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การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ และรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่ง

กรงุเทพฯ ในแบบพฤตกิรรม 5 แบบคอื 1) แบบการถอนตวั 2) แบบการใชอ้าํนาจ 3) แบบสมัพนัธภาพ 

4) แบบประนีประนอม  และ 5) แบบการเผชญิหน้า จาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน วฒุกิารศกึษา  

ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครผููส้อนโรงเรยีนในเครอืคณะ

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ จาํนวน 238 คน และผูใ้หข้อ้มลูเป็นกลุม่ผูบ้รหิาร 

จาํนวน 9 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

และแบบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบน

มาตรฐาน การทดสอบคา่ท ี(t-test independent)  

ผลการวจิยัพบว่า 

 1. วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ในแบบพฤตกิรรม 5 แบบ โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แบบสมัพนัธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชญิหน้า  

มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก สว่นแบบการถอนตวั และแบบการใชอ้าํนาจมกีารปฏบิตัิอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง 

 2. การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่งงาน โดยรวม

พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ แบบการใชอ้าํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนประสบการณ์ โดยรวมพบว่า ไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ 

แบบการถอนตวั และแบบการใชอ้าํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนการ

จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา และขนาดโรงเรยีน โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั  
     3. การรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ู 

เสนอแนะวา่ ผูบ้รหิารควรมคีวามมุง่มัน่ใหค้นในองคก์ร มคีวามรกั ความสามคัค ีความปรองดอง 

ผูบ้รหิารควรมคีวามยตุธิรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิผูบ้รหิารควรปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั  ส่วนความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิาร  เสนอแนะวา่ควร สรา้งจติสาํนึก  

ใหรู้ส้กึถงึความเป็นเจา้ของ คาํนึงถงึผลประโยชน์ เป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั  และเปิดโอกาส  

ใหทุ้ก ฝา่ย ชีแ้จงเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ มกีารนดัประชุม ปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน  ผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั และศกึษาปญัหา วเิคราะห ์วนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้   
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ย ความอนุเคราะห ์และความกรณุา เป็นอยา่งยิง่ จาก  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ กรรมการพจิารณา  

เคา้โครงสารนิพนธ ์และประธานคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สภุากจิ  

ประธานกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธอ์าจารย ์และดร.ราชนัย ์บุญธมิา 

คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษาคาํแนะนํา 

พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบังานวจิยัทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี   

 ขอขอบพระคณุ คณาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา ทุกท่านทีใ่หค้วามรูว้ชิาการ    

ใหค้าํแนะนําในการเรยีนการสอน ประสบการณ์ในการศกึษาเรยีนรู้  ใหค้วามรกั ความปรารถนาดี

และกาํลงัใจกบัผูว้จิยัเสมอมา  

 ขอขอบพระคณุ  อาจารย์  ดร.สมชาย เทพแสง  อาจารย์  ดร.ราชนัย ์บุญธมิา ซสิเตอร ์  

ดร.มาลรีตัน์ บุญอนนัตบุตร ซสิเตอร์ ดร.พชัรา นนัทจนิดา และซสิเตอร ์ดร.อรวรรรณ จนัทรช์ลอ  

ผูท้รงคุณวุฒทุิกท่าน ทีไ่ดก้รณุารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญ และไดส้ละเวลาอนัมคีา่ในการตรวจสอบแกไ้ข 

และใหค้าํแนะนํา เพือ่ใหเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีสมบรณ์ู และมคีณุภาพ  

 นอกจากน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คุณแมเ่ชลยีง เวชยนัต ์มหาธกิารณิ ีคณะภคนีิพระหฤทยัฯ 

คณะทีป่รกึษาฯ ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนในเครอืคณะฯ บรรดาพีน้่องสมาชกิของคณะฯ  

อธกิารณิทุีกท่าน ทีผู่ว้จิยัไดเ้คยรว่มทาํงานดว้ยทัง้ในอดตี และปจัจบุนัซึง่ท่านเหลา่น้ีลว้นแลว้เป็นผูท้ี่

ใหโ้อกาส และสนบัสนุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโท อกีทัง้ยงัไดเ้อือ้อาํนวยความสะดวกในดา้น

ต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาอยา่งดเีสมอมา ทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บักําลงัใจ ความพากเพยีร

อดทน และความมุง่มัน่ทีจ่ะศกึษาใหไ้ดม้าซึง่ความสาํเรจ็ในครัง้น้ี 

 สดุทา้ยผูว้จิยัขอโมทนาคณุพระเป็นเจา้ และขอขอบพระคณุป๊า และมา้ เป็นอยา่งสงู ผูเ้ป็น

บุคคลสาํคญัในการสนบัสนุน ช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ดว้ยการมอบความรกั การดแูลเอาใจใส ่ความ

ห่วงใย กําลงัใจ และตลอดจนการอธษิฐานภาวนา ใหก้บัผูว้จิยัเสมอมา จนบรรลคุวามสาํเรจ็ใน

การศกึษา รวมถงึพีน้่อง เพือ่นสนิท มติรสหาย คณะคร ูและบุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระ

หฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ทีไ่ดม้อบความห่วงใย กําลงัใจ ความปรารถนาด ีและใหค้วาม

รว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม ใหแ้ก่ผูว้จิยัมาดว้ยด ี

 ประโยชน์และคณุคา่ทัง้มวลทีเ่กดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุ

ดว้ยใจกตญั� ูแด่บดิามารดา ครอูาจารย ์และผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้

และเสรมิสรา้งสิง่ทีด่งีามแก่ผูว้จิยั ตลอดมา  

ลกัษณาวด ี วงษ์วไิลวารนิทร ์
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 สภาพปญัหาในสงัคมโลกปจัจบุนันบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ เกดิปญัหา  

ขอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ซึง่เป็นความขดัแยง้จากทัง้ระดบับุคคล กลุม่ องคก์าร และระดบัประเทศ  

หรอือาจจะเป็นระดบัโลก (สภุาพ ประพนัธ์. 2548: 1) ในปจัจบุนัมนุษยย์งัอยูใ่นยคุของความขดัแยง้  

จะพบเหน็ไดจ้ากทัว่ทุกมมุโลกในสภาพของสงัคมไทยในปจัจบุนั เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

ทัง้ดา้นการเมอืง ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคมและดา้นเศรษฐกจิการเปลีย่นแปลงน้ีเกดิขึน้ท่ามกลาง

