
ภายในกลุม่ ทีเ่ กิดจากความไม่เห็นด้วยเนื่องจากแนวความคิดต่างกันซึง่ อาจเรียกได้วา่ เป็น
(Substantive conflict) ซึง่ ผลของความขัดแย้งแบบนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีด่ ี
ขึน้ และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่วนความขัดแย้งทีอ่ ยูบ่ นรากฐานของการตอบสนองทาง
อารมณ์ต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ เรียกว่า Affective conflict ซึง่ ความขัดแย้งแบบนี้เป็นผลเนื่องจาก
มีบคุ ลิก Style ทีไ่ ม่เข้ากัน
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) หมายถึงความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
กลุ่ม เช่น ความขัดแย้งของแผนกบัญชี และแผนกวิจยั กลุ่มสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการ
ประนีประนอมกลุม่ แรงงานสัมพันธ์ ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ปญั หาได้ความขัดแย้งชนิดนี้
มักจะนําไปสู่การแข่งขันและเกิดผลในแง่ของการชนะแพ้
5. ความขัดแย้งในองค์การ (Intra Organizational Conflict) ความขัดแย้งภายในองค์การ
แยกได้ 4 ชนิด
5.1 ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง (Vertical Conflict) ซึง่ เป็ นความ
ขัดแย้งในด้านวิธกี าร
5.2 ความขัดแย้งระหว่างแผนกในระดับเดียวกันหรือ ผูบ้ ริหารในระดับเดียวกัน
(Horizontal Conflict) เช่น การชิงทรัพยากรในองค์การ คน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ อุปกรณ์ สถานที่
5.3 ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านประจํา และกลุม่ ทีท่ าํ งานในลักษณะ
สายงาน และทีมงาน (Line Staff Conflict)
5.4 ความขัดแย้งทางบทบาท (Role Conflict) เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการกําหนด
บทบาททีไ่ ม่ชดั เจน หรือไม่มกี ารกําหนดบทบาท หรือไม่รบั รูบ้ ทบาท ทําให้เกิดความไม่ เข้าใจและ
ทํางายความสัมพันธ์ พ่อแม่ พีน่ ้อง งานในสํานักงาน ฯลฯ เป็นต้น ควรมี Organization Chart ให้
ชัดเจนมิฉะนัน้ จะเกีย่ งกันทํา หรือแย่งกันทํา
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6. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (Inter Organization Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่าง
องค์การทีต่ อ้ งใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือลูกค้ากลุม่ เดียวกัน มีการแข่งขันกันหรือความสัมพันธ์ว่าจะ
เกิดปฏิสมั พันธ์ในแง่ใด ถ้ามีการขัดแย้งสูงจะมีผลต่อความพยายามขององค์การทีจ่ ะเข้าควบคุม
แหล่งทรัพยากร รักษาสมดุลย์ของส่วนแบ่ง ตลาดมีการพัฒนาเพือ่ แก้ไขปญั หา และอาจมีการติดต่อ
เจรจากับองค์การนัน้ ๆ เพือ่ แก้ไขความขัดแย้ง รวมทุน และเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
วันชัย วัฒนศัพท์ (2545: 10-15; อ้างอิงจาก Moore. 1986) ได้แบ่งชนิดของความขัดแย้ง
ออกเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปญั หาพืน้ ฐานของความขัดแย้ง อาจจะ
จากข้อมูลน้อยไป การแปลผลผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่างกัน หรือแม้แต่ขอ้ มูล
มากไปบางครัง้ ก็เป็ นปญั หาความแตกต่างในการรับรูข้ อ้ มูล (Perception) บางครัง้ ก็เป็นปญั หา
ขัดแย้งกันได้
2. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์(Interest Conflict) เป็ นเหตุผลแห่งการแย่งชิงผลประโยชน์
ในสิง่ ทีด่ เู หมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็ นเรือ่ งของทัง้ ตัวเนื้อหา กระบวนการ และจิตวิทยา
(เช่น
ยุตธิ รรมไหม)
3. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเรือ่ งของอํานาจ แย่งชิงอํานาจ
การใช้อาํ นาจ การกระจายอํานาจ ปญั หาโครงสร้างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท ภู มิศาสตร์
ระยะเวลาและระบบ
4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปญั หาด้านบุคลิกภาพ
พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ทร่ี นุ แรง ความเข้าใจผิด การสือ่ สารทีบ่ กพร่อง
5. ความขัดแย้งด้านค่านิยม(Values Conflict) เป็นปญั หาระบบของความเชือ่ ความแตกต่าง
ในค่านิยมขนบประเพณี ประวัติ การเลีย้ งดูทห่ี ล่อหลอมเขาขึน้ มา
ดังนัน้ สามชนิดแรกคือ ความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านผลประโยชน์และด้าน
ความสัมพันธ์ มีแนวโน้มจะเจรจาได้งา่ ยกว่า ความขัดแย้งทีส่ มั พันธ์กบั ค่านิยมและโครงสร้าง
สรุปได้วา่ ประเภทและลักษณะของความขัดแย้งทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถทีจ่ ะรวมเป็น
รูปแบบหลักได้ 6 รูปแบบทีจ่ ะเห็นได้ชดั เจน คือ 1) ความขัดแย้งภายในบุคคล 2) ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล 3) ความขัดแย้งภายในกลุม่ 4) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ ม 5) ความขัดแย้งภายใจ
องค์กร และ 6) ความขัดแย้งระหว่างองค์กร และมีชนิดลักษณะความขัดแย้งแบ่งได้ 5 ชนิด คือ
1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล 2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ 3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง
4) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และ 5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม
2.4 สาเหตุของความขัดแย้ง แบ่งได้เป็ น สาเหตุความขัดแย้งของบุคคล สาเหตุความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล สาเหตุความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และสาเหตุความขัดแย้งระหว่างองค์การ
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สาเหตุความขัดแย้งของบุคคล
ดยุค (Duke. 1976) ได้สรุปแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒติ ่างๆ เกีย่ วกับสาเหตุของความขัดแย้ง
โดยสรุปว่า สาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดความขัดแย้งได้แก่
1. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการเป็นเจ้าของ การใช้และการกระจายของสินค้าและ
ทรัพยากรต่างๆ
2. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากเกียรติยศ ศักดิ ์ศรี ตําแหน่ง ฐานะ และการส่งเสริมบุคลิกภาพ
3. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการควบคุมหรือการชีแ้ นวทางให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ิ รวมถึงการ
ควบคุมเครือ่ งมือต่างๆ ของรัฐ
4. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากค่านิยม
5. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากบทบาท
6. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากวัฒนธรรม
7. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากผูส้ นับสนุนอุดมการณ์ทต่ี ่างกันหรือตรงกันข้าม
นิวแมน และบรูล (Pneuman; & Bruehl. 1982) ได้แบ่งสาเหตุแห่งความขัดแย้งออกเป็ น
3 กลุ่ม ดังนี้ 1.องค์ประกอบด้านบุคคล 2.ประเด็นปญั หาของการปฏิสมั พันธ์ และ 3.สภาพขององค์กร
1. องค์ประกอบด้านบุคคล เป็นสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ กิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
1.1 องค์ประกอบด้านบุคคล ทีเ่ ป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
องค์ประกอบด้านบุคคลในทีน่ ้มี งุ่ พิจารณาทีบ่ คุ ลิกภาพหรือพฤติกรรมของบุคคล
องค์ประกอบด้านบุคคล ทีเ่ ป็ นสาเหตุของความขัดแย้งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ภูมหิ ลัง
แบบฉบับ การรับรู้ และความรูส้ กึ ของบุคคล
1.1.1 ภูมหิ ลัง สาเหตุอย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดความขัดแย้งก็คอื การทีแ่ ต่ละบุคคลมี
ภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน ภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
1) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม บุคคลทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแตกต่างกันย่อมปฏิบตั ิ
หรือตัดสินใจในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ ทีก่ ระทําได้ในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมใน
อีกวัฒนธรรมหนึ่ง
2) ความแตกต่างทางการศึกษา ระดับการศึกษาทีไ่ ด้รบั และประเภทของ
การศึกษาทีบ่ คุ คลได้รบั เป็ นส่วนหนึ่งทีก่ าํ หนดแนวปฏิบตั ขิ องบุคคล ทําให้บคุ คลคิดหรือเห็น
แตกต่างกัน
3) ความแตกต่างในค่านิยมและความเชือ่ บุคคลทีม่ คี า่ นิยมและความเชือ่ ที่
แตกต่างกันย่อมประพฤติและปฏิบตั แิ ตกต่างกัน
4) ความแตกต่างทางประสบการณ์ ความขัดแย้งอย่างหนึ่งทีม่ กั เห็นได้
บ่อยครัง้ คือ ความขัดแย้งของคนทีม่ คี วามรูก้ บั คนทีม่ ปี ระสบการณ์ คนทีม่ คี วามรูอ้ าจขาดประสบการณ์
และคนทีม่ ปี ระสบการณ์อาจขาดความรูก้ ไ็ ด้
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1.1.2 แบบฉบับ สาเหตุของความขัดแย้งอีกอย่างหนึ่ง คือ ความแตกต่างของแบบ
ของแต่ละบุคคล มนุ ษย์ต่างก็มกี ารกระทํา พฤติกรรม และการแสดงออกทีเ่ ป็ นแบบฉบับของตนเอง
แบบฉบับของบุคคลอาจพิจารณาได้ดงั นี้
1) แบบฉบับทางจิตวิทยา (Psychological Style) คาร์ล จุง (Carl Jung)
ซึง่ เป็นนักจิตวิทยายืนยันให้เห็นว่าแต่ละคนก็มแี บบฉบับทางจิตวิทยาเป็นของตนเอง ไม่วา่ จะเป็น
วิธกี ารคิด ความรูส้ กึ หรือประสารทสัมผัส
2) แบบฉบับทางอารมณ์ (Emotional Style) แบบฉบับของบุคคลแตกต่างกัน
ไปตามแบบฉบับทางอารมณ์ บางคนของทีจ่ ะเป็นมิตร ช่วยเหลือคนอื่น แต่บางคนก็ชอบทีจ่ ะข่มขู่
หรือก้าวร้าวคนอื่น
3) แบบฉบับของการเจรจา (Negotiation Style) แบบฉบับของการเจรจา
เป็นผลมาจากแบบฉบับทางอารมณ์ หากบุคคลชอบพินจิ ไตร่ตรอง มีอารมณ์เย็น แบบฉบับของการ
เจรจาก็เป็ นแบบหนึ่ง หากเป็ นคนอารมณ์รอ้ น ก้าวร้าว แบบฉบับของการเจรจาก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
4) แบบฉบับทางภาวะผูน้ ํา (Leadership Style) แบบภาวะผูน้ ําอาจจําแนก
ได้หลายวิธ ี เช่น แบ่งเป็ นผูน้ ําทีม่ งุ่ งาน กับมุง่ คนหรือมุง่ สัมพันธ์ เป็นต้น ถ้าผูน้ ําเป็นแบบเดียวกัน
กับผูต้ าม ปญั หาก็อาจไม่เกิด แต่ถา้ ผูน้ ําและผูต้ ามเป็นคนละแบบกัน ความขัดแย้งย่อมเกิดขึน้ แน่
1.1.3 การรับรู้ สาเหตุทส่ี าํ คัญอย่างหนึ่งของความขัดแย้งก็คอื การรับรูใ้ นการ
กระทําหรือในเป้าหมายทีไ่ ปด้วยกันไม่ได้ การรับรูไ้ ม่เหมือนกันของบุคคลเป็ นผลทําให้เกิดความ
ขัดแย้ง การรับรูท้ ส่ี ่งผลต่อการเกิดความขัดแย้ง แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ
1) การรับรูท้ บ่ี ดิ เบือน บุคคลอาจมีการรับรูท้ บ่ี ดิ เบือนไปจากสภาพจริงหรือ
ของจริงโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ หากบุคคลรับรูแ้ ตกต่างไปจากของจริงก็จะส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งได้
2) การรับรูท้ ่แี ตกต่างกัน บุคคลทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน เห็นเหตุการณ์
เดียวกันหรือมีขอ้ มูลเหมือนกัน อาจตีความหมายของสิง่ ทีเ่ ห็นหรือข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ตกต่างกันก็ได้
ความแตกต่างในการรับรูช้ นิดนี้มศี กั ยภาพทําให้เกิดความขัดแย้ง
1.1.4 ความรูส้ กึ คนเรามีความรูส้ กึ แตกต่างกัน อาจเริม่ จากโมโหนิดหน่อยไป
จนถึงเดือนดาล หรือจากความวิตกกังวลไปจนถึงความหวาดกลัว การทีค่ นมีความรูส้ กึ หลายๆอย่าง
ปนกัน ทําให้เกิดความสับสนและจะนําไปสู่ความขัดแย้ง ความรูส้ กึ ของบุคคลจะสังเกตเห็นได้เมือ่ มี
ความขัดแย้งเกิดขึน้ ความรูส้ กึ ของบุคคลส่งผลต่อความไว้วางใจหรือศรัทธาในคนอื่น และจะส่งผล
ต่อไปยังทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ จึงเห็นได้ชดั เจนว่าสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งก็
คือความรูส้ กึ ของบุคคล
2. ประเด็นปญั หาของการปฏิสมั พันธ์ เป็นสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ กิดจากกระบวนการ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
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ปฏิสมั พันธ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของความขัดแย้งก็คอื การสือ่ สาร(Communication)ทีไ่ ม่ดหี รือไม่
มีคณ
ุ ภาพ การสือ่ สารทีไ่ ม่ดจี ะทําให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ ในแง่ของสาระและเจตนาของข่าวสาร ซึง่
จะทําให้ระดับของความขัดแย้งเกิดมากยิง่ ขึน้
กระบวนการของการสือ่ สารประกอบด้วยส่วนสํา คัญ 3 ส่วน คือ 1) ผูส้ ง่ ข่าวสาร 2) สือ่ ทีใ่ ช้
ส่งข่าวสาร 3) ผูร้ บั ข่าวสาร ความขัดแย้งอาจเกิดจากส่วนประกอบทัง้ สามส่วนของกระบวนการ
สือ่ สารนี้ ดังเช่น
2.1 ปญั หาจากผูส้ ง่ ข่าวสาร เช่น
ก. ส่งข่าวสารทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ
ข. ส่งข่าวสารทีค่ ลุมเครือหรือไม่ชดั เจน
ค. เข้าใจความหมายของข่าวสารทีจ่ ะส่งอย่างไม่ถกู ต้อง
ง. เปลีย่ นความคิดออกเป็นสือ่ เพือ่ การส่งข่าวสารได้ไม่ถกู ต้อง และสมบูรณ์
เช่นเปลีย่ นความคิดออกเป็ นภาษาเขียนหรือคําพูดได้ไม่ถกู ต้อง
2.2 ปญั หาจากสือ่ ทีใ่ ช้สง่ ข่าวสาร เช่น
ก. การบิดเบือนข้อมูลโดยไม่ได้ตงั ้ ใจของผูส้ ่งข่าวสาร ซึง่ อาจเกิดจากถ้อยคํา
หรือท่าทางทีใ่ ช้หรือการทําจนเคยชิน
ข. สือ่ ประกอบด้วยข้อมูลเกินความจําเป็น เช่น ในรายงานเรือ่ งหนึ่งซึง่ อาจยาว
เพียง 2 หน้าก็พอแต่ปรากฏว่ามีถงึ 8 หน้า เป็นต้น
ค. สิง่ รบกวนระหว่างผูส้ ง่ และผูร้ บั ข่าวสาร ทําให้ขอ้ เท็จจริงบิดเบือนไป เช่น
เสียงดัง การเห็นไม่ชดั หรือการให้ขอ้ มูลต้องผ่านหลายคนหรือหลายโต๊ะ จึงจะถึงผูร้ บั ข่าวสาร
2.3 ปญั หาจากผูร้ บั ข่าวสาร เช่น
ก. ความสามารถของผูร้ บั ข่าวสารทีจ่ ะแปลความหมายของข้อมูลจากสือ่ เป็น
ความคิด เป็ นต้นว่าผูร้ บั ข่าวสารไม่เข้าใจภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารย่อมจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้
ข.ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผูร้ บั ข่าวสารกับผูส้ ง่ ข่าวสาร
3. สภาพขององค์การ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ ป็ นผลของการใช้คน หรือใช้ทรัพยากร
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
สภาพขององค์การทีเ่ ป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง โดยทัวๆ
่ ไปแล้วสภาพขององค์การเป็น
เหตุแห่งความขัดแย้งทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่ง สภาพขององค์การทีเ่ ป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง เช่น
3.1 การมีทรัพยากรทีจ่ าํ กัด โครงสร้างขององค์การเป็นตัวกําหนดการกระจายทรัพยากร
และกิจกรรม ทรัพยากรในองค์การ ได้แก่ คน เงิน วัสดุ ทักษะ เวลา เป็ นต้น เมือ่ บุคคลมีความ
ต้องการทรัพยากรมากกว่าจํานวนทรัพยากรทีม่ อี ยู่ จึงต้องแข่งขันกันเพือ่ ทีจ่ ะได้ทรัพยากรทีต่ อ้ งการ
จึงทําให้เกิดความขัดแย้งขึน้
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3.2 ความคลุมเครือ ความคลุมเครือขององค์การทีเ่ ป็ นเหตุความขัดแย้งทีส่ าํ คัญได้แก่
ความคลุมเครือในโครงสร้าง และความคลุมเครือในบทบาท โครงสร้างขององค์การทีค่ ลุมเครือทําให้
ยากทีจ่ ะเข้าใจได้วา่ สายบังคับบัญชาเป็นอย่างไร ใครทําหน้าทีอ่ ะไร ความคลุมเครือในบทบาททํา
ให้ไม่เข้าใจว่าใครต้องรับผิดชอบอะไร ผลทีเ่ กิดขึน้ ทําให้งานบางอย่างมีคนรับผิดชอบหลายคน
แต่งานบางอย่างไม่มใี ครรับผิดชอบเลย
3.3 กฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวด กฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดเป็ นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความคลุมเครือ
กฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวด ทําให้บคุ คลอึดอัดในการทํางาน และทําให้เห็นว่าผูบ้ ริหารใช้อาํ นาจเกินความ
จําเป็น เช่น คําสังให้
่ ขา้ ราชการมาทํางานก่อน 8:00 น.เป็ นต้น
3.4 การแข่งขัน ทุกๆ องค์การมีโครงสร้างทีก่่อให้เกิดการแข่งขันเพื่อทีจ่ ะได้รบั ทรัพยากร
ทีม่ อี ยูจ่ าํ กัด กระบวนการแข่งขันเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง
จากทีก่ ล่าวมาพอจะสรุปได้ว่าสาเหตุสาํ คัญของความขัดแย้งโดยทัวๆ
่ ไปมาจากคนเราคิด
ไม่เหมือนกัน คนเราทําไม่เหมือนกัน และผลประโยชน์ขดั กัน
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล
นักวิชาการแห่งสถาบันอเลกซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton Institute. 1983)
ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดจากสาเหตุสาํ คัญ 8 ประการ คือ
1. ความแตกต่างของบุคลิกภาพ
2. ความแตกต่างของค่านิยม
3. ความแตกต่างของการรับรู้
4. ความแตกต่างของเป้าหมาย
5. การแข่งขันเพือ่ จะได้ทรัพยากรทีจ่ าํ กัด
6. การพึง่ พาอาศัยของบุคคล
7. ความกดดันต่อบทบาท
8. ความแตกต่างของสถานภาพ
ทรัสตี (Trusty. 1987) ได้สรุปสาเหตุสาํ คัญทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
3 ประการ คือ
1. การมีคา่ นิยมทีแ่ ตกต่างกัน
2. การท้าทายต่อความรูส้ กึ ทีว่ า่ ตนมีคา่ หรือมีความสําคัญ
3. การคุกคามต่อจุดเด่นหรือ เอกลักษณ์ของบุคคล
เดอ โบโน (De Bono. 1987) เห็นว่า การทีบ่ คุ คลมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุ
3 ประการ คือ
1. เพราะมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน
2. เพราะมีความต้องการสิง่ ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน
3. เพราะมีแบบของความคิดไม่เหมือนกัน
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ฟรานซิส ทรัสตี (Trusty. 1987) ศาสตราจารย์วชิ าการบริหารการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
เทนเนสซีทเ่ี มืองนอกซ์วลิ ล์ ได้ศกึ ษาแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านความขัดแย้ง และสรุปว่า
สาเหตุสาํ คัญทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล มีดงั นี้
1. การมีคา่ นิยมทีแ่ ตกต่างกัน
2. การท้าทายหรือให้รา้ ยต่อความรูส้ กึ ทีว่ า่ ตนมีคา่ หรือมีความสําคัญ
3. การคุมคามต่อปมเด่นหรือเอกลักษณ์ของบุคคล
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
โดยปกติแล้วแต่ละบุคคลก็มหี น้าที่ ความรับผิดชอบ ความสนใจหรือเป้าหมายแตกต่างกัน
อยูแ่ ล้ว การทีบ่ คุ คลมารวมกันเป็ นกลุม่ ก็จะยิง่ ทําให้กลุม่ เหล่านัน้ มีความแตกต่างกันมากยิง่ ขึน้
ไม่วา่ จะเป็ นในเรือ่ งของภาระหน้าที เป้าหมายหรือความสนใจ เมือ่ ต้องการมาทํางานร่วมกันจึง
ก่อให้เกิดการกระทบกระทังถึ
่ งตัง้ แต่ปญั หาเล็ก ๆ ไปจนถึงปญั หาใหญ่โต อันนําไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มในทีส่ ุด
วอลตัน และ ดัทตัน (Walton; & Duttum. 1969: 73-74) กล่าวถึง สาเหตุหรือแหล่งทีม่ า
ของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มไว้ 4 ประการ คือ
1. ความต้องการทรัพยากรที่มจี าํ กัด
2. ความแตกต่างของเป้าหมายระหว่างแผนกขององค์การ
3. การขึน้ ต่อกันของงานในองค์การ
4. ความแตกต่างระหว่างค่านิยมหรือการรับรูร้ ะหว่างแผนกงาน
จุง และแมกกินสัน (Chung; & Magginson. 1981: 255-259) ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุ
สําคัญ 6 ประการทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ได้แก่
1. ความแตกต่างในเป้าหมายของกลุม่
2. ภารกิจทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกัน
3. ความแตกต่างในสิง่ แวดล้อมของการทํางาน
4. การแข่งขันเพือ่ จะได้ทรัพยากรทีม่ จี าํ กัด
5. ระบบการแข่งขันเพือ่ จะได้รบั รางวัล
6. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นการส่วนตัว
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างองค์กร
หากพิจารณาการปฏิบตั งิ านของบุคคลในหน่วยงานจะเห็นได้วา่ ความขัดแย้งมักเกิดขึน้
เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลซึง่ มักพบแทบทุกหน่วยงาน และเป็นสิง่ ทีส่ ร้าง
ปญั หาให้กบั หน่ วยงานเป็ นอย่างยิง่ ตามปกติแล้วความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลอาจเป็นการขัดแย้ง
ระหว่า งผูบ้ งั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยกันเอง ความขัดแย้งดังกล่าว ย่อมนํามาซึง่ ความขับข้องใจ ทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดขุน่ มัว
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ขภาพจิตของแต่ละฝา่ ย ส่งผลให้บรรยากาศของหน่วยงานเป็นไปด้วยความอึดอัด
บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจกัน
ในการปฏิสมั พันธ์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัว
โฮวาร์ด (Howard. n.d.) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นสิง่ สําคัญทีเ่ ป็นสาเหตุ ให้เกิดความขัดแย้ง
ในองค์การ เกิดจากการแตกต่างกันในเรือ่ งค่านิยม ผลทีต่ ามมา คือ เป็นการยากทีจ่ ะตกลงกันได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ
ชมิดท์ (Schimidt. n.d.) กล่าวถึงสาเหตุความขัดแย้งไว้ 9 ประการ คือ
1. ข้อมูลต่างกัน
2. เป้าหมายต่างกัน
3. ค่านิยมต่างกัน
4. ความเชือ่ ต่างกัน
5. ความเห็น ความรู้ ความชํานาญต่างกัน
6. โครงสร้างขององค์การเป็ นแบบราชการ
7. มีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับบุคลากรและองค์การ
8. การติดต่อประสานงานจากเบือ้ งล่าง
9. พฤติกรรมของบุคคลอื่นเนื่องมาจากบุคลิกภาพ ความพอใจ และความสัมพันธ์ใน
องค์การเดียวกัน
ไมล์ (Miles. 1980: 115) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ
มี 7 ประการ คือ
1. การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันในหน้าทีก่ ารงาน
2. ความไม่คงเส้นคงวาทางสถานะ
3. ความคลุมเครือทางด้านอํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
4. อุปสรรคในการติดต่อสือ่ สาร
5. การพึง่ พาทรัพยากรร่วมกัน
6. ความแตกต่างในเกณฑ์การปฏิบตั งิ านและระบบการให้รางวัล
7. ทักษะความสามารถและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
จากข้อความข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ในความขัดแย้งย่อมมีสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในทุกสังคม และยากแก่การหลีกเลีย่ ง สามารถแบ่งสาเหตุ
ความขัดแย้ง
ได้ คือ สาเหตุความขัดแย้งของบุคคล สาเหตุความขัดแย้งระหว่างบุคคล สาเหตุความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม และสาเหตุความขัดแย้งระหว่างองค์การ อาจกล่าวได้วา่ เป็นเพราะแต่ละคนมีภมู หิ ลัง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ่ แบบฉบับ การรับรู้ และความรูส้ กึ ของบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ เหล่านี้
เป็ นผลทีท่ าํ ให้แต่ละมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันออกไป สาเหตุความขัดแย้งในแบบต่างๆ นี้เป็ น
ชนวนทําให้องค์การหรือหน่ วยงาน เกิดความขัดแย้งขึน้ ได้

54
2.5 ผลดี และผลเสีย ของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนัน้ มีทงั ้ ผลดีและผลเสีย รวมทัง้ ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และการทําลาย
ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมเกีย่ วกับการผลดีและผลเสียของความขัดแย้งไว้ดงั นี้
ผลดีของความขัดแย้ง
จุง และเมกกินสัน (นิเทศ บัวตูม. 2537: 24; อ้างอิงจาก จุง และเมกกินสัน. 1981) ได้
เสนอผลในทางบวกหรือทางดีของความขัดแย้งทีม่ ตี ่อองค์การไว้ดงั นี้
1. ทําให้ประเด็นปญั หาแจ่มชัดขึน้
2. กระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
3. เกิดความเป็ นปึกแผ่นภายในกลุม่ ขึน้
4. ช่วยให้มกี ารระบายความรูส้ กึ อย่างเต็มที่
5. ช่วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ดีขน้ึ (เมือ่ ได้แก้ปญั หาแล้ว)
โอเว่นส์ (ช่วงชัย ดรหมัน.่ 2547: 20-21; อ้างอิงจาก Owens. 1991) ได้สรุป ผลดีของ
ความขัดแย้ง ซึง่ ประกอบด้วย
1. ป้องกันการหยุดอยูก่ บั ทีข่ องการปฏิบตั งิ าน
2. กระตุน้ ให้เกิดการอยากรู้ อยากเห็นและการเปลีย่ นแปลง
3. มุง่ ขจัดปญั หาโดยแสวงหาแนวทางแก้ไขทีช่ ดั เจน
4. ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มและบุคคล
5. ความขัดแย้งภายนอก กระตุน้ ให้เกิดความสามัคคีภายใน
6. ความขัดแย้งทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
7. เป็ นการกระตุน้ ให้มนุ ษย์แสวงหาแนวทางใหม่ สํารวจความคิดเห็นว่าดีหรือเลวอย่างไร
8. ความขัดแย้งทําให้เกิดความถ่วงดุลอํานาจและรักษาอํานาจนัน้ ไว้
9. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรให้เป็นประโยชน์แก่สว่ นรวมมากทีส่ ดุ และหน่วยงานทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึน้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 160-161) ได้สรุปความขัดแย้งมีทงั ้ ผลดีและผลเสีย
รวมทัง้ ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และการทําลาย ในด้านผลดีของความขัดแย้ง คือ
1. ป้องกันการหยุดอยูก่ บั ที่ เป็ นแนวคิดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
2. ความขัดแย้งทําให้คนเราแสวงหาแนวคิดใหม่ และมุง่ ขจัดปญั หาเลื่อนลอย รวมทัง้ การ
แสวงหาแนวคิดทีเ่ หมาะสมและแสวงหาแนวทางแก้ไขทีช่ ดั เจน
3. เป็ นการบังคับทําให้คนเราสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครัง้ หนึ่ง ว่าดีเลว
เหมาะสมเพียงใด ในการเอาชนะอีกฝา่ ยหนึ่ง ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ ส่วนหนึ่ง ย่อมเป็ นผลดีต่อองค์การ
4. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
5. เป็ นการตรวจสอบความสามารถของตนอยูเ่ สมอ
6. ความขัดแย้งภายนอกจะช่วยกระตุน้ ให้มคี วามสามัคคีกลมเกลียวกันภายในองค์การ
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ั น์ (2544: 229) ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้งทีจ่ ะทําให้ผลงานของ
บุคคล ของกลุ่ม และขององค์การดีขน้ึ ดังนี้คอื ทําให้ความขัดแย้งทีถ่ ูกมองข้ามหรือถูกละเลยได้รบั
การสนใจนํามาพิจารณามากขึน้ ทําให้เกิดแรงจูงใจให้คนทัง้ สองฝา่ ยรู้ และเข้าใจจุดยืนของกันและกัน
ได้มากขึน้ กระตุน้ ให้เกิดแนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ ซึง่ จะนําไปสู่การเกิดสิง่ ใหม่ ๆ และการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ช่ว ยให้การตัดสินใจดีขน้ึ กล่าวคือเมือ่ ผูต้ ดั สินใจรับข้อมูลทีม่ มี มุ มองแตกต่าง
ไปจากตน ซึง่ อาจขัดแย้งกัน แต่การมีขอ้ มูลทีห่ ลากหลายครอบคลุมมากขึน้ ย่อมช่วยให้การตัดสินใจดี
ขึน้ กว่าเดิม ทัง้ นี้เพราะความขัดแย้งทําให้เกิดความจําเป็นต้องพิสจู น์สมมติฐาน และความเชือ่ ของ
แต่ละฝา่ ย ต้องเผชิญกับความคิดใหม่ ๆ และต้องพิจารณาในการปรับจุดยืนใหม่ของตน ความขัดแย้ง
ส่งเสริมให้คนเกิดความภักดีต่อกลุ่ม ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะทํางานของกลุ่มหรือของหน่วยงานให้
มีความสําเร็จ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความขัดแย้งเชิงแนวคิด (Cognitive Conflict)
ทีแ่ ตกต่างกันย่อมนํามาสูก่ ารเปิดกว้าง ในการนําแนวคิดเหล่านัน้ มาอภิปรายถกเถียงอย่างเต็มที่
ส่งผลให้ผเู้ กีย่ วข้องเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิม่ ขึน้
จําเริญ วีระธรรมานนท์(อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล. 2544: 27; อ้างอิงจาก จําเริญวีระธรรมานนท์.
2539) ได้สรุปผลดีของความขัดแย้งไว้ 8 ประเด็น ดังนี้
1. ป้องกันการหยุดอยูก่ บั ที่ เห็นแนวคิดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
2. ความขัดแย้งทําให้คนเราแสวงหาแนวทางแก้ไขทีช่ ดั เจน เพื่อให้พบกับความจริงหรือสิ่ง
ทีถ่ กู ต้อง
3. จะมีความสามัคคีกนั มากขึน้ ภายในองค์การ ถ้ามีความขัดแย้งนอกองค์การ
4. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
5. ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจและรักษาดุลแห่งอํานาจนัน้ ไว้
6. เป็ นการบังคับให้มกี ารตรวจสอบข้อบกพร่องในองค์การไปในตัวและอาจทําให้มกี าร
ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งภายในองค์การได้
7. เป็ นการบังคับให้มนุ ษย์มองตัวเองว่า ดี ไม่ด ี เหมาะสมอย่างไรทีจ่ ะเอาชนะฝา่ ยตรงข้าม
ได้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จะมีผลดีต่อองค์การ
8. ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มและบุคคล ทีเ่ กิดจากการรวมตัว
ผลเสียของความขัดแย้ง
โอเว่นส์ (ช่วงชัย ดรหมัน่ . 2547: 20-21; อ้างอิงจาก Owens. 1991) ได้สรุปผลเสีย
ของความขัดแย้งไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ถ้าระดับความขัดแย้งค่อนข้างสูงจะทําให้คดิ การทําลายคูแ่ ข่งขัน
2. โครงสร้างของบรรยากาศมีความตรึงเครียดและรุนแรงขึน้
3. ความขัดแย้งทําให้เกิดการสูญเสียทางทรัพยากรและเวลา
4. ความขัดแย้งทําให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึน้
5. ขาดความริเริม่ สร้างสรรค์
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6. ความขัดแย้งนําไปสู่ความยุง่ เหยิงและไร้ซง่ึ เสถียรภาพขององค์การ
7. ขาดการยอมรับซึง่ กันและกัน ไม่เคารพซึง่ กันและกัน
8. เกิดความขยายตัวของความขัดแย้ง
9. ทําให้องค์การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จําเริญ วีระธรรมานนท์ (อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล . 2544: 28; อ้างอิงจาก จําเริญ
วีระธรรมานนท์. 2539) ได้สรุปผลเสียของความขัดแย้งไว้ว่ามี 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สูญเสียกําลังคน เนื่องจากคนทํางานหมดกําลังใจ ท้อแท้ เบื่อหน่ าย เกิดความเครียด
บางคนก็ยา้ ยหรือลาออกโดยเฉพาะคนทีม่ คี วามขัดแย้งทางความคิดเกีย่ วกับเป้าหมายขององค์การ
ก่อให้เกิดการขาดกําลังคน หน่ วยงานอ่อนแอ
2. สัมพันธภาพของความเป็ นมิตรระหว่างบุคคลลดลง
3. บรรยากาศของความเชือ่ ถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลหมดไป และเกิดการทะเลาะ
เบาะแว้งกันขึน้ ได้
4. มีแรงต่อต้าน ทําให้การทํางานขาดความร่วมมือไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ความ
ร่วมมือร่วมใจกันหมดไป
5. ทําให้เกิดความเครียด สุขภาพจิตเสีย
มณี เหมทานนท์ (2542: 81-82) ได้กล่าวว่า “ผลเสียของความขัดแย้งว่า ความขัดแย้ง
ทําให้คนหมดกําลังใจ ทําให้สมั พันธภาพของความเป็นมิตรหมดไป และเกิดการทะเลาะบาดหมาง
ขึน้ ได้ ก่อให้เกิดแรงต้านทําให้การทํางานขาดความร่วมมือ ไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 160-161) ได้สรุปความขัดแย้งมีทงั ้ ผลดี และผลเสีย
รวมทัง้ ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และการทําลาย ในด้านผลเสียของความขัดแย้ง คือ
1. คนทํางานหมดกําลังใจ ท้อแท้ เบื่อหน่ ายเกิดความเครียด บางคนก็ยา้ ยหรือลาออก
โดยเฉพาะคนทีม่ คี วามขัดแย้งทางความคิดเกีย่ วกับเป้าหมายขององค์การ ก่อให้เกิดการขาด
กําลังคน หน่ วยงานอ่อนแอ โรงงานอยูไ่ ม่ได้เพราะผลผลิตตํ่าลงได้
2. สัมพันธภาพของความเป็ นมิตรระหว่างบุคคลลดลง
3. บรรยากาศของความเชือ่ ถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลหมดไป และเกิดการทะเลาะ
เบาะแว้งขึน้ ได้
4. มีแรงต่อต้านทําให้การทํางานขาดความร่วมมือไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ความร่วมมือ
ร่วมใจกันหมดไป
สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ (2544: 229 - 230) ได้กล่าวถึงผลเสียของความขัดแย้งทีท่ าํ ให้ผลงาน
ของกลุ่มหรือองค์การลดลงดังนี้
1. ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ต่อกันอย่างรุนแรง ส่งผลให้แต่ละ
ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความเครียด

57
2. ความขัดแย้ง ขัดขวาง และทําลายเส้นทางสือ่ สารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือ
แผนกงานทําให้การประสานงานในการปฏิบตั งิ านเกิดการชะงักงัน
3. ความขัดแย้ง เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้ความตัง้ ใจ และการใช้พลังความพยายามในการทํางานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การของแต่ละคนถดถอยลดลง
4. ความขัดแย้งส่งผลกระทบทําให้ผนู้ ําต้องปรับเปลีย่ นแบบผูน้ ํา (Leadership Style) เช่น
จากผูน้ ําแบบมีสว่ นร่วม (Participative Style) ไปเป็ นแบบเผด็จการ (Authoritarian Style) ด้วย
ความจําเป็ น เป็ นต้น
5. ทําให้แต่ละฝา่ ยทีข่ ดั แย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เกิดอคติ ลําเอียง ขาดความ
ยุตธิ รรม และอาจรุนแรงถึงขัน้ ให้รา้ ยป้ายสีเพือ่ จ้องทําลายกันทุกวิถที าง
จากผลดีและผลเสียของความขัดแย้งทีก่ ล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความขัดแย้งนัน้ มีทงั ้
ผลดีและผลเสีย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความขัดแย้งนัน้ เป็นความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ หรือความขัดแย้ง
ในทางเสือ่ ม ถ้าเป็ นความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์กจ็ ะทําให้เกิดการพัฒนา สามัคคี เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปญั หา ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นความขัดแย้งในทางเสือ่ มทีม่ ลี กั ษณะก้าวร้าว
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความอคติ มุง่ แต่ทาํ ลายล้างกันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์การ ขาดความ
ร่วมมือ บรรยากาศในการทํางานตึงเครียด เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ส่งผลให้ขาดความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานขององค์การนัน้ เสือ่ มถอยลง

3. การบริ หารความขัดแย้ง
3.1 แนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง
เมือ่ เกิดความขัดแย้งในองค์การ ผูบ้ ริหารจะต้องแสดงบทบาทในฐานะผูจ้ ดั การกับ
ความขัดแย้ง ให้เป็ นไปในลักษณะของความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ผูบ้ ริหารจะต้อง
กล้าและพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะต่าง ๆ การจัดการความขัดแย้งอาจเป็น
การกระตุน้ เพือ่ ให้เกิดความขัดแย้ง ในกรณีทอ่ี งค์การนัน้ มีระดับความขัดแย้งค่อนข้างตํ่า หรือน้อย
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งปรับลดระดับของความขัดแย้งทีส่ งู เกินไป ซึ่งระดับของความขัดแย้งทีม่ มี าก
หรือน้อยจนเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีต่อองค์การด้วยกันทัง้ สิน้ นอกจากนี้การแก้ปญั หาความขัดแย้ง
หรือการจัดการความขัดแย้งก็นบั ว่าเป็ นสิง่ สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดการความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหาร
จะละเลยหรือนิ่งเฉยมิได้ การจัดการกับความขัดแย้งได้มผี เู้ สนอแนะวิธกี ารต่างๆ ดังต่อไปนี้
ซิมเมล (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 134; อ้างอิงจาก Semmel. 1955: 107) ได้กล่าวถึง
วิธยี ตุ คิ วามขัดแย้ง 4 วิธ ี คือ
1. การทําให้เหตุแห่งความขัดแย้งหมดไป
2. การทําให้ฝา่ ยหนึ่งชนะ
3. การประนีประนอม
4. การคืนดีกนั
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มาร์ช และไซมอน (March; & Simon. 1958: 129) ได้เสนอแนวทางแก้ปญั หาความขัดแย้ง
ไว้ 4 ประการ คือ
1. โดยการเลือกแนวทางทีท่ าํ ให้เกิดความพึงพอใจร่วมกัน ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร
2. การเกลีย้ กล่อมโดยการใช้เทคนิคศิลปะชักจูงเพือ่ ให้ทกุ ฝา่ ยเห็นกับประโยชน์สว่ นรวม
เกิดความร่วมมือกันปฏิบตั ิ
3. การต่อรอง โดยยึดมันอยู
่ บ่ นพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม
4. กลวิธที างการเมืองโดยการใช้อาํ นาจต่อรองด้วยการรวมตัวกันระหว่างบุคคลหรือกลุม่
เพือ่ ให้มพี ลังอํานาจมากขึน้ ในการเจรจาต่อรอง
เบลค และ มูตนั (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 154; อ้างอิงจาก Black; & Mouton May.
1970: 413-425) เสนอวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งไว้ 5 วิธ ี คือ
1. ผูบ้ ริหารแบบ (9, 1) แบบการใช้อาํ นาจ
2. ผูบ้ ริหารแบบ (1, 1) แบบถอนตัว
3. ผูบ้ ริหารแบบ (1, 9) แบบการกลบเกลื่อน
4. ผูบ้ ริหารแบบ (5, 5) แบบการประนีประนอม
5. ผูบ้ ริหารแบบ (9, 9) แบบการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หา
แมรี่ พาร์คเกอร์ ฟอลเล็ต (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 133; อ้างอิงจาก Mary Parker
Follett. 1975: 22-23) ได้เสนอวิธกี ารจัดการความขัดแย้งไว้ 3 วิธ ี คือ
1. การเอาชนะ
2. การประนีประนอม
3. วิธผี สมผสาน
ฟิลเลย์ (Filley. 1975: 22-23) เสนอไว้ 3 วิธ ี คือ
1. วิธชี นะ-ชนะ คือ ทัง้ สองฝา่ ยได้ตามทีต่ อ้ งการ เป็นลักษณะของการร่วมมือกันแก้ปญั หา
2. วิธชี นะ-แพ้ คือ ฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดได้ประโยชน์
3. วิธแี พ้- แพ้ คือ ทัง้ สองฝา่ ยไม่ได้ตามทีต่ อ้ งการ
แคฟโลว์ (Caplow. 1976: 169) เสนอวิธตี ่างๆ ในการแก้ความขัดแย้ง ดังนี้
1. ให้ฝา่ ยหนึ่งชนะ
2. ตัง้ กรรมการหาข้อเท็จจริง
3. ปรับองค์การใหม่
4. ประนีประนอม
เคนเนธ โธมัส (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 104-105; อ้างอิงจาก Kenneth Thomas.
1976: 889-935) ได้เสนอแนวคิดทีเ่ ป็ นรูปแบบของการบริหารความขัดแย้งออกเป็ น 5 แบบ ดังนี้
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1. การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุง่ เอาชนะในระดับสูงและร่วมมือ
ในระดับตํ่า เป็ นพฤติกรรมทีเ่ น้นการเอาใจตนเอง มุง่ ชัยชนะของตนเองเป็นประการสําคัญ โดยไม่
คํานึงถึงประโยชน์หรือความเสียหายของคนอื่น พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมุง่ ทีก่ ารแพ้- ชนะ โดยอาศัย
อํานาจจากตําแหน่ งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่การอ้างระเบียบ
เพียงเพือ่ จะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชยั ชนะในทีส่ ดุ ซึง่ คล้ายกับทํานองทีว่ า่ ถ้าไม่รบก็ไม่ชนะ
2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุง่ เอาชัยชนะในระดับสูง และ
แสดงพฤติกรรมความร่วมมือในระดับสูง เป็นการมุง่ ทีจ่ ะเอาชนะและขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มทีใ่ นการแก้ปญั หาความขัดแย้ง เป็ นพฤติกรรมของบุคคลทีม่ งุ่ จะให้เกิดความพอใจทัง้ แก่
ตนเองและบุคคลอื่น การร่วมมือเป็ นพฤติกรรมทีต่ รงกันข้ามกับการหลีกเลีย่ ง พฤติกรรมลักษณะนี้
เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปญั หาทีม่ งุ่ จะให้เกิดการชนะทัง้ สองฝา่ ยเข้าทํานองทีว่ า่ สองหัว
ดีกว่าหัวเดียว
3. การประนีประนอม (Compromising) เป็ นการแสดงพฤติกรรมทัง้ มุง่ เอาชนะและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดับปานกลาง เป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิตกิ ารเอาใจตนเอง และมิตกิ ารเอาใจ
ผูอ้ ่นื เป็นแบบของการเจรจาต่อรองทีม่ งุ่ จะให้ทงั ้ สองฝา่ ยมีความพอใจบ้าง แสดงพฤติกรรมเป็น
ลักษณะทีห่ ากได้บา้ งก็ควรเสียบ้าง พบกันครึง่ ทาง ทัง้ สองฝา่ ยมีความพอใจมากกว่าพฤติกรรมการ
หลีกเลีย่ ง แต่น้อยกว่าพฤติกรรมความร่วมมือ พฤติกรรมการประนีประนอมสะท้อนให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งแบบ Zero-sum conflict โดยมีความเชื่อว่าผลของความขัดแย้งจะมีออกมาคงที่ เมือ่ ฝา่ ยหนึ่ง
ได้อกี ฝา่ ยหนึ่งก็จะเสีย การประนีประนอมเป็นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการแสดงออก เมือ่ เผชิญกับ
ความขัดแย้งโดยทีต่ อ้ งการจะพยายามรักษาหน้าของทัง้ สองฝา่ ย หรือความขัดแย้งนัน้ เกิดจากการ
แข่งขันเพือ่ จะให้ได้มาทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด การประนีประนอมเป็นลักษณะทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าพบกัน
ครึง่ ทาง
4. การหลีกเลีย่ ง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมทีม่ งุ่ เอาชนะในระดับตํ่าและแสดง
พฤตกรรมร่วมมือในระดับตํ่าด้วย เป็ นการไม่สปู้ ญั หาและไม่รว่ มมือในการแก้ปญั หา ไม่สนใจความ
ต้องการของตนเองและผูอ้ ่นื แสดงการหลีกเลีย่ งปญั หา เฉื่อยชาและไม่สนใจความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
พยายามทําตัวอยูเ่ หนือความขัดแย้ง โดยมีความเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป โดยมี
ปจั จัยต่างๆ จนกระทังก่
่ อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึน้ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งไม่
รุนแรงและไม่อยูใ่ นวิกฤต การแสดงพฤติกรรมหลีกเลีย่ งต่อความขัดแย้งก็อาจมีประโยชน์บา้ ง ซึง่ มี
ลักษณะคล้ายๆ กับการวางเฉยไว้แล้วจะดีเอง
5. การยอมให้ (Accommodation) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุง่ เอาชนะในระดับตํ่า และ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูง เป็ นพฤติกรรมทีเ่ น้นการเอาใจผูอ้ ่นื เป็นผูเ้ สียสละ ปล่อยให้ผอู้ ่นื
ดําเนินการไปตามทีช่ อบ แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม การยอมให้เป็นพฤติกรรมทีต่ รงกันข้ามกับการ
เอาชนะ ผูท้ แ่ี สดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะเป็ นผูเ้ สียสละแล้ว ยังเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการให้เกิด
การบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความขัดแย้งเกิดจากการแข่งขันเพือ่ จะได้ทรัพยากรทีม่ จี าํ กัด
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แล้วหัวหน้าทีแ่ สดงพฤติกรรมยอมให้นนั ้ ลูกน้องมักไม่ชอบและมีความขุน่ เคือง เพราะไม่มที รัพยากร
มากพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้ได้ดไี ด้ พฤติกรรมแบบนี้คล้ายกับภาษิตทีว่ า่ เอาไมตรีชนะศัตรู หรือแพ้
เป็นพระ ชนะเป็ นมาร ซึง่ อธิบายได้ ดังภาพประกอบ 3
สูง

ปานกลาง

ตํ่า

การเอาชนะ

การร่วมมือ

การประนีประนอม

ตํ่า
ปานกลาง
การเอาใจผูอ้ ่นื : พฤติกรรมร่วมมือ

สูง

ภาพประกอบ 3 แบบของพฤติกรรมทีอ่ าจแสดงออกเมือ่ มีความขัดแย้ง
ทีม่ า: เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. (2534: 104-105).
โฮวาท และ ลอนดอน (Howat; & London. 1980: 172-175) ได้สรุปวิธจี ดั การกับความ
ขัดแย้งไว้ 5 วิธ ี คือ
1. วิธเี ผชิญหน้า (Confrontation) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารกล้าเผชิญกับ
ปญั หาโดยตรงและเปิดเผย หยิบยกปญั หามาพิจารณา กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน
หาวิธกี ารแก้ไขความขัดแย้ง ไม่ทอดทิง้ ปญั หาจนกว่ าจะจัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2. วิธหี ลีกเลีย่ ง (Withdrawal) เป็นวิธจี ดั การกับความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารพยายามไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องด้วย เพิกเฉยไม่รบั รูว้ ่ามีปญั หาขัดแย้งเกิดขึน้ ถอนตัวออกจากสถานการณ์ขดั แย้งและ
หลีกเลีย่ งการโต้เถียงทีจ่ ะนําไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท
3. วิธบี งั คับ (Forcing) เป็ นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารใช้อาํ นาจบังคับให้ผอู้ ่นื ยอมรับ
ความคิดเห็นของตน เชือ่ มันในความคิ
่
ดและวิธกี ารของตน ไม่ยอมรับคําปฏิเสธจากผูอ้ ่นื ยืนกราน
เรียกร้องให้ผอู้ ่นื ดําเนินการตามวิธกี ารของตน
4. การไกล่เกลีย่ (Smoothing) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารพยายามทําให้เห็นว่า
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเรือ่ งเล็กน้อย พยายามกลบเกลื่อนหาทางเจรจาต่อรอง เพื่อลดความแตกต่างใน
ความคิดเห็นและวิธกี าร พยายามยํา้ ให้สมาชิกเห็นความสําคัญในความสําเร็จขององค์การมากกว่า
ความแตกต่างในวิธดี าํ เนินการ
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5. การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งที่ ผูบ้ ริหารพยายาม
หาทางสายกลาง เพือ่ ให้เป็ นทีพ่ อใจแก่คกู่ รณีทงั ้ สองฝา่ ย ยินดีรบั ฟงั ปญั หานํามาพิจารณาพยายาม
หาทางประนีประนอม ยอมเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ยอมเสียสละบางส่วนเพือ่ ให้ได้บางส่วนไว้
ราฮิม (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 155-156; อ้างอิงจาก Rahim. 1985: 83-85) ซึง่ เป็น
ศาสตราจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เคนทัคกี้(Western Kentucky University) สหรัฐอเมริกา
ได้เสนอแบบของการบริหารความขัดแย้ง ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นกรอบแนวคิด ของทฤษฎีสองมิติ คือ มิตมิ งุ่
ตนเอง (Concern for Self) เป็ นการอธิบายระดับ (สูงหรือตํ่า) ทีบ่ คุ คลพยายามทีจ่ ะทําให้ตนเอง
พอใจ และมิตมิ งุ่ ผูอ้ ่นื (Concern for Others) เป็นการอธิบายระดับ (สูงหรือตํ่า) ทีบ่ ุคคลต้องการให้
ผูอ้ ่นื พอใจ ผลรวมของสองมิตดิ งั กล่าว ทําให้เกิดการจําแนกแบบพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเป็ น 5 แบบ
ซึง่ สถานการณ์ทเ่ี หมาะสมกับการใช้แบบการบริหารความขัดแย้งของราฮิม มีดงั นี้
1. การผสมผสาน (Integrating) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับสูง และมุง่ สู่ผอู้ ่นื ในระดับสูง
เช่นกัน เป็ นแบบทีจ่ าํ เป็ นต้องมีความเปิดเผย การแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน และการตรวจสอบ
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุถงึ วิธกี ารแก้ปญั หาทีท่ งั ้ สองฝา่ ยยอมรับ เป็นแบบทีต่ อ้ งใช้
วิธกี ารแก้ปญั หา (Problem solving) และเป็นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่นๆ ในการ
ผสมผสานความแตกต่างเข้าด้วยกัน หากความขัดแย้งเป็นเรือ่ งซับซ้อนการแก้ปญั หาแบบนี้ ย่อม
สามารถนําเอา ทักษะและข้อมูลจากคูข่ ดั แย้งมากําหนดวิธกี ารในการแก้ปญั หา แบบการบริหาร
ความขัดแย้งแบบนี้เหมาะสมกับการแก้ปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับ จุดมุง่ หมาย วิธกี าร และการ
วางแผนระยะยาว เป็ นต้น
2. การยอมตาม (Obliging) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับตํ่า แต่มงุ่ ผูอ้ ่นื ในระดับสู ง เป็ น
แบบทีพ่ ยายามจะลดความเห็นทีแ่ ตกต่างกันลงและเน้นสิง่ ทีม่ คี วามเห็นพ้องกัน เพือ่ ทีจ่ ะทําให้ผอู้ ่นื
พอใจ บุคคลทีแ่ ก้ปญั หาความขัดแย้งแบบยอมตามจะไม่เน้นความสนใจของตนเอง ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะทํา
ความพอใจให้กบั ผูอ้ ่นื แบบการบริหารความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเ่ี ห็นว่า
ฝา่ ยหนึ่งอาจจะผิดและเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่ ของอีกฝา่ ยหนึ่งอาจเป็นวิธที เ่ี หมาะสมกับการทีอ่ กี ฝา่ ย
หนึ่งยอมแพ้หรือยอมตามอีกฝา่ ยหนึ่ง โดยหวังว่าจะได้รบั อะไรเป็ นการแลกเปลีย่ นหรือตอบแทน
จากอีกฝา่ ยหนึ่งบ้าง
3. การเอาชนะ (Competition) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับสูง แต่มงุ่ ผูอ้ ่นื ในระดับตํ่าเป็น
แบบของแก้ปญั หาแบบแพ้-ชนะ โดยใช้อาํ นาจหรือกําลังเพือ่ การมีชยั บุคคลทีแ่ ก้ปญั หาความขัดแย้ง
แบบเอาชนะจะใช้ทกุ วิธที างทีจ่ ะทําให้ตนเองเป็นฝา่ ยชนะ โดยไม่สนใจความต้องการหรือความคาดหวัง
ของคนอื่น แบบการบริหารความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะสมกับความขัดแย้งทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งสําคัญหรือ
ต้องรีบตัดสินใจอย่างเร่งด่วน หรือต้องกระทําในสิง่ ทีค่ นอื่นๆ ไม่คอ่ ยเห็นด้วย เช่น การลดงบประมาณ
เป็นต้น เป็ นแบบทีเ่ หมาะสมในการดําเนินการตามคําสังหรื
่ อนโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง
4. การหลีกเลีย่ ง (Avoiding) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับตํ่า และมุง่ ผูอ้ ่นื ในระดับตํ่าด้วย
เป็นแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการถอยตัว การถอยหนี การปดั สวะให้พน้ หรือเป็นการเลีย่ งปญั หาบุคคลที่
แก้แบบการบริหารความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะสําหรับความขัดแย้งทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งสําคัญ หรือเป็ น
เรือ่ งเล็กน้อยหรือคาดว่าจะเกิดผลไม่คุม้ ค่ากับการทีต่ อ้ งเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หา
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5. การประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับปานกลางและมุง่ คน
อื่นในระดับปานกลางด้วย เป็ นแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการยืน่ หมูยน่ ื แมว ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยจะต้องยอมเสีย
บางอย่างเพื่อทีจ่ ะตกลงกันได้ เป็ นแบบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้ในสถานการณ์ทแ่ี ต่ละฝา่ ยมีเป้าหมายทีไ่ ป
ด้วยกันไม่ได้ มีเป้าหมายคนละอย่างหรือ แต่ละฝา่ ยมีอาํ นาจพอๆ กัน ดังแสดงในภาพประกอบ 4
สูง

มุง่ ตนเอง
การผสมผสาน

มุง่ ผูอ้ ่นื

ตํ่า
การยอมตาม

การประนีประนอม

ตํ่า
ภาพประกอบ 4 แบบการบริหารความขัดแย้งของ Rahim
ทีม่ า: เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. (2540: 155-156).
โทมัส และ คิลแมนน์ (Thomas; & Kilmann. 1987: 11-16) เสนอวิธแี ก้ปญั หาไว้ 5 วิธ ี คือ
1. การเอาชนะ
2. การร่วมมือ
3. การประนีประนอม
4. การหลีกเลีย่ ง
5. การยอมให้
จอห์นสันและจอห์นสัน(สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 272-274) ได้เสนอแบบพฤติกรรม ในการจัดการความขัดแย้งโดยใช้มติ คิ วามสัมพันธ์หรือการ
รักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นและมิตวิ ตั ถุประสงค์ หรือการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล โดยแยก
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้เป็น 5 รูปแบบ แทนด้วยสัตว์ 5 ชนิด คือ
1. ลักษณะแบบ "เต่า" (ถอนตัว, หดหัว = Withdrawing) มีลกั ษณะหลีกหนีความขัดแย้ง
ยอมละวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์สว่ นตัว พยายามหลีกหนีจากประเด็นปญั หาทีก่ ่อให้เกิดความ
ขัดแย้งโดยการหลีกเลีย่ งไม่เผชิญกับคู่กรณี และหลีกหนีจากผูค้ นในแวดวงนัน้ นอกจากนี้ จะไม่
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปญั หา ผูม้ ลี กั ษณะเช่นนี้คดิ ว่าไม่มปี ระโยชน์ในการแก้ไขความ
ขัดแย้ง รูส้ กึ สิน้ หวัง และมีความเชือ่ ว่า การถอนตัวจากสภาพขัดแย้ง ทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจ
เป็นการง่ายกว่าการเผชิญหน้า มองเป้าหมายของงานและความสัมพันธ์ กับผูร้ ว่ มงานอยูใ่ นระดับตํ่า
(เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์. 2530: 77)
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2. ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใช้กาํ ลัง = Forcing) เป็ นการแก้ปญั หาความขัดแย้ง
โดยใช้อาํ นาจตามตําแหน่ ง (Authority) คํานึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่า
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน พยายามแสดงอํานาจเหนือฝา่ ยตรงข้าม โดยการบังคับให้ยอมรับ
ทางออกของความขัดแย้งทีต่ นกําหนด การบรรลุเป้าหมายเป็นสิง่ สําคัญสูงสุด สัมพันธภาพมี
ความสําคัญน้อยมาก ผูม้ ลี กั ษณะเช่นนี้จะพยายามทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่คาํ นึงถึง
ความเสียหายใดๆ ไม่สนใจในความต้องการของคนอื่น ไม่สนใจทีค่ นอื่นไม่ชอบหรือไม่ยอมรับตน
มีความเชือ่ ว่า ความขัดแย้งจะยุตไิ ด้เมือ่ มีฝา่ ยหนึ่งเป็นผูช้ นะ และอีกฝา่ ยเป็ นผูแ้ พ้ และลักษณะแบบ
ฉลามต้องการเป็ นผูช้ นะชัยชนะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและประสบความสําเร็จแต่ความพ่ายแพ้
ก่อให้เกิดความรูส้ กึ อ่อนแอ ความไม่เหมาะสม และความล้มเหลว ลักษณะฉลามจะพยายามเอาชนะ
ด้วยการโจมตี โค่นล้ม พิชติ คุก คามผูอ้ ่นื
3. ลักษณะแบบ "ตุ๊กตาหมี " (สัมพันธภาพราบรืน่ = Smoothing) ลักษณะนี้เชื่อว่า
สัมพันธภาพเป็ นสิง่ สําคัญมาก เป้าหมายส่วนตัวมีความสําคัญน้อย ต้องการให้เป็ นทีย่ อมรับ
และชอบพอ เชื่อว่าความขัดแย้งหลีกเลีย่ งได้เพื่อเห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขัดแย้ง
เป็นการทําลายความสัมพันธ์และเกรงว่าหากความขัดแย้งยัง ดําเนินต่อไปจะสะเทือนความรูส้ กึ
และทําลายสัมพันธภาพ ยอมยกเลิกเป้าหมาย เพือ่ รักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ ใช้วธิ กี ารอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติสขุ เหมือนครอบครัวเดียวกัน
4. ลักษณะแบบ "สุนขั จิง้ จอก" (ประนีประนอม, แก้ปญั หาเฉพาะหน้า = Compromising)
รูปแบบนี้ จะคํานึงถึงเป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการ
ประนีประนอม ยอมละเป้าหมายส่วนตนบางส่วนและชักจูงให้ผอู้ ่นื ยอมสละเป้าหมายบางส่วน
พยายามหาข้อสรุปต่อข้อขัดแย้งทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั ้ สองฝา่ ย พร้อมและเต็มใจทีจ่ ะสละวัตถุประสงค์
และสัมพันธภาพบางส่วนเพือ่ หาข้อตกลงร่วมทีด่ ี
5. ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหน้ากัน, สุขมุ = Confronting) รูปแบบนี้ จะมองความ
ขัดแย้งว่าเป็ นปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไข ให้คณ
ุ ค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ และหาทางออกทีส่ นอง
ต่อเป้าหมายทัง้ ของตนและของผูอ้ ่นื ถือว่าความขัดแย้งเป็นสิง่ ทีป่ รับปรุงสัมพันธภาพโดยการลด
ความตึง เครียดระหว่างบุคคลทัง้ สอง พยายามทีจ่ ะถกประเด็นเพือ่ ระบุถงึ ความขัดแย้งทีเ่ ป็นปญั หา
การหาทางแก้ไขซึง่ เป็ นทีพ่ อใจของตนและผูอ้ ่นื ทําให้สามารถคงสัมพันธภาพไว้ได้ สิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิด
ความพอใจคือ การบรรลุเป้าหมายของตนเองและผูอ้ ่นื ความเครียดและความรูส้ กึ ในทางลบได้รบั
การคลีค่ ลายแล้ว (Johnson; & Johnson. 1987: 272-274) ดังภาพประกอบ 5

64
สูง

ตุ๊กตาหมี

นกฮูก

สุนขั จิ ้งจอก

ความสัมพันธ์

ตํ่า

เป้าหมาย(วัตถุประสงค์)

สูง

ภาพประกอบ 5 แบบพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในสถานการณ์ความขัดแย้งของ จอห์นสันและจอห์นสัน
ทีม่ า: สมเกียรติ บํารุงกิจ. (2547: 29).
อีเวอราร์ด และมอร์รสิ (สฤษดิ ์ ตองติดรัมย์ 2551: 35-36; อ้างอิงจาก Everard; & Morris.
1990: 108-111) ได้เสนอ พฤติกรรม ไว้สองแนว คือ
1. พฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์ (Concern for relationship) เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลอื่น
2. พฤติกรรมมุง่ งาน (Concern for results) เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเพือ่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตนเองเป็ นสําคัญ
ในแต่ละพฤติกรรมนี้ จะมีระดับพฤติกรรมอยู2่ ระดับ คือ ระดับตํ่าและสูง ซึง่ เป็นการจําแนก
ตามแนวคิดทฤษฏีสองมิติ เมือ่ จําแนกแล้วจะเป็นแบบการบริหารความขัดแย้ง 5 แบบ ดังนี้
1. แบบการหลีกเลีย่ ง (Avoiding) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้ง ทีแ่ สดงถึงพฤติกรรม
มุง่ สัมพันธ์และพฤติกรรมมุง่ งานอยูใ่ นระดับตํ่า ซึง่ เป็นการทําตัวให้อยูเ่ หนือความขัดแย้ง ไม่มกี าร
ปะทะซึง่ หน้า ประเด็นปญั หาไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างแท้จริง ทําให้เกิดปญั หาในการติดต่อสือ่ สารที่
นําไปสูค่ วามล้มเหลวในการตัดสินใจ
2. แบบการกลบเกลื่อน (Smoothing) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้งทีแ่ สดงพฤติกรรม
มุง่ สัมพันธ์ในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมมุง่ งานในระดับตํ่า เป็นการทําให้เกิดความแตกต่างมีเพียง
เล็กน้อยและให้การปฏิบตั มิ คี วามคล้ายคลึงกัน โดยให้ความสําคัญต่อความสนใจของผูอ้ ่นื เป็นดัอับนแรก
โดยการแสดงออกเหมือนกันขาดจุดยืนของตัวเองและไม่มคี วามเป็ นตัวของตัวเอง
3. แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้งทีแ่ สดงทัง้
พฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์และพฤติกรรมมุง่ งานในระดับปานกลาง เป็นการทีจ่ ะทําให้เกิดความพอใจของ
ทัง้ สองฝา่ ยโดยไม่เน้นที่คณ
ุ ภาพของการแก้ปญั หา หรือการค้นหาความสร้างสรรค์ในการแก้ปญั หา
แต่เน้นทางสายกลางซึง่ เป็ นผลให้หลักการและคุณค่าของแต่ละฝา่ ยลดลง
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4. การต่อสู้ (Fighting) เป็ นแบบการบริหารความขัดแย้งทีแ่ สดงพฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์ใน
ระดับตํ่าและแสดงพฤติกรรมมุง่ งานในระดับสูง เป็นการยืนยันความเชือ่ ของตนเองว่าถูกต้องและ
มุง่ โจมตีผอู้ ่นื เป็ นการใช้วฒ
ุ ภิ าวะ ตําแหน่งหน้าทีแ่ ละอํานาจทีเ่ หนือกว่า สังให้
่ คนอื่นปฏิบตั ติ าม
การแสดงพฤติกรรมแบบนี้ ทําให้ผอู้ ่นื ไม่ยอมรับ
5. แบบการแก้ปญั หา (Problem-solving) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้งทีแ่ สดงทัง้
พฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์และมุง่ งานอยูใ่ นระดับสูง เป็นการค้นหาแนวทางการแก้ปญั หาร่วมกัน โดย
แนวทางทีไ่ ด้สร้างความพึงพอใจแก่ผเู้ กีย่ วข้อง การดําเนินการจะมุง่ เน้นความสอดคล้องกับความ
สนใจและสร้างสรรค์ แต่อาจทําให้เสียเวลากําลังงาน กําลังความคิดและการตัดสินใจ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 6
สูง