ความตรงึเครยีด ความกระวนกระวาย การต่ อตา้น และความขดัแยง้คอ่นขา้งสงู ซึง่ในแต่ละวนั  

เราจะพบกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิปญัหาขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากคนมคีวามแตกต่างกนัทางดา้นทศันคต ิ

ความคดิ ความเชือ่ คา่นิยม ความสนใจ ความตอ้งการ ความปรารถนาทีแ่ตกต่างกนั ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่ทาํใหแ้ต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั  

(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 7-8) 

 ความขดัแยง้เป็นผลมาจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในขณะเดยีวกนัเมือ่เกดิความ

ขดัแยง้ขึน้ในสถานศกึษาหรอืหน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นความขดัแยง้ทีไ่มด่หีรอืทาํลาย ความขดัแยง้

สามารถเปลีย่นแปลงไปใ นทศิทางบวกหรอืสรา้งสรรคไ์ด ้ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิการปรบัปรงุ  

เปลีย่นแปลง ทาํใหเ้กดิแนวความคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ขึน้ 

(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 2539: 308) แมว้า่ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการมคีวามคดิเหน็ 

ทีแ่ตกต่างกนั ในความคดิเหน็ทีต่่างกนันัน้กเ็ป็นการกระตุน้ใหเ้กดิแนวคดิและแนวทางใหม่ๆ  ซึง่จะ

นําไปสูก่ารเกดิสิง่ใหม่ๆ  และการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ช่วยใหก้ารตดัสนิใจดขีึน้ (สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์. 

2544: 229) เกดิการแสวงหาขอ้มลูใหม ่หรอืขอ้เทจ็จรงิใหมห่รอืวธิกีารแก้ปญัหาอยา่งใหม่ซึง่จะ 

ช่วยใหม้คีวามรอบคอบมเีหตุมผีลในการจดัการกบัปญัหา  ในการทาํงานรว่มกนัมกัมคีวามขดัแยง้

เกดิขึน้ในกลุม่เสมอ ความขดัแยง้นัน้กจ็ะเป็นประโยชน์ ทาํใหเ้กดิผูนํ้า เมือ่สถานการณ์ความขดัแยง้

นัน้มคีวามรนุแรงมากขึน้ (สมยศ นาวกีาร. 2538: 308) หรอือาจจะเกดิความขดัแยง้กบักลุ่มอื่น  

ความขดัแยง้นัน้กจ็ะทาํใหส้มาชกิในกลุม่เกดิความกลมเกลยีวกนั  

 ความขดัแยง้เกดิทีข่ ึน้ในสถานศกึษา ยงัเป็นประโยชน์ช่วยป้องกนัไมใ่หอ้งคก์ารหยดุอยู่

กบัที ่หรอืเฉื่อยชา (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2540: 217) นอกจากนัน้ยงัช่วยสง่เสรมิการพัฒนาการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเป็นทีผู่บ้รหิารตอ้งรูว้า่ปญัหาใดพรอ้มทีจ่ะแกไ้ข 

พรอ้มทัง้ยงัพยายามทาํความเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองความขดัแยง้รวมทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการกบัความขดัแยง้นัน้เป็นงานทา้ทายของผูบ้รหิ าร ผูบ้รหิารไมค่วร
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มองขา้ม ผูบ้รหิารควรพยายามจดัการกบัความขดัแยง้ใหก้ลายเป็นความรว่มมอื  ซึง่กนัและกนั  

สรา้งการทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นสขุ ความขดัแยง้จะเป็นความสรา้งสรรคไ์ดจ้ะตอ้งเป็นความขดัแยง้

ทีก่ระตุน้ความไวว้างใจ สรา้งทางแกป้ญัหาทีส่รา้งสรรคจ์ะช่วยพฒันาบุคคลหรอืกลุ่ม หากความขดัแยง้

ทีเ่กดิขึน้เป็นความขดัแยง้ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลเุป้าหมายสรา้งความไมพ่อใจ และความไม่

ไวว้างใจต่อกนั และลดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ผูบ้รหิารตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น 

(อจัฉรา สงัขส์วุรรณ์. 2544: 58) นอกจากน้ีในการบรหิารความขดัแยง้นัน้ผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งมี

ความสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ รูจ้กัคนและความตอ้งการของคน โดยเฉพาะความจาํเป็น

ในการพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นในการบรหิารใหเ้กดิแต่ตนเอง (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 170 -180)  

 การศกึษาทาํใหบุ้คคลมคีณุภาพเป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่ยิง่ของชาต ิดงันัน้ การศกึษา  

จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการพฒันาประเทศ เพราะการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้นตอ้งอาศยั

กาํลงัคนทีม่คีณุภาพเป็นสาํคญั ประเทศใดทีม่ปีระชากรไดร้บัการศกึษาทีเ่หมาะสมและทัว่ถงึ 

ประเทศนัน้กจ็ะประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาเกอืบทุกดา้น (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 168) 

โดยเฉพาะการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นบัวา่เป็นสิง่สาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  

ของประเทศชาตเิป็นอยา่งยิง่ ถา้การศกึษาขาดคณุภาพการศกึษาระดบัอื่นกจ็ะขาดคณุภาพไปดว้ย  

เป็นผลต่อคุณภาพของประชาชน และกาํลงัคนทีส่าํคญัในการพฒันาประเทศ  

 คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เป็นคณะหน่ึงทีม่บีทบาทสาํคญัมาก  

ต่อการพฒันาการศกึษาทัง้ในโรงเรยีนของคณะ และโรงเรยีนในฝา่ยการศกึษาของอคัรสงัฆมณฑล  

ดา้นการศกึษา เป็นภารกจิหลกัทีส่าํคญัประการหน่ึงของคณะ ปจัจบุนัมจีาํนวนสมาชกิของคณะเป็น

ผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 30 แห่ง ซึง่เป็นโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้

แห่งกรงุเทพ ฯ จาํนวน 5 แหง่ และบรหิารโรงเรยีนในเครอืของอคัรสงัฆมณฑล จาํนวน 25 แห่ง 

สมาชกิของคณะทาํหน้าทีบ่รหิารโรงเรยีนเหลา่นัน้ซึ่งเป็นโรงเรยีนคาทอลกิทัง้สิน้ (โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยั. 2541: 4) โดยยดึหลกัปรชัญาการศกึษาคาทอลกิ คอื พฒันาศกัยภาพของ

มนุษยใ์นการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการกจิกรรมการศกึษาและวทิยาความรู ้ทีเ่ป็นเครือ่งมอืของมนุษย์

ในการรกัษาชวีติถ่ายทอด และพฒันาชวีติใหเ้จรญิกา้วหน้าครบทุกดา้น ใหบุ้คคลสามารถบรรลถุงึ

ความดงีามของมนุษย ์ตามหลกัพระครสิตธรรม และอยูร่วมกนัอยา่งเป็นสขุในสงัคม ดว้ยความรกั 

รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพสทิธเิสรภีาพของบุคคล รกัและภมูใิจในวฒันธรรมของตน เป็น

คนด ีมคีวามรู ้ความสามารถ รูจ้กัใชท้กัษะต่างๆ มกีารใชศ้ลิปะวทิยาการและเทคโนโลย ีเพือ่สรา้ง

คุณค่าและประโยชน์ของชวีติ ใหก้ารช่วยเหลอืปกป้องผูอ่้อนแอ และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมใหไ้ดร้บั

เกยีรตศิกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษย ์(อภสิทิธิ ์กฤษเจรญิ. 2551: ออนไลน์) 

 โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เป็นโรงเรยีนเอกชน

ประเภทสามญัศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร  

เป็นโรงเรยีนคาทอลกิทีบ่รหิารโดยนกับวชคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

จาํนวน 5 แห่ง คอื 1) โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์2) โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก  
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3) โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง 4) โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์และ 5) โรงเรยีนพระหฤทยั

นนทบุร ียดึถอืนโยบายในการจดัการศกึษารว่มกนั คอื เพือ่มุง่สรา้งสรรคใ์หน้กัเรยีนยดึมัน่  

ในคณุธรรม จรยิธรรม ทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนดาํรงชวีติในสงัคมดว้ยความซื่อสตัยต่์อตนเอง ต่อสงัคม  

อกีทัง้เป็นผูรู้จ้กัการใหโ้ดยไมห่วงัผลตอบแทน ดว้ยจติใจของความเมตตา อนันํามาซึง่ความเป็น  

ผูท้ีม่จีติใจอ่อนโยน เสยีสละ ใหอ้ภยั ใจยตุธิรรม เปิดใจกวา้ง ยอมรบัผูอ้ื่น และเป็นมติรกบัทุกคน  

ดงัเหน็ไดจ้ากปรชัญาของโรงเรยีนในเครอืทีว่า่ซือ่สตัย ์เมตตา วชิาเป็นเลศิ รกั- เทดิคณุธรรม  

และมกีารดาํเนินการบรหิารงานโรงเรยีน โดยแบ่งเป็นฝา่ยหลกัๆ ดงัน้ี คอื ฝา่ยพฒันาคณุภาพ  

ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยธรุการและการเงนิ ฝา่ยบุคลาภบิาล ฝา่ยบรกิารและอาคารสถานที ่ฝา่ยกจิกรรม

และสมัพนัธชุ์มชน ฝา่ยจติตาภบิาล และ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ (โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์. 

2554: 4) 

 ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ แต่ละโรงเรยีน

ไดพ้ยายามมุง่มัน่พฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายฝา่ยการศกึษาของคณะฯ และนโยบายของแต่ละโรงเรยีน เพือ่ให้  

บรรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไวใ้นแต่ละปี โดยโรงเรยีนในเครอืคณะฯ  

ไดใ้หค้วามสาํคญัในหลายๆ ดา้นต่อการจดัการศกึษา อาทเิช่น ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 

ดา้นวชิาการ ดา้นการพฒันาบุคลากรในโรงเรยีน ผูบ้รหิารแต่ละโรงเรยีนไดม้กีารสง่เสรมิและจดัให้

การมอีบรมสมัมนา ทัง้จากภายในและภายนอกสถานศกึษา ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและบุคลากรของโรงเรยี น

ในเครอืคณะฯ ในเรือ่งต่างๆ ไมว่า่จะเป็น ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพี 

และดา้นอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง 

 โรงเรยีนในเครอืคณะฯ เป็นองคก์ารหน่ึงทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ทาํหน้าทีใ่หก้ารศกึษา และกเ็ป็น

องคก์ารทีห่ลกีหนีไมพ่น้ความขดัแย้งเช่นกนั เน่ืองจากปจัจบุนัการบรหิารงานดา้นการศกึษา  

มภีาระงานหลากหลาย อาทิเช่น งานบรหิารวชิาการ งานบรหิารงบประมาณ งานบรหิารบุคลากร  

งานบรหิารทัว่ไปนอกจากน้ีสถานศกึษายงัมคีวามซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ และพบปญัหามากขึน้

โดยเฉพาะปญัหาเกีย่วกบับุคลากร เพราะในโรงเรยีนมบุีคลากรหลายฝา่ย เช่น งานฝา่ยพฒันาคณุภาพ  

ฝา่ยธรุการ-การเงนิ ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยบุคลาภบิาล ฝา่ยกจิกรรมและสมัพนัธชุ์มชน ฝา่ยบรกิารและ

อาคารสถานที ่ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ ในการดาํเนินงานดงักลา่ว ผูบ้รหิาร คณะครู  

ตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งทาํงานรว่มกนั ตอ้งตดิต่อประสานงานกนัอยูต่ลอดเวลา และตอ้ง

ใชท้รพัยากรทางการศกึษารว่มกนั ประกอบกบับุคลากรในสถานศกึษายอ่มมคีวามแตกต่างกนั  

ทัง้ดา้นความคดิ ความเชือ่ คา่นิยม ความสนใจ ความตอ้งการ วฒันธรรม ประสบการณ์  และ

ผลประโยชน์ที่ แตกต่างกนั  ความแตกต่างกนัในเรือ่งดงักลา่ว จงึกลายเป็นความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคล เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้รหิารกบัคร ูซึง่ปรากฏใหเ้หน็วา่ ครบูางคนไมพ่อใจในตวัผูบ้รหิาร 

ความขดัแยง้ระหวา่งครกูบัคร ูปรากฏใหเ้หน็อยูเ่สมอวา่ ครใูนหน่วยงานเดยีวกนัหรอืต่างหน่วยงาน 