การกลบเกลื่อน

การแก้ปญั หา

การประนีประนอม
พฤติกรรม
มุ่งสัมพันธ์

การหลีกเลีย่ ง

ตํ่า

การต่อสู้
พฤติกรรมมุง่ งาน

สูง

ภาพประกอบ 6 แบบการบริหารความขัดแย้งของอีเวอร์ราร์ด และมอร์รสิ
ทีม่ า: สฤษดิ ์ ตองติดรัมย์. (2551: 36).
จากรูปแบบวิธกี ารจัดการกับความขัดแย้งทีน่ กั วิชาการได้เสนอแนวคิดไว้ลว้ นเป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ซึง่ วิจติ ร วรุตบางกูร เชือ่ ว่าคงไม่มผี บู้ ริหารเลือกจัดการกับ
ความขัดแย้งวิธใี ดวิธหี นึ่งตลอดเวลา ดังนัน้ พฤติกรรมในการจัดการกับความขัดแย้งจึงเป็นผลของ
ประสบการณ์ในอดีตและความจําเป็ นในปจั จุบนั นอกจากนี้ยงั ได้เสนอแนวคิดในการเลือกใช้วธิ ี
จัดการความขัดแย้งไว้ 5 ประการ ซึง่ ได้แก่
1. การเอาชนะ
2. การยอมตามผูอ้ ่นื
3. การหลีกเลีย่ งความขัดแย้ง
4. การร่วมมือแก้ปญั หา
5. การประนีประนอม
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วิจติ ร วรุตบางกูร (2531: 68-70) ยังได้เสนอวิธปี ้ องกันความขัดแย้งแก่ผบู้ ริหารไว้ ดังนี้
1. ทําตัวเสมือนฟองนํ้า อดทนต่อท่าทีอนั เป็นศัตรูของคนอื่น อย่าทําตัวเป็นกระจกเงา
เพราะการตอบโต้ปฏิกริ ยิ าทีเ่ ป็ นปฏิปกั ษ์จะเป็นการกระพือความขัดแย้งให้รนุ แรงขึน้
2. พึงระวังการแยกคูก่ รณีออกจากกัน เพือ่ ให้ต่างฝา่ ยต่างเย็นลง บางครัง้ กลับทําให้
สถานการณ์ตงึ เครียดยิง่ ขึน้ เพราะต่างมีเวลาหาข้อสนันสนุน ข้อแก้ตวั มากขึน้ การจับแยกควรมันใจ
่
่ าจะไม่มกี ารหาข้อถกเถียงอีก
และทําให้ทงั ้ สองฝา่ ยมันใจว่
3. ให้ความสําคัญต่อความรูส้ กึ ขมขืน่ มากกว่าความสําคัญในประเด็นทีข่ ดั แย้งกันอยู่ ซึง่ จะ
ช่วยลดความตึงเครียด และลดความรุนแรงของสถานการณ์ได้บา้ ง
จากแนวคิด ทฤษฏีการจัดการความขัดแย้ง ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ การจัดการความขัดแย้ง
เป็นการบริหารและจัดการกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ให้หมดไป โดยมุง่ แก้ไขทีต่ วั ปญั หา และเน้นเรือ่ ง
การทําให้ความขัดแย้งยุตลิ งอย่างจริงจัง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีก นันคื
่ อ ต้องใช้วธิ กี ารให้
ทุกฝา่ ยได้รบั ความพึงพอใจ น่ าจะเป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ แต่ในความจริงแล้ว ยังมีปญั หาความขัดแย้งหลายๆ
เรือ่ งทีไ่ ม่อาจแก้ไขได้ดว้ ยวิธ ี "ชนะทัง้ คู่ " ด้วยมีขอ้ จํากัดมากมายเข้ามาเกีย่ วข้อง การแก้ปญั หา
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จะต้องปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสภาพบุคคล สิง่ แวดล้อม เวลา สถานที่ และ
เรือ่ งราวทีก่ ่อให้เกิดความ ขัดแย้ง โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ การเลือกใช้กลวิธใี นการ
แก้ไขสิง่ แวดล้อม คงจะต้องปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปจั จัยและบริบททีเ่ กีย่ วข้อง แต่ผลที่
พึงปรารถนาก็คอื "ให้เกิดความราบรืน่ ปรองดอง รักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน อันควรจะมุง่ กระทํา
ให้เกิดในทุกๆ สังคม เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆ คนทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 กระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2534: 116-117) ได้เสนอทัศนะเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้ง
แบ่งออกได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การวินจิ ฉัยความขัดแย้ง การวินจิ ฉัยความขัดแย้งเป็นขัน้ แรกและขัน้ สําคัญทีส่ ดุ ในการ
จัดการกับความขัดแย้ง ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้และรอบคอบว่าความขัดแย้งมีสาเหตุมา
จากอะไรเมือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ แล้วผูบ้ ริหารเร่งรีบแก้ไขปญั หาความขัดแย้งโดยไม่ศกึ ษาหา
สาเหตุแห่งความขัดแย้งเสียก่อน ย่อมเป็ นการเสีย่ งเกินไป การวินิจฉัยความขัดแย้งอาจทําได้โดย
การตอบปญั หาต่อไปนี้
1.1 ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากอะไร ความขัดแย้งอาจมาจากความแตกต่างในเป้าหมา
ย
วิธกี าร หรือแตกต่างของบุคคล ความขัดแย้งทีม่ สี าเหตุแตกต่างกันย่อมใช้วธิ กี ารบริหารทีแ่ ตกต่างกัน
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับคูข่ ดั แย้งเป็นอย่างไร คําถามนี้ตอ้ งการทีจ่ ะทราบ
ว่าผูบ้ ริหารมีอาํ นาจทีแ่ ท้จริงในการแก้ปญั หาความขัดแย้งหรือไม่ เช่น เชีย่ วชาญใ นเนื้อหาหรือ
เชีย่ วชาญในวิธกี ารทีเ่ ป็ นปญั หาความขัดแย้ง ผูบ้ ริหารมีความลําเอียงเข้าข้างฝา่ ยใดหรือไม่
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1.3 ผูบ้ ริหารต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคูข่ ดั แย้งเป็นอย่างไรเมือ่ ความขัดแย้ง
สิน้ สุดลง ผูบ้ ริหารต้องการให้ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งชนะ หรือแพ้ทงั ้ คู่ หรือชนะทัง้ คู่
ในการวินจิ ฉัยความขัดแย้งระหว่างกลุม่ นัน้ ควรจะต้องพิจารณาจาก 3 สิง่ นี้
1. ทัศนคติ อาการทีแ่ สดงความขัดแย้ง เช่น ไม่เห็นความจําเป็นทีต่ อ้ งพึง่ คนอื่น
ไม่ใส่ใจ ความเสียหายทีเ่ กิดจากความขัดแย้ง สนใจแต่พวกของตน ไม่สนใจคนอื่น
2. พฤติกรรม อาการทีแ่ สดงความขัดแย้ง เช่น มีความกลมเกลียวในกลุ่มเดียวกัน
มากเหลือเกิน ชอบแข่งขันกับกลุ่มอื่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเอาแต่ประโยชน์ตนเอง
3. โครงสร้าง อาการทีแ่ สดงความขัดแย้ง เช่น แยกออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ แทนที่
รวมกันได้ไม่สนใจผูบ้ ริหารทีเ่ อาใจใส่ต่อความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ขอบเขตของกลุ่มชัดเจนเกินไป
2. การนิยามปญั หาความขัดแย้ง ขัน้ ทีส่ องของกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งก็คอื
การนิยามปญั หาความขัดแย้ง เป็ นการพิจารณาดูวา่ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เป็นความขัดแย้งระหว่าง
ใครกับใคร อาจเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล บุ คคลกับกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็ นผลมาจากความแตกต่างของบุคลิกภาพของบุคคล ความแตกต่างใน
เป้าหมาย การแข่งขันเพือ่ จะมีตาํ แหน่ ง หรือสถานภาพความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุม่ โดยมาก
เกิดจากบรรทัดฐาน หรืออารมณ์ของกลุม่ ทุกกลุม่ จะมีความคาดหวังว่าสมาชิกของกลุ่มจะประพฤติ
ปฏิบตั ิ หรือแต่งตัวแตกต่างไปจากความคาดหวังแล้ว ความขัดแย้งก็จะเกิดขึน้
3. การพิจารณาผลทีจ่ ะตามมาของความขัดแย้ง ความขัดแย้งมีทงั ้ ประโยชน์หรือมีโทษ
ความขัดแย้งทีม่ นี ้อยเกินหรือมากเกินไปย่อมไม่มปี ระโยชน์ ความขัดแย้งทีม่ ใี นระดับพ อเหมาะ
ย่อมจะมีประโยชน์ ความขัดแย้งจะมีประโยชน์หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สถานการณ์ ดังนัน้ เราจําเป็นต้อง
พิจารณาผลทีต่ ามมาของความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะนี้หรือทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มจะมีประโยชน์ต่อองค์การใน 3 ประการ คือ
3.1 ความขัดแย้งกระตุน้ ให้บุคคลสนใจในงานและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลแก้ปญั หาทีเ่ กิด
จากความขัดแย้ง องค์กรทีท่ กุ คนคิดเหมือนกันอาจเป็นองค์กรทีน่ ่าเบือ่ หน่าย
3.2 ความขัดแย้งทําให้เกิดความคิดทีใ่ หม่และคิดทีด่ กี ว่า เมือ่ คนมีความคิดทีแ่ ตกต่างกัน
ก็จาํ เป็นจะต้องเลือกความคิดทีด่ กี ว่า
3.3 ความขัดแย้งอาจนําไปสู่ผลประโยชน์ของสองฝา่ ย ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจ
ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มดีขน้ึ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมักจะทําให้เกิดผูน้ ําในกลุ่มขึน้
4. ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับความขัดแย้งนัน้
จะต้องยึดหลักทีว่ ่าเพิม่ ความขัดแย้งทีม่ นี ้อยอยู่ ลดความขัดแย้งทีม่ อี ยูม่ าก ทําให้ความขัดแย้งอยู่
ระดับทีพ่ อเหมาะ ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร
จากกระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง 4 ขัน้ ตอนดังกล่าวในข้างต้นนี้สามารถศึกษา
ได้จากภาพประกอบ 7

68
การวินจิ ฉัยความขัดแย้ง
(หาสาเหตุของความขัดแย้ง)
การนิยามปญั หาของความขัดแย้ง
(ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม)
การพิจารณาผลทีจ่ ะตามมาของความขัดแย้ง
(มีประโยชน์ หรือมีโทษ)

ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับความขัดแย้ง

ภาพประกอบ 7 กระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง
ทีม่ า: เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. (2534). ความขัดแย้งการบริหารเพือ่ ความสร้างสรรค์ .
หน้า 116-117.
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา (2547: 116) ได้เสนอหลักการ 6 ขัน้ ในการจัดการความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรโดยเสนอแนะวิธกี ารพิจารณาความขัดแย้งและวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
อย่างเป็นขัน้ ตอนคล้ายกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ระบุความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ให้ชดั เจน เพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจถึงข้อขัดแย้งได้ตรงกัน
2. ร่วมกันหาข้อสรุปเพือ่ เป็ นแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง
3. ประเมินแนวทางต่างๆ เพือ่ เป็นข้อสรุป
4. ตัดสินใจเลือกแนวทางทีไ่ ม่ได้ประเมินแล้วว่าดีทส่ี ดุ มาใช้ในการขจัดความขัดแย้ง
5. นําแนวทางทีต่ ดั สินใจเลือกแล้วนัน้ มากําหนดเป็นวิธปี ฏิบตั ิ และนําไปปฏิบตั ติ ่อไป
6. ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
จากทีก่ ล่าวมานัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ การบริหารความขัดแย้ง ต้องอาศัยกระบวนการดําเนินการ
เพื่อให้ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และเพื่อให้ความขัดแย้งทีเ่ ป็ นผลเสียต่อองค์กร
ลดน้อยลง ซึง่ กระบวนการขัน้ ตอนประกอบไปด้วย การพิจารณาวินจิ ฉัยหาสาเหตุของความขัดแย้ง
มองให้เห็นถึงธรรมชาติทม่ี าของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้งมีอะไรบ้างทีเ่ กีย่ วข้องและ
ผลทีจ่ ะตามมาเป็ นอย่างไร โดยใช้เทคนิควิธกี าร ยุทธศาสตร์ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ และปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้
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3.3 ยุทธศาสตร์ในการบริ หารความขัดแย้ง
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2534: 122-126) ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการบริหารความ
ขัดแย้งว่า จะต้องยึดหลักทีว่ ่าเพิม่ ความขัดแย้งทีม่ อี ยูน่ ้อย ลดความขัดแย้งทีม่ อี ยูม่ าก ทําให้ความ
ขัดแย้งมีในระดับทีพ่ อเหมาะ ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ความขัดแย้งนัน้ อาจแบ่งออกได้ 4 แบบ หรือ 4 สถานการณ์ ดังภาพประกอบ 8

ระหว่างบุคคล

เพิม่ ความขัดแย้ง

ลดความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคล

ระหว่างบุคคล

แบบของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม

น้อยเกินไป
มากเกินไป
ปริ มาณของความขัดแย้ง
ภาพประกอบ 8 สถานการณ์ 4 แบบในการบริหารความขัดแย้ง
ทีม่ า: เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. (2534). ความขัดแย้งการบริหารเพือ่ ความสร้างสรรค์ .
หน้า 123.
สถานการณ์ 4 แบบในการบริหารความขัดแย้งดังภาพข้างต้น เกิดจากความสัมพันธ์
ในการพิจารณา 2 มิติ มิตแิ รก คือ ปริมาณของความขัดแย้ง (มีน้อยเกินไป หรือมีมากเกินไป )
มิตทิ ส่ี อง คือ แบบของความขัดแย้ง (ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม )
ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งนัน้ สถานการณ์ทางด้านซ้ายควรจะเพิม่ ความขัดแย้งให้มากขึน้
ส่วนสถานการณ์ในด้านขวาจําเป็ นจะต้องลดความขัดแย้งลง
การเพิ่ มความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ในกรณีทบ่ี คุ คลในองค์การไม่มคี วามขัดแย้งกันเลย องค์การนัน้ ก็อาจจะเฉื่อยชาไม่ม ี
ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงจําเป็นต้องเพิม่ ความขัดแย้ง โดยให้มกี ารแข่งขันเพื่อทีจ่ ะให้
เกิดความริเริม่ สร้างสรรค์หรือเป็ นแรงจูงใจในการทํางาน การเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดย
การแข่งขันนัน้ ผูบ้ ริหารอาจทําได้โดยให้มคี วามกดดันทีต่ วั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยให้ทาํ งานให้เร็วขึน้
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ให้ดขี น้ึ การแข่งขันลักษณะนี้ จําทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล คนทีม่ คี วามสามารถย่อม
ทํางานได้ดขี น้ึ และเร็วขึน้ กว่าคนทีด่ ้อยความสามารถ ในการเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดย
การแข่งขันนัน้ แบบของผูน้ ําเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็นอย่างยิง่ ผูน้ ําจะต้องทําให้คนทัง้ หลายเห็นว่าตนเอง
สนใจความคิดใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของบุคคล จะต้อง
พยายามทําให้เพือ่ นร่วมงานรูว้ า่ ไม่ว่ าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ว่ามีความแตกต่างกันในความคิด
เห็น แล้วเลือกความคิดเห็นทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ การปฏิบตั ิ ในการประชุมก็เช่นกัน จะต้องพยายามกระตุน้ ให้
คนทัง้ หลายแสดงความคิดเห็น แล้วสรุปประเด็นให้ได้วา่ ความคิดเห็นเหล่านี้แตกต่างกัน พยายามให้
กลุ่มหาข้อยุตวิ ่าความคิดใดเป็ นความคิดทีด่ ที ส่ี ดุ ในการทีจ่ ะนําไปปฏิบตั พิ ยายามให้เกียรติและยกย่อง
ความคิดทีด่ ที ส่ี ดุ
การเพิ่ มความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ในการเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ก็คล้ายๆ กับการเพิม่ ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล คือ การให้เกิดการแข่งขันกันเพือ่ จะให้ได้ผลงานทีด่ กี ว่า ผูน้ ําของกลุม่ เป็นผูท้ ส่ี าํ คัญยิง่ ในการ
ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ผูน้ ําทีม่ พี ฤติกรรมแตกต่างไปจากนอร์มของกลกลุ่มบ้างหรือผูน้ ํา
ทีม่ าจากภายนอก และมีภมู หิ ลัง และค่านิยมแตกต่างไปจากนอร์มของกลุม่ ผูน้ ําทัง้ สองลั กษณะนี้
มักจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม นอกไปจากนัน้ สมาชิกของกลุ่มควรจะมีความแตกต่าง
กันบ้าง เช่น ไม่ควรจะเรียนจบมาจากสถานศึกษาเดียวกัน คนทีม่ คี วามคล้ายกันมากๆ ย่อมยากที่
จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มนี้จะช่วยทําให้เกิดการแข่ งขันระหว่าง
กลุ่ม ในการเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องมันใจว่
่ าแต่ละกลุ่มมีโอกาสจะชนะพอๆ
กัน พฤติกรรมผูน้ ําเป็ นสิง่ สําคัญยิง่ ในเรือ่ งนี้ ผูน้ ําจะต้องสนใจและเอาใจใส่ในการแข่งขันระหว่าง
กลุ่ม คอยระวังให้มคี วามขัดแย้งทีพ่ อเหมาะและจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และ
ความกระฉับกระเฉงในการทํางานของสมาชิกภายในกลุม่ มิใช่ปล่อยให้เกิดมากเกินไปจนเป็นการ
ทําลายองค์การ
การลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ผูบ้ ริหารโดยมากมักจะวิตกกังวลกับการทีม่ คี วามขัดแย้งมากเกินไป มากกว่าจะวิตกกังวล
กับการทีม่ คี วามขัดแย้งน้อยเกินไป ความขัดแย้งทีม่ มี ากเกินไปนัน้ จําเป็นจะต้องหาทางลดลง สิง่ ที่
เป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งของผูบ้ ริหารก็คอื การละเลย เพิกเฉย หรือการหลีกเลีย่ งสถานการณ์
ขัดแย้ง ถ้าหากโชคช่วย เมือ่ เวลาผ่านเลยไปความขัดแย้งอาจคลีค่ ลายลงบ้าง แต่กจ็ ะมีโอกาส
เกิดขึน้ ไม่มากนัก ถึงจะ มีโชคอย่างนัน้ ก็ตาม ผูบ้ ริหารคนนัน้ ก็คงจะไม่มใี ครยอมรับว่าเป็นผูน้ ํา
เป็นผูน้ ํามีความจริงจังและจริงใจในการแก้ปญั หา หากผูบ้ ริหารละเลยความขัดแย้งโดยปล่อยให้ม ี
มากเกินไป โดยมากมักจะถึงจุดทีย่ ากหรือไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งก็จะเป็ น
ตัวทําลายองค์การในหลายๆ ทาง
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การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกลุม่ อาจเป็นเพราะมีเป้าหมายต่างกัน มีคา่ นิยมต่างกัน
มีการแข่งขันเพือ่ จะได้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด ลักษณะโครงสร้างขององค์การทีท่ าํ ให้คนคิด
ต่างกัน อํานาจและเกียรติยศก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างกลุม่ การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การโดยทีก่ ลุ่มหนึ่งมีเกียรติหรือมีหน้ามากกว่ากลุ่มอื่น ก็ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งได้ การป้องกัน
ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ อาจทําได้หลายอย่าง เช่น กําหนดเป้าหมายและบทบาทของแต่ละกลุม่ ให้
ชัดเจน การให้แต่ละกลุม่ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น
แอนเดอร์สนั (Anderson. 1984: 303) ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ทจ่ี ะลดความขัดแย้งไว้
4 ประการดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การใช้อาํ นาจหรือการควบคุม นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การใช้อาํ นาจตามตําแหน่งหน้าที่
เพื่อยุตคิ วามขัดแย้ง ยุทธวิธนี ้ีจะลงเอยด้วยสถานการณ์แพ้- ชนะ ผูบ้ ริหารจะใช้อาํ นาจของตนในการ
ตัดสินใจว่าใครแพ้ ใครชนะ การใช้อาํ นาจก็เป็นไปตามลําดับขัน้ ของการบังคับบัญชา หัวหน้าก็จะใช้
อํานาจยุตคิ วามขัดแย้งของลูกน้อง ในบางกรณีกจ็ ะใช้อาํ นาจในการแยกคูข่ ดั แย้งออกจากกัน หรือ
ควบคุมทรัพยากรที่คขู่ ดั แย้งใช้รว่ มกัน การมีอาํ นาจในการควบคุมหรือจัดสรรทรัพยากรทีค่ ขู่ ดั แย้ง
ใช้รว่ มกัน ก็จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งลงได้ ยุทธศาสตร์โดยการใช้อาํ นาจหรือการควบคุมนัน้ มี
ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย ผูบ้ ริหารอาจเห็นว่าเป็ นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพราะได้ผลเร็วและผลออกมาชัดเจน
แต่กเ็ ป็นการแก้ปญั หาในระยะสัน้ เพราะปญั หาคล้ายๆ กันจะเกิดตามมาอีก ยุทธวิธนี ้ไี ม่ได้แก้ทร่ี าก
ของปญั หา ยิง่ กว่านัน้ ยุทธวิธนี ้ีจะทําให้มผี แู้ พ้ ผูแ้ พ้ยอ่ มขุน่ เคือง ไม่พอใจ หรือหาทางแก้แค้น หากมี
โอกาสผลทีต่ ามมาก็คอื การเสือ่ มสัมพันธภาพระหว่างนายกับลูกน้องในอนาคต
2. ยุทธศาสตร์การกลบเกลือ่ น เป็นการเน้นทีจ่ ดุ สนใจร่วมกันของบุคคล และพยายามลด
ความสนใจทีแ่ ตกต่างกัน วิธนี ้ีคล้ายกับการใช้อาํ นาจเพราะไม่ได้แก้ทป่ี ญั หาแท้จริง แต่พยายามทีจ่ ะ
กลบเกลือ่ นปรองดอง ความรูส้ กึ ของคน ทําให้คนสามารถทํางานด้วยกันต่อไปได้ เป็นการลดอารมณ์
ของคนทีม่ คี วามขัดแย้ง คําพูดทีว่ า่ “ทุกคนในโรงเรียนนี้เป็นคนทีม่ เี กียรติ” “ทีน่ ่มี แี ต่ความสามัคคี
กลมเกลียวกัน” “ผมภูมใิ จมากทีท่ น่ี ่ีทกุ คนร่วมมือกันทํางานเป็นอย่างดี ” เป็ นการกลบเกลื่อนวิธหี นึ่ง
การกลบเกลือ่ นมีประโยชน์มากในการเริม่ ต้นแก้ไขความขัดแย้ง เพราะในระยะแรกๆ คู่ขดั แย้งจะมี
อารมณ์ การกลบเกลือ่ นจะช่วยทําให้อารมณ์ลดลงได้บา้ ง ผูบ้ ริหารอาจใช้วธิ กี ารตัง้ เป้าหมายใหม่
ขึน้ มา และให้ค่ขู ดั แย้งช่วยกันทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ วิธนี ้อี ย่างน้อยทีส่ ุดคู่ขดั แย้งก็จะต้องเอา
ความแตกต่างของตัวเองออกไปบ้าง เพือ่ จะทํางานด้วยกันให้ได้เพื่อทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายใหม่
3. ยุทธศาสตร์การต่อรอง เป็นการลดความขัดแย้งโดยให้แต่ละฝา่ ยรูจ้ กั ยอมเสียบ้างด้วย
การเจรจาต่อรองเกีย่ วกับประเด็นขัดแย้ง วิธนี ้หี ากคูข่ ดั แย้งยอมลดราวาศอกสิง่ ทีต่ นเองอยากจะได้
ลงบ้าง ก็จะทําให้ทงั ้ สองฝา่ ยสามารถบรรลุหรือได้รบั สิง่ ทีต่ นเองต้องการได้บา้ ง แต่อาจไม่ใช่ท ั ง้ หมด
นันคื
่ อแต่ละฝา่ ยได้รบั บ้างแต่ไม่ได้รบั ทุกอย่างทีต่ วั เองต้องการ แต่ละฝา่ ยมีความพอใจบ้าง วิธนี ้ี
จําเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องมันใจว่
่ าเป็นการเจรจาต่อรองทีต่ วั ปญั หาหรือสาเหตุทแ่ี ท้จริงของ
ความขัดแย้ง

72
4. ยุทธศาสตร์การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หา เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่งในการลดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลเป็ นการมุง่ ทีส่ าเหตุทแ่ี ท้จริงของปญั หา พยายามสํารวจและเข้าใจความแตกแยก
ความไม่ลงรอยกันของคูข่ ดั แย้ง วิธนี ้ีทงั ้ สองฝา่ ยจะต้องมีความปรารถนาทีจ่ ะแก้ปญั หา และความ
แตกต่างของอํานาจหรือสถานภาพของคูข่ ดั แย้งจะต้องมีไม่มาก วิธกี ารนี้ตอ้ งให้ทงั ้ สองฝา่ ยระบุ
เป้าหมายของตนเองออกมา วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา ปญั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคทีท่ าํ ให้ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้พยายามเน้นทีต่ วั ปญั หาไม่ใช่ทต่ี วั คน แล้วพยายามช่วยกันตัดสินใจเพือ่ แก้ปญั หา
วิธนี ้ผี บู้ ริหารจําเป็ นต้องมีทกั ษะและใช้เวลาพอสมควร
วอร์เชล และคูเปอร์ (Worchel; & Cooper. 1983: 398) ชีใ้ ห้เห็นว่าเราสามารถใช้นอร์ม
(norms) ในการลดความขัดแย้งได้ นอกจากจะใช้การต่อรอง(bargaining) และการเจรจา(negotiation)
เพือ่ ลดความขัดแย้ง แต่การต่อรองและการเจรจานัน้ จะทําให้เกิดระยะห่างระหว่างคูข่ ดั แย้งทาง
จิตวิทยา ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ทัศนคติของคูข่ ดั แย้งจะเปลีย่ นไปจากความปรารถนาทีจ่ ะแก้ไขปญั หา
กลับเป็นความต้องการทีจ่ ะเอาชนะอีกฝา่ ยหนึ่งด้วยการใช้กาํ ลังเล่หเ์ หลีย่ ม หรือการข่มขู่ เนื่องจาก
ความขัดแย้งอาจเกิดจากความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน เราจึงสามารถใช้นอร์มเพือ่ ลดความแตกต่างนี้
นอร์มเป็นกฎกติกาทีแ่ สดงว่าคนจะประพฤติและปฏิบตั ติ าม นอร์มอาจเป็นทัง้ แบบพิธกี ารและไม่เป็ น
พิธกี าร อาจเป็ นได้ทงั ้ ลายลักษณ์อกั ษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร การใช้นอร์มเพือ่ ลดความขัดแย้งนัน้
ควรจะกระทําเมือ่ ต่างฝา่ ยต่างก็จะใช้การข่มขู่ นอร์มทีใ่ ช้ในการลดความขัดแย้งอาจเป็นนอร์ม ของ
ถ้อยทีถ่ อ้ ยปฏิบตั ิ (norm of reciprocity) นอร์มชนิดนี้แสดงว่าพฤติกรรมทัง้ หลายควรจะมีการ
แลกเปลีย่ นประโยชน์กนั นันคื
่ อถ้าฝา่ ยหนึ่งให้ความร่วมมือในการทําอะไร อีกฝา่ ยหนึ่งก็ควรจะให้
ความร่วมมือด้วย
จากทีก่ ล่าวมา สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งนัน้ อาจแบ่งออกได้ 4 แบบ
หรือ 4 สถานการณ์ 1) การเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 2) การเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
3) การลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ 4) การลดความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ยุทธศาสตร์ในการ
บริหารความขัดแย้งทีว่ า่ นี้ จะต้องยึดหลักทีว่ ่าเพิม่ ความขัดแย้งทีม่ อี ยูน่ ้อย ลดความขัดแย้งทีม่ อี ยู่
มาก ทําให้ความขัดแย้งมีในระดับทีพ่ อเหมาะ ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ และสามารถ
ทีจ่ ะใช้ยทุ ธศาสตร์ในด้านการต่อรอง การเจรจา การใช้อาํ นาจ การเผชิญหน้า การกลบเกลือ่ น
มาเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในองค์การหรือหน่วยงานให้ลดน้อยลงได้

4. วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร

การแก้ไขปญั หาของความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การนัน้ ไม่มหี ลักการ หรือทฤษฎีอะไรที่
จะบอกได้ว่าความขัดแย้งแบบใดต้องการแก้ไขโดยใช้หลักการหรือทฤษฎีใดได้แน่ นอนตายตัว การ
แก้ไขปญั หาของความขัดแย้งจะได้ผลดีหรือไม่นนั ้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์ในการแก้ไขปญั หาของ
ผูบ้ ริหาร การวิเคราะห์ถงึ สภาพของความขัดแย้งได้แม่นยําแค่ไหน เวลา สถานการณ์ และวิธกี ารที่
นํามาใช้วา่ เหมาะสมเพียงใดในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง (วิเชียร วิทยอุดม. 2555: 4-8)

73
การแก้ปญั หาของความขัดแย้งมีหลายวิธดี ว้ ยกัน แต่ละวิธกี ม็ ที งั ้ ผลดี และผลเสีย ซึง่ ขึน้ อยู่
กับสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หา และความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของปญั หาของความ
ขัดแย้ง ผูบ้ ริหารจึงควรจักต้องรูถ้ งึ วิธกี ารในการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดการกับปญั หาของความ
ขัดแย้งต่างๆ ในองค์การ (วิเชียร วิทยอุดม. 2555: 4-8) ซึง่ ได้มนี กั วิชาการ และนักการศึกษาหลาย
ท่าน ได้เสนอวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารไว้ในแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 แบบการถอนตัว (Withdrawing)
กิตมิ า ปรีดดี ลิ ก (2529: 301-304) กล่าวไว้ว่า แบบการถอนตัว เป็นการแก้ปญั หาโดย
วิธวี างเฉย ผูบ้ ริหารจะไม่สนใจคําทักท้วงของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในการเกิดปญั หาความขัดแย้ง ใช้วธิ ี
วางเฉยและไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบโต้ การแก้ปญั หาในลักษณะนี้ จะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่อยากทีจ่ ะ
ท้วงติง หรือให้ความเห็นใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทุกคนวางเฉยหมด
จอห์นสัน และจอห์นสัน (สมเกียรติ บํารุงกิจ . 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; &
Johnson. 1987: 272-274) ได้กล่าวว่า มีลกั ษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละวัตถุประสงค์ และ
ความสัมพันธ์สว่ นตัว พยายามหลีกหนีจากประเด็นปญั หาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งโดยการหลีกเลีย่ ง
ไม่เผชิญกับคู่กรณี และหลีกหนีจากผูค้ นในแวดวงนัน้ นอกจากนี้ จะไม่ตดั สินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแก้ปญั หา ผูม้ ลี กั ษณะเช่นนี้คดิ ว่าไม่มปี ระโยชน์ในการแก้ไขความขัดแย้ง รูส้ กึ สิน้ หวัง และมี
ความเชือ่ ว่า การถอนตัวจากสภาพขัดแย้งทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจเป็นการง่ายกว่าการเผชิญหน้า
มองเป้าหมายของงานและความสัมพันธ์ กับผูร้ ว่ มงานอยูใ่ นระดับตํ่า
จรูญรัตน์ จันทุมา และคนอื่นๆ (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม . 2553: 37; อ้างอิงจาก จรูญรัตน์
จันทุม า; และคนอื่นๆ. 2549: 10-11) กล่าวว่า การหลบหนี (Withdrawal หรือ Avoidance) วิธกี ารนี้
ผูจ้ ดั การใช้วธิ กี ารหลีกจากปญั หาหรือบุคคลทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความขัดแย้งโดยการไม่รว่ มมือ และ
ไม่รกุ ราน ไม่เห็นด้วย ถอนตัวจากเหตุการณ์ หรือทําตัววางเฉยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใด
ผลของการใช้วธิ กี ารหลบหนีจะให้ผลเสียต่อทัง้ ผูจ้ ดั การและฝา่ ยตรงข้ามหรือให้ผลเสียต่อทัง้ สองฝา่ ย
เกิดผลแบบ Lose-Lose ไม่มฝี า่ ยใดได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการหรือพึงพอใจ สาเหตุของความขัดแย้งยังคงอยู่
และมีแนวโน้มจะปรากฏความขัดแย้งให้เห็นได้อกี ในอนาคต แม้ขณะนัน้ จะดูเหมือนไม่มคี วามขัดแย้ง
เพราะทุกคนแกล้งทําเป็ นว่าไม่มคี วามขัดแย้งและหวัง ให้ความขัดแย้งหายไปในทีส่ ุด
สเตเฟน รอบบิน้ (วิเชียร วิทยอุดม . 2555: 3-9; อ้างอิงจาก Stephen Robbin. 1994)
กล่าวว่า การแก้ไขความขัดแย้งในกรณีน้ี ก็โดยการทีใ่ ห้ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งยอมขอถอนตัว หรือหลีกเลีย่ ง
ไม่เผชิญหน้า เท่ากับเป็ นการไม่ให้แต่ละฝา่ ยสร้างปญั หาเกิดขึน้ และป้องกันการกระทบกระทังกั
่ นจน
เป็ นบ่อเกิดความขัดแย้งใหม่ขน้ึ อีกได้
เบลค และ มูตนั (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 34; อ้างอิงจาก เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540:
152) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่า แบบการถอนตัว
เมือ่ ผูบ้ ริหารเผชิญกับความขัดแย้ง จะพยายามวางตัวเป็ นกลาง แยกตัวออกจากสถานการณ์ขดั แย้ง
พยายามหลีกเลีย่ งความขัดแย้ง ให้มกี ารรายงานเกีย่ วกับความขัดแย้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดย
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อ้างว่าเพื่อจะได้ขอ้ มูลเพิม่ เติม แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วเป็ นกา รเลีย่ งการถามคําถามทีอ่ าจไปยัวยุ
่ ให้เกิด
ความเห็นไม่ตรงกัน การมอบอํานาจให้ผอู้ ่นื มากเกินจําเป็นก็เป็นอีกวิธหี นึ่งทีผ่ บู้ ริหารแบบนี้ใช้ใน
การหลีกเลีย่ งความขัดแย้ง ผูบ้ ริหารแบบนี้จะสร้างกฎระเบียบขึน้ มา ถ้าจําเป็นจะต้องแก้ปญั หาความ
ขัดแย้งก็จะดําเนินการแก้ปญั หาตามระเบียบทีม่ อี ยู่
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ แบบการถอนตัว มีลกั ษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละ
วัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์สว่ นตัว ไม่เผชิญกับคูก่ รณี ไม่ตดั สินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่
แก้ปญั หาคิดว่าไม่มปี ระโยชน์ในการแก้ไขความขัดแย้ง ใช้วธิ กี ารหลีกจากปญั หาหรือบุคคลทีเ่ ป็ น
ต้นเหตุของความขัดแย้งโดยการไม่รว่ มมือ ถอนตัวจากเหตุการณ์ หรือทําตัววางเฉยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับ
เหตุการณ์ความขัดแย้ง ซึง่ ผลของการใช้วธิ กี ารถอนตัว หรือหลบหนีจะส่งผลให้ทงั ้ ผูจ้ ดั การและฝา่ ย
ตรงข้าม หรือให้ผลเสียต่อทัง้ สองฝา่ ย เกิดผลแบบ Lose-Lose ไม่มฝี า่ ยใดได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการหรือ
ความพึงพอใจ และยังทําให้ปญั หาของความขัดแย้งยังคงอยูแ่ ละมีแนวโน้มจะปรากฏความขัดแย้ง
ให้เห็นได้อกี
4.2 แบบการใช้อาํ นาจ (Forcing)
อรุณ รักธรรม (2525: 194-196) ได้กล่าวถึง วิธจี ดั การความขัดแย้ง ในแบบการใช้อาํ นาจ
บังคับว่า วิธนี ้ผี บู้ ริหารสูงกว่าจะออกคําสังชี
่ ข้ าดลงไปเลยเพื่อระงับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ แต่บอ่ ยครัง้
วิธนี ้ีไม่ได้แก้ปญั หาความขัดแย้งอย่างแท้จริง
กิตมิ า ปรีดดี ลิ ก (2529: 301-304) ได้กล่าวถึงวิธจี ดั การความขัดแย้ง ในแบบการใช้
อํานาจบังคับว่า เป็ นวิธกี ารใช้อาํ นาจหน้าทีท่ ต่ี นมีอยูด่ าํ เนินการทันที ทุกคนต้องทําตามคําสัง่
วิธกี ารนี้จะทําให้ ใต้บงั คับบัญชาเป็ นผูแ้ พ้ตลอด หรือไม่มโี อกาสทีจ่ ะตอบโต้อะไรได้เลย ทําให้
เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองในทางลบ ส่งผลให้การทํางานขาดระบบ แบบแผน เกิดความเฉื่อยชาและขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
วรนารถ แสงมณี (2544: 12) ได้กล่าวว่า เป็นการบังคับและกดดัน ซึง่ จะทําให้มกี ารแพ้ชนะ
โดยฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดใช้อาํ นาจหน้าทีท่ เ่ี ป็นทางการ เช่น ในกรณีความขัดแย้งของผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชาบังคับให้ยตุ คิ วามขัดแย้งโดยอาศัยกฎระเบียบต่างๆ
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 164-165) ได้กล่าวถึง การใช้อาํ นาจ คือ การบังคับ
หรืออ่อนข้อ เป็ นการแก้ปญั หาด้วยการให้เห็นชนะและแพ้ เช่น ใช้อาํ นาจบังคับ สร้างความสงบ
โดยไม่จดั การกับความขัดแย้ง หลีกหนีจากการตัดสินใจและเผชิญหน้า และใช้เสียงส่ว นใหญ่ตดั สิน
จอห์นสันและจอห์นสัน(สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 272-274) กล่าวว่า เป็ นการแก้ปญั หาความขัดแย้งโดยใช้อาํ นาจตามตําแหน่ง (Authority)
คํานึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานพยายาม
แสดงอํานาจเหนือฝา่ ยตรงข้าม โดยการบังคับให้ยอมรับทางออกของความขัดแย้งทีต่ นกําหนด การ
บรรลุเป้าหมายเป็ นสิง่ สําคัญสูงสุด สัมพันธภาพมีความสําคัญน้อยมาก ผูม้ ลี กั ษณะเช่นนี้จะพยายาม

75
ทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่คาํ นึงถึงความเสียหายใด ๆ ไม่สนใจในความต้องการของคนอื่น
ไม่สนใจทีค่ นอื่นไม่ชอบหรือไม่ยอมรับตน มีความเชื่อว่า ความขัดแย้งจะยุตไิ ด้เมือ่ มีฝา่ ยหนึ่งเป็ น
ผูช้ นะ และอีกฝา่ ยเป็ นผูแ้ พ้ และลักษณะแบบฉลามต้องการเป็ นผูช้ นะ ชัยชนะก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จและประสบความสําเร็จ แต่ความพ่ายแพ้ก่อให้เกิดความรูส้ กึ อ่อนแอ ความไม่เหมาะสม
และความล้มเหลว ลักษณะฉลามจะพยายามเอาชนะด้วยการโจมตี โค่นล้ม พิชติ คุก คามผูอ้ ่นื
จรูญรัตน์ จันทุมา และคนอื่นๆ(จิตฑามาศ เชือ้ โฮม. 2553: 36-37; อ้างอิงจากจรูญรัตน์ จันทุม า;
และคนอื่นๆ 2549: 10-11) กล่าวว่า การบังคับ (Force) วิธกี ารนี้ผจู้ ดั การหรือฝา่ ยหนึ่งจะสังว่
่ าจะทํา
อะไร คําสังนั
่ น้ อาจไม่ถูกต้องแต่เนื่องจากผูส้ งมี
ั ่ อํานาจหรือตําแหน่ งสูงกว่าลูกน้องหรืออีกฝา่ ยหนึ่งจึง
ต้องทําตาม ถ้าบุคคลนัน้ ยังต้องการอยูใ่ นองค์การนัน้ วิธกี ารแก้ไขแบบนี้จะเป็นผูช้ นะ และอีกฝา่ ยหนึ่ง
จะเป็ นผูแ้ พ้ ผลการแก้ไขจะมีลกั ษณะของ Win-Lose เป็ นวิธกี ารแก้ไขความขัดแย้งทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือ และเป็ นการทํางานทีต่ ่อต้านความต้องการของฝา่ ยตรงข้าม ไม่แก้ไขความขัดแย้งที่
สาเหตุ ความขัดแย้งแบบดัง้ เดิมจึงเกิดขึน้ ได้อกี เสมอ เพราะยังไม่ได้รบั การตอบสนองทีพ่ งึ พอใจ
ทัง้ สองฝา่ ย
โฮวาท และ ลอนดอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม . 2553: 33; อ้างอิงจาก Howat; & London.
1980: 172-175) ได้กล่าวว่า วิธบี งั คับ (Forcing) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารใช้อาํ นาจ
บังคับให้ผอู้ ่นื ยอมรับความคิดเห็นของตน เชือ่ มันในความคิ
่
ดและวิธกี ารของตน ไม่ยอมรับคําปฏิเสธ
จากผูอ้ ่นื ยืนกรานเรียกร้องให้ผอู้ ่นื ดําเนินการตามวิธกี ารของตน
เบลค และ มูตนั (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 35; อ้างอิงจาก เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540:
152) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่า แบบการใช้อาํ นาจ
เมือ่ ผูบ้ ริหารเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง จะใช้อาํ นาจในการระงับความขัดแย้ง โดยมุง่ ทีก่ ารเอาแก้
ชนะกัน โดยทีต่ นเองต้องเป็ นผูช้ นะในสถานการณ์ความขัดแย้งมักจะถามเพือ่ นร่วมงานว่า จะอยู่
หรือจะไป เมือ่ ตนเองเป็ นฝา่ ยมีอาํ นาจ ดังนัน้ ลูกน้องจึงเป็นฝา่ ยแพ้ ผูบ้ ริหารแบบนี้ไม่ชอบให้
ทํางานเป็ นทีม เพราะกลัวจะรวมหัวกันคัดค้านแก้ปญั หาความขัดแย้งโดยยุตคิ วามขัดแย้งหรือโดย
วิธกี ารทีต่ นเองเป็ นฝา่ ยชนะ
สเตเฟน รอบบิน้ (วิเชียร วิทยอุดม. 2555: 3-9; อ้างอิงจาก Stephen Robbin. 1994)
ได้กล่าวว่า ในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้ง ถ้าปล่อยเวลาเนิน่ นานไปก็จะยิง่ ยากทีจ่ ะแก้ไขได้ จึงมีความ
จําเป็นอย่างรีบด่วนทีผ่ บู้ ริหารต้องหามาตรการแก้ไขความขัดแย้งให้ยตุ ลิ งได้โดยเร็ว ซึง่ บางครัง้
ผูบ้ ริหารต้องกล้าทีจ่ ะใช้อาํ นาจหน้าทีท่ ม่ี อี ยูส่ งั ่ การลงไปเพื่อเข้าระงับความขัดแย้ง และต้องกล้า
แสดงตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในคําสังการอั
่
นนัน้ ด้วย
วิเชียร วิทยอุดม (2555: 4, 9-10) กล่าวไว้วา่ การใช้อาํ นาจหรือการบังคับเป็นการแก้ไข
ปญั หาแบบใช้อํานาจหรือตําแหน่ งหน้าทีเ่ หนือกว่า ใช้อาํ นาจตามสิทธิอาํ นาจทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเป็ นพลังสนับสนุ นให้ค่กู รณียอมตกลง
เพราะความเกรงกลัว ผลดีของการแก้ไขปญั หาของความขัดแย้งแบบนี้ คือ สามารถจัดการกับความ
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ขัดแย้งได้เด็ดขาด ทําให้เกิดความสงบโดยเร็ว ส่วนผลเสียของการแก้ไขปญั หาของความขัดแย้ง
แบบนี้ คือ เกิดความรูส้ กึ กดดันว่าถูกบีบบังคับโดยการใช้อาํ นาจบาตรใหญ่ เมือ่ ได้รบั ความกดดันมากๆ
และนานๆ เข้า ก็อาจจะเป็ นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้งในเรือ่ งอื่นอีกและลุกลามจนเป็ นเรือ่ งใหญ่โต
จนถึงจุดหนึ่งถึงขัน้ ต่อต้านผูบ้ ริหาร ผู้บริหารทีเ่ ลือกใช้วธิ แี บบนี้กจ็ ะเป็ นพวกเผด็จการ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ แบบการใช้อาํ นาจ เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหาร
ใช้อาํ นาจบังคับให้ผอู้ ่นื ยอมรับความคิดเห็นของตน เชือ่ มันในความคิ
่
ดและวิธกี ารของตน ไม่ยอม
รับคําปฏิเสธจากผูอ้ ่นื ยืนกรานเรียกร้องให้ผอู้ ่นื ดําเนินการตามวิธกี ารของตน เป็นการบังคับโดยการ
ออกคําสังชี
่ ข้ าดลงไปเลยเพื่อระงับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ พยายามแสดงอํานาจเหนือฝา่ ยตรงข้าม
เป็นวิธกี ารใช้อาํ นาจหน้าทีท่ ต่ี นมีอยู่ ดําเนินการทันที ทุกคนต้องทําตามคําสัง่ โดยการบังคับให้
ยอมรับทางออกของความขัดแย้งทีต่ นกําหนด ให้ความสําคัญในการบรรลุเป้าหมายเป็นสิง่ สําคัญ
สูงสุด สัมพันธภาพมีความสําคัญน้อยมาก เป็นการแก้ปญั หาด้วยการให้เห็นชนะและแพ้ คิดว่าความ
ขัดแย้งจะยุตไิ ด้เมือ่ มีฝา่ ยหนึ่งเป็ นผูช้ นะ และอีกฝา่ ยเป็ นผูแ้ พ้
4.3 แบบสัมพันธภาพ (Smoothing)
จอห์นสัน และจอห์นสัน (สมเกียรติ บํารุงกิจ . 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; &
Johnson. 1987: 272-274) กล่าวว่า ลักษณะนี้เชือ่ ว่าสัมพันธภาพเป็นสิง่ สําคัญมาก เป้าหมาย
ส่วนตัวมีความสําคัญน้อย ต้องการให้เป็ นทีย่ อมรับและชอบพอ เชื่อว่าความขัดแย้งหลีกเลีย่ งได้เพื่อ
เห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขัดแย้ง เป็นการทําลายความสัมพันธ์และเกรงว่าหากความ
ขัดแย้งยังดําเนินต่อไปจะสะเทือนความรูส้ กึ และทําลายสัมพันธภาพ ยอมยกเลิกเป้าหมาย
เพือ่ รักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ ใช้วธิ กี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุขเหมือนครอบครัวเดียวกัน
อีเวอราร์ด และมอร์รสิ (สฤษดิ ์ ตองติดรัมย์. 2551: 35-36; อ้างอิงจาก Everard; & Morris.
1990: 108-111) ได้กล่าวว่า แบบการกลบเกลื่อน (Smoothing) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้งที่
แสดงพฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์ในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมมุง่ งานในระดับตํ่า เป็นการทําให้เกิด
ความแตกต่างมีเพียงเล็กน้อยและให้การปฏิบตั มิ คี วามคล้ายคลึงกัน โดยให้ความสําคัญต่อความ
สนใจของผูอ้ ่นื เป็ นอันดับแรก โดยการแสดงออกเหมือนกันขาดจุดยืนของตัวเองและไม่มคี วามเป็น
ตัวของตัวเอง
โฮวาท และ ลอนดอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม. 2553: 33; อ้างอิงจาก Howat; & London.
1980: 172-175) ได้กล่าวว่า การไกล่เกลีย่ (Smoothing) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหาร
พยายามทําให้เห็นว่า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งเล็กน้อย พยายามกลบเกลือ่ นหาทางเจรจาต่อรอง
เพือ่ ลดความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธกี าร พยายามยํา้ ให้สมาชิกเห็นความสําคัญในความสําเร็จ
ขององค์การมากกว่าความแตกต่างใน วิธดี าํ เนินการ

77
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ์(ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 29; อ้างอิงจาก เทพพนม
เมืองแมน. 2540: 257-258) ได้กล่าวว่า รูปแบบของการบริหารความขัดแย้งแบบการทําให้ราบรืน่
รูปแบบนี้เน้นความสัมพันธ์ในด้านบวก เน้นการเกิดความสามัคคีปรองดองระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม และการยอมรับระหว่างสมาชิกของกลุ่ม โดยการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดทัศนคติทไ่ี ม่ดแี ละความไม่
ลงรอยกัน วิธกี ารดําเนินนี้เกิดขึน้ โดยการให้สมาชิกพูดคุยอภิปรายถึงเฉพาะสิง่ ทีส่ มาชิกในกลุม่ เห็น
ด้วยเท่านัน้ แต่ประเด็นทีเ่ ป็ นปญั หาจะไม่ถกู นํามาพูดถึง ทัศนคติ ทีไ่ ม่ดขี องสมาชิกจะไม่ถกู ระงับ
หรือทําให้หมดไปแต่ทุกคนทีม่ คี วามตึงเครียดจะมีโอกาสได้ระบายออก ทุกคนจะเกิดความพอใจ
เบลค และ มูตนั (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 35; อ้างอิงจาก เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540:
152) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่า แบบการกลบเกลือ่ น
เมือ่ ผูบ้ ริหารเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง จะพยายามกลบเกลือ่ น หรือพยายามทําให้ความขัดแย้งนัน้
เงียบหายไป พยายามเอาใจคนอื่นจนกระทังต้
่ องทําตามความคิดเห็นของคนอื่น แม้ความคิดเห็น
ของตนเองจะถูกต้องก็ตาม ทัง้ นี้เพราะไม่อยากให้คนอื่นเกิดความไม่พอใจ พยายามหลีกเลีย่ งการ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าจําเป็ นจะต้องแก้ปญั หาความขัดแย้งก็มกั จะมอบหมายให้บคุ คลอื่นเป็น
ผูแ้ ก้ปญั หา หรือถ้าแก้ปญั หาความขัดแย้งด้วยตนเองก็จะพยายามระงับอารมณ์ของคนทัง้ หลาย
พยายามให้ลมื ความต้องการทีแ่ ตกต่างไปจากคนอื่น พยายามรักษานํ้าใจคนเป็นประการสําคัญ
วิเชียร วิทยอุดม (2555: 5, 15) กล่าวไว้ว่า การกลบเกลื่อน (Smoothing) การกลบเกลื่อน
หมายความว่า ทุกฝา่ ยทีเ่ กิดความขัดแย้งจะแสร้งทําเป็นว่าไม่มคี วามขัดแย้งใดๆ เลยเกิดขึน้
ทําเหมือนให้เป็ นปกติแบบเดิมเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ โดยกลบเกลื่อนความขัดแย้งทัง้ หมดได้
ทําเป็นเหมือนหวานอมขมกลืน ไม่ให้คนอื่นได้ลว่ งรูว้ า่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ หรือเป็นการพรางตัวว่า
สามารถตกลงกันได้กบั ฝา่ ยตรงกันข้าม โดยไม่มกี ารพูดถึงเรือ่ งทีม่ คี วามขัดแย้งกัน ซึง่ จะก่อให้เกิด
ปญั หาในองค์การได้เพราะจะทําให้เกิดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ นไปจาก
ความจริงได้
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ แบบสัมพันธภาพ หรือการกลบเกลื่อน การไกล่เกลีย่
(Smoothing) เป็ นรูปแบบของการบริหารความขัดแย้งแบบการทําให้ราบรืน่ เน้นความสัมพันธ์ใน
ด้านบวก แสดงพฤติกรรม ให้เห็นว่าสัมพันธภาพเป็นสิง่ สําคัญมาก และเห็นเป้าหมายส่วนตัวมี
ความสําคัญน้อยกว่า หาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ ลดความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธกี าร เน้นให้
เกิดความสามัคคีปรองดองระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ และเกิดการยอมรับระหว่างสมาชิกของกลุม่
โดยการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดทัศนคติทไ่ี ม่ด ี และความไม่ลงรอยกัน เมือ่ เกิดความขัดแย้งทุกฝา่ ยจะ
แสร้งทําเป็ นว่าไม่มคี วามขัดแย้งใดๆ เกิดขึน้ เลย โดยจะพยายามกลบเกลื่อนความขัดแย้งทัง้ หมด
หรือพยายามทําให้ความขัดแย้งนัน้ เงียบหายไป ในการแก้ปญั หาความขัดแย้งจะพยายามเอาใจคนอื่น
รักษานํ้าใจคนอื่น และใช้วธิ กี ารเพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข
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4.4 แบบการประนี ประนอม (Compromising)
อรุณ รักธรรม (2525: 194-196) ได้กล่าวถึง วิธจี ดั การความขัดแย้ง ในแบบการประนีประนอม
คือ เป็นการให้กลุม่ ทีม่ คี วามขัดแย้งกันยอมรับการตัดสินของบุคคลทีส่ ามทีเ่ ข้ามาไกล่เกลีย่
ประนีประนอม ทําให้ความขัดแย้งลดลงได้
กิตมิ า ปรีดดี ลิ ก (2529: 301-304) กล่าวว่า วิธปี ระนีประนอม หมายถึง การให้ทงั ้ สองฝา่ ยได้
หรือเสียประโยชน์เท่ากันหรือใกล้เคียง การให้สนิ บน โดยผูบ้ ริหารจะยอมเสียสละของให้แก่ค่กู รณี
เพือ่ ให้ปญั หานัน้ คลีค่ ลายความขัดแย้งลง ในทางปฏิบตั อิ าจจะไม่เป็นผลดีแก่ผบู้ ริหาร และไม่เป็ นที่
มันใจว่
่ าปญั หานัน้ จะยุตลิ งได้ กําหนดให้มคี นกลางขึน้ วิธกี ารนี้เป็นการคลีค่ ลายปญั หาให้อ่อนลง
โดยให้มคี นกลางเป็ นตัวเชื่อม เป็ นผูก้ ําหนดวิธกี ารแก้ปญั หาขึน้ เอง อาศัยกฎเกณฑ์ใช้กฎเกณฑ์และ
ระเบียบแบบแผนเป็ นตัวช่วยตัดสินใจ ซึง่ การแก้ปญั หาในลักษณะนี้จะยึด กฎเกณฑ์เป็ นหลัก
เคนเนธ โธมัส (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 104-105; อ้างอิงจาก Kenneth Thomas.
1976: 889-935) กล่าวไว้วา่ การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมทัง้ มุง่
เอาชนะและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับปานกลาง เป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติ การเอาใจ
ตนเอง และมิตกิ ารเอาใจผูอ้ ่นื เป็ นแบบของการเจรจาต่อรองทีม่ งุ่ จะให้ทงั ้ สองฝา่ ยมีความพอใจบ้าง
แสดงพฤติกรรมเป็ นลักษณะทีห่ ากได้บา้ งก็ควรเสียบ้าง พบกันครึง่ ทาง ทัง้ สองฝา่ ยมีความพอใจ
มากกว่าพฤติกรรมการหลีกเลีย่ ง แต่น้อยกว่าพฤติกรรมความร่วมมือ พฤติกรรมการประนีประนอม
สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งแบบ Zero-sum conflict โดยมีความเชื่อว่าผลของความขัดแย้งจะมี
ออกมาคงที่ เมือ่ ฝา่ ยหนึ่งได้อกี ฝา่ ยหนึ่งก็จะเสีย การประนีประนอมเป็นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการ
แสดงออก เมือ่ เผชิญกับความขัดแย้งโดยทีต่ อ้ งการจะพยายามรักษาหน้าของทัง้ สองฝา่ ย หรือความ
ขัดแย้งนัน้ เกิดจากการแข่งขันเพือ่ จะให้ได้มาทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด การประนีประนอมเป็น
ลักษณะทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าพบกันครึง่ ทาง
ราฮิม (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2534: 155-156; อ้างอิงจาก Rahim. 1985: 83-85) ได้กล่าวว่า
การประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบทีม่ งุ่ ตนเองในระดับปานกลาง และมุง่ คนอื่นในระดับ
ปานกลางด้วย เป็ นแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการยืน่ หมูยน่ ื แมว ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยจะต้องยอมเสียบางอย่าง
เพือ่ ทีจ่ ะตกลงกันได้ เป็ นแบบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้ในสถานการณ์ทแ่ี ต่ละฝา่ ยมีเป้าหมายทีไ่ ปด้วยกัน
ไม่ได้ มีเป้าหมายคนละอย่างหรือ แต่ละฝา่ ยมีอาํ นาจพอๆ กัน
วรนารถ แสงมณี (2544: 12) ได้กล่าวว่า การประนีประนอม หมายถึง การใช้วธิ เี จรจา
ต่อรองเปลีย่ นความยินยอมถ้อยทีถอ้ ยอาศัย หรือทีเ่ รียกว่าพบกันคนครึง่ ทาง หลักสําคัญคือคูก่ รณี
แต่ละฝา่ ยต่างก็ได้ประโยชน์และต้องยอมเสียสละประโยชน์บา้ งมิใช่ฝา่ ยหนึ่งได้หรือเสียแต่อย่างเดียว
อีกวิธหี นึ่งของการประนีประนอมคือ แยกกลุ่มทีข่ ดั แย้งกัน จนกว่าจะหาข้อยุตไิ ด้ เลีย่ งการเผชิญหน้ากัน
หรือให้สงิ่ ของตอบแทนแก่กลุ่มหนึ่ง เพื่อยุตขิ อ้ ขัดแย้ง
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ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 164-165) ได้กล่าวถึง การประนีประนอม เป็นวิธกี าร
ทีใ่ ห้แต่ละฝา่ ยอ่อนข้อเข้าหากัน เช่น การจัดการโดยวิธกี ารเลือกคนทีช่ อบพอกัน ตกลงกันให้มาอยู่
ด้วยกัน หรือไม่พดู ถึงความขัดแย้งเลย แต่กลับยํา้ ทีค่ วามร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และกําจัดความ
ขัดแย้ง
จอห์นสันและจอห์นสัน(สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 272-274) รูปแบบนี้ จะคํานึงถึงเป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง
แสวงหาการประนีประนอม ยอมละเป้าหมายส่วนตนบางส่วนและชักจูงให้ผอู้ ่นื ยอมสละเป้าหมาย
บางส่วน พยายามหาข้อสรุปต่อข้อขัดแย้งทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั ้ สองฝา่ ย พร้อมและเต็มใจทีจ่ ะสละ
วัตถุประสงค์และสัมพันธภาพบางส่วนเพือ่ หาข้อตกลงร่วมทีด่ ี
อีเวอราร์ด และมอร์รสิ (สฤษดิ ์ ตองติดรัมย์. 2551: 35-36; อ้างอิงจาก Everard; & Morris.
1990: 108-111) กล่าวว่า แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบการบริหารความขัดแย้งที่
แสดงทัง้ พฤติกรรมมุง่ สัมพันธ์และพฤติกรรมมุง่ งานในระดับปานกลาง เป็นการทีจ่ ะทําให้เกิดความ
พอใจของทัง้ สองฝา่ ยโดยไม่เน้นทีค่ ณ
ุ ภาพของการแก้ปญั หา หรือการค้นหาความสร้างสรรค์ในการ
แก้ปญั หา แต่เน้นทางสายกลางซึง่ เป็ นผลให้หลักการและคุณค่าของแต่ละฝา่ ยลดลง
โฮวาท และ ลอนดอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม. 2553: 33; อ้างอิงจาก Howat; & London.
1980: 172-175) กล่าวไว้วา่ การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งที่
ผูบ้ ริหารพยายามหาทางสายกลาง เพือ่ ให้เป็นทีพ่ อใจแก่คกู่ รณีทงั ้ สองฝา่ ย ยินดีรบั ฟงั ปญั หานํามา
พิจารณาพยายามหาทางประนีประนอม ยอมเป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ยอมเสียสละบางส่วนเพือ่ ให้ได้
บางส่วนไว้
จรูญรัตน์ จันทุมา และคนอื่นๆ(จิตฑามาศ เชือ้ โฮม. 2553: 37; อ้างอิงจาก จรูญรัตน์ จันทุมา;
และคนอื่นๆ 2549: 10-11) กล่าวว่า การประนีประนอม (Compromise) วิธกี ารนี้สว่ นใหญ่ใช้สาํ หรับ
จัดการด้านแรงงานซึง่ เป็ นการตกลงประนีประนอมข้อเสนอและข้อต่อรองของทัง้ สองฝา่ ยโดยมุง่ ให้ผล
ส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะสมนํ้าสมเนื้อ เป็นการแก้ไขทีม่ คี วามร่วมมือในระดับปานกลางและได้ ผล
แต่ไม่ถงึ ขึน้ พึงพอใจทัง้ สองสองฝา่ ย คําตอบหรือผลลัพธ์จากวิธกี ารแก้ไขปญั หาแบบประนีประนอม
จะทําให้แต่ละฝา่ ยมีชยั ชนะคนละนิดและสูญเสียคนละหน่อย ดังนัน้ ความขัดแย้งทีม่ ซี ง่ึ ยังไม่ได้แก้ท่ี
สาเหตุทแ่ี ท้จริง เพียงแต่ได้ความพึงพอใจมาระดับหนึ่ง เมือ่ เวลาผ่านไปความขัด แย้งเดิมจะปรากฏ
ขึน้ ใหม่อกี ผลจากการใช้วธิ นี ้ียงั มีลกั ษณะเป็ น Win-Lose
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ์ (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี . 2554: 29-30; อ้างอิงจาก
เทพพนม เมืองแมน . 2540: 257-258) ได้กล่าวว่า รูปแบบของการบริหารความขัดแย้งแบบการ
ประนีประนอม วิธกี ารแก้ปญั หาแบบนี้จะเป็นการเดินสายกลาง โดยการปรับตัวและเปลีย่ นแปลง
สิง่ แวดล้อมความขัดแย้งจะคงตัวด้วยการต่อรองและประนีประนอม ซึง่ จะทําให้ความขัดแย้งหายไป
ถึงแม้บางครัง้ จะต้องต่อสู่ แต่ระดับของการประนีประนอมนี้จาํ กัดวงเฉพาะทีส่ ามารถ ทําได้แค่นนั ้
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หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กระทําในสิง่ ทีส่ ามารถทําได้มากกว่ากระทําเพือ่ ให้ดที ส่ี ดุ วิธนี ้จี ะไม่มใี คร
ชนะ หรือแพ้ อาจมีการพูดคุยอภิปรายเกิดความเข้าใจดีขน้ึ มีการประชุมกลุม่ เพือ่ ลดความขัดแย้งลง
ซึง่ จะทําให้ยอมรับแนวทางแก้ปญั หาและความขัดแย้งลดความรุนแรงลง การแยกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้อยูค่ นละสถานทีจ่ ะเป็ นการหลีกเลีย่ งการมีสมั พันธ์โดยตรงหรือการย้ายบุคคลบางคนไปอยูแ่ ผนก
อื่นจะช่วยแก้ปญั หาได้
เบลค และ มูตนั (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 35; อ้างอิงจาก เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540:
152) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่ า แบบการ
ประนีประนอม ผูบ้ ริหารแบบทางสายกลาง เป็นผูบ้ ริหารทีใ่ ห้ความสนใจทัง้ คนและงานพอสมควร
ให้ความสําคัญแก่ทงั ้ คนและงานในระดับปานกลาง เพือ่ นร่วมงานมีความพอใจบ้าง ผลงานสําเร็จ
ตามควร เป็ นผูบ้ ริหารทีพ่ ยายามคงสถานภาพเดิม ไม่ปรารถนาจะเห็นการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เผชิญ
กับความขัดแย้ง จะไม่แสดงว่าเข้าข้างฝา่ ยใด พยายามใช้ทางสายกลาง ให้ทกุ คนเห็นว่าตนเอง
ยุตธิ รรมและมีเหตุผลมักจะใช้วธิ กี ารผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าการทีจ่ ะเผชิญหน้ากัน มอบหมายให้
ผูอ้ ่นื แก้ปญั หาหรือให้ลกู น้องแก้ปญั หากันเอง อาจโดยการให้แยกคู่ขดั แย้งออกจากกัน พยายามไกล่
เกลีย่ ต่อรองหรือการประนีประนอม
แมรี่ ปาคเกอร์ ฟอลเรท (วิเชียร วิทยอุดม. 2555: 5: 7-8; อ้างอิงจาก Morphet; John; &
Reller. 1967: 169) ได้กล่าวว่า การจัดการความขัดแย้งแบบนี้กโ็ ดยการให้แต่ละฝา่ ยต่างก็ได้รบั
เพียงบางส่วนของทีฝ่ า่ ยตนต้องการ ไม่มฝี า่ ยใดได้ทงั ้ หมด เป็ นการผลักดันกันไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ วิธกี ารแบบนี้แต่ละฝา่ ยก็จะได้รบั ผลตามทีฝ่ า่ ยตนต้องการ ความขัดแย้งก็จะได้รบั การแก้ไข
ไปได้สว่ นหนึ่ง แต่ถา้ หากการประนีประนอมเป็นการนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ ปรารถนาก็เป็น
วิธกี ารทีด่ ี แต่ถา้ หากการประนีประนอมเป็นการละทิง้ เป้าหมายทีพ่ งึ ปรารถนาหรือเป็นการเอาเปรียบ
ผูด้ อ้ ยกว่า ก็จะเป็ นวิธกี ารทีไ่ ม่สามารถบรรลุถงึ เป้าหมายและขาดประสิทธิภาพ
สเตเฟน รอบบิน้ (วิเชียร วิทยอุดม . 2555: 3-9; อ้างอิงจาก Stephen Robbin. 1994)
กล่าวว่า ความขัดแย้งเกิดจากข้อเสียเรียกร้องของฝา่ ยต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถจะหาจุดทีต่ กลงร่วมกันได้
ต่างฝา่ ยไม่มกี ารยอมกัน การทีจ่ ะแก้ไขความขัดแย้งได้นนั ้ ก็ทาํ ได้โดยการลดข้อเรียกร้องของแต่ละ
ฝา่ ยลงเพือ่ จะหาจุดร่วมทีต่ กลงกันได้ ก็โดยการประนีประนอมหันหน้าเข้าหาและพูดคุยกัน ซึ่ งแต่ละ
ฝา่ ยก็ยงั ได้สง่ิ ทีม่ คี วามพอใจบ้าง แม้จะไม่ได้เต็มทีอ่ ย่างทีต่ อ้ งการก็ตาม
วิเชียร วิทยอุดม (2555: 4:9-10) กล่าวไว้วา่ การประนีประนอมเป็นการแก้ปญั หาแบบใช้
วิธกี ารไกล่เกลีย่ เจรจาต่อรองกัน ยอมเสียสละบางอย่างเพือ่ ให้มาพบกันครึง่ ทาง การแก้ปญั หา
ความขัดแย้ งแบบนี้กต็ ่อเมือ่ ทุกฝา่ ยไม่สามารถทีจ่ ะตกลงหรือยุตปิ ญั หาลงได้ จึงใช้วธิ อี อมชอม
ผลประโยชน์ของทุกฝา่ ย ผลดีของการแก้ไขปญั หาของความขัดแย้งแบบนี้ คือ สามารถบรรเทา
ความรุนแรงของความขัดแย้งลงได้ ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างบุคลากรในองค์ก รส่วน
ผลเสียของการแก้ไขปญั หาของความขัดแย้งแบบนี้ คือไม่ได้ทาํ ให้มลู เหตุของความขัดแย้งหมดไป
ยังคงมีความไม่พอใจหลงเหลืออยู่ แต่ยงั คงเก็บไว้อยูภ่ ายในจิตใจ ไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏเห็น
ยังภายนอกเท่านัน้ ผูบ้ ริหารทีเ่ ลือกใช้วธิ แี บบนี้มกั เป็ นพวกนักบุญ
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ แบบการประนีประนอม หมายถึง เป็นการให้ทงั ้ สองฝา่ ย
ทีม่ คี วามขัดแย้งกัน ยอมรับการตัดสินของบุคคลทีส่ ามทีเ่ ข้ามาไกล่เกลีย่ ประนีประนอม ซึง่ ทําให้
ความขัดแย้งลดลง พยายามใช้ทางสายกลาง หาทางประนีประนอม ให้ทงั ้ สองฝา่ ยยินดีรบั ฟงั ปญั หา
นํามาพิจารณา หาข้อตกลงร่วมทีด่ ี หาข้อสรุปทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั ้ สองฝา่ ย เพื่อให้เป็ นทีพ่ อใจแก่ค่กู รณี
ทัง้ สองฝา่ ย และยินยอมเป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั การใช้วธิ แี บบประนีประนอมเป็นการแสดงให้ทกุ คน
เห็นว่าตนเองยุตธิ รรมและมีเหตุผล โดยมักจะใช้วธิ กี ารผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าการทีจ่ ะ
เผชิญหน้ากัน
4.5 การเผชิ ญหน้ า (Confronting)
อรุณ รักธรรม (2525: 194-196) ได้กล่าวถึงวิธจี ดั การความขัดแย้ง ในแบบการเผชิญหน้า
หรือการแก้ปญั หาร่วมกัน คือ นําเอากลุม่ ทีม่ คี วามขัดแย้งกันมาอภิปรายถึงหัวข้อความขัดแย้ง ด้วย
วิธกี ารทีค่ วามขัดแย้งระหว่างกลุม่ จะถูกเปลีย่ นให้เป็นสถานการณ์ทางการแก้ปญั หาร่วมกัน และจะ
พยายามหาข้อยุตทิ ท่ี กุ ฝา่ ยยอมรับ ซึง่ ผลยุตจิ ะมี 2 ลักษณะ คือ ความเห็นสอดคล้องกันก็เท่ากับ
เป็นผูช้ นะทัง้ สองฝา่ ย และการใช้เป้าหมายทีย่ อมรับร่วมกันทีจ่ ะก่อให้เกิดการร่วมมือกันขึน้ อย่างมาก
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544: 164-165) ได้ให้ความหมาย การเผชิญหน้า ว่าเป็นวิธ ี
ลดความขัดแย้งในองค์การ เช่น การจัดให้แต่ละกลุ่มได้เห็นถึงข้อดีขอ้ เสียของอีกกลุ่มหนึ่งหรือให้ม ี
การเผชิญหน้า พบปะสังสรรค์ จัดงานร่วมงานกัน หรือให้หวั หน้าของทัง้ สองกลุ่มได้มโี อกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
จอห์นสันและจอห์นสัน(สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 272-274) รูปแบบนี้ จะมองความขัดแย้งว่าเป็ นปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมาย
และสัมพันธภาพ และหาทางออกทีส่ นองต่อเป้าหมายทัง้ ของตนและของผูอ้ ่นื ถือว่าความขัดแย้ง
เป็นสิง่ ทีป่ รับปรุงสัมพันธภาพโดยการลดความตึงเครียดระหว่างบุคคลทัง้ สอง พยายามทีจ่ ะถกประเด็น
เพื่อระบุถงึ ความขัดแย้งทีเ่ ป็ นปญั หา การหาทางแก้ไขซึง่ เป็นทีพ่ อใจของตนและผูอ้ ่นื ทําให้สามารถ
คงสัมพันธภาพไว้ได้ สิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดความพอใจคือ การบรรลุเป้าหมายของตนเองและผูอ้ ่นื
ความเครียดและความรูส้ กึ ในทางลบได้รบั การคลีค่ ลายแล้ว
โฮวาท และ ลอนดอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม. 2553: 33; อ้างอิงจาก Howat; & London.
1980: 172-175) วิธเี ผชิญหน้า (Confrontation) เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้งทีผ่ บู้ ริหารกล้าเผชิญกับ
ปญั หาโดยตรงและเปิดเผยหยิบยกปญั หามาพิจารณา กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน
หาวิธกี ารแก้ไขความขัดแย้ง ไม่ทอดทิง้ ปญั หาจนกว่าจะจัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
เบลค และ มูตนั (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 35; อ้างอิงจาก เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2540:
152) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่า แบบการเผชิญหน้า
เพื่อแก้ปญั หา เมือ่ ผูบ้ ริหารเผชิญกับความขัดแย้ง มักจะไม่ค่อยสนใจว่าคู่ขดั แย้งเป็ นใคร แต่จะ
พยายามดูวา่ ปญั หาของความขัดแย้งอยูท่ ใ่ี ด พยายามหาสาเหตุของความขัดแย้ง หาข้อมูลต่างๆ
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เกีย่ วกับความขัดแย้งแล้วใช้กระบวนการแก้ปญั หาอย่างมีหลักเกณฑ์ พยายามแก้ปญั หาความขัดแย้ง
อย่างมีเหตุผล ผูบ้ ริหารแบบนี้เห็นว่าความขัดแย้งเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้แต่กไ็ ม่ได้เลวร้ายเสมอไป
พยายามให้คนทัง้ หลายมีสว่ นร่วมในการแก้ปญั หา เพือ่ ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ์ (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 30; อ้างอิงจาก เทพพนม
เมืองแมน. 2540: 257-258) กล่าวว่า รูปแบบของการบริหารความขัดแย้งแบบการเผชิญหน้า รูปแบบนี้
จะเห็นว่าความขัดแย้งไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ แต่สามารถแก้ไขได้ ดังนัน้ การแก้ปญั หาจึงเน้นทีก่ าร
เผชิญหน้า ประเด็นของปญั หาได้นํามาพิจารณาโดยกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการประเมินประเด็น
เหล่านัน้ กลุม่ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและติดตามผล วิธกี ารนี้ อาจใช้เวลานานในช่วงแรกแต่ จะ
สามารถประหยัดเวลาได้มากถ้ามองในระยะยาว
วิเชียร วิทยอุดม (2555: 4-9, 4-11) ได้กล่าวว่า การเผชิญหน้าเป็ นการแก้ไขปญั หาแบบ
ให้ฝา่ ยทีเ่ กิดความขัดแย้งมาเผชิญหน้ากัน มาพบกันเพือ่ ปรึกษาหารือร่วมอภิปรายถึงปญั หา
ข้อบังคับข้องใจ ข้อขัดแย้งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเปิดเผย เพื่อให้ทป่ี ระชุมได้รบั ฟงั เหตุผลและทราบ
ข้อมูล ตลอดจนรูถ้ งึ แนวความคิดและท่าทีของแต่ละฝา่ ยได้อย่างชัดเจน จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกต้อง
ตรงตามอาการของปญั หา เป็ นแบบทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าวิธ ี
อื่นใด ผลดีของการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งแบบนี้ คือ เป็นการใช้ความคิดร่วมกันในการวินจิ ฉัย
ปญั หาข้อขัดแย้ง เปิดโอกาสให้มโี อกาสระบายถึงความในใจของกันและกัน ความคับข้องใจหรือ
ความไม่พอใจก็จะถูกพูดออกมาซึง่ จะทําให้การแก้ไขปญั หาทําได้งา่ ย รวดเร็ว และตรงจุดของปญั หา
ความขัดแย้งมากทีส่ ุด ส่วนผลเสียของการแก้ไขปญั หาของความขัดแย้งแบบนี้ คือ อาจใช้กระบวนการ
อันยาวนานและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ขึน้ อยูก่ บั ตัวปญั หาและกลุม่ ทีม่ ปี ญั หา ผูบ้ ริหารทีเ่ ลือกใช้
วิธแี บบนี้มกั จะเป็ นพวกนักพัฒนาและนักบริหาร
จากข้อความข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ แบบการเผชิญหน้า หมายถึง กล้าเผชิญกับ
ปญั หาโดยตรงและเปิดเผย กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน หาวิธกี ารแก้ไขความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จะเปลีย่ นให้เป็นสถานการณ์ทางการแก้ปญั หาร่วมกัน จัดให้
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละฝา่ ยทีเ่ กิดความขัดแย้งมาเผชิญหน้ากัน มาพบกันเพือ่ ปรึกษาหารือร่วมอภิปราย
ถึงปญั หาข้อขัดแย้งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเปิดเผย หยิบยกปญั หามาพิจารณา เพื่อให้จะได้มกี ารรับฟงั
เหตุผลและทราบข้อมูล ตลอดจนรูถ้ งึ แนวความคิดและท่าทีของแต่ละฝา่ ยได้อย่างชัดเจน ให้ทงั ้ สอง
กลุ่มได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน วิธนี ้มี กั จะเผชิญกับความขัดแย้ง จะไม่คอ่ ยสนใจว่าคู่
ขัดแย้งเป็ นใคร แต่จะพยายามดูวา่ ปญั หาของความขัดแย้งอยูท่ ใ่ี ด พยายามหาสาเหตุของความขัดแย้ง
หาข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับความขัดแย้งแล้วใช้กระบวนการแก้ปญั หาอย่างมีหลักเกณฑ์ พยายามแก้ปญั หา
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล ไม่ทอดทิง้ ปญั หา แต่จะหาทางแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง จนกว่าจะได้
หนทางแก้ไขได้ถกู ต้องตรงตามอาการของปญั หา
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วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร มีหลากหลายวิธดี ว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็น การใช้วธิ ี
แบบถอนตัว แบบการใช้อาํ นาจบังคับ แบบสัมพันธภาพ แบบประนีประนอม และแบบการเผชิญหน้า
ในการแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง ซึง่ วิธกี ารต่างๆ นี้จะใช้ให้เกิดผลดีได้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารทีจ่ ะเลือก
และตัดสินใจใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิ สระ
ในการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างทีจ่ าํ แนกลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพของครู ทีจ่ าํ แนก
ประเภทออกเป็ นตําแหน่ งงาน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน ไว้ดงั นี้
5.1 ตําแหน่ งงาน
ได้มผี วู้ จิ ยั หลายท่านทีท่ าํ การศึกษาเกีย่ วกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรครู
ทีพ่ บว่าครูทม่ี ตี าํ แหน่ งงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังที่ วัฒนาชัย กิจปานนท์ (2548:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการประเมินผลการดําเนินงานประกันความปลอดภัยในโรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปญั หาการ
ดําเนินการประกันความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน และนักเรียน
มีการปฏิบตั งิ านในภาพรวมและในด้านอุบตั เิ หตุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ ในภาพรวมพบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่านักเรียนและในด้านอุบตั เิ หตุ พบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความคิ ดเห็นเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั มิ ากกว่าครูผสู้ อนและนักเรียน และอรรถสิทธิ ์ เวชพูล (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาสภาพและ
ปญั หาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ครูทม่ี ตี าํ แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน และสุนรี ตั น์ ฤกษ์สจุ ริต
(2555: 85) ได้ศกึ ษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆ- มณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 จากกลุม่ ตัวอย่างครู จํานวน 240 คน ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นของครูทม่ี ตี าํ แหน่ งงานต่างกัน มีความแตกตางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ในด้านการเรียนการสอน มีความคิดเห็น มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะของครูทแ่ี บ่งตามตําแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกัน
จะส่งผลให้ครูมคี วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
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5.2 วุฒิการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษามาจากแนวคิดของเสนอศักดิ ์ ร่มโพธิ ์สระ(2549: 80) ได้กล่าวว่า วุฒกิ ารศึกษา
นับว่ามีผลต่อวิธกี ารแก้ไขปญั หาความขัดแย้งในสถานศึกษา ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ทัง้ นี้
เนื่องจาก การได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้ ทําให้ผบู้ ริหารและครูมภี าวะทางวิชาการสูงขึน้ ทําให้มองเห็น
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และรูถ้ งึ วิธกี ารแสวงหาข้อมูลได้มากขึน้ กว่าผูท้ ม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึ กษาตํ่ากว่า ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เสนอศักดิ ์ ร่มโพธิ ์สระ (2549: 71) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง วิธกี ารแก้ไขปญั หาความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บรุ ี
พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารแก้ไขปญั หาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บรุ ี จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ พิพธิ สุว รรณสิงห์
(2550:71) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับ วิภาภรณ์ พึง่ อารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตจตุจกั รกรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทุกแบบ และ
ยังสอดคล้องก้บ ณัฐวัฒน์ ชมพูทศั น์ (2555: 153) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูต่อสภาพ
การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในสํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
พบว่า โดยรวม ค รูทม่ี วี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงกว่าครูทม่ี วี ฒ
ุ ทิ าง
การศึกษาปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะของครูทแ่ี บ่งตามวุฒกิ ารศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
จะส่งผลให้ครูมคี วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
5.3 ประสบการณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษามาจากแนวคิดของ สายัณห์ มามีไชย (2543: 81) ทีก่ ล่าวว่า ประสบการณ์
นัน้ เป็นตัวแปรหนึ่งทีม่ ผี ลต่อปฏิบตั งิ านครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางาน ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การ
ทํางานมากกว่าย่อมมีการพัฒนางานได้มากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางานน้อย เช่นเดียวกันกับ
แนวคิดของ กันยา สุวรรณแสง (2536: 81-82) กล่าวว่า ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญ
ทักษะ ทัศนคติ ทุกคนมีประสบการณ์ต่างกัน ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่ าจะเรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านได้
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ดีกว่าผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ วรีรตั น์ เลิศฤทธิ ์พงศ์ (2553: 64) ทีก่ ล่าวว่า
จากประสบการณ์ในการทํางานทีไ่ ด้รบั มากขึน้ ส่งผลให้ความรูส้ กึ แนวคิด และการแสดงทัศนคติต่อ
สิง่ ต่างๆ ของครูแตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญเทีย่ ง สะอาด (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั
เรือ่ ง สาเหตุและวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบ้ ริหารและ
ครูผสู้ อนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี าร
แก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรีย นตามทัศนะของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ วราภรณ์ คุณธรรม(2553: 86) ศึกษาเรือ่ ง การบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 3 เมือ่ เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน
พบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้อง
กับ ณัฐดิ า ใหมพรม (2554: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 พบว่า กลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทม่ี ปี ระสบการณ์
ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเอกชน ว่ามีระดับการปฏิบตั ทิ ต่ี ่าํ กว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูทม่ี ี
ประสบการณ์ในการทํางานตัง้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไปแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สอดคล้องกับ ทักษิณ ภูบวั เพชร (2554: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์การ
ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้านการยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และสอดคล้องกับ วรีรตั น์ เลิศฤทธิ ์พงศ์ (2555: 57) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง แบบการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ความแตกต่างของแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบริ้ หารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จําแนกตามประสบการณ์
การทํางาน สรุปได้วา่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ใน
การทํางานระหว่าง 21-30 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มากกว่ากลุม่ อื่น โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ 10-20 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบต่อสูส้ งู สุด
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เห็นได้วา่ ตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะของครูทแ่ี บ่งตามประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน จะส่งผล
ให้ครูมคี วามคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนแตกต่างกัน
5.4 ขนาดโรงเรียน
ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ สยุมพร ธาวิพฒ
ั น์ (2551: 86-89) ศึกษาการจัดการความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี าร
จัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษา ทีม่ ขี นาด
แตกต่างกัน มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และเมือ่ พิจารณารายด้าน สรุปได้วา่ การจัดการความขัดแย้งในแบบการเอาชนะ แบบการ
ร่วมมือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลีย่ ง และแบบการยอมให้ พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษาทีม่ ขี นาดเล็กและขนาด
กลาง มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งแตกต่างจากผูบ้ ริหารโรงเรียนทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ ลําจวน ชืน่ ธงชัย (2551: 61) ทีไ่ ด้
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนของผูริบ้ หารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลําภู พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความเห็นของครูผสู้ อน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่มคี วามเห็นมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็ น
ครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดกลาง และครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ครูผสู้ อนทัง้ สามกลุม่ มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทุกด้าน
สอดคล้องกับ จิระพงษ์ ศุภศรี. (2552: 80) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนทีม่ ี
ขนาดต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ทกั ษะการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา สมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 สอดคล้องกับ พิมพ์วรา ดวงแก้ว เฉลิมชัย หาญกล้า และวสัน ปุน่ ผล (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาํ
การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี พบว่า ครูทม่ี สี ถานภาพด้านขนาดของสถานศึกษา
และจํานวนครูในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับ อริศรา โยศรีคุณ
(2556: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิ เขต 2 พบว่าเมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการ
จัดการความขัดแย้ง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ด้านการร่วมมือและด้านการยอมให้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
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เห็นได้วา่ ตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะของครู ทีแ่ บ่งตามขนาดโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกัน
จะส่งผลให้ครูมคี วามคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนแตกต่างกัน