เกดิการทะเลาะเบาะแวง้กนั ความคดิเหน็ต่าง ขาดความสามคัคกีนัการทาํงานทีไ่มม่กีารประสานกนั

รวมถงึความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์  ซึง่ลว้นเป็นสาเหตุทีท่าํ ใหเ้กดิความขดัแยง้ใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ  
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 โรงเรยีนในเครอืคณะฯ ไดจ้ดัอบรมสมัมนา ซึง่เป็นแนวทางและสง่เสรมิในการสรา้งสนัต ิ

ความสขุในการทาํงาน และเป็นการช่วยใหล้ดปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ ในองคก์ร หวัเรือ่งในการจดั

สมัมนา เช่น จดัอบรมในเรือ่ง ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัในการทาํงานของบุคลากร และเพือ่ให้

เกดิเอกลกัษณ์ของความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของโรงเรยีนในเครอืคณะ พระหฤทยัฯ เสน้ทางแห่ง

ความสขุ สนุกกบัการเป็นผูนํ้า อตัลกัษณ์โรงเรยีน จติหน่ึงใจเดยีวกนั (ONE HEART ONE SPIRIT) 

อตัลกัษณ์พระหฤทยัฯ (http://www.shc.ac.th, สบืคน้เมือ่วนัที ่9 พ.ย.2556) เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ให้

บุคลากรไดร้บัการพฒันา ทัง้ในดา้นอารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และจติใจ ซึง่ผูบ้รหิารต่างกม็แีนวคดิ

และมองเหน็ความสาํคญั ในการพฒันาบุคลากรครผููไ้ดช้ือ่วา่เป็นตน้แบบและแมพ่มิพข์องชาต ิ  

ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เป็นหวัหน้าสถานศกึษาเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัอย่างยิง่ในการพฒันา

คณุภาพการศกึษา และการสรา้งความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน จงึจาํเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา

คอยควบคมุดแูลการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพ และการปฏบิตังิานของครเูป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยตามเป้าหมายทีว่างไวใ้หม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จงึสง่ผลใหบ้างโรงเรยีนเกดิผล

งานมากมาย ไดร้บัโลเ่กยีรตคิณุ รางวลัเกยีรตยิศ ต่างๆ จากองคก์ารทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน  

เช่น ไดร้บัรางวลัพระราชทานสถานศกึษาในระดบัปฐมวยั ประถม มธัยม ไดร้บัรางวลัพระราชทาน 

เกยีรตบิตัรงานสวนพฤกษศาสตร ์จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สถานศกึษาไดร้บัการรบัรองการประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาในระดบัดมีาก 

ไดร้บัพระราชทานถว้ยรางวลัชนะเลศิ พระราชทานจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมงกุฎราช

กุมาร และรางวลัเหรยีญทองการประกวดดรมัไลน์ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย การไดร้บัคดัเลอืก

เป็นโรงเรยีนตน้แบบ รว่มดาํเนินกจิกรรมโครงการ “เยาวชนพลยตุธิรรม รกักฎหมาย รกัสมานฉนัท ์

สรา้งสรรคส์งัคมไทย” เพือ่สรา้งฐานวทิยากร และแกนนําขยายเครอืขา่ยสูส่ถานศกึษาใกลเ้คยีง  

จากสาํนกังานกองทุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (ดวงพร คงพกุิล. 2555: 97-102) นอกจากน้ีผูบ้รหิารยงั

สง่เสรมิและสนบัสนุนความสามารถและความถนดั ของบุคลากรคร ูและนกัเรยีนในโรงเรยีนแต่ละ

แหง่ ในการเขา้รว่มประกวดและแขง่ขนัในเรือ่งต่างๆ ไมว่า่จะเป็นดา้นวชิาการ ของแต่ละกลุม่สาระ

การเรยีนรู ้หรอืการเขา้รว่มโครงการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยโรงเรยีนในเครอืคณะฯ และจากภายนอก

สถานศกึษา ซึง่กส็ง่ผลใหไ้ดร้บัรางวลัมากมายเช่นเดยีวกนั นบัวา่เป็นความสาํเรจ็ประการหน่ึงใน

การบรหิารจดัการการศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ (http://www.shc.ac.th, สบืคน้เมือ่

วนัที ่9 พ.ย.2556) 

 เน่ืองจากโรงเรยีนเป็นองคก์รหน่ึงทางสงัคมทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งปญัหาหรอืความขดัแยง้ได ้

(พนสั หนันาคนิทร.์ 2542: 3) ในปจัจบุนัการบรหิารจดัการดา้นสถานศกึษามคีวามสลบัซบัซอ้น  

และพบปญัหามากขึน้ ยอ่มทาํใหแ้ต่ละโรงเรยีนตอ้งเผชญิกบัความขดัแยง้ และส่งผลทาํให้  

การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งยากลาํบาก ทัง้น้ีเน่ืองจากโรงเรยีนประกอบไปดว้ยหลายฝา่ย และมี

บุคคลหลายฝา่ยเขา้มาเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการ ซึง่แต่ละฝา่ยและแต่ละบุคคล มภีาระงาน และ

หน้าที ่ทีแ่ตกต่างกนัไป บางฝา่ยอาจมเีน้ืองานทีต่อ้งคาบเกีย่วกนัและตอ้งอาศยัพึง่พาซึง่กนัและกนั  
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จงึอาจทาํใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ตามมา จากความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบุคคลเป็นสว่นหน่ึง

ของความขดัแยง้ภายในองคก์ร ซึง่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เพราะองคก์รประกอบดว้ยบุคคลหลาย

ประเภทอาจเป็นสาเหตุมาจากความแตกต่างกนัของบุคคล แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัทางดา้น

ความคดิ ความเชือ่ คา่นิยม ภมูหิลงั วฒันธรรมป ระสบการณ์ และผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั  

(สทิธกิร อว้นศริ.ิ 2547: 2; อา้งองิจาก Schwab and Iwanicki.1982: 61; Michelle and Larson. 

1987: 198) ความแตกต่างของบุคคล ซึง่หากจะพจิารณาทีบุ่คลกิภาพ หรอืพฤตกิรรมของบุคคล 

และอาจมผีลมาจากเกยีรตยิศ ศกัดิศ์ร ีตําแหน่ง ฐานะ ความสมัพนัธ ์ซึง่นําไปสูค่วามขดัแยง้ได้ 

(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 45; อา้งองิจาก Duke. 1976)  

 ธรรมชาตกิารเปลีย่นแปลงก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ได้ ความขดัแยง้กบัการเปลีย่นแปลงเป็น

ของคูก่นั ผูบ้รหิารทีด่ไีมป่ฏบิตังิานโดยพยายามรกัษาสถานภาพเดมิ แต่จะนําการเปลี่ ยนแปลงมาสู่

องคก์รเพือ่การบรรลเุป้าหมายทีส่งูกวา่และทีด่กีวา่ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงยอ่มทาํใหส้มาชกิของ

หน่วยงานนัน้เกดิความเครยีด ความเครยีดทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ และความขดัแยง้กจ็ะนําไปสูก่าร  

เปลีย่นแปลงได ้(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 8) ซึง่สาเหตุเหล่าน้ีอาจเกดิขึน้ไดก้บัตวัผูบ้รหิารกบั 

ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารกบัผูป้กครอง ผูบ้รหิารกบัคร ูหรอื บุคลากรครกูบัคร ูดว้ยกนัเอง ความขดัแยง้  

ระหว่างบุคคล กลุ่มหรอืหน่วยงาน เมือ่เกดิขึน้กจ็ะทาํใหผู้บ้รหิารตอ้งสญูเสยีทัง้แรงและเวลาเพื่อ

คอยตดิตามแกไ้ข บางครัง้หากแกไ้ขไมล่ลุว่งกจ็ะทาํใหค้วามสมัพนัธใ์นบรรดาผูบ้รหิารระดบัสงู  

ตอ้งเสยีหาย กลายเป็นเรือ่งกนิใจไป จงึนบัว่าไมเ่ป็นผลด ีเพราะในกลุ่มแต่ละกลุ่ม ควรตอ้งทาํงาน

เขา้กนัไดอ้ยา่งดงีามจงึจะบรรลเุป้าหมาย การมุง่เอาชนะกนัมกัจะทาํใหผ้ลประโยชน์ขององคก์าร

ตอ้งสญูเสยีไปดว้ย (ธงชยั สนัตวิงษ์. 2535: 285)  

 ความขดัแยง้มสีาเหตุมาจากการไดร้บัขอ้มลูทีไ่มต่รงกนัหรอืระบบการตดิต่อสือ่สารไมด่ ี

อุปสรรคของการตดิต่อสือ่สารหรอืการสือ่ขอ้ความ  (Communication Obstruction) อุปสรรค  

ดา้นภาษา ซึง่เกดิจากการทีบุ่คลากรในแต่ละหน่วยงานมพีืน้ฐานความรู้ การศกึษา หรอืการอบรม 

ทีแ่ตกต่างกนั เกดิจากความคลอ่งตวัของงานทีเ่ป็นอยูภ่ายใน หรอืระหวา่งหน่วยงานไมม่ี

ประสทิธภิาพ  (อรณุ  รกัธรรม . 2538) ดา้นโครงสรา้งองคก์รส่งเสรมิใหเ้กดิความขดัแยง้ได้   

ไมว่า่จะเป็นความคลมุเครอืดา้นโครงสรา้ง หรอืความคลมุเครอืดา้นบทบาท การทีอ่งคก์รมกีฎเกณฑ์ 

ทีเ่ขม้งวด  มกีารแขง่ขนัภายในองคก์ร  รวมไปถงึการมขีอ้ยกเวน้ทีไ่มต่อ้งปฏบิตัติามบทบาท  

หรอืมขีอ้ยกเวน้ทีใ่หไ้มต่อ้งปฏบิตัถิงึมาตรฐานทีก่าํหนด การแบ่งงานตามความชาํนาญเฉพาะดา้น  

มมีากขึน้ (Increased Specialization) การแบ่งงานตามความชาํนาญมากเท่าใด ยิง่เกดิความขดัแยง้

เพิม่มากขึน้เพราะจะทาํใหบุ้คลากรแต่ละกลุม่มโีครงสรา้งในการทาํงานและพฒันาการในการเรยีนรู้

หรอืแนวความคดิทีจ่าํกดัอยูแ่ต่เฉพาะในงานของตนเองเมือ่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งประสานงานหรอื

ทาํงานรว่มกนัแลว้โอกาสทีจ่ะนําไปสูค่วามขดัแยง้กจ็ะเกดิขึน้ได ้การกาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของงานต่างๆ นัน้ไมช่ดัเจน (Ambiguously defined responsibilities) ความไมช่ดัเจนของการ

กาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบในการทาํงานในองคก์ร ทาํใหเ้กดิความสบัสน  กา้วก่ายในการทาํงานหรอื

ทาํงานซํา้ซอ้นกนั ซึง่กเ็ป็นบ่อเกดิของความขดัแยง้ขึน้ได ้(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534) อยา่งไร 
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กต็ามผูว้จิยัเชือ่วา่ ผูบ้รหิารแต่ละโรงเรยีนไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการบรหิารความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้  

เมือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ในองคก์รจะดาํเนินการแกไ้ข หรอืทาํความเขา้ใจถงึสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ต่างๆ ขึน้ ผูบ้รหิารยงัไดพ้ยายามเรยีนรูแ้นวทางทีจ่ะจดัการกบัความขดัแยง้ใหเ้หมาะสม 

และวเิคราะหด์ว้ยว่าความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ทาํใหเ้กดิผลด ีหรอืผลเสยีต่อองคก์ร ผูบ้รหิารสถานศกึษา

มรีะบบการตดัสนิใจทีม่ปีระสิทธภิาพ มทีกัษะในการบรหิารความขดัแยง้ในรปูแบบของวธิกีารแกไ้ข

ความขดัแยง้ทีแ่ตกต่างกนั โดยจะตอ้งแสวงหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะใชค้วามขดัแยง้เป็นพืน้ฐาน 

นําไปสูก่ารทาํงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ (จริะพงศ ์ศุภศรี . 2552: 3; อา้งองิจาก Owens. 