6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิ จยั ในประเทศ
ชูชาติ จันทร์แก้ว (2550: 47-48) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด สุพรรณบุร ี ผลการวิจยั พบว่า ในด้านบุคลากร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะใช้การประนีประนอมในกรณีทราบข้อเท็จจริงของการขัดแย้ง
และใช้อาํ นาจวินจิ ฉัยในกรณีไม่ทราบข้อเท็จจริงมาก่อน ในด้านการเงิน พบว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลใช้เสียงข้างมากในการจัดสรรงบประมาณ และใช้อาํ นาจวินจิ ฉัยในการรักษางบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ด้านความจํากัดของวัสดุอุปกรณ์และการจัดซือ้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จะบริหารความขัดแย้งโดยใช้อาํ นาจวินจิ ฉัย ส่วนด้านแนวทางความคิดจะใช้การประนีประนอมใน
กรณีเกิดความขัดแย้งและใช้อาํ นาจวินจิ ฉัยการเกิดความขัดแย้งในการตีความระเบียบ การนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ จะช่วยลดข้อขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมในการบริหาร
ได้ดขี น้ึ
พิพธิ สุว รรณสิงห์ (2550: 70-71) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเรียงตามลําดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การยอมให้ การประนีประนอม การเผชิญ หน้า การร่วมมือ การหลีกเลีย่ งและการ
เอาชนะ ส่วนการบังคับผูบ้ ริหารสถานศึกษาเลือกใช้เป็นลําดับสุดท้าย 2) เมือ่ เปรียบเทียบระดับการ
บริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 3) เมือ่ เปรียบเทียบ
ระดับการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารง
ตําแหน่งตํ่ากว่า 10 ปี และตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป พบว่าไม่แตกต่างกัน
กาญจนา สามิภกั ดิ ์ ปิยมาภรณ์ สุวรรณเจริญพร และ ภัทรภร ศรีนวล (2551: 58-61)
ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การนําเสนอแนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ ผลการวิจยั พบว่า
1) แนวทางทีส่ มควรนําไปใช้ในการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในองค์การ1.1) การศึกษา
และวิเคราะห์หาสาเหตุ และระดับของความขัดแย้ง 1.2) ผูบ้ ริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บรรจุแต่งตัง้ และการบริหารงานบุคคล 1.3) พัฒนาทักษะและสร้างความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน
ตามความรูค้ วามสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล 2) แนวทางทีส่ มควรนําไปใช้ในการบริหาร
ความขัดแย้งภายในกลุม่ ภายในองค์การ 2.1)การจัดระบบและช่องทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสม เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 2.2) ผูบ้ ริหารต้องให้ความเป็นธรรมและมีเมตตาธรรม
กับทุกกลุ่ม ซึง่ รวมทัง้ การจัดสรรผลประโยชน์ดว้ ยความเป็นธรรมตามความรูค้ วามสามารถ
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3) แนวทางทีส่ มควรนําไปใช้ในการบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ภายในองค์การ 3.1) มีการจัดสรร
ทรัพยากร ผลตอบแทน /รางวัลอย่างเป็นธรรม และให้ความสําคัญกับแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3.2) ส่งเสริม/สนับสนุ นการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
เกียรติศกั ดิ ์ รุง่ เรือง (2551: 85-86) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การใช้ทกั ษะในการบริหารความ
ขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุร ี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุร ี ใช้ทกั ษะในการบริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เรียวตามลําดับ คือ ทักษะการควบคุมตนเอง ทักษะการรูจ้ กั ฟงั และพูด ทักษะการมี
ความยืดหยุน่ ทักษะการมองเห็นภาพรวม และทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ผลการเปรียบเทียบการ
ใช้ทกั ษะการบริหารความขัดแย้ง จําแนกตาม วุฒกิ ารศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน
ใช้ทกั ษะในการบริหารความขัดแย้งในภาพรวมและทักษะด้านการให้ข้ อมูลย้อนกลับแตกต่างกัน
ส่วนผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในตําแหน่งต่างกัน ใช้ทกั ษะในการบริหารความขัดแย้งในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสําหรับผูบ้ ริหารทีอ่ ยูร่ ะดับของผูบ้ ริหารต่างกัน ใช้ทกั ษะในการ
บริหารความขัดแย้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สมหมาย เนียมฉาย (2551: 82-84) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต
1
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแสดงออกในระดับมาก ได้แก่ การร่วมมืการประนี
อ
ประนอม
และการยอมให้ ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งแสดงออกในระดับปานกลางและพฤติกรรมการเอาชนะ
แสดงออกในระดับน้อย เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นเพศชาย
และเพศหญิง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งทีไ่ ม่แตกต่างกัน ส่วนผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุไม่เกิน40 ปี
มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการประนีประนอมในระดับมาก สําหรับผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 41 ปีขน้ึ ไปมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง แบบการร่วมมือในระดับมาก ผูบ้ ริหารทีม่ ี
ประสบการณ์ในการบริหารไม่เกิน 8 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการประนีประนอม
ในระดับมาก ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารตัง้ แต่ 9-16 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแย้งแบบการร่วมมือในระดับมาก ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 16 ปี มีพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการยอมให้ในระดับมาก ผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการยอมให้ในระดับมาก ผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ ิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการร่วมมือในระดับมาก
ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พเิ ศษ มีพฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแย้งไม่ต่างกัน คือ แบบการร่วมมือในระดับมาก ต่างกับผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนขนาดใหญ่
มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งแบบการยอมให้ในระดับมาก
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อุเทน ทองสวัสดิ ์ (2551: 151-156) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความขัดแย้งและวิธกี าร
บริหารความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งในโรงเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนแบบเผชิญหน้ามากทีส่ ดุ 3) ผูบ้ ริหารโรงเรียนที่
มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งในโรงเรียนทีม่ สี าเหตุความขัดแย้งทีเ่ กิดจาก
ด้านที่ 1 และด้านที่ 3 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ี
อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์บริหาร และการอยูใ่ นโรงเรียนทีม่ รี ะดับการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 4) ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ เี พศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์บริหาร และการอยูโ่ รงเรียนทีม่ รี ะดับการจัดการศึกษาระดับแตกต่างกัน
ใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 5) ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้เสนอแนวทางการ
บริหารความขัดแย้งทีเ่ หมาะสมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดสกลนคร
จิระพงศ์ ศุภศรี (2552: 71-73) ได้ทาํ การวิจ ั ยเรือ่ ง ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
พฤติกรรมการใช้ทกั ษะการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ ทักษะการกระจายความเป็นธรรม ทักษะการเจรจา และทักษะการ
ใช้อาํ นาจ เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ทกั ษะการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
โดยจําแนกตามอายุ ประสบการณ์ในตําแหน่ งผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน
และเมือ่ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
สีหนาท ดวงตาทิพย์ (2552: 63-64) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุร ี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี เขต 3 ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้น ด้านการหลีกเลีย่ ง
อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านทีม่ ี คะแนนเฉลีย่ สูงสุดได้แก่ ด้านการยอมให้ รองลงมาคือ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการเอาชนะ และด้านการหลีกเลีย่ ง ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบ
พบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนเพศชาย และเพศหญิง มีการบริหารความขัดแย้ง โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ตํ่ากว่า 10 ปี และตัง้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไป มีการบริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
วรีรตั น์ เลิศฤทธิพงศ์ (2553: 55-57) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง แบบการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 31 มีความคิดเห็นต่อแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยแบบทีม่ คี า่ เฉลีย่ ในระดับมากมี 2 แบบ คือ แบบต่อสู้ และแบบแก้ปญั หา ส่วนแบบหลีกเลีย่ ง
แบบกลบเกลื่อน แบบประนีประนอม มีคา่ เฉลีย่ ในระดับปานกลาง 2) ผลการศึกษาความแตกต่าง
ของแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายมี
ความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิง โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อแบบกลบเกลื่อนสูงกว่าครูเพศ
ชาย จําแนกตามอายุ พบว่า ครูทม่ี อี ายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากกว่ากลุม่ อายุอ่นื โดยกลุ่มอายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบแก้ปญั หาสูงกว่ากลุ่มอายุอ่นื จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ครูทม่ี กี ารศึกษาปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นมากกว่ากลุม่ การศึกษาอื่นโดยกลุม่ การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นต่อแบบต่อสูส้ งู สุด และจําแนกตามประสบการณ์กา รทํางาน พบว่า
ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 21-30 ปี มีความคิดเ ห็นมากกว่ากลุม่ ประสบการณ์
ในการทํางานอื่น โดยกลุ่มประสบการณ์ 10-20 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบต่อสูส้ งู สุด
ชาคริส พรมมหาชัย (2554: 80-82) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูต่อวิธกี าร
บริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงตามอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การร่วมมือ การยอมให้
การประนีประนอม การเอาชนะ และการหลีกเลีย่ ง ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการเอาชนะ และด้านการหลีกเลีย่ ง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 จําแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ปิยะรัตน์ โสภา (2554: 85-89) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัด
ชลบุร ี ผลการวิจยั พบว่า การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
ในจังหวัดชลบุร ี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก รายด้านพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่
การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม และการยอมให้ ค่าเฉลีย่ ระดับปานกลาง 1ด้าน ได้แก่
การหลีกเลีย่ ง สุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุร ี โดยรวม
อยูใ่ นระดับดี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งและสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุร ี มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 4 ด้าน ได้แก่ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลีย่ ง และการยอมให้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก่ การเอาชนะ จากสมการพยากรณ์
ทีด่ ที ส่ี ดุ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารด้านการยอมให้ และด้านการ
ร่วมมือ สามารถพยากรณ์สขุ ภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัด
ชลบุร ี ได้รอ้ ยละ 49.30 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01(p<.01)
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มาริสา มาสาระกามา (2554: 96-99) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า การบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา อยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
จําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน พิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกันทุกด้าน ส่วนระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของครู พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารของผูบ้ ริหารกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา พบว่า ภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีทงั ้ ความสัมพันธ์และไม่มคี วามสัมพันธ์ ผลการค้นหาตัวพยากรณ์การบริหารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา คือ การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หา และกลบเกลื่อน ได้สมการ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของครู ดังนี้ สมการพยากรณ์การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ในรูปคะแนนดิบ ความผูกพันต่อองค์การ = 3.083+.231(การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หา ) +-.084
(การกลบเกลื่อน)
สุกานดา รอดสุโข (2554: 70-71) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยองโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านหลีกเลีย่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมาไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ ด้านการเอาชนะ
และด้านหลีกเลีย่ ง ผลการเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในตําแหน่ งผูบ้ ริหาร พบว่า
การบริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วน
จําแนกตามขนาดโรงเรียน บริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
ลอร์ดอน (Lordon. 1991: 1596-A-1597-A) ได้ศกึ ษาการแก้ปญั หาความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนชอบใช้การแก้ปญั หาความขัดแย้ง
แบบการหลีกเลีย่ งมากทีส่ ุด

92
แอนเดรียส์ (Andreas. 1997: 4968-A) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการ
สือ่ สารในองค์การกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของอาจารย์ใหญ่ ในโอ๊คแลนด์ ผลการวิจยั พบว่า
อาจารย์ใหญ่และครูมมี โนทัศน์เกีย่ วกับบรรยากาศการสือ่ สารแตกต่างกันแบบเท่าเทียมเปรียบเทียบ
กันแบบผูบ้ งั คับบัญชาและแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเปรียบเทียบกันแบบแน่ นอน ในกลุ่มอาจารย์ใหญ่
เองก็พบการสือ่ สาร 4 แบบ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ อาจารย์ในโรงเรียนไม่วา่ จะระดับไหนมักมี
มโนทัศน์บรรยากาศสือ่ สารทีค่ ล้ายกัน จํานวนครู และขนาดของโรงเรียนเป็นตัวทํานายทีม่ นี ยั สําคัญ
ของแบบการสือ่ สารทีม่ งุ่ แก้ปญั หาแบบเผชิญหน้า การศึกษาครัง้ นี้บง่ บอกว่าอาจารย์ใหญ่ทใ่ี ช้วธิ มี งุ่
แก้ปญั หาแบบเผชิญหน้าในการแก้ปญั หา ทําให้เกิดบรรยากาศแบบเปิด และแบบไว้วางใจ
แม็ค มิลแลน (McMillan. 1997) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งใน
ทรรศนะของผูบ้ ริหาร สรุปว่า (เมือ่ ใช้สถิติ ANOVA) อายุ และประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันไม่ทาํ ให้
แบบพฤติกรรมบริหารความขัดแย้งต่างกัน
โรเบิรท์ ส์ (Roberts. 1997: 51) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ มันใน
่
ความสําเร็จของตนเองของอาจารย์ใหญ่กบั วิธกี ารจัดการความขัดแย้งกับครู โดยใช้แบบสอบถาม
ชีวสังคม สํารวจความสําเร็จของผูบ้ ริหารโรงเรียนและแบบสํารวจความขัดแย้งในองค์การ ของราฮิม
ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเชือ่ มันในความสํ
่
าเร็จของตนเองและแบบ
การจัดการความขัดแย้งของอาจารย์ใหญ่ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุบง่ บอกว่า ความสําเร็จ
ของตนเอง และแบบการจัดการกับความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ เมือ่ จําแนกตาม
ตัวแปร เชือ้ ชาติ ประสบการณ์ในวงการศึกษาและระดับการศึกษา
ซีคอน (Sekhon. 1997) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารยังชอบ
ป้องกัน (Preventing) หรือสกัดกัน้ (Containing) ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
เวลท์ (Welt. 2000: Abstract) ได้ทาํ การศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน
ระดับกลาง เปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับสูงโดยการสํารวจ พบว่า 1) ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
2 กลุ่มนี้ ทัง้ ด้านตัวบุคคลและระดับของโรงเรียนและรูปแบบการจัดการความขัดแย้งทีใ่ ช้มากคือ
การประนีประนอม และพบว่าโรงเรียนขนาดกลางใช้รปู แบบการจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอม
มากกว่าโรงเรียนขนาดสูง 2) ไม่พบความแตกต่าง ในพฤติกรรมการแสดงออกในการใช้รปู แบบการ
จัดการความขัดแย้ง
กูมเู ชลิ และ ฮาฃิฟาสลิโอกลู (Gümüseli; & Hacifazlioglu. 2009) ได้ทาํ การศึกษา
โลกาภิวตั น์และการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คอื การถกแถลง
เกีย่ วกับความขัดแย้งต่างๆทีเ่ กิดทีโ่ รงเรียนในประเทศตุรกีซง่ึ เป็นผลจากโลกาภิวตั น์ โดยการทบทวน
วรรณกรรม สรุปได้วา่ โลกาภิวตั น์ได้นําการเปลีย่ นแปลงมากมายในระบบการศึกษาและโรงเรีย น
เช่น การเงินโรงเรียน สิทธิของพนักงาน หลักสูตร การบริหารงาน และความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ความขัดแย้งเกิดจากมุมมองทีม่ ตี ่อโลกาภิวตั น์ ความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม
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การเปลีย่ นแปลงในกระบวนการการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ความพยายามด้านมาตรฐาน
การเปลีย่ นแปลงของความสัมพันธ์ของในโรงเรียนกับผูป้ กครอง กระบวนการของกิจกรรมต่างๆ
เกีย่ วกับการเงิน เช่น การแปรรูปจัดการ ศึกษาแบบเอกชน (Privatization of education) ทําให้ครูใน
หลาย โรงเรียนโยกย้ายมากขึน้ และในหลายกรณี นําไปสู่ ความรูส้ กึ "ความ แปลกแยก" และความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่ สารและการศึกษา เห็นได้จากความขัดแย้งระหว่าง ครู
และผูบ้ ริหารโรงเรียนในการใช้ คอมพิวเตอร์และเครือ่ งมือโสตทัศน์การเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย เนื่องจาก
ฝา่ ยต่างๆ มีการต่อต้านหรือ เรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือเหล่านัน้ เจตคติต่อต้านของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้เทคโนโลยีใหม่ ทําให้เป็นภาระแก่ ครู
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีการเรียนการสอนมาก ความขัดแย้ง ระหว่างครูและผูบ้ ริหารโรงเรียนอีก
อย่างหนึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนผิดๆ การพัฒนา ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและกา รสือ่ สารทําให้รา้ นอินเทอร์เน็ต เป็ นทีน่ ยิ มโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีด่ อ้ ยโอกาส
เจตคติของ นักเรียนบางคนทีห่ นีเรียนและเข้าร้านอินเทอร์เน็ตก่อปญั หามาก นักเรียน ใช้อินเทอร์เน็ต
มากเกินไปโดยการเล่นเกมออนไลน์และเยีย่ มชมเว็บไซต์ทเ่ี ป็ นอันตราย เป็ นพืน้ ฐานความขัดแย้ง
ของนักเรียนกับผูบ้ ริหาร นักเรียนกับครู และผูป้ กครองของนักเรียน การใช้อินเทอร์เน็ตในทางทีผ่ ดิ
อีกอย่างหนึ่งเห็นได้จากการทําการบ้านและโครงการทีน่ กั เรียน ลอกเลียนความคิดโดยดาวน์โหลด
ข้อมูล ไม่มคี วามพยายามซึง่ สร้างความขัดแย้งระหว่างนักเรียน และครูผสู้ อน ทําให้ครูผสู้ อนต้อง
ระมัดระวังมากขึน้ ในการป้องกันไม่ให้การใช้อนิ เทอร์เน็ตผิดจรรยาบรรณซึง่ ในทีส่ ดุ อาจนําไปสู่
ปญั หาการลอกเลียนความคิดได้ นอกจากนี้ โทรศัพท์มอื ถือทีแ่ พร่หลายมากได้กลายเป็ นแหล่ง
สําคัญของความขัดแย้งทีโ่ รงเรียน นักเรียนมีแนวโน้มใช้โทรศัพท์ มอื ถือในระหว่างชัวโมงเรี
่
ยนในทาง
ทีผ่ ดิ โทรศัพท์ทม่ี กี ล้องวิดโี อสามารถบันทึกภาพของครูและเพือ่ นและโพสต์ในเว็บไซต์ ทําให้เกิด
ความขัดแย้งไม่เพียงแต่ในหมูน่ กั เรียนแต่ยงั เกิดในหมูค่ รูและผูบ้ ริหารโรงเรียน โรงเรียนไม่สามารถ
แยกตัวจากผลกระทบของโลกาภิวตั น์ ดังนัน้ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนเป็นเรือ่ งปกติ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรค้นพบวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์โดยการวินจิ ฉัยทีร่ อบคอบ และวิธกี ารเปลีย่ น
สถานการณ์ต่างๆ ทีข่ ดั แย้งให้เป็ นประสบการณ์ทส่ี ร้างสรรค์สาํ หรับโรงเรียนและการศึกษา
กาฟฟา; ชามาน และ นาช (Ghaffar; Zaman; & Naz. 2012) ได้ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชน เพื่อตรวจสอบรูปแบบที่
ใช้มากทีส่ ุดของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชนในเขตชาร์สดั ดา (District Charsadda)
ปากีสถาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งของครูใหญ่ โดยผูว้ จิ ยั จัดส่งให้กลุ่มตัวอย่างครูผสู้ อนจํานวน50 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลกระทําโดยการทําตารางไขว้ (Crosstabs) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Tau B และ Tau C ของ
Kendall ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าแม้วา่ รูปแบบความขัดแย้งแตกต่างกันในธรรมชาติ แต่ทน่ี ่าสนใจคือ
คําตอบของครูชใ้ี ห้เห็นว่าครูใหญ่ของโรงเรียนทัง้ สองประเภทปฏิบตั ติ ามรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งเกือบเป็ นแบบเดียวกันคือ วิธกี ารแบบร่วมมือ (Collaborative approach) ซึง่ เป็นรูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ของครูใหญ่ รองลงมาอันดับสองคือ วิธกี ารประนีประนอม
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(Compromising approach) วิธกี ารเอาชนะ (Competitive approach) เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้บอ่ ยๆ วิธกี าร
ยอมให้ (Accommodation approach) ก็เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ดว้ ย แต่ครูใหญ่ไม่ใช้ วิธกี ารหลีกเลีย่ ง
(Avoiding approach) จากผลการค้นพบของการศึกษาสรุปได้วา่ ครูใหญ่ใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง
แบบใดแบบหนึ่งขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และความชอบส่วนบุคคลมีขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบายสรุป
ได้วา่ ครูใหญ่ทกุ คนควรควรนํารูปแบบทีด่ ที ส่ี ดุ มาใช้ตามความต้องการของสถานการณ์
อิราโว (Iravo. 2012) ได้ทาํ การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเทศเคนยา ความมุง่ หมายของการศึกษาครัง้ นี้เพือ่ ตรวจสอบการจัดการความขัดแย้งในองค์การ
ทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเคนยา โดยการวิจยั เชิงพรรณนา ทําการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างจากผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 43 โรง ในเมืองมาชาคอส
(Machakos County) ประเทศเคนยา แบบสอบถามถามเกีย่ วกับวิธกี าร จัดการความขัดแย้ง
เจตคติ และผลของความขัดแย้ง เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งและ
สมรรถนะของโรงเรียนแล ะข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการ จัดการความขัดแย้งในโรงเรียนด้วย
ผลการศึกษาพบว่า เทคนิควิธกี ารจัดการความขัดแย้งทีใ่ ช้ในโรงเรียนมากเรียงตามลําดับความถี่
ได้แก่ การกระตุน้ (Stimulation ความถี่ 38 ร้อยละ 92.7) การแก้ปญั หาหรือระงับ (Resolution
ความถี่ 17 ร้อยละ 41.5) และ การเจรจาต่อรอง (Negotiation ความถี่ 16 ร้อยละ 39.1) เจตคติของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการความขัดแย้ง พบว่า93 % ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเคยมีประสบการณ์
กับความขัดแย้งบางรูปแบบซึง่ ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งเชิงลบ ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ไม่ ตระหนักรูค้ วามขัดแย้งในเชิงบวก ดังนัน้ มีทศั นคติเชิงลบมากต่อความขัดแย้งในสถานทีท่ าํ งาน
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ (78%) ได้ยอมรับถึงความจําเป็นทีจ่ ะต้องแก้ปญั หาความขัดแย้ง
อย่างฉันมิตรเพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงผลิตภาพของกลุม่ โรงเรียนมีสมรรถนะดีขน้ึ เมือ่ ฝา่ ยบริหารจัดการมี
ความรูเ้ รือ่ งการแก้ปญั หาความขัดแย้ง ผลการศึกษาได้สะท้อนบทบาทสําคัญของการจัดการความ
ขัดแย้งในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ขององค์การ ดังนัน้ แนะนําให้บรู ณาการ การจัดการความขัดแย้ง
ในโปรแกรมพัฒนาภาวะผูน้ ําสําหรับผูบ้ ริหารโรงเรียน
คิปเคมบอย และ คิปรูโต (Kipkemboi; & Kipruto. 2013) ได้ทาํ การวัดปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐภายใต้การอุปถัมภ์ของคริสตจักรในเคนยา
เนื่องจากโรงเรียนจํานวนมากในเคนยาได้ประสบกับคลืน่ ของความขัดแย้งทางการจัดการซึง่ ส่วนใหญ่
ส่งผลต่อโรงเรียนของรัฐภายใต้การอุปถัมภ์ข องคริสตจักร การศึกษาครัง้ นี้พยายามประเมินปจั จัย
ต่างๆทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความขัดแย้งทางการจัดการในโรงเรียนมัธยมของรัฐทีค่ ริสตจักรสนับสนุนของ
แผนกคิปคาเรนของเขตนานดีเหนือ (Kipkaren division of Nandi North District) โดยใช้วธิ กี าร
สํารวจเชิงพรรณนา เป้าหมายในการศึกษาคื อสมาชิกสภาโรงเรียน (Board of governance
members – BOG) 170 คน ครูใหญ่ 17 คน รองครูใหญ่ 17 คน และผูแ้ ทนผูอ้ ุปถัมภ์ 17 คน รวม
ทัง้ สิน้ 221 คน ให้ทกุ คนเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการสํารวจเพราะประชากรกลุม่ เป้าหมายมีขนาดเล็ก
จึงจัดการได้งา่ ย ผูต้ อบแบบสอบถามกลับมีจาํ นวน 200 คน ประกอบด้วยครูใหญ่ 17 คน รองหัวหน้า
ครูใหญ่ 17 คน ผูแ้ ทนผูอ้ ุปถัมภ์ 17 คน และสมาชิกสภาโรงเรียน 149 คน อัตราการตอบคิดเป็นร้อย
ละ 90.5 มีการสัมภาษณ์ครูใหญ่และผูแ้ ทนผูผ้ อู้ ุปถัมภ์ดว้ ยเพื่อการค้นพบเชิงลึก เครือ่ งมือจัดทําขึน้
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โดยผูว้ จิ ยั มีค่าความเชื่อมันโดยการหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.89 ซึง่ มีความ
เชื่อมันเพี
่ ยงพอ ส่วนค่าความตรงเชิงพินิจ(Face validity) และความตรงเชิงเนื้อหา(Content validity)
กระทําโดยความช่วยเหลือของผูเ้ ชี่ยวชาญทางการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิตเิ ชิงพรรณนาทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความขัดแย้งทางการจัดการในโรงเรียนคือ ความแตกต่างทางศาสนา การศึกษานี้มขี อ้ แนะนําว่า
ควรแต่งตัง้ ทีมผูแ้ ทนในการบริหารจัดการของโรงเรียน ควรมีการสัมมนา (Seminars) การประชุม
(Conferences) และ การประชุมทางวิชาการ (Symposiums) เป็นระยะ และควรมีรายวิชาเกีย่ วกับ
ความขัดแย้งและมนุ ษยสัมพันธ์ในหลักสูตรสําหรับครูเพื่อเตรียมพวกเขาสําหรับการจัดการความ
ขัดแย้ง
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดสรุปได้ว่า ความขัดแย้งเป็ นเพีย งการรับรูข้ องมนุษย์ในทิศทาง
ทีต่ ่างกัน ซึง่ มีสาเหตุมาจากความแตกต่าง ในด้านวัฒนธรรม ค่านิยม โครงสร้าง ผลประโยชน์
การรับรูข้ อ้ มูล และความสัมพันธ์ เป็ นต้น แต่ละคนมีทรรศนะต่อความขัดแย้งทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบ
กับความขัดแย้งมีทงั ้ ผลดีและผลเสีย ดังนัน้ จึงทําให้การจัดการความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
คือ การกระตุน้ ความขัดแย้งทีส่ ร้างสรรค์การป้องกันความขัดแย้งทีท่ าํ ลาย และการแก้ไขความขัดแย้ง
ทีท่ าํ ลาย ส่วนการแก้ไขความขัดแย้งนัน้ ผูบ้ ริหารจะเลือกใช้วธิ กี ารแบบใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ทีเ่ หมาะสม
จากรายละเอียดในเนื้อหาทีน่ ําเสนอเรือ่ งการศึกษาจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ตลอดจนการศึกษางานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้ามานัน้ พบได้วา่ สาเหตุ
ของความขัดแย้งของบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล
รองลงมาด้านสภาพสถานศึกษาและน้อยทีส่ ดุ ด้านปฏิสมั พันธ์ในการทํางาน และมีแบบพฤติกรรม
การบริหารความขัดแย้ง พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมบริหารความขัดแย้งแบบ
ประนีประนอม รองลงมาเป็ นแบบการร่วมมือและการยอมให้ และผลการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า
สาเหตุของความขัดแย้ง ของบุคลากรในสถานศึกษาไม่สมั พันธ์กบั ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
แต่มคี วามสัมพันธ์กบั แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง (สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 70-76)
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารทีส่ ามารถบริหารจัดการความขัดแย้งด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในองค์กรนัน้ ก็จะสามารถทําให้บรรยากาศในองค์กรเป็นไปในทางทีด่ ี และ
ส่งผลให้ผรู้ ว่ มงานนัน้ มีความสุขในการทํางาน และบังเกิดผลดี ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กรนัน้ ๆ ด้วย ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําประเด็นสําคัญๆ มาเป็นกรอบแนวคิดทีจ่ ะช่วยกําหนด
เนื้อหาและการอภิปรายผลต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยบทนี้ ได้เสนอรายละเอียดในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 639 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556 จํานวน 238 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และนําไปสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนทีครู
่ ทาํ การสอน เป็นชัน้ กําหนดกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละชัน้ โดยการเทียบสัดส่วน และทําการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ปรากฏใน
ตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามโรงเรียนทีท่ าํ การสอน
โรงเรียนในเครือคณะฯ
1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
2. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
3. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
4. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
5. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
75
17
51
15
80
238

ประชากร
190
47
165
44
193
639

2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริหารของโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ 5 โรงเรียน จํานวน 9 คน ได้มาโดยการสอบถามตามสมัครใจ ได้แก่ ผูบ้ ริหารทีด่ าํ รง
ตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการ ของโรงเรียน ปรากฏในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ข้อมูลโรงเรียนในเครือคณะฯ
1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ ํานวยการ
2. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ ํานวยการ
3. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ ํานวยการ
4. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ าํ นวยการ
5. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ ํานวยการ
รวม

จํานวนคน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของครู
่
โรงเรียนในเครือคณะคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถาม
เกีย่ วกับตําแหน่ งงาน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับแบบสอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามแนวคิด
ของจอห์นสัน และจอห์นสัน (สมเกียรติ บํารุงกิจ. 2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.
1987: 273) ประกอบด้วย 5 แบบ คือ 1) แบบการถอนตัว 2) แบบการใช้อาํ นาจ 3) แบบสัมพันธภาพ
4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชิญหน้า โดยใช้ลกั ษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิน้อย
1 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารในแต่ละแบบ
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ จิ ยั มีแนวคําถามทีไ่ ด้กาํ หนดขึน้ เพือ่ ให้เนื้อหาการ
สัมภาษณ์มปี ระเด็นคําถามเป็ นไปตามกรอบของวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดทฤษฎีของ
จอห์นสันและจอห์นสัน ในแบบวิธกี าร 3 แบบ คือ แบบสัมพันธภาพ แบบการประนีประนอม และ
แบบการเผชิญหน้า และนํามาวิเคราะห์เป็นผลการวิจยั

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้างและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาของเรือ่ งที่
ทําการวิจยั
2. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั
โดยนําเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ของ ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี (2554) มาปรับปรุง และพัฒนาให้ถกู ต้อง
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3. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอด คล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
นําแบบสัมภาษณ์ ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ นํามาปรับปรุงแก้ไข และจัดทําแบบ
สัมภาษณ์
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
ภาษา เนื้อหา หลังจากนัน้ นํามาปรับปรุงแก้ไขตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาให้คาํ แนะนํา
5. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหา
ค่า IOC (Item- Objective Congruence Index) ซึง่ มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามปรากฏในภาคผนวก ข หน้า 143
6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ แล้วนําเสนอ
อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ เพือ่ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมอีกครัง้ หนึ่ง
7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ทไ่ี ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 30 คน
8. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
ไว้ และหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธ ี
ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ได้คา่ ความเชือ่ มันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ .90
โดยมีคา่ ความเชือ่ มันรายด้
่
าน ดังนีแบบการถอนตั
้
ว .87 แบบการใช้อาํ นาจ .93 แบบสัมพันธภาพ .83
แบบการประนีประนอม .84 และแบบการเผชิญหน้า .88
9. นําแบบสอบถามทีด่ าํ เนินการจัดทําเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
10. นําแบบสัมภาษณ์ ทีด่ าํ เนินการจัดทําเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับดังนี้
1. ขอหนังสือ แนะนําตัว จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน เพื่อขออนุ ญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ทอ่ี อกโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ทัง้ 5 แห่ง ทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง พร้อมแบบสอบถาม จํานวน 238 ฉบับ และติดต่อประสานงานกับ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน เพื่อขออนุ ญาตให้ครูทเ่ี ป็ นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถาม
3. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การตอบกลับคืนด้วย
ตนเอง โดยได้รบั แบบสอบถามคืนมาในสภาพสมบรูณ์ จํานวน 238 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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4. การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 9 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ผูว้ จิ ยั แจ้งความจํานง และชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอนัดวัน เวลา กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละท่านใน
การเข้าสัมภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตบันทึกเสียง และเริม่ สัมภาษณ์ตามข้อ
คําถามทีไ่ ด้เตรียมไว้ และใช้การจดบันทึกข้อมูลประเด็นสําคัญ ถอดเสียงสัมภาษณ์หลัง เก็บข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีไ่ ด้ ก่อนจะเข้าสูก่ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล

การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทําข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมา มาคัดเลือกและตรวจสอบความสมบรูณ์ โดยพิจารณา
จากแบบสอบถามทีผ่ ตู้ อบ ตอบครบทุกข้อคําถามทัง้ ตอนที่ 1, 2 และตอนที่ 3 จากนัน้ นํามาทําการ
วิเคราะห์ดงั นี้
1.1 แบบสอบถามตอนที1่ วิเคราะห์แบบสอบถามตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยจําแนกตาม ตําแหน่ งงาน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน แล้วนํามาหาค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ตรวจให้คะแนนข้อมูลจากแบบสอบถาม เกีย่ วกับวิธกี าร
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ะหฤทั
ร ยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อตามเกณฑ์การแปลคะแนน ดังนี้
ระดับ
หมายถึง
เท่ากับ
หมายถึง
5 ระดับการปฏิบตั ิมากทีส่ ดุ
5
มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับมากทีส่ ดุ
4 ระดับการปฏิบตั มิ าก
4
มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ระดับมาก
3 ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
3
มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ระดับปานกลาง
2 ระดับการปฏิบตั นิ ้อย
2
มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ระดับน้อย
1 ระดับการปฏิบตั ิน้อยทีส่ ดุ
1
มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ระดับน้อยทีส่ ดุ
1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ตรวจและรวบรวมข้อเสนอแนะในการใช้วธิ กี ารจัดการความ
ขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในแต่ละแบบ
1.4 แบบสัมภาษณ์ ตรวจและรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี าร
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
5 โรงเรียน จากผูบ้ ริหาร ทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็นผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการ จํานวน 9 คน โดย
1.4.1 นําข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาบันทึก จัดระเบียบและลําดับข้อมูล สรุปประเด็น
สําคัญ
1.4.2 จําแนกข้อมูล เป็ นการจัดข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู(Content
่
Analysis) นําข้อมูล
ทีไ่ ด้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาจําแนก โดยใช้วธิ จี าํ แนกข้อมูลทีม่ คี วามใกล้เคียงกันมาจัดอยูใ่ นหมวดเดียวกัน
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1.4.3 จัดเรียงลําดับข้อมูล ของการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ในแบบวิธ ี
ทัง้ 3 แบบ ตามข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์
1.4.4 สร้างข้อสรุปแสดงความสอดคล้องกันของข้อมูล
2. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยมีขนั ้ ตอน ดังต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายด้าน และโดยรวมทุกด้าน แล้วนําค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลีย่ เป็ นระดับ (ประคอง กรรณสุต. 2542: 108) ดังนี้
4.51-5.00 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับมากทีส่ ดุ
3.51-4.50 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับมาก
2.51-3.50 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับปานกลาง
1.51-2.50 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับน้อย
1.00-1.50 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งระดับน้อยทีส่ ดุ
2.3 เปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒ ิการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test IndependentSamples)
2.4 สรุปข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 5 โรงเรียน จากผูบ้ ริหาร ทีด่ าํ รง
ตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการ จํานวน 9 คน โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแสดงผล
ทางสถิติ แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ของแต่ละข้อเสนอแนะ
ทัง้ หมดนี้เป็ นการรวบรวม ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งใน
แบบวิธกี าร ทัง้ 3 แบบ ได้แก่ แบบสัมพันธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชิญหน้า

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
1.1 ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องหรือ IOC (Item Objective Congruence Index)
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1.2 การหาความเชือ่ มันของแบบสอบถามโดยวิ
่
ธหี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
2. สถิตพิ น้ื ฐาน
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.3 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test IndependentSamples)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เกีย่ วกับ การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีดงั ต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้
กําหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
n แทน จํานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลีย่ (Mean)
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม
p แทน ค่าความน่ าจะเป็ นทีค่ าํ นวณได้จากสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
X

การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม
นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพทัวไปของครู
่
กลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู
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ตอนที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯวิเคราะห์เนื้อหา และจัดหมวดหมู่
(Content Analysis) แล้วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ของแต่ละแบบ

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพทัวไปของครู
่
กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 จํานวน และค่าร้อยละสถานภาพทัวไปของครู
่
กลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
สถานภาพทัวไปของครู
่
กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน

ร้อยละ

1. ตําแหน่ งงาน
ครูผสู้ อน
ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
รวม

210
28
238

88.24
11.76
100.00

2. วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

171
67
238

71.85
28.15
100.00

3. ประสบการณ์
ตํ่ากว่า 10 ปี
ตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป
รวม

100
138
238

42.02
57.98
100.00

4. ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดใหญ่
รวม

32
206
238

13.45
86.55
100.00
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จากตาราง 3 แสดงว่า ครูทป่ี ฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามตําแหน่ งงาน พบว่า ครูสว่ นใหญ่มตี าํ แหน่งงาน เป็นครูผสู้ อน
จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 และเป็นหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ จํานวน 28 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.76 ครูสว่ นใหญ่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ
71.85 และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 28.15 ครูส่วนใหญ่ม ี
ประสบการณ์ในการสอนตัง้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไป จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98 และครูท่ี
ปฏิบตั กิ ารสอนมีประสบการณ์ในการสอนตํ่ากว่า 10 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 42.02 และ
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูสว่ นใหญ่ปฏิบตั กิ ารสอนอยูใ่ นโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน206 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.55 และปฏิบตั กิ ารสอนอยูใ่ นโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
13.45
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ดังแสดงใน ตาราง 4 (ตารางรายข้อ ปรากฏใน
ภาคผนวก ก)
ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
โดยรวมและรายด้าน
วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร
1. แบบการถอนตัว
2. แบบการใช้อาํ นาจ
3. แบบสัมพันธภาพ
4. แบบการประนีประนอม
5. แบบการเผชิญหน้า
รวม

ระดับการปฏิบตั ิ (n=238)
S.D.
แปลผล
X
2.68
0.90
ปานกลาง
2.99
1.05
ปานกลาง
3.72
0.64
มาก
3.70
0.64
มาก
3.77
0.72
มาก
3.37

0.46

ปานกลาง

106
จากตาราง 4 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.37 ,
S.D. = .46) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก 3 แบบ ได้แก่
แบบสัมพันธภาพ ( X = 3.72, S.D. = 0.64) แบบการประนีประนอม ( X = 3.70, S.D. = 0.64) และ
แบบการเผชิญหน้า ( X = 3.77, S.D. = 0.72) และมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง 2 แบบ ได้แก่
แบบการถอนตัว ( X = 2.68, S.D. = 0.90) และแบบการใช้อาํ นาจ ( X = 2.99, S.D. = 1.05)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู
การนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯตามความคิดเห็นของครูในวิธกี าร 5 แบบ
คือ 1) แบบการถอนตัว 2) แบบการใช้อาํ นาจ 3) แบบสัมพันธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ
5) แบบการเผชิญหน้า โดยเปรียบเทียบตาม ตําแหน่งงาน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาด
โรงเรียน ดังแสดงในตาราง 5 – 8
ตาราง 5 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระ
หฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหน่งงาน
วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร

1. แบบการถอนตัว
2. แบบการใช้อาํ นาจ
3. แบบสัมพันธภาพ
4. แบบการประนีประนอม
5. แบบการเผชิญหน้า
รวม

ตําแหน่งงาน
ครูผสู้ อน
(n = 210)

ครูหวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
(n = 28)

X

S.D.

X

S.D.

2.71
3.05
3.73
3.70
3.77
3.39

0.90
1.05
0.65
0.63
0.72
0.45

2.49
2.55
3.71
3.73
3.75
3.25

0.86
1.01
0.59
0.74
0.75
0.50

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

t
1.22
2.42*
0.09
-0.24
0.13
1.58

p
0.22
0.02
0.93
0.82
0.90
0.12
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จากตาราง 5 พบว่า การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครู
ทีม่ ตี ําแหน่ งงานแตกต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่า ครูมคี วามคิดเห็นต่อ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อาํ นาจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยครูทม่ี ตี าํ แหน่ งงานเป็ นครูผสู้ อน มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั มากกว่
ิ
า
ครูทม่ี ตี าํ แหน่ งงานเป็ นครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ส่วนแบบทีเ่ หลือไม่แตกต่างกัน
ตาราง 6 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา

วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหาร

วุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(n = 171)
X

1. แบบการถอนตัว
2. แบบการใช้อาํ นาจ
3. แบบสัมพันธภาพ
4. แบบการประนีประนอม
5. แบบการเผชิญหน้า
รวม

2.75
3.02
3.74
3.66
3.77
3.39

S.D.
0.89
1.03
0.67
0.66
0.72
0.47

สูงกว่า ปริญญาตรี
(n = 67)
X

2.52
2.92
3.68
3.80
3.77
3.34

S.D.
0.92
1.11
0.57
0.59
0.71
0.43

t
1.75
0.71
0.69
-1.50
-0.04
0.77

p
0.08
0.48
0.49
0.14
0.97
0.44

จากตาราง 6 พบว่า การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตา มความคิดเห็นของครู ทีม่ ี
วุฒกิ ารศึกษาต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไม่
ิ แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรีมีความคิดเห็น
ต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ์
ประสบการณ์
วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง

ตํ่ากว่า 10 ปี

สูงกว่า 10 ปีขน้ึ ไป

ของผูบ้ ริหาร

(n = 100)

(n = 138)

X

S.D.

X

S.D.

1. แบบการถอนตัว

2.88

0.80

2.54

2. แบบการใช้อาํ นาจ

3.15

0.93

3. แบบสัมพันธภาพ

3.69

4. แบบการประนีประนอม
5. แบบการเผชิญหน้า
รวม

0.94

t
2.95*

p
0.04

2.88

1.13

2.07*

0.04

0.67

3.75

0.61

-0.73

0.47

3.66

0.64

3.73

0.64

-0.79

0.43

3.73

0.70

3.79

0.73

-0.59

0.56

3.42

0.44

3.34

0.47

1.42

0.16

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 7 พบว่า การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนก ตามความคิดเห็นของครู
ทีม่ ปี ระสบการณ์ต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไม่
ิ แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ครูมคี วามคิดเห็นต่อ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัว และแบบการใช้อาํ นาจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนตํ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับ
การปฏิบตั มิ ากกว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนสูงกว่า10 ปีขน้ึ ส่วนแบบทีเ่ หลือไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง

โรงเรียน

โรงเรียน

ของผูบ้ ริหาร

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

(n = 32)

(n = 206)

X

S.D.

X

S.D.

t

1. แบบการถอนตัว

2.79

0.85

2.67

0.91

0.71

0.48

2. แบบการใช้อาํ นาจ

3.24

0.74

2.96

1.09

1.89

0.06

3. แบบสัมพันธภาพ

3.75

0.60

3.72

0.65

0.25

0.80

4. แบบการประนีประนอม

3.75

0.52

3.70

0.66

0.45

0.66

5. แบบการเผชิญหน้า

3.81

0.76

3.76

0.71

0.39

0.70

3.47

0.40

3.36

0.47

1.25

0.21

รวม

p

จากตาราง 8 พบว่า การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครูทม่ี ขี นาด
โรงเรียนต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไม่
ิ แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
ครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความคิดเห็นต่อวิธกี าร
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู และ
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ดังแสดงในตาราง 9-11 และ ตาราง 12-14
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ตาราง 9 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบสัมพันธภาพ
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความคิ ดเห็นของครู
แบบสัมพันธภาพ
1. ผูบ้ ริหารควรมีความมุง่ มันให้
่ คนในองค์กร มีความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง
2. ผูบ้ ริหารควรคํานึงถึงเป้าหมายส่วนรวมเป็นหลัก
3. ผูบ้ ริหารควรเน้นการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูร้ ว่ มงาน
4. ผูบ้ ริหารควรให้โอกาส ยอมรับฟงั ผูร้ ว่ มงานได้เสนอแนะ
ความคิดเห็น
5. ผูบ้ ริหารควรเข้าใจ รักษานํ้าใจของผูร้ ว่ มงานเป็นสําคัญ
6. ผูบ้ ริหารควรให้เวลาในการพูดคุยกับผูร้ ว่ มงาน
7. ผูบ้ ริหารควรเอาใจใส่ผรู้ ว่ มงาน เห็นอกเห็นใจ
8. ผูบ้ ริหารควรเป็ นแบบอย่างของการไม่ขดั แย้งกัน
9. ผูบ้ ริหารควรเน้นการส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพทีด่ ี
10. ผูบ้ ริหารควรรักษาความลับในการแก้ไขปญั หา
11. ผูบ้ ริหารควรร่วมแก้ปญั หาด้วยวิธที ห่ี ลากหลาย
12. ผูบ้ ริหารควรไว้วางใจผูร้ ว่ มงาน

(n = 54) ความถี่

ร้อยละ

25
22
20

46.30
40.74
37.04

20
15
12
9
8
7
3
3
2

37.04
27.78
22.22
16.67
14.81
12.96
5.56
5.56
3.70

จากตาราง 9 แสดงว่า จากความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบสัมพันธภาพ ในเรือ่ ง ผูบ้ ริหารมี
ความมุง่ มันให้
่ คนในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง อยูใ่ นระดับสูงสุด จํานวน
25 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมา ผูบ้ ริหารคํานึงถึงเป้าหมายส่วนรวมเป็นหลักจํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.74 และน้อยสุด ผูบ้ ริหารไว้ใจผูร้ ว่ มงาน จํานวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
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ตาราง 10 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอม
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความคิ ดเห็นของครู
แบบการประนี ประนอม
1. ผูบ้ ริหารควรมีความยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ผูบ้ ริหารควรรับฟงั เหตุผลของแต่ละฝา่ ย เพื่อการ
แก้ปญั หาร่วมกัน
3. ผูบ้ ริหารควรเปิดโอกาสให้ทกุ ฝา่ ย พูดคุยเกีย่ วกับ
ปญั หา
4. ผูบ้ ริหารควรยึดหลักทางสายกลางเป็นกลาง
5. ผูบ้ ริหารควรเน้นความพึงพอใจของแต่ละฝา่ ย
6. ผูบ้ ริหารควรรับทราบปญั หาของแต่ละฝา่ ย
7. ผูบ้ ริหารควรใช้หลักจิตวิทยาในการสือ่ สารทีด่ ี
8. ผูบ้ ริหารควรแก้ไขปญั หา ให้พบกันคนละครึง่ ทาง
9. ผูบ้ ริหารควรสนทนาหาทางออกระหว่างคูก่ รณี
บนหลัก เหตุผล แบบกัลยาณมิตร
10. ผูบ้ ริหารควรยอมรับ และให้อภัย จริงใจ
11. ผูบ้ ริหารควรยึดความต้องการของทัง้ สองฝา่ ย
12. ผูบ้ ริหารควรลดเงือ่ นไขของตน

(n = 54) ความถี่

ร้อยละ

25
20

46.30
37.04

15

27.78

14
6
5
5
3

25.93
11.11
9.26
9.26
5.56

3
3
3
1

5.56
5.56
5.56
1.85

จากตาราง 10 แสดงว่า จากความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบการประนีประนอม ในเรือ่ ง
ผูบ้ ริหารควรมีความยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั อยู
ิ ใ่ นระดับสูงสุด จํานวน25 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30
รองลงมา ผูบ้ ริหารรับฟงั เหตุผลของแต่ละฝา่ ย เพื่อการแก้ปญั หาร่วมกันจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
37.04 และน้อยสุด ผูบ้ ริหารลดเงือ่ นไขของตนจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ1.85
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ตาราง 11 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้า
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
ตามความคิ ดเห็นของครู
แบบการเผชิ ญหน้ า
1. ผูบ้ ริหารควรปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ่วน
เกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน
2. ผูบ้ ริหารควร สืบหาความจริง หรือข้อเท็จจริง
3. ผูบ้ ริหารควรกล้าเผชิญกับปญั หา ไม่หนีปญั หา
4. ผูบ้ ริหารควรยึดความถูกต้องเป็ นหลัก
5. ผูบ้ ริหารควรเปิดใจรับฟงั ปญั หา
6. ผูบ้ ริหารควรรับทราบข้อมูลทีแ่ ท้จริง นําเหตุผลมา
อธิบาย และตัดสินใจในการแก้ปญั หา
7. ผูบ้ ริหารควรไม่ใช้อารมณ์ในการเผชิญหน้า
8. ผูบ้ ริหารควรกล้ารับฟงั ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
9. ผูบ้ ริหารควรกล้าว่าตักเตือน หรือตําหนิผกู้ ระทํา
ผิด
10. ผูบ้ ริหารควรแก้ไขปญั หาทันที
11. ผูบ้ ริหารควรใช้กระบวนการในการแก้ไข
12. ผูบ้ ริหารควรติดตามผลการแก้ไขปญั หา

(n = 54)

ความถี่

ร้อยละ

35
30
28
17
13

64.81
55.56
51.85
31.48
24.07

10
8
7

18.52
14.81
12.96

4
3
3
2

7.41
5.56
5.56
3.70

จากตาราง 11 แสดงว่า จากความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบการเผชิญหน้า ในเรือ่ ง ผูบ้ ริหาร
ปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัอยู
น ใ่ นระดับสูงสุด จํานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 รองลงมา ผูบ้ ริหาร สืบหาความจริง หรือข้อเท็จจริงจํานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 และน้อยทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารติดตามผลการแก้ไขปญั หาจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
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ตาราง 12 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบสัมพันธภาพ
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความคิ ดเห็นของผูบ้ ริหาร
แบบสัมพันธภาพ
1. สร้างจิตสํานึกให้รสู้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของคํานึงถึง
ผลประโยชน์ เป้าหมายส่วนรวมเป็ นหลัก
2. มีการจัดอบรม สัมมนา เรือ่ งความรัก ความเมตตา
ปราณี ด้านจิตวิทยาให้คนในองค์กรมีความสามัคคี
ปรองดองกัน มีการทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา
3. เน้นการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูร้ ว่ มงานรูจ้ กั บุคลากร
มีการไปเยีย่ มเยียนตามบ้านหรือ ยามเจ็บปว่ ย
4. ยอมรับฟงั ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูร้ ว่ มงาน
5. รักษานํ้าใจ ใช้วธิ ลี ะมุนละม่อมในการพูดคุย เจรจา
6. เน้นการส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพทีด่ ด้ี วยการจัด
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์รว่ มกัน เช่น กีฬา ดนตรี
การออกค่ายจิตอาสา
7. เอาใจใส่ผรู้ ว่ มงานยิม้ แย้ม ทักทาย เห็นอกเห็นใจ
ให้โอกาส
8. ให้เวลาในการพูดคุยกับผูร้ ว่ มงานเพือ่ รับฟงั ปญั หา
9. มองปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีเหตุผลไม่ตดั สินด้วย
อารมณ์
10. จัดให้มโี ครงการเพือ่ เสริมสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน สร้างสัมพันธภาพในผูร้ ว่ มงาน