1981: 290) 

 จากความเป็นมา และสภาพปญัหาขา้งตน้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ ความขดัแยง้ไมส่ามารถ

หลกีหนีได ้หรอืไมม่ทีางทีค่วามขดัแยง้จะไมเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร จงึจาํเป็นทีผู่บ้รหิารพงึตระหนกั  

ไวเ้สมอว่า ถา้ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้แลว้หากผูบ้รหิารไมเ่ขา้ไปแกไ้ขดว้ยตนเอง การหนีปญัหา  

กย็อ่มไมเ่กดิผลด ีและไมส่ามารถทาํใหค้วามขดัแยง้ทีม่ขี ึน้นัน้หมดไปได ้ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึตอ้ง  

กลา้เผชญิกบัปญัหา และพยายามหาวธิกีารหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้  

ทีเ่กดิขึน้ แต่อยา่งไรกต็ามการแกป้ญัหาโดยวธิกีารต่างๆ ของผูบ้รหิารนัน้เป็นการยากทีจ่ะทาํให้

คูพ่พิาท มคีวามพงึพอใจในวธิกีารแกป้ญัหาของผูบ้รหิาร จะตอ้งมฝีา่ยหน่ึงเกดิความคบัขอ้งใจ  

ถา้ผูบ้รหิารเลอืกวธิกีารแกป้ญัหา โดยไมว่เิคราะหเ์หตุแห่งความขดัแยง้อยา่งรอบคอบแลว้ปญัหา 

ความขดัแยง้อาจทวคีวามรนุแรงขึน้กเ็ป็นได ้ดงันัน้ ก่อนทีผู่บ้รหิารจะเลอืกแบบการแกป้ญัหา 

ความขดัแยง้นัน้จะตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะของปญัหา เหตุแห่งปญัหา พฤตกิรรมของคู่พพิาท ค่านิยม  

สิง่แวดลอ้มต่างๆ และปญัหาทีท่าํใหอ้งคก์รไมส่ามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งราบรืน่ในสถานศกึษา

มาพจิารณาดว้ย (พพิธิ สวุรรณสงิห.์ 2550: 3) ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเกีย่วกบั วธิกีารจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ว่ามี

วธิกีารจดัการความขดัแยง้แบบใดบา้ง ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกนําวธิกีารบรหิารความขดัแยง้ตามแนวคดิ

ของจอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 273) โดยเสนอแบบพฤตกิรรม ในการจดัการความขดัแยง้โดยใชม้ติคิวามสมัพนัธห์รอืการ

รกัษาสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นและมติวิตัถุประสงค ์หรอืการบรรลเุป้าหมายสว่นบุคคล โดยแยก

แบบพฤตกิรรมการจดัการความขดัแยง้ได้เป็น 5 แบบ คอื การถอนตวั การใชอ้าํนาจ สมัพนัธภาพ  

การประนีประนอม และการเผชญิหน้า มาเป็นแบบในการทีผู่บ้รหิารเลอืกใชว้ธิกีารเหลา่น้ี ในการ

จดัการความขดัแยง้ จากการศกึษาขอ้มลู ผูว้จิยัตอ้งการศกึษา เพือ่นําขอ้มลูจากการศกึษาวจิยั  

ไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของแนวทางการพฒั นาศกัยภาพผูบ้รหิารสถานศกึษา และจะเป็นขอ้มลู  

เพือ่นําไปวางแผน และประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา อนัจะสง่ผล  

ต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงานในสถานศกึษาใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ และเพื่อจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบรหิารบุคลากรของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ในวธิกีาร 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบการถอนตวั 2) แบบการใชอ้าํนาจ  

3) แบบสมัพนัธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชญิหน้า 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะ  

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน  

 3. เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนใน

เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลของการวจิยัครัง้น้ีทาํให้ไดข้อ้สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ สามารถเป็นประโยชน์  

ต่อผูบ้รหิาร และผูท้ี่ เกีย่วขอ้ง  เพือ่นําผลการวจิยั ไปใชใ้นการ กาํหนดนโยบาย วางแผน พฒันา

บุคลากร และเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารภายในสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ

ตอ้งการในสถานศกึษา เพือ่สามารถพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาใหป้ระสบผลสาํเรจ็

อยา่งมปีระสทิธภิาพและสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามเจตนารมณ์ในการจดัการศกึษา

ของคณะต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้น้ี เป็นการวจิยัทีมุ่ง่ศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ โดยมขีอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

             ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 5 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์โรงเรยีนพระหฤทยั 

สวรรคโลก โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์และโรงเรยีนพระหฤทยั

นนทบุร ีปีการศกึษา 2556 จาํนวน 639 คน 

 

  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

    2.1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ครโูรงเรยีนโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 238 คน ไดม้าโดยการกาํหนดขนาดกลุม่

ตวัอยา่งตามตารางของ เครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และนําไปสุ่มแบบ
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แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรยีนที่ครทูาํการสอน เป็นชัน้กาํหนดกลุม่

ตวัอยา่งในแต่ละชัน้ โดยการเทยีบสดัสว่น และทาํการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) 

     2.2 ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูบ้รหิารของโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่ง

กรงุเทพฯ 5 โรงเรยีน จาํนวน 9 คน ไดม้าโดยการสอบถามตามสมคัรใจ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารทีด่าํรง

ตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการของโรงเรยีน 

 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

                1. ตวัแปรอสิระ คอื สถานภาพของคร ูไดแ้ก่ ตาํแหน่งงาน วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 

และขนาดโรงเรยีน  

1.1 ตําแหน่งงาน   

     1.1.1 ครผููส้อน 

     1.1.2 ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ 

1.2 วฒุกิารศกึษา 

     1.2.1 ปรญิญาตร ี

     1.2.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.3 ประสบการณ์ 

     1.3.1 ตํ่ากว่า 10 ปี 

     1.3.2 ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 

  1.4 ขนาดโรงเรยีน 

       1.4.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ 

       1.4.2 โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

 2. ตวัแปรตาม คอื วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ  

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบ่งเป็นพฤตกิรรม 5 แบบ ไดแ้ก่ 

 2.1 แบบการถอนตวั 

 2.2 แบบการใชอ้าํนาจ 

 2.3 แบบสมัพนัธภาพ  

 2.4 แบบการประนีประนอม  

 2.5 แบบการเผชญิหน้า 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 เพือ่ใหค้วามหมายของคาํหรอืขอ้ความทีใ่ชใ้นการวจิยัชดัเจน เป็นประโยชน์ต่อการวจิยั  

ผูว้จิยัจงึกาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงัน้ี 
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 1.  วิธีการจดัการความขดัแย้ง ของผูบ้ริหาร  หมายถงึ การปฏบิตัิ เกีย่วกบัวธิกีาร  

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร ในการเลอืกแบบ หรอืพฤตกิรรม ทีผู่บ้รหิารไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน

การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรยีน โดยก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีน รวมถงึการรกัษาผลประโยชน์ของโรงเรยีน ในงานวจิยัน้ี 

จาํแนกวธิกีารจดัการกบัความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ ดงัน้ี   

      1.1 แบบการถอนตวั หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการกบัความขดัแยง้  

โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารพยายามหลกีเลีย่ง หนีปญัหา ไมสู่ ้และไมร่ว่มมอื ในการ

แกป้ญัหา ทาํตนเองแบบเพกิเฉย ไมร่บัรูว้่ามปีญัหาความขดัแยง้เกดิขึน้ ไมรู่ไ้มเ่หน็ ไมไ่ดย้นิ และ

ไมพ่ดูถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ แยกตวัหรอืถอยหา่งจากสถานการณ์นัน้ ความหมายวา่การแกป้ญัหา

นัน้ๆ เกดิประโยชน์ไมคุ่ม้ค่าทีต่อ้งมาเผชญิ พยายามหลกีหนีความขดัแยง้ ไมเ่ผชญิหน้ากบัคู่กรณ ี 

  1.2 แบบการใชอ้าํนาจ หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการกบัความขดัแยง้

โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารยดึถอืความคดิเหน็ของตนเป็นสาํคญั เชือ่มัน่ในความคดิ

ของตน ใชอ้าํนาจในการระงบัความขดัแยง้ อาศยักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัมาใชก้บัผูร้ว่มงานไมร่บัฟงั

ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น เรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้อ้ ื่นยอมรบัความคดิเหน็ของตนฝา่ยเดยีว ใชอ้าํนาจ

เหนือกว่าหรอือทิธพิล ตาํแหน่งทีต่นมอียูเ่ป็นพลงัสนบัสนุน หรอืบบีบงัคบัใหคู้ก่รณยีอมตกลงทาํตาม 

      1.3 แบบสมัพนัธภาพ หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการความขดัแยง้โดย

ทีม่คีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารพยายามทาํใหเ้หน็วา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งเลก็น้อย พยายาม

กลบเกลือ่นหาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ลดความแตกต่างในความคดิเหน็และวธิกีาร พยายามยํา้ให้

สมาชกิเหน็ความสาํคญั ในความสาํเรจ็ขององคก์ารมากกวา่ความแตกต่างในวธิดีาํเนินการ  

      1.4 แบบการประนีประนอม หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการกบัความขดัแยง้

โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารใชท้างสายกลาง ใชว้ธิผีอ่นปรนเขา้หากนั คาํนึงถงึผลประโยชน์

และความพงึพอใจทัง้สองฝา่ย แสดงพฤตกิรรมอยา่งเป็นกลาง ไมเ่ขา้กบัฝา่ยใด แสดงใหเ้หน็ว่า

ผูบ้รหิารมคีวามยตุธิรรมและเหตุผล เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่อใจทัง้สองฝา่ย พยายามปรบัตวั และเปลีย่นแปลง

สิง่แวดลอ้มโดยการเจรจาต่อรอง รกัษาระดบัความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั เพือ่หาแนวทางแกป้ญัหา

และลดความรนุแรงลงอาจตอ้งแยกคูก่รณอีอกจากกนัหรอืยา้ยคนละที่ 

      1.5 แบบการเผชญิหน้า หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการกบัความขดัแยง้

โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารนําเอาปญัหาต่างๆ มาพจิารณารว่มกนักบักลุม่ทุกฝา่ยต่อสู้

ปญัหารว่มกนั และรว่มกนัวเิคราะห ์ไตรต่รอง ประเมนิประเดน็ปญัหาอยา่งชดัเจน มขีอ้มลูเพยีงพอ 

แสดงความคดิเหน็อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา ไมล่ะเลยปญัหาจนกว่าจะไดร้บัการแกป้ญัหารว่มกนั

อยา่งเป็นระบบ รว่มกนัหาแนวทางทีเ่หมาะสมไมใ่ช่แกป้ญัหาคนเดยีว ใชก้ระบวนการแกป้ญัหา

อยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ในองคก์าร อาจใช้

เวลานานแต่ไดผ้ลคุม้คา่ 
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 2.  ผูบ้ริหารโรงเรียน  หมายถงึ บุคคลทีด่าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ  

ของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 3.  คร ูหมายถงึ บุคลากรผูป้ฏบิตังิานสอนอยูใ่นโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 4.  ตาํแหน่งงาน  หมายถงึ  สถานะ ในการปฏบิตัหิน้าที ่ของการเป็นครผููส้อน และ  

ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

      4.1  ครผููส้อน หมายถงึ ครผููท้าํการสอน ของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

     4.2  ครหูวัหน้ากลุ่มสาระการเรียน หมายถงึ ครผููท้าํหน้าทีส่อน และใหค้าํแนะนํา 

หรอืนิเทศครใูนกลุม่สาระการเรยีนรู ้เรือ่งหลกัสตูรประมวลการสอนหนงัสอื การใชอุ้ปกรณ์การสอน 

วธิสีอนและจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีส่มัพนัธก์บัวชิานัน้ๆ ประสานงานกบัฝา่ยวชิาการ ในเรือ่ง

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.  วฒิุการศึกษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาสงูสดุของครผููส้อน และครหูวัหน้ากลุม่สาระ

การเรยีนรู ้โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื 1) ปรญิญาตร ี2) สงูกว่า

ปรญิญาตร ี

 6.  ประสบการณ์ หมายถงึ ระยะเวลาทีค่รมูปีระสบการณ์ในการสอน โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ตํ่ากวา่ 10 ปี และ  

2) ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 

 7.  ขนาดโรงเรียน หมายถงึ สถานศกึษาเอกชนทีค่รทูาํการสอนอยู่ เป็นสถานศกึษาใน

เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ทีม่จีาํนวนนกัเรยีน แบ่งเป็น 2 ขนาดคอื 

      7.1  โรงเรียนขนาดเลก็ หมายถงึ สถานศกึษาทีค่รทูาํการสอนอยู่ มนีกัเรยีน จาํนวน 

น้อยกวา่ 1,000 คน 

      7.2  โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถงึ สถานศกึษาทีค่รทูาํการสอนอยู่ มนีกัเรยีน จาํนวน 