(n = 9) ความถี่

ร้อยละ

7

77.77

5

55.55

4
4
3

44.44
44.44
33.33

2

22.22

2
2

22.22
22.22

2

22.22

1

11.11
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จากตาราง 12 แสดงว่า จากความคิดเห็นของผบู้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบสัมพันธภาพ ในเรือ่ ง สร้าง
จิตสํานึกให้รสู้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของคํานึงถึงผลประโยชน์ เป้าหมายส่วนรวมเป็นหลัก จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.77 รองลงมา มีการจัดอบรม สัมมนา เรือ่ งความรัก ความเมตตา
ปราณี ด้านจิตวิทยา
ให้คนในองค์กรมีความสามัคคีปรองดองกัน มีการทําแบบทดสอบทางจิตวิทยาจํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.55 และน้อยทีส่ ดุ จัดให้มโี ครงการเพือ่ เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างสัมพันธภาพ
ในผูร้ ว่ มงานจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11
ตาราง 13 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอม
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความคิ ดเห็นของผูบ้ ริหาร
แบบการประนี ประนอม
1. เปิดโอกาสให้ทกุ ฝา่ ย ชีแ้ จงเกีย่ วกับปญั หาทเ่ี กิดขึน้
2. ให้ความยุตธิ รรมให้กบั ทัง้ สองฝา่ ย ไม่มใี ครแพ้-ชนะ
3. รับฟงั เหตุผลของแต่ละฝา่ ยเพื่อการแก้ปญั หาร่วมกัน
4. ให้ความเป็ นกลางกับทุกฝา่ ย ไม่เอนเอียงฝา่ ยใด
5. เน้นความพึงพอใจของแต่ละฝา่ ย
6. ชีแ้ จงให้ผรู้ ว่ มงานเข้าใจปญั หา และให้แก้ไขปรับปรุง
7. ใช้การสือ่ สาร เจรจา สอบถามด้วยคําพูดทีด่ ี
8. หาวิธแี ก้ไขปญั หาโดยการปรับเปลีย่ นหน้าทีห่ รือ
วิธกี ารทํางานร่วมกัน
9. ยอมรับและ ให้อภัยในข้อบกพร่องของผูร้ ว่ มงาน
10. กําหนดให้มคี นกลางหรือบุคคลทีเ่ ชื่อมกลางระหว่าง
ทัง้ สองฝา่ ยขึน้ เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรอง

(n = 9) ความถี่

ร้อยละ

6
5
5
4
4
3
3

66.66
55.55
55.55
44.44
44.44
33.33
33.33

2
2

22.22
22.22

1

11.11
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จากตาราง 13 แสดงว่า จากความคิดเห็นของ ผูบ้ ริหาร โรงเรียน ในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบการประนีประนอม
ในเรือ่ ง เปิดโอกาสให้ทกุ ฝา่ ย ชีแ้ จงเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับสูงสุด จํานวน6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 รองลงมา ให้ความยุตธิ รรมให้กบั ทัง้ สองฝา่ ย ไม่มใี ครแพ้-ชนะ กับ รับฟงั เหตุผลของแต่ละฝา่ ย
เพื่อการแก้ปญั หาร่วมกันจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ55.55 และน้อยทีส่ ดุ กําหนดให้มคี นกลาง หรือ
บุคคลทีเ่ ชื่อมกลางระหว่างทัง้ สองฝา่ ยขึน้ เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรองจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
ตาราง 14 ค่าความถี่ ร้อยละข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้า
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ตามความคิ ดเห็นของผูบ้ ริหาร
แบบการเผชิ ญหน้ า
1. มีการนัดประชุม ปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน
2. ศึกษาปญั หา วิเคราะห์ วินจิ ฉัยปญั หาทีเ่ กิดขึน้
3. สืบหาความจริง หรือข้อเท็จจริงของปญั หา
4. รับทราบปญั หา เปิดใจรับฟงั ปญั หา
รับฟงั ความคิดเห็นของผูร้ ว่ มงาน
5. ให้มพี ยาน เมือ่ มีการเจรจาพูดคุยของทัง้ สองฝา่ ย
6. ให้คาํ ตักเตือน หรือแนะนําผูก้ ระทําผิด
7. ไม่หนีปญั หา กล้าเผชิญหน้ากับปญั หา
8. ยึดความถูกต้องเป็ นหลักตัดสินอยูบ่ นฐานความ
จริงและความถูกต้อง
9. นําเอากลุม่ ทีม่ คี วามขัดแย้งมาอภิปรายร่วมกันถึง
หัวข้อทีข่ ดั แย้ง
10. จัดให้มพี บปะ สังสรรค์ จัดงานร่วมกัน เพือ่ ให้ได้ม ี
โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

(n = 9) ความถี่

ร้อยละ

6
6
5

66.66
66.66
55.55

4
3
2
2
1
1

44.44
33.33
22.22
22.22
11.11
11.11

1

11.11

1

11.11
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จากตาราง 14 แสดงว่า จากความคิดเห็นของ ผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบการเผชิญหน้า
ในเรือ่ ง มีการนัดประชุม ปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน
กับศึกษาปญั หา วิเคราะห์ วินจิ ฉัยปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับสูงสุด จํานวน6 คน คิดเป็นร้อยละ66.66
รองลงมา สืบหาความจริง หรือข้อเท็จจริง ของปญั หาจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ55.55 และน้อยทีส่ ดุ
ยึดความถูกต้องเป็ นหลัก ตัดสินอยูบ่ นฐานความจริงและความถูกต้อกังบนําเอากลุ่มทีม่ คี วามขัดแย้งมา
อภิปรายร่วมกันถึงหัวข้อทีข่ ดั แย้ง และจัดให้มพี บปะ สังสรรค์ จัดงานร่วมกัน เพือ่ ให้ได้มโี อกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ11.11

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ใน 5 แบบ ได้แก่ แบบการถอนตัว แบบการใช้
อํานาจ แบบสัมพันธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชิญหน้าซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าํ คัญ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในวิธกี าร 5 แบบ ได้แก่ 1) แบบการถอนตัว 2) แบบการ
ใช้อาํ นาจ 3) แบบสัมพันธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชิญหน้า
2. เพือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
3. เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้ทาํ ให้ได้ขอ้ สารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหาร
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาบุคลากร และเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการใน
สถานศึกษา เพือ่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ประสบผลสําเ ร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของ
คณะต่อไป

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556 โดยการกําหนดตามตาราง
เครจซี;่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้ ทําการสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยใช้
โรงเรียนทีค่ รูทาํ การสอนเป็ นชัน้ กําหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชัน้ โดยเทียบสัดส่วน และทําการ
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สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 238 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั เป็นแบบสอบถาม ทีผ่ า่ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความเทีย่ งตรงจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index: IOC) และ
หาค่าความเชือ่ มันโดยใช้
่
สมั ประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .90
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนในเครือคณะฯ ทัง้ 5 แห่ง เพือ่ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับมาจํานวน 238 ฉบับคิดเป็ น
ร้อยละ 100 และได้ทาํ การวิเคราะห์แบบสอบถาม เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐาน ซึง่ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้สถิตกิ ารทดสอบทีแบบสุม่ ตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (t- test Independent sample) และในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 5 โรงเรียน จากผูบ้ ริหาร ทีด่ าํ รงตําแหน่ ง
เป็นผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการ จํานวน 9 คน โดย นําข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาบันทึก จัดระเบียบ
และลําดับข้อมูล สรุปประเด็นสําคัญ จําแนกข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ นําข้อมูลทีไ่ ด้
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาจําแนก โดยใช้วธิ จี าํ แนกข้อมูลทีม่ คี วามใกล้เคียงกันมาจัดอยูใ่ นหมวดเดียวกัน
จัดเรียงลําดับข้อมูล ของการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ในแบบวิธ ี ทัง้ 3 แบบ ตามข้อเท็จจริง
จากการสัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปแสดงความสอดคล้องกันของข้อมูล ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
แสดงผลทางสถิติ ความถี่ และค่ าร้อยละ ทัง้ หมดนี้เป็นการรวบรว มข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร
เกีย่ วกับการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งใน แบบวิธกี าร ทัง้ 3 แบบ ได้แก่ แบบสัมพันธภาพ
แบบการประนีประนอม และแบบการเผชิญหน้า

สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ สรุปได้ดงั นี้
1) วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แบบการ
เผชิญหน้า แบบสัมพันธภาพ และแบบการประนีประนอม มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และแบบการ
ใช้อาํ นาจ และแบบการถอนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง
2) การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน สรุปได้ดงั นี้
2.1 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครู ทีม่ ตี ําแหน่ งงานแตกต่างกัน
โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ครูมคี วาม
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คิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ คณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซู
เจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อาํ นาจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยครูทม่ี ี
ตําแหน่งงานเป็ นครูผสู้ อน มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั มิ ากกว่า ครูทม่ี ตี าํ แหน่งงานเป็นครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนแบบทีเ่ หลือไม่แตกต่างกัน
2.2 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน โดยรวม
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี กับครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความ
ขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ งกรุงเทพฯ
ไม่แตกต่างกัน
2.3 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครู ทีม่ ปี ระสบการณ์ต่างกัน โดยรวม
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ครูมคี วามคิดเห็นต่อ
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ แบบการถอนตัว และแบบการใช้อํานาจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนตํ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั มิ ากกว่า ครูทม่ี ี
ประสบการณ์ในการสอนสูงกว่า 10 ปีขน้ึ ส่วนแบบทีเ่ หลือไม่แตกต่างกัน
2.4 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จําแนกตามความคิดเห็นของครู ทม่ี ขี นาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก และครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกั น
3) ข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพ ระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตาม ความคิดเห็น ของครู
และตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ
3.1 จากความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบสัมพันธภาพ ในเรือ่ ง ผูบ้ ริหารควรมีความ
มุง่ มันให้
่ คนในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา ผูบ้ ริหาร
ควรคํานึงถึงเปา้ หมายส่วนรวมเป็ นหลัก และน้อยสุด ผูบ้ ริหาร
ควรไว้ใจผูร้ ว่ มงานแบบการประนีประนอม
ในเรือ่ ง ผูบ้ ริหารควรมีความยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา ผูบ้ ริหารควรรับฟงั
เหตุผลของแต่ละฝา่ ย เพื่อการแก้ปญั หาร่วมกัน และน้อยสุด ผูบ้ ริหารควรลดเงือ่ นไขของตน และ
แบบการเผชิญหน้า ในเรือ่ ง ผูบ้ ริหารควรปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และหาทาง
แก้ไขปญั หาร่วมกัน อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา ผูบ้ ริหารควรสืบหาความจริงหรือข้อเท็จจริง และ
น้อยทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารควรติดตามผลการแก้ไขปญั หา ตามลําดับ
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3.2 จากความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง แบบสัมพันธภาพ ในเรือ่ ง สร้างจิตสํานึก
ให้รสู้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของ คํานึงถึงผลประโยชน์ เป้าหมายส่วนรวมเป็นหลัก รองลงมา มีการจัด
อบรม สัมมนา เ รือ่ งความรัก ความเมตตาปราณี ด้านจิตวิทยาให้คนในองค์กรมีความสามัคคี
ปรองดองกัน มีการทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา และน้อยทีส่ ดุ จัดให้มโี ครงการเพือ่ เสริมสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างสัมพันธภาพในผูร้ ว่ มงาน แบบการประนีประนอม ในเรือ่ ง เปิดโอกาสให้ทุก
ฝา่ ยชีแ้ จงเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา ให้ความยุตธิ รรมให้กบั ทัง้ สองฝา่ ย
ไม่มใี ครแพ้-ชนะ กับ รับฟงั เหตุผลของแต่ละฝา่ ยเพื่อการแก้ปญั หาร่วมกัน และน้อยทีส่ ุด กําหนดให้
มีคนกลาง หรือบุคคลทีเ่ ชื่อมกลางระหว่างทัง้ สองฝา่ ยขึน้ เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรอ ง และแบบการ
เผชิญหน้า ในเรือ่ ง มีการนัดประชุม ปรึกษาหารือกับผูร้ ว่ มงาน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และหาทางแก้ไข
ปญั หาร่วมกัน กับศึกษาปญั หา วิเคราะห์ วินจิ ฉัยปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา สืบหา
ความจริงหรือข้อเท็จจริง ของปญั หา และน้อยทีส่ ุด ยึดความถูกต้อ งเป็นหลัก ตัดสินอยูบ่ นฐานความ
จริงและความถูกต้อง กับนําเอากลุม่ ทีม่ คี วามขัดแย้งมาอภิปรายร่วมกันถึงหัวข้อทีข่ ดั แย้ง และจัดให้
มีพบปะ สังสรรค์ จัดงานร่วมกัน เพือ่ ให้ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ตามลําดับ

การอภิ ปรายผล
จากการศึกษา วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียน ในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีประเด็นทีค่ วรนํามาอภิปราย ดังนี้
1) วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ เป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่ มีภาระงานหลากหลาย
มีโครงสร้างการบริหารงานทีแ่ บ่งเป็ นฝา่ ยต่างๆ หลายฝา่ ย อีกทัง้ มีบคุ ลากรเป็นจํานวนมาก
ส่งผลให้การบริหารงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ในระบบการบริหารจัดการผูบ้ ริหารจําเป็ นทีจ่ ะต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ หรือข้องเกีย่ วกับบุคลากรในฝา่ ยต่างๆ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงทําให้การทํางานร่วมกัน
ของผูบ้ ริหารกับผูร้ ว่ มงานหรือบุคลากรในโรงเรียนมีความเกีย่ วข้องกับความขัดแย้งอันอาจจะเกิด ขึน้
จากการทํางานร่วมกัน ซึง่ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจทําให้ ผบู้ ริหารของโรงเรียนในเครือคณะฯ
จําเป็น ต้องให้ความสําคัญ และเห็นเป็ นภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งดูแล นําความรู้ ความเข้าใจ และ ความ
สามารถต่างๆ ในด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแบบหรือพฤติกรรมเกีย่ วกับวิธกี าร
จัดการความขัดแย้ง เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษานัน้ ๆ ซึง่
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ มีว ิธกี ารจัดการกับความขัดแย้งในรูปแบบทีต่ ่างกันไป ทัง้ นี้ผบู้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะฯ มีการบริหารงานทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนในเครือคณะฯ คือ เพือ่ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในด้านการบริหารและการจัดการ
รวมทัง้ การส่งเสริมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในเครือคณะฯ ให้มคี วามผูกพัน ความรักเสมือนเป็ น
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พีน่ ้อง และมีจติ ตารมณ์เดียวกัน มีการเสริมสร้างกระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในโรงเรียน
ของคณะฯ รวมถึงสร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน มีส่ วนร่วมในการ
ตัดสินใจการแก้ปญั หาทีส่ าํ คัญมีความเข้มแข็งและรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน (โรงเรียนในเครือ
คณะภคินพี ระหฤทัยฯ. 2541: 4; อ้างอิงจาก รัชนี ตระกูลเง็ก. 2554: 17-18) นอกจากนี้ผบู้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะฯ ยังจัดให้มกี ารประชุมร่วมกัน อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
ทําให้ผบู้ ริหารได้มโี อกาสพบปะแลกเปลีย่ นความคิดและปญั หา ตลอดจนแนวทางในการแก้ปญั หา
เพือ่ นําไปใช้บริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาของตนตามสภาพของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องหาหนทาง และเลือกวิธกี ารในการจัดการเพือ่ ลดความขัดแย้งให้เบาบาง
สอดคล้องกับ ประกาทิพย์ ผาสุข (2551: 2) กล่าวว่า การบริหารจัดการความขัดแย้งเป็นสิง่ สําคัญ
มากทีผ่ บู้ ริหารต้องให้ความสําคัญ และผูบ้ ริหารทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั เลือกแบบของการจัดการความขัดแย้งให้
เหมาะสมเพราะมีผลต่อการปฏิบตั งิ านในองค์การ และสอดคล้องกับ สีหนาท ดวงตาทิพย์ (2552: 2)
ทีก่ ล่าวว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนจึงมีภาระหน้าทีต่ อ้ งสนใจทีจ่ ะหาสาเหตุและวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้ง
อย่างจริงจัง ทัง้ นี้เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากรของโรงเรียนและเพื่อให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึน้
สําหรับผลการศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ รายด้านทัง้ 5 แบบ ซึง่ มี 3 แบบอยูใ่ นระดับมาก และส่วน
อีก 2 แบบ อยูใ่ นระดับปานกลาง สามารถอภิปรายวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร ในแต่ละ
ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ พบว่า แบบสัมพันธภาพอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องมาจาก โรงเรียนใน
เครือคณะฯ มีการกําหนดการใช้ปรัชญาทีว่ า่ “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็ นเลิศ รักเทิดคุณธรรม” ในด้าน
ความเมตตา หมายถึง เป็ นคุณลักษณะของจิตใจทีป่ รารถนาให้ผอู้ ่นื ได้รบั ความสุข มีความรักด้วย
จิตใจทีอ่ ่อนโยน เสียสละ ให้อภัย ยอมรับผูอ้ ่นื และเป็ นมิตรกับทุกคน ซึง่ ตรงกับปณิธานของ
โรงเรียนในเครือคณะฯ ทีก่ ล่าวว่า มุง่ สร้างความเจริญงอกงามทางด้านสติปญั ญา ความคิด จิตใจ
พัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ ครบตามหลักคริสตธรรม และสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรทางการศึกษา
ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว โดยการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุ นซึง่ กันและกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา (โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยฯ. 2541: 4) จึงทําให้ฝา่ ยการศึกษา
ของคณะฯ มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้กบั ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ ในเรือ่ ง“อัตลักษณ์
โรงเรียนในเครือคณะฯ”, “การบริหารความขัดแย้ง ” และ “ภาวะผูน้ ํา” (ดวงพร คงพิกุล. 2555: 122)
ทัง้ นี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ สามารถ
จัดการความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั เป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือ
คณะฯ ให้ความสําคัญและมองเห็นว่า วิธกี ารแบบสัมพันธภาพจะช่วยให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
ช่วยลดความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นและวิธกี าร และ ทําให้ เกิดสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่าง
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ผูบ้ ริหารกับผู้รว่ มงานมากยิง่ ขึน้ ในสถานศึกษา โดยคํานึงถึงเป้าหมายของส่วนรวมเป็นสําคัญ ซึง่
การยอมเสียสละและยอมทําตามความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ก็เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความพอใจ และยังเชื่อ
ว่าการจัดการความขัดแย้งในแบบสัมพันธภาพนี้จะช่วยให้การดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดความ
ราบรืน่ และมีบรรยากาศในการทํางานทีม่ คี วามสุข ซึง่ สอดคล้องกับ เทพพนม เมืองแมน และสวิง
สุวรรณ์ (2540: 257-258) ได้กล่าวว่า รูปแบบนี้เน้นความสัมพันธ์ในด้านบวก เป็นการหลีกเลีย่ ง
ไม่ให้เกิดทัศนคติทไ่ี ม่ด ี และความไม่ลงรอยกัน การจัดการความขัดแย้งในแบบสัมพันธภาพนี้ เห็นได้
จากการทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น โครงการศึกษาดูงานประจําปีรว่ มกันทัง้ ในและต่างประเทศ และการจัดกิจกรรม
พักผ่อนประจําปีให้กบั บุคลากรของโรงเรียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื และส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพทีด่ ี ซึง่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูบ้ ริหารกับ
บุคลากรในโรงเรียน สัมพันธภาพทีเ่ กิดจากกิจกรรมเหล่านี้จงึ ช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถรับมือกับความ
ขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตได้ ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นเหตุผลให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ
เลือกใช้วธิ จี ดั การความขัดแย้งแบบสัมพันธภาพ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ขงองผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็ นดังนี้เนื่องมาจาก คณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับแนวทางนี้อย่าง
ต่อเนื่องอาทิ ได้มกี ารจัดอบรมสมาชิกของคณะในหัวข้อ “การบริหารความขัดแย้ง : ฟงั ด้วยหัวใจ”
ให้กบั สมาชิกของคณะ รวมถึงสมาชิกทีเ่ ป็นผู้บริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ ด้วย และในปจั จุบนั
โรงเรียน ได้ใช้หลักการบริหารงานแบบความ ร่วมมือ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรทุกฝา่ ย มีการประชุมสมํ่าเสมอ การจัดอบรมคุณธรรม การอบรมเรือ่ งการทํางานเป็นทีม ซึง่
เป็ นการอบรมเพื่อให้ผบู้ ริหารเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี รูจ้ กั เปิดโอกาสให้ทุกฝา่ ยชีแ้ จงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เปิดโอกาส
ให้บคุ ลากรเข้ามามีสว่ นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ของโรงเรียนมากขึน้ (ดวงพร คงพิกุล. 2555: 75)
ด้วยเหตุน้ี จึงทําให้คณะผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญ และเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ทิ างสายกลางโดยเชื่อว่าเป็น
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งทีส่ ภุ าพอ่อนน้อม นุ่มนวล ใช้วาจาท่าทีทส่ี ภุ าพ ใช้ความเข้าใจอันดีต่อกัน
เป็ นการแก้ปญั หาด้วยเหตุดว้ ยผล คํานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจทัง้ สองฝา่ ย เป็นการแสดง
พฤติกรรมอย่างเป็ นกลางไม่เข้ากับฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารมีความยุตธิ รรม
พร้อมทีจ่ ะหา เหตุผลเพื่อให้เป็ นทีพ่ อใจทัง้ สองฝา่ ย และพยายามรักษาระดับความขัดแย้งให้อยูใ่ น
วงจํากัด เพือ่ หาแนวทาง แก้ปญั หาและลดความ รุนแรงลง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด โฮวาท และ
ลอนดอน (Howat; & London. 1980: 172) ทีก่ ล่าวว่า การประนีประนอม เป็นวิธจี ดั การความขัดแย้ง
ทีผ่ บู้ ริหารพยายามหาทางสายกลาง เพื่อให้เป็ นทีพ่ อใจแก่ค่กู รณีทงั ้ สองฝา่ ยยอมรับฟงั ปญั หานํามา
พิจารณา สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 164-165) ทีก่ ล่าวว่า การประนีประนอม
เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้แต่ละฝา่ ยอ่อนข้อเข้าหากัน เช่น การจัดการโดยวิธกี ารเลือกคนทีช่ อบพอกันตกลงกัน
ให้มาอยูด่ ว้ ยกัน หรือไม่พดู ถึงความขัดแย้งเลย แต่กลับยํา้ ทีค่ วามร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และ
กําจัดความขัดแย้ง ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นเหตุผลให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ เลือกใช้วธิ จี ดั การ
ความขัดแย้งแบบประนีประนอม อยูใ่ นระดับมาก
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1.3 การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้อยู
า ใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะฯ ให้ความสําคัญและมองเห็นว่า การจัดการความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า
เป็นการจัดการความขัดแย้งโดยทุกคนหรือทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องหันหน้าเข้าหากัน ให้ความ
ร่วมมือ ปรึกษาหารือ อ ภิปรายปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน เปิดโอกาสให้กลุ่มหรือบุคคลได้ใช้
ความคิดเห็นของตน เกีย่ วกับประเด็นปญั หาข้อขัดแย้ง นําประเด็นออกมาพิจารณา วิเคราะห์
ั หา และร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิด
ไตร่ตรองประเมินประเด็นป ญ
ความพอใจทัง้ ตัวบุคคลและหน่วยงาน (ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ. 2557: สัมภาษณ์) ซึง่ วิธ ี
ดังกล่าว ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือจะจัดให้มกี ารประชุมเกิดขึน้ ในฝา่ ยต่างๆ หรือในกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ และการประชุมในระดับชัน้ (ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านประจําปี . 2556) และเมือ่ เกิดความขัดแย้ง
จะมีการสืบหาความจริง รวมทัง้ หาพยาน เพือ่ นํามาเป็นปจั จัยในการวิเคราะห์และวินจิ ฉัยปญั หาที่
เกิดขึน้ สอดคล้องกับ แนวคิด เรือ่ งยุทธศา สตร์การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปญั หาของ แอนเดอร์สนั
(Anderson. 1984: 303) ทีก่ ล่าวว่า การลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นการมุง่ ทีส่ าเหตุทแ่ี ท้จริง
ของปญั หา พยายามสํารวจและเข้าใจความแตกแยก ความไม่ลงรอยกันของคูข่ ดั แย้ง วิธกี ารนี้ตอ้ ง
ให้ทงั ้ สองฝา่ ยระบุเป้าหมายของตนเองออกมา วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา แล้วพยายามช่วยกัน
ตัดสินใจเพื่อแก้ปญั หา และยังสอดคล้องกันคํากล่าว ของ วิเชียร วิทยอุดม (2555: 4-9, 4-11) ที่
กล่าวว่า การเผชิญหน้าเป็ นการแก้ไขปญั หาแบบให้ฝา่ ยทีเ่ กิดความขัดแย้งมาเผชิญหน้ากัน มาพบ
กันเพือ่ ปรึกษาหารือร่วมอภิปรายถึงปญั หาข้อบังคับข้องใจ ข้อขัดแย้งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเปิดเผย
เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ฟงั เหตุผลและทราบข้อมูล ตลอดจนรูถ้ งึ แนวความคิดและท่าทีของแต่ละฝา่ ย
ได้อย่างชัดเจน จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกต้องตรงตามอาการของปญั หา ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นเหตุผลให้
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ เลือกใช้วธิ จี ดั การความขัดแย้งแบบการเผชิญหน้า อยูใ่ นระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อุเทน ทองสวัสดิ ์ (2551: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความ
ขัดแย้งและวิธกี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน ใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
แบบเผชิญหน้ามากทีส่ ุด
1.4 การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัวพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
ผูบ้ ริหารมีมมุ มองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ คือในบางครัง้ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นเพียง
เรือ่ งเล็ก หรือเมือ่ ความขัดแย้งเกิดขึน้ บุคลากรทัง้ สองฝา่ ยสามารถแก้ไขความขัดแย้งนัน้ ได้ดว้ ยตัวเอง
จึงไม่อยากเข้าไปจัดการในความขัดแย้งนัน้ หรือในบางกรณีมองว่าปญั หานัน้ ๆการเข้าไปมีสว่ นร่วมที่
อาจทําให้ปญั หานนั ้ บานปลายจึงเลือกทีจ่ ะปล่อยให้เวลาเป็ นเครือ่ งมือในการจัดการแก้ปญั (ผู
หาบ้ ริหาร
โรงเรียนเครือคณะฯ. 2557: สัมภาษณ์) อย่างไรก็ด ี การถอนตัวของผูบ้ ริหารอาจส่งผลเสียต่อ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้ เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว ด้วยบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อองค์การ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ไม่สามารถหลีกหนีต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งได้ (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์.
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2534: 3; อ้างอิงจาก Simmel. 1995) ไม่ว่าจะเป็ นเพียงปญั หาเล็กๆ ในองค์การก็ตาม การแก้ปญั หา
ด้วยวิธนี ้ีจะเกิดผลเสียต่อหน่ วยงานและสถานศึกษาเป็ นอย่างมาก เพราะความขัดแย้งไม่ได้หมดไป
และอาจปะทุขน้ึ มาได้อกี เสมอ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วย่อมส่งผลต่อ บรรยากาศในการทํางานของ
บุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนัน้ การบริหารความขัดแย้งแบบการถอนตัวของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษายังมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของครู ทําให้ครูรสู้ กึ เบือ่ หน่ายต่อการทํางาน และเกิด
ทัศนคติทไ่ี ม่ดตี ่อตัวผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรเกิดความไม่ลงรอยกัน หรือทําให้ความสัมพันธ์
ในองค์การขาดความร่วมมือ ปรองดองกัน และก่อให้เกิดผลเสียต่อการดําเนินงานทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในทีส่ ดุ (ณัฐยุทธ เต้นปกั ษี. 2554: 96) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สโรชิน โคตรโสภา
(2550: 95) ได้กล่าวว่า การบริหารความขัดแย้งแบบถอนตัว เป็นการแก้ปญั หาความขัดแย้งที่
ผูบ้ ริหารไม่นําพาต่อปญั หาที่เกิดขึน้ หลีกเลีย่ งการโต้เถียงซึง่ จะนําไปสู่การทะเลาะวิวาท ไม่สนใจที่
จะเข้าไปเกีย่ วข้องหรือทําตัวเพิกเฉย ไม่รบั รูห้ นีปญั หา ไม่สู้ ไม่รว่ มมือในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ โดยเห็นว่าความขัดแย้งเป็ นเรือ่ งไร้สาระ ไม่อยากยุง่ ด้วยเพราะเป็ นเรือ่ งไม่สาํ คัญ ไม่ชา้ ไม่
นานความขัดแย้งก็จะคลีค่ ลายไปในตัวมันเอง และเชือ่ ว่าเวลาทําให้ความขัดแย้งสลายหายไปเอง
ตามธรรมชาติได้ ซึง่ การแก้ปญั หาด้วยวิธนี ้จี ะเกิดผลเสียต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะความ
ขัดแย้งไม่ได้หมดไป ซึง่ ส่งผลต่อบรรยากาศการทํางาน ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นเหตุผลให้ผบู้ ริหาร
โรงเรีย นในเครือคณะฯ เลือกใช้วธิ จี ดั การความขัดแย้งแบบการถอนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.5 การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อํานาจ อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
บางครัง้ เมือ่ ความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารเชื่อมันว่
่ าการแก้ปญั หาของตนถูกต้องเหมาะสมดีแล้ว
เพือ่ ให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ หรือในบางกรณีผบู้ ริหารได้ลองวิธกี ารการจัดการกับ
ความขัดแย้งแบบอื่นๆ มาแล้ว และพบว่าไม่ได้ผล จึงจําเป็ นต้องตัดสินใจใช้อาํ นาจเพือ่ ยุตปิ ญั หาที่
เกิดขึน้ ให้ได้ในทีส่ ดุ (ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ. 2557: สัมภาษณ์) แสดงถึงการจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ยังมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาโดยใช้อาํ นาจตามตําแหน่ง
เพือ่ ให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายผูบ้ ริหารจําเป็นต้องใช้อาํ นาจตามตําแหน่งหน้าทีใ่ นการ
จัดการกับปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ และยึดการทําตามระเบียบ วิธกี าร คําสัง่ (พิพธิ สุวรรณสิงห์.
2550: 76) อย่างไรก็ดผี บู้ ริหารโรงเรียนเห็นว่า การจัดการความขัดแย้งแบบใช้อาํ นาจนี้ เป็นวิธกี ารที่
ต้องใช้ในสถานการณ์ทจ่ี าํ เป็ นเท่านัน้ เพราะเป็นวิธกี ารทีค่ รูจะไม่ชอบ เป็นวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารต้องใช้
ความเด็ดขาด โดยใช้อาํ นาจของตนเพือ่ ยุตปิ ญั หา เป็นการบังคับกดดัน (นริศร กรุงกาญจนา. 2549:
92) ซึง่ จะทําให้มกี ารแพ้- ชนะ โดยฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งใช้อาํ นาจหน้า ทีท่ เ่ี ป็นทางการ เช่น ในกรณีความ
ขัดแย้งของผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชา บังคับให้ยตุ คิ วามขัดแย้งโดยอาศัย
กฎระเบียบต่างๆ หรือใช้คาํ สังชี
่ ข้ าดลงไปเพือ่ ระงับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ บ่อ ยครัง้ วิธนี ้ีกไ็ ม่ได้
เป็นการแก้ปญั หาความขัดแย้งที่แท้จริง สอดคล้องกับ จอห์นสันและจอห์นสัน (สมเกียรติ บํารุงกิจ.
2547: 28-29; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson. 1987: 272-274) ทีก่ ล่าวว่า การใช้อาํ นาจ เป็ น
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การแก้ปญั หาความขัดแย้งโดยใช้อาํ นาจตามตําแหน่ง (Authority) พยายามแสดงอํานาจเหนือฝา่ ย
ตรงข้าม โดยการบังคับให้ยอมรับทางออกของความขัดแย้งทีต่ นกําหนด การบรรลุเป้าหมายเป็น
สิง่ สําคัญสูงสุด มีความเชื่อว่า ความขัดแย้งจะยุตไิ ด้เมือ่ มีฝา่ ยหนึ่งเป็นผูช้ นะ และอีกฝา่ ยเป็ นผูแ้ พ้
สอดคล้องกับ จรูญรัตน์ จันทุมา และคนอื่นๆ (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม . 2553: 36-37; อ้างอิงจาก
จรูญรัตน์ จันทุม า; และคนอื่นๆ. 2549: 10-11) กล่าวว่า การบังคับ (Force) วิธกี ารนี้ผจู้ ดั การหรือ
ฝา่ ยหนึ่งจะสังว่
่ าจะทําอะไร คําสังนั
่ น้ อาจไม่ถกู ต้องแต่เนื่องจากผูส้ งมี
ั ่ อาํ นาจหรือตําแหน่งสูงกว่า
ลูกน้องหรืออีกฝา่ ยหนึ่งจึงต้องทําตาม ถ้าบุคคลนัน้ ยังต้องการอยูใ่ นองค์การนัน้ วิธกี ารแก้ไขแบบนี้
จะเป็นผูช้ นะ และอีกฝา่ ยหนึ่งจะเป็ นผูแ้ พ้ ผลก ารแก้ไขจะมีลกั ษณะของ Win-Lose ด้วยเหตุน้ี
จึงเป็น เหตุผลให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ เลือกใช้วธิ จี ดั การความขัดแย้งแบบการใช้อาํ นาจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ตําแหน่งงาน
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
2.1 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่า ครูทม่ี ตี าํ แหน่ ง
งานแตกต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
ครูมคี วามคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อาํ นาจแตกต่างกัน โดยครูทม่ี ตี าํ แหน่งงานเป็นครูผสู้ อน
มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั มิ ากกว่าครูทม่ี ตี าํ แหน่งงานเป็นครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
ทีเ่ ป็นดังนี้เนื่องจากตําแหน่ งหน้าทีต่ ่างกันนัน้ ส่งผลให้ความรับผิดชอบของภาระงานและบทบาท
หน้าทีข่ องครูทงั ้ สองกลุ่มแตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ ครูผสู้ อน มีหน้าทีส่ อน อบรมดูแลสังสอน
่
นักเรียนให้มคี วามประพฤติเรียบร้อยมีมารยาทตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน ส่วนหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
มีหน้าที่ แต่งตัง้ บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบหน้าทีใ่ นกลุม่ สาระฯ นิเทศครู ติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
ของครูในกลุ่มสาระฯ พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลการใ ช้หลักสูตร วิเคราะห์สารสนเทศ
วางแผนงานด้านวิชาการ ร่วมจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน ประสาน
ด้านการเรียนการสอนกับฝา่ ยวิชาการ รับ นโยบายจากท่านผูบ้ ริหารโดยตรง และส่งต่อนโยบายไป
ยังครูผสู้ อน เป็ นผูก้ ลันกรองข้
่
อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ ของครูผสู้ อนก่อนทีจ่ ะนําเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร (คูม่ อื ครู - นักเรียน ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน โรงเรียนพัฒนเวศม์ . 2555: 44-49) จากภาระงาน
และบทบาทหน้าทีต่ าม โครงสร้างของการบริหารงาน แตกต่างกัน ทําให้ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรูม้ คี วามรับผิดชอบทีส่ งู กว่า มีการทํางานใกล้ชดิ กับผูบ้ ริหารมากกว่า จึง ส่งผลให้ในมุมมองของ
ผูบ้ ริหาร จําเป็ นต้องให้น้ําหนักกับความคิดเห็นของครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรูม้ ากกว่าอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะฉะนัน้ โอกาสทีผ่ บู้ ริหารจะใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการใช้อาํ นาจกับครู
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูจ้ งึ มีน้อยกว่า หรือ เมือ่ เกิดความขัดแย้งจนถึงจุดทีผ่ บู้ ริหารจํา เป็ นต้อง
ตัดสินด้วยการใช้อาํ นาจ ก็แนวโน้มทีจ่ ะเลือกยุตคิ วามขัดแย้งด้วยการเลือกรับฟงั ความคิดเห็นของ
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หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูม้ ากกว่า อย่างไรก็ด ี เมือ่ มอง ผลการเปรียบเทียบ ในภาพรวม แล้ว
สอดคล้องกับ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ ลําจวน ชืน่ ธงชัย (2551: 63) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ ง
การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาหนองบัวลําภู พบว่า ผูบ้ ริหารเห็นว่าการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร ตามความเห็น
ของผูบ้ ริหารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก สําหรับ
ครูผสู้ อนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายด้านส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ส่วนผลการ
เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารกับครูผสู้ อน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริหารมีความเห็นสูงกว่าครูผสู้ อน เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.01 ทุกด้าน โดยผูม้ คี วามเห็นสูงกว่า ยกเว้นด้านการ
หลีกเลีย่ ง
2.2 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ครูทม่ี ี
วุฒกิ ารศึกษาต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็น
ต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเสนอศักดิ ์ ร่มโพธิ ์สระ (2549: 71) ได้
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง วิธกี ารแก้ไขปญั หาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บุร ี พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บรุ ี จําแนก
ตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ไม่สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ พิพธิ สุว รรณสิงห์ (2550: 71) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
บริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี จําแนก
ตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และไม่
สอดคล้องกับ วิภาภรณ์ พึง่ อารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีม่ รี ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.01 ทุกแบบ และยังไม่สอดคล้องกับ ณัฐวัฒน์ ชมพูทศั น์
(2555: 153) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการบริหารความขัดแย้ง ของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวม
ครูทม่ี วี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงกว่าครูทม่ี วี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาปริญญาตรี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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2.3 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า ครูทม่ี ี
ประสบการณ์ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ครูมคี วามคิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระ
หฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัวและแบบการใช้อาํ นาจแตกต่างกัน โดยครูทม่ี ี
ประสบการณ์ในการสอนตํ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั วิิ ธกี ารจัดการความขัดแย้งใน
แบบการถอนตัวและการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริหารมากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนสูงกว่า10 ปี
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจาก ประสบการณ์นนั ้ เป็นตัวแปรหนึ่งทีม่ ผี ลต่อ
ปฏิบตั งิ านครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางาน ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางานมากกว่าย่อมมีการ
พัฒนางานได้มากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางานน้อย(สายัณห์ มามีไชย. 2543: 81) เช่นเดียวกัน
ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ทุกคนมีประสบการณ์ต่างกัน ผูท้ ม่ี ี
ประสบการณ์มากกว่าจะเรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านได้ดกี ว่าผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อย (กันยา สุวรรณแสง.
2536: 81-82) สอดคล้องกับแนวคิดของ วรีรตั น์ เลิศฤทธิ ์พงศ์ (2553: 64) ทีก่ ล่าวว่าจากประสบการณ์
ในการทํางานทีไ่ ด้รบั มากขึน้ ส่งผลให้ความรูส้ กึ แนวคิด และการแสดงทัศนคติต่อสิง่ ต่างๆ ของครู
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ได้ศกึ ษาเรือ่ ง แบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า
ความแตกต่างของแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน สรุปได้วา่
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแบบการบริหาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานระหว่าง
21-30 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษามากกว่ากลุม่ อื่น
โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ 10-20 ปี มีความคิดเห็นต่อแบบต่อสูส้ งู สุด
2.4 วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูทส่ี อน
ในโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน โดยรวม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และครูทท่ี าํ การสอนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซู
เจ้าแห่งกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลําจวน ชื่นธงชัย(2551: 61) ทีไ่ ด้ทาํ
การวิจยั เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองบัวลําภู พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร ตาม
ความเห็นของครูผสู้ อน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่มคี วามเห็มนากทีส่ ุด รองลงมา
เป็นครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดกลาง และครูผสู้ อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า ครูผสู้ อนทัง้ สามกลุม่ มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดั0.01
บ ทุกด้าน ไม่
สอดคล้องกับ พิมพ์วรา ดวงแก้ว เฉลิมชัย หาญกล้า และวสัน ปุน่ ผล (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การ
วิจยั เรือ่ ง การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี พบว่า ครูทม่ี สี ถานภาพด้านขนาดของสถานศึกษา และ
จํานวนครูในสถานศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังไม่สอดคล้องกับ อริศรา โยศรีคุณ (2556:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิ เขต 2 พบว่าเมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ
ความขัดแย้ง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ด้านการร่วมมือและด้านการยอมให้ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูเ้ กีย่ วข้อง ควรมีการกําหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนา
ผูเ้ ตรียมตัวทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง กรุงเทพฯ
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบตั หิ น้าในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูเ้ กีย่ วข้อง ควรมีการจัดทําโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร เพื่อให้ได้
ศึกษาเข้าใจ และมีประสบการณ์ในเรือ่ งการบริหารความขัดแย้งก่อนการเข้าสูต่ าํ แหน่งผูบ้ ริหาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดให้มปี ระสบการณ์ในด้านการบริหาร โดยการแต่งตัง้ ให้เป็นผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร
การทดลองให้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง และจัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการอบรม การสัมมนา
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูเ้ กีย่ วข้อง ควรมี การกําหนดนโยบาย วางแผนเพือ่ พัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ให้เข้าใจถึงสภาพการ
ทํางานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูเ้ กีย่ วข้อง ควร จัดให้มกี ารอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพือ่
ส่งเสริม สนับสนุ น บุคลากร ในสถานศึกษาให้มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน มีความรัก ความสามัคคี
ปรองดอง ปลูกจิตสํานึกให้รสู้ กึ ถึงการเป็นเจ้าของ คํานึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายส่วนรวมเป็น
หลัก เพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ซึง่ จะช่วยลดปญั หาความขัดแย้งในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงเรียน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ม ี
คุณภาพสูงยิง่ ขึน้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วธิ กี ารในการจัดการความขัดแย้งกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เช่น
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะนักบวชอื่นๆ
3. ควรศึกษาปจั จัยทีท่ าํ ให้ผบู้ ริหารในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จในการบริหารความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การหรือในหน่ วยงานของตนเอง
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ภาคผนวก ก
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัว
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อาํ นาจ
ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบสัมพันธภาพ
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอม
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้า
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัว
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบการถอนตัว
1. ผูบ้ ริหารวางตัวเป็ นกลาง ไม่นําพาต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้

ระดับการปฏิบตั ิ (n=238)
S.D.
แปลผล
X
3.42
1.18
ปานกลาง

2. ผูบ้ ริหารแยกตัวออกจากสถานการณ์ปญั หา

2.61

1.17

ปานกลาง

3. ผูบ้ ริหารปล่อยให้เวลาเป็ นเครือ่ งตัดสิน
เพื่อให้ปญั หาคลีค่ ลายไปเอง

2.69

1.13

ปานกลาง

4. ผูบ้ ริหารไม่ตดิ ต่อสถานการณ์ทเ่ี ป็นความขัดแย้ง
อีกโดยไม่จาํ เป็ น

2.47

1.13

น้อย

5. ผูบ้ ริหารไม่สนใจต่อสถานการณ์ทเ่ี ป็นความขัดแย้ง

2.36

1.13

น้อย

6. ผูบ้ ริหารหลีกเลีย่ งการตัดสินใจทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตนเองได้ภายหลัง

2.49

1.21

น้อย

7. ผูบ้ ริหารพยายามหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นที่
จะนําไปสูก่ ารโต้แย้งกัน

2.76

1.18

ปานกลาง

รวม

2.68

0.90

ปานกลาง

จากตาราง 1 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการถอนตัว โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 2.68 , S.D. = 0.90) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบตั ริ ะดับปานกลาง
4 ข้อ โดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารวางตัวเป็นกลางไม่นําพา
ต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ( X = 3.42, S.D. = 1.18) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารพยายามหลีกเลีย่ งการแสดง
ความคิดเห็นทีจ่ ะนําไปสูก่ ารโต้แย้งกัน ( X = 2.76, S.D. = 1.18) ผูบ้ ริหารปล่อยให้เวลาเป็นเครือ่ ง
ตัดสิน เพื่อให้ปญั หาคลีค่ ลายไปเอง ( X = 2.69, S.D. = 1.13) และผูบ้ ริหารแยกตัวออกจาก
สถานการณ์ปญั หา ( X = 2.61, S.D. = 1.17)
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อํานาจ
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบการใช้อาํ นาจ
1. ผูบ้ ริหารเชือ่ มันว่
่ าการแก้ปญั หาของตนถูกต้องเสมอ

ระดับการปฏิบตั ิ (n=238)
S.D. แปลผล
X
3.15
11.24 ปานกลาง

2. ผูบ้ ริหารไม่ยอมให้ใครปฏิบตั คิ ดั ค้านความคิดของตนเอง 2.68

1.21

ปานกลาง

3. ผูบ้ ริหารให้ดาํ เนินการตามนโยบายและคําสังเท่
่ านัน้

2.96

1.22

ปานกลาง

4. ผูบ้ ริหารมุง่ มันที
่ จ่ ะให้ความคิดเห็นของตนเองประสบ
ความสําเร็จให้ได้

3.26

1.30

ปานกลาง

5. ผูบ้ ริหารยืนกราน การทีบ่ รรลุเป้าหมายของตนเองให้ได้

3.06

1.25

ปานกลาง

6. ผูบ้ ริหารแสดงเหตุผลว่าวิธกี ารของตนถูกต้อง
และมีประโยชน์

3.28

1.25

ปานกลาง

7. เมือ่ มีความขัดแย้งกัน ผูบ้ ริหารให้ผทู้ ไ่ี ม่ยอมรับการ
แก้ปญั หาพิจารณาว่าจะทํางานต่อไปหรือออกจาก
องค์การ

2.56

1.24

ปานกลาง

2.99

1.05

ปานกลาง

รวม

จากตาราง 2 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการใช้อํานาจ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 2.99 , S.D. = 1.05) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบ้ ริหารแสดงเหตุผลว่าวิธกี ารของตนถูกต้องและมีประโยชน์
่ จ่ ะให้ความคิดเห็นของตนเองประสบ
( X = 3.28, S.D. = 1.25) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารมุง่ มันที
ความสําเร็จให้ได้ ( X = 3.26, S.D. = 1.30) และผูบ้ ริหารเชือ่ มันว่
่ าการแก้ปญั หาของตนถูกต้อง
เสมอ ( X = 3.15, S.D. = 1.24)
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบสัมพันธภาพ
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบสัมพันธภาพ
1. ผูบ้ ริหารมุง่ ความสามัคคีปรองดองภายในองค์การเป็นสําคัญ

ระดับการปฏิบตั (ิ n=238)
S.D. แปลผล
X
4.46
0.73 มาก

2. ผูบ้ ริหารคํานึงถึงเป้าหมายของส่วนรวมเป็นสําคัญ
จึงยอมทําตามความคิดเห็นของผูอ้ ่นื

3.92

0.88

มาก

3. ผูบ้ ริหารยอมเสียสละบางส่วน เพือ่ ให้สว่ นรวมพอใจกันทุกฝา่ ย

3.88

0.85

มาก

3.82

0.91

มาก

5. ผูบ้ ริหารเน้นความสัมพันธ์กบั ผูร้ ว่ มงานมากกว่าเป้าหมาย
ขององค์การ

3.50

0.86 ปานกลาง

6. ผูบ้ ริหารนึกถึงความประสงค์หรือความพึงพอใจของผูอ้ ่นื
เป็นอันดับแรกเมือ่ มีการต่อรอง

3.44

0.88 ปานกลาง

7. ผูบ้ ริหารให้ผลประโยชน์ตอบแทนเมือ่ ฝา่ ยหนึ่งมีการยอมตาม
อีกฝา่ ยหนึ่ง

3.05

1.06 ปานกลาง

3.72

0.64

4. ผูบ
้ ริหารใช้วธิ แี ก้ปญั หาทีเ่ น้นรักษานํ้าใจของผูร้ ว่ มงานเป็น

สําคัญ

รวม

มาก

จากตาราง 3 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบสัมพันธภาพ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.72, S.D. = 0.64) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารมุง่ ความสามัคคีปรองดองภายใน
องค์การเป็ นสําคัญ ( X = 4.46, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารคํานึงถึงเป้าหมายของส่วนรวม
เป็นสําคัญ จึงยอมทําตามความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ( X = 3.92, S.D. = 0.88) ผูบ้ ริหารยอมเสียสละ
บางส่วน เพือ่ ให้สว่ นรวมพอใจกันทุกฝา่ ย ( X = 3.88, S.D. = 0.85) และผูบ้ ริหารใช้วธิ แี ก้ปญั หาที่
เน้นรักษานํ้าใจของผูร้ ว่ มงานเป็ นสําคัญ ( X = 3.82, S.D. = 0.91)
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอม
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบการประนีประนอม
1. ผูบ้ ริหารพยายามหาจุดยืนทีเ่ ป็ นกลางระหว่างตนเอง
กับผูร้ ว่ มงาน

3.77

0.89

มาก

2. ผูบ้ ริหารพยายามเจรจาต่อรองให้แต่ละฝา่ ยเกิดความพอใจ

3.79

0.82

มาก

3. ผูบ้ ริหารพยายามชักจูงแต่ละฝา่ ยลดเงือ่ นไขของตนเพือ่
พบกันคนละครึง่ ทาง

3.66

0.83

มาก

4. ผูบ้ ริหารรับฟงั เหตุผลของทุกฝา่ ยในการแก้ปญั หา

3.89

0.88

มาก

5. ผูบ้ ริหารยอมให้คนอื่นได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการเพือ่ ระงับความขัดแย้ง
ของทัง้ สองฝา่ ย

3.28

0.91 ปานกลาง

6. ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารของตนเอง และผูร้ ว่ มงาน ในการแก้ปญั หา
ร่วมกัน

3.66

0.89

มาก

7. ผูบ้ ริหารมีการพบปะพูดคุย ประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ หาแนวทาง
แก้ไข และลดความรุนแรง

3.86

0.84

มาก

3.70

0.64

มาก

รวม

X

ระดับปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

จากตาราง 4 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการประนีประนอม โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.70, S.D. =.64) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มคี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบ้ ริหารรับฟงั เหตุผลของทุกฝา่ ยในการแก้ปญั หา ( X = 3.89, S.D.
= 0.88) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารมีการพบปะพูดคุย ประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข และลด
ความรุนแรง ( X = 3.86, S.D. = 0.84) และผูบ้ ริหารพยายามเจรจาต่อรองให้แต่ละฝา่ ยเกิดความ
พอใจ ( X = 3.79, S.D. = 0.82) ส่วนผูบ้ ริหารยอมให้คนอื่นได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการเพือ่ ระงับความขัดแย้ง
ของทัง้ สองฝา่ ย มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.28, S.D. = 0.91)
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหาร โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้า
วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบการเผชิญหน้า
1. ผูบ้ ริหารนําปญั หามาพิจารณาอย่างเปิดเผย และหาทางแก้ไข
ร่วมกันหลายฝา่ ยแม้เป็ นปญั หาเล็กๆ ก็ตาม

ระดับการปฏิบตั ิ (n=238)
S.D. แปลผล
X
3.45

0.93 ปานกลาง

2. ผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลด้วยเหตุผล และระเบียบกฎเกณฑ์
ในการแก้ปญั หาร่วมกัน

3.79

0.88

มาก

3. ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประชุม ปรึกษาหารือ หาข้อตกลงทีเ่ ห็น
พ้องต้องกัน และเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ยในการแก้ปญั หา

3.81

0.94

มาก

4. ผูบ้ ริหารพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้ ไม่หนีปญั หา และนํามาพิจารณา
ประเมินไตร่ตรองร่วมกันทุกฝา่ ย

3.88

0.88

มาก

5. ผูบ้ ริหารค้นหาสาเหตุ ชีแ้ จงความจริงและให้แต่ละฝา่ ยค้นหา
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องเมือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้

3.74

0.85

มาก

6. ผูบ้ ริหารใช้กระบวนการแก้ปญั หาโดยยึดหลักให้เกิดความ
คุม้ ค่าต่อองค์การ

3.86

0.83

มาก

7. ผูบ้ ริหารติดตามปญั หาจนกว่าปญั หาความขัดแย้งจะถูกแก้ไข
ให้สาํ เร็จลุล่วง

3.83

.84

มาก

3.77

0.72

มาก

รวม

จากตาราง 5 แสดงว่า วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แบบการเผชิญหน้า โดยรวมมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.77 , S.D. = 0.72) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มคี ่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้ ไม่หนี
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ปญั หา และนํามาพิจารณาประเมินไตร่ตรองร่วมกันทุกฝา่ ย ( X = 3.88, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ
ผูบ้ ริหารใช้กระบวนการแก้ปญั หาโดยยึดหลักให้เกิดความคุม้ ค่าต่อองค์การ ( X = 3.86, S.D.
= 0.83) และผูบ้ ริหารติดตามปญั หาจนกว่าปญั หาความขัดแย้งจะถูกแก้ไขให้สาํ เร็จลุลว่ ง
( X = 3.83, S.D. = 0.84) ส่วนผูบ้ ริหารนําปญั หามาพิจารณาอย่างเปิดเผย และหาทางแก้ไขร่วมกัน
หลายฝา่ ยแม้เป็ นปญั หาเล็กๆ ก็ตาม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = 0.93)
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิ จยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
1. อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์ประจําสํานัก ทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ซิสเตอร์ ดร.มาลีรตั น์ บุญอนันตบุตร ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. ซิสเตอร์ ดร.อรวรรรณ จันทร์ชลอ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีความประสงค์ทจ่ี ะศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ
2. ผูต้ อบแบบสอบถามคือครูผสู้ อนโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเรือ่ งวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามแบบพฤติกรรมทัง้ 5 แบบ จํานวน 35 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารในแต่ละแบบ
4. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อ
5. ข้อมูลของท่าน ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การตอบแบบสอบถามจะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความอนุ เคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวลักษณาวดี วงษ์วไิ ลวารินทร์)
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครือ่ งหมาย
เป็ นจริงของท่าน
1. ตําแหน่ งงาน.
ครูผสู้ อน
2. วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี

ลงในช่อง

หน้าข้อความหรือเติมข้อมูลทีต่ รงกับความ

ครูหวั หน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
สูงกว่าปริญญาตรี

3. ประสบการณ์ในการสอนโรงเรียนในเครือ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
(โปรดระบุ) ………… ปี (เศษของปีทเ่ี ท่ากับหรือมากกว่า 6 เดือนโปรดปดั เป็น 1 ปี
4. ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดใหญ่

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม วิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตามแบบพฤติกรรมทัง้ 5 แบบ
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครือ่ งหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบตั ิหลังข้อความเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการ
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารตามความเห็นของท่าน กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยแต่ละช่อง
มีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิน้อย
1 หมายถึง
ระดับการปฏิบตั ิน้อยทีส่ ดุ
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ระดับการปฏิ บตั ิ
ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
แบบการถอนตัว
ผูบ้ ริหารวางตัวเป็ นกลางไม่นําพาต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ผูบ้ ริหารแยกตัวออกจากสถานการณ์ปญั หา
ผูบ้ ริหารปล่อยให้เวลาเป็ นเครือ่ งตัดสิน
เพื่อให้ปญั หาคลีค่ ลายไปเอง
ผูบ้ ริหารไม่ตดิ ต่อหรือปรึกษางานกับผูร้ ว่ มงาน
ทีม่ คี วามขัดแย้งอีกโดยไม่จาํ เป็ น
ผูบ้ ริหารไม่สนใจต่อสถานการณ์ทเ่ี ป็นความขัดแย้ง

8.
9.

ผูบ้ ริหารหลีกเลีย่ งการตัดสินใจ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองได้ภายหลัง
ผูบ้ ริหารพยายามหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็น
ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารโต้แย้งกัน
แบบการใช้อาํ นาจ
ผูบ้ ริหารเชือ่ มันว่
่ าการแก้ปญั หาของตนถูกต้องเสมอ
ผูบ้ ริหารไม่ยอมให้ใครปฏิบตั คิ ดั ค้านความคิดของตนเอง

10.

ผูบ้ ริหารให้ดาํ เนินการตามนโยบายและคําสังเท่
่ านัน้

11.
12.

ผูบ้ ริหารมุง่ มันที
่ จ่ ะให้ความคิดเห็นของตนเอง
ประสบความสําเร็จให้ได้
ผูบ้ ริหารยืนกรานการทีบ่ รรลุเป้าหมายของตนเองให้ได้

13.

ผูบ้ ริหารแสดงเหตุผลว่าวิธกี ารของตนถูกต้องและมีประโยชน์

14.

เมือ่ มีความขัดแย้งกัน ผูบ้ ริหารให้ผทู้ ไ่ี ม่ยอมรับการแก้ปญั หา
พิจารณาว่าจะทํางานต่อไปหรือออกจากองค์การ

7.

5

4

3

2

1
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ข้อ

วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร

แบบสัมพันธภาพ
15. ผูบ้ ริหารมุง่ ความสามัคคีปรองดองภายในองค์การเป็นสําคัญ
16. ผูบ้ ริหารคํานึงถึงเป้าหมายของส่วนรวมเป็นสําคัญ
จึงยอมทําตามความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
17. ผูบ้ ริหารยอมเสียสละบางส่วนเพือ่ ให้สว่ นรวมพอใจกันทุกฝา่ ย
18. ผูบ้ ริหารใช้วธิ แี ก้ปญั หาทีเ่ น้นรักษานํ้าใจของผูร้ ว่ มงานเป็นสําคัญ
19. ผูบ้ ริหารเน้นความสัมพันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน
มากกว่าเป้าหมายขององค์การ
20. ผูบ้ ริหารนึกถึงความประสงค์หรือความพึงพอใจของผูอ้ ่นื
เป็นอันดับแรกเมือ่ มีการต่อรอง
21. ผูบ้ ริหารให้ผลประโยชน์ตอบแทน
เมือ่ ฝา่ ยหนึ่งมีการยอมตามอีกฝา่ ยหนึ่ง
แบบการประนี ประนอม
22. ผูบ้ ริหารพยายามหาจุดยืนทีเ่ ป็ นกลาง
ระหว่างตนเอง กับผูร้ ว่ มงาน
23. ผูบ้ ริหารพยายามเจรจาต่อรองให้แต่ละฝา่ ยเกิดความพอใจ
24. ผูบ้ ริหารพยายามชักจูงแต่ละฝา่ ยลดเงือ่ นไขของตน
เพือ่ พบกันคนละครึง่ ทาง
25. ผูบ้ ริหารรับฟงั เหตุผลของทุกฝา่ ยในการแก้ปญั หา
26. ผูบ้ ริหารยอมให้คนอื่นได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
เพื่อระงับความขัดแย้งของทัง้ สองฝา่ ย
27. ผูบ้ ริหารใช้วธิ กี ารของตนเอง และผูร้ ว่ มงาน
ในการแก้ปญั หาร่วมกัน
28. ผูบ้ ริหารมีการพบปะพูดคุยประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไข และลดความรุนแรง

5

4

3

2

1
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ข้อ

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

วิ ธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร

5

4

3

2

1

แบบการเผชิ ญหน้ า
ผูบ้ ริหารนําปญั หามาพิจารณาอย่างเปิดเผย
และหาทางแก้ไขร่วมกันหลายฝา่ ยแม้เป็ นปญั หาเล็กๆ ก็ตาม
ผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลด้วยเหตุผล และ ระเบียบกฎเกณฑ์
ในการแก้ปญั หาร่วมกัน
ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประชุม ปรึกษาหารือ หาข้อตกลงทีเ่ ห็นพ้อง
ต้องกัน และเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ยในการแก้ปญั หา
ผูบ้ ริหารพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้ ไม่หนีปญั หา และนํามาพิจารณา
ประเมินไตร่ตรองร่วมกันทุกฝา่ ย
ผูบ้ ริหารค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
ให้แต่ละฝา่ ยค้นหาข้อเท็จจริงมาชีแ้ จง
ผูบ้ ริหารใช้กระบวนการแก้ปญั หา
โดยยึดหลักให้เกิดความคุม้ ค่าต่อองค์การ
ผูบ้ ริหารติดตามการแก้ปญั หาความขัดแย้งจนสําเร็จลุล่วง

ตอนที่ 3 โปรดให้ขอ้ เสนอแนะ การใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารในแต่ละแบบ
1. แบบการถอนตัว --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. แบบการใช้อาํ นาจ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. แบบสัมพันธภาพ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. แบบประนีประนอม -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. แบบการเผชิญหน้า----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน
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แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรื่อง การศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์น้ี มีความประสงค์ทจ่ี ะรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร
เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพ ฯ
2. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้การสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือภคินพี ระ
หฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เกีย่ วกับการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดของจอห์นสัน
และจอห์นสัน (Johnson & Johnson.1987: 273)
3. ข้อมูลของท่าน ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การตอบแบบสัมภาษณ์จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รบั ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ
ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวลักษณาวดี วงษ์วไิ ลวารินทร์)
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ใ้ ห้การสัมภาษณ์
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครือ่ งหมาย
ลงในช่อง
หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็นจริงของตัว ท่าน
1. ตําแหน่ งงาน
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
2. วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนในเครือคณะฯ
ตํ่ากว่า 10 ปี
ตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป
4. ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดใหญ่
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร โรงเรียนในเครือภคินพี ระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เกีย่ วกับการใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดของจอห์นสัน
และจอห์นสัน (Johnson & Johnson.1987: 273)
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เกีย่ วกับการใช้วธิ กี ารจัดการ
ความขัดแย้ง ตามแนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson.1987: 273) ซึง่ ได้
จัดแบบวิธกี ารจัดการความขัดแย้งออกเป็ นแบบพฤติกรรม 5 แบบ และเพือ่ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จึงอธิบายความหมายถึงวิธกี ารจัดการกับความขัดแย้งทัง้ 5 แบบ ดังนี้
คือ
1.1 แบบการถอนตัว (Withdrawing) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียน
จัดการกับความขัดแย้ง โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารพยายามหลีกเลีย่ ง หนีปญั หา
ไม่สู้ และไม่รว่ มมือ ในการแก้ปญั หา ทําตนเองแบบเพิกเฉย ไม่รบั รูว้ ่ามีปญั หาความขัดแย้งเกิดขึน้ ไม่รู้
ไม่เห็น ไม่ได้ยนิ และไม่พดู ถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แยกตัวหรือถอยห่างจากสถานการณ์นนั ้ ความหมาย
ว่าการแก้ปญั หานัน้ ๆ เกิดประโยชน์ไม่คุม้ ค่าทีต่ อ้ งมาเผชิญ พยายามหลี กหนีความขัดแย้ง ไม่เผชิญหน้า
กับคูก่ รณี
1.2 แบบการใช้อาํ นาจ (Forcing) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียน
จัดการกับความขัดแย้งโดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารยึดถือความคิดเห็นของตนเป็น สําคัญ
เชือ่ มันในความคิ
่
ดของตน ใช้อาํ นาจในการระงับความขัดแย้ง อาศัยกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้กบั
ผูร้ ว่ มงาน ไม่รบั ฟงั ข้อเสนอแนะของผูอ้ ่นื เรียกร้องและบังคับให้ผอู้ ่นื ยอมรับความคิดเห็นของตนฝา่ ย
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เดียว ใช้อํานาจเหนือกว่าหรืออิทธิพล ตําแหน่ งทีต่ นมีอยูเ่ ป็ นพลังสนับสนุ น หรือบีบบังคับให้ค่กู รณียอม
ตกลงทําตาม
1.3 แบบสัมพันธภาพ (Smoothing) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียน
จัดการความขัดแย้งโดยทีม่ คี วามขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารพยายามทําให้เห็นว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ ง
เล็กน้อย พยายามกลบเกลือ่ นหาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ ลดความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธกี าร
พยายามยํา้ ให้สมาชิกเห็นความสําคัญ ในความสําเร็จขององค์การมากกว่าความแตกต่างในวิธดี าํ เนินการ
1.4 แบบการประนี ประนอม (Compromising) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหาร
โรงเรียนจัดการกับความขัดแย้ง โดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารใช้ทางสายกลาง ใช้วธิ ผี อ่ นปรน
เข้าหากัน คํานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจทัง้ สองฝา่ ย แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับ
ฝา่ ยใด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารมีความยุตธิ รรมและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นทีพ่ อใจทัง้ สองฝา่ ย พยายาม
ปรับตัว และเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมโดยการเจรจาต่อรอง รักษาระดับ ความขัดแย้งให้อยูใ่ นวงจํากัด
เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หาและลดความรุนแรงลงอาจต้องแยกคูก่ รณีออกจากกันหรือย้ายคนละที่
1.5 แบบการเผชิ ญหน้ า (Confronting) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนจัดการ
กับความขัดแย้งโดยทีเ่ มือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารนําเอาปญั หาต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันกับกลุม่
ทุกฝา่ ยต่อสูป้ ญั หาร่วมกัน และร่วมกันวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ประเมินประเด็นปญั หาอย่างชัดเจน มีขอ้ มูล
เพียงพอ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ละเลยปญั หาจนกว่าจะได้รบั การแก้ปญั หา
ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ร่วมกันหาแนวทางทีเ่ หมาะสมไม่ใช่แก้ปญั หาคนเดียว ใช้กระบวนการแก้ปญั หา
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยยึดความถูกต้องเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในองค์การ อาจใช้เวลานานแต่
ได้ผลคุม้ ค่าเมือ่ ในสถานศึกษาหรือในองค์การเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึน้ ผูว้ จิ ยั มุง่ หวังว่า ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหาร และผูท้ จ่ี ะเตรียมการจะเป็นผูบ้ ริหาร
โรงเรียนของคณะ เพือ่ นําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาการจัดการความขัดแย้ง และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารภายในสถานศึกษาให้สามารถควบคุมความขัดแย้งให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความต้องการในสถานศึกษา เพือ่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของคณะต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้สมั ภาษณ์
ดังต่อไปนี้
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คําถามในการสัมภาษณ์
ในการบริหารงานในโรงเรียนของท่าน ท่านได้ใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับ แนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson.1987: 273) ในรูปแบบ 3
แบบ คือ แบบสัมพันธภาพ แบบการประนีประนอม และ แบบการเผชิญหน้า อย่างไรบ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานในโรงเรียนของท่านเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.แบบสัมพันธภาพ วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง คือ ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2…แบบการประนีประนอม วิธกี ารจัดการความขัดแย้งคือ …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....
..........................................................................................................................................................
3 แบบการเผชิญหน้า วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง คือ ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบคุณท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการให้สมั ภาษณ์

ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์
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ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์
ชือ่ ชื่อสกุล

นางสาวลักษณาวดี วงษ์วไิ ลวารินทร์

วันเดือนปีเกิด

วันที่ 1 สิงหาคม 2518

สถานทีเ่ กิด

จังหวัด ปทุมธานี

สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

เลขที่ 94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ แผนกอนุ บาล และฝา่ ยจิตตาภิบาล
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เลขที่ 94 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาประถมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุร ี

พ.ศ. 2557

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