มากกว่า 1,000 คน ขึน้ไป 

 8.  โรงเรียน หมายถงึ โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

เป็นสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยมคีณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เป็นเจา้ของ

กจิการและเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน บรหิารงานโดยเปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยั ถงึระดบัชัน้

มธัยมศกึษา มจีาํนวน 5 แหง่ คอื โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก 

โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์และโรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัมุง่ศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนใน  

เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพ ฯ โดยอาศยักรอบแนวคดิดงัต่อไปน้ี  

ในเรือ่งตวัแปรทีศ่กึษา แบบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ ผูว้จิยัไดแ้นวคดิของจอหน์สนั และจอหน์สนั 

(สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ . 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 1987: 273) ไดก้ล่าวถงึ  

ความขดัแยง้ โดยมแีนวคดิว่าบุคคลแตกต่างกนั จงึใชก้ลยทุธใ์นการจดัการความขดัแยง้ไมเ่หมอืนกนั 

แต่ละคนมรีปูแบบการแกป้ญัหาเป็นของตนเอง และเน่ืองจากการจดัการความขดัแยง้เป็นสิง่ทีเ่รยีนรู้

ได ้ดงันัน้ คนจงึสามารถเปลีย่นแปลงการเรยีนรูแ้ละหาวธิกีารใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการ

ความขดัแยง้ จงึไดจ้ดัแบบพฤตกิรรมของการบรหิารความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ คอื 1) แบบการ

ถอนตวั  (Withdrawing) 2) แบบการใชอ้าํนาจ (Forcing) 3) แบบสมัพนัธภาพ (Smoothing) 

4) แบบการประนีประนอม (Compromising) และ 5) แบบการเผชญิหน้า(Confronting)  

 ตวัแปรทีศ่กึษา แบบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ พพิธิ สวุรรณสงิห ์

(2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชว้ธิกีารบรหิารความขดัแยง้  โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก และเรยีงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย คอื การยอมใหก้ารประนีประนอม การเผชญิหน้า 

การรว่มมอื การหลกีเลีย่งและการเอาชนะ สว่นการบงัคบัผูบ้รหิารสถานศกึษาเลอืกใชเ้ป็นลาํดบั

สดุทา้ย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สาํหรบัสหีนาท ดวงตาทพิย ์(2552: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง 

การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3 ผลที่

ไดจ้ากการศกึษา พบวา่การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการหลกีเลีย่ง อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ดา้นการยอมให้ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สยมุพร ธาวพิฒัน์ 

(2551: 84) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน มกีารจดัการความขดัแยง้แบบ

ประนีประนอม มากทีส่ดุ รองลงมา คอื การจดัการความขดัแยง้แบบรว่มมอื และการจดัการความ

ขดัแยง้แบบหลกีเลีย่ง โดยทุกครัง้มกีารปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตวัแปรอสิระของการศกึษา ทีน่่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกศกึษาโดยยดึแนวจากงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี คอื  

ตําแหน่งงาน ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ ลาํจวน ชืน่ธงชยั (2551: 63) ไดศ้กึษางานวจิยั 

เรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํ ภ ูพบว่า  ผูบ้รหิารเหน็วา่การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

ตามความเหน็ของผูบ้รหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่สว่นใหญ่อยูใ่นระดบั

มาก สาํหรบัครผููส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายดา้นสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

สว่นผลการเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารกบัครผููส้อน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั
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อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รหิารมคีวามเหน็สงูกวา่ครผููส้อน เมือ่พจิารณารายดา้น

พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกดา้น โดยผูม้คีวามเหน็สงูกวา่ ยกเวน้ 

ดา้นการหลกีเลีย่ง 

วฒุกิารศกึษา ผูว้จิยัไดใ้ชผ้ลการวจิยัของ เสนอศกัดิ ์รม่โพธิส์ระ (2549: 71) ไดศ้กึษาวจิยั 

เรือ่ง วธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกั 

งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีพบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารแก้ ไขปญัหาความขดัแยง้ใน

สถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีจาํแนก  

ตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง

กบัพพิธิ สวุรรณสงิห ์(2550: 71) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา  

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

วภิาภรณ์ พึง่อารมณ์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

พบวา่ ขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  

มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกแบบ  

 ประสบการณ์ ผูว้จิยัไดศ้กึษามาจากงานวจิยัของ บุญเทีย่ง สะอาด (2549: บทคดัยอ่)  

ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง สาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของ

ผูบ้รหิารและครผููส้อนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3 พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ

วธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อน  สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3 จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน  

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั ณฐัดิา ใหมพรม (2554: บทคดัยอ่)  

ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน ตามความคดิเหน็

ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 

พบวา่ กลุม่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อ

พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน วา่มรีะดบัการปฏบิตัทิีต่ํ่ากวา่ความ

คดิเหน็ของกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน และครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไปแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั ทกัษณิ ภบูวัเพชร (2554: บทคดัยอ่) ไดว้จิยั

เรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์ 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 ดา้นการ

ยอมให ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 และขนาดโรงเรี ยน ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ  สยมุพร ธาวพิฒัน์ (2551: บทคดัยอ่ )  

ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง การศกึษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนสาํนกังาน  

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี ผลวจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษา ทีม่ ี

ขนาดแตกต่างกนั มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ในแต่ละรปูแบบแตกต่างกนัอยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ลาํจวน ชื่นธงชยั (2551: 61) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ใน

โรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํภ ูพบว่า  

ผลการเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร ตามความเหน็ของครผููส้อน จาํแนกตามขนาด

ของสถานศกึษา โดยรวมมคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  โดยครผููส้อน  

ในสถานศกึษาขนาดใหญ่มคีวามเหน็มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดกลาง และ

ครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดเลก็ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครผููส้อนทัง้สามกลุม่มคีวามเหน็

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น สอดคลอ้งกบั จริะพงษ์ ศุภศร ี(2552: 80)  

ไดว้จิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สมทุรปราการ เขต 1 พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สมทุรปราการเขต 1 

โดยภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั พมิพว์รา ดวงแกว้ 

เฉลมิชยั หาญกลา้ และวสนั ปุน่ผล (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั เรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุทยัธานี พบวา่ ครทูีม่สีถานภาพดา้นขนาดของสถานศกึษา และจาํนวนครใูนสถานศกึษาแตกต่าง

กนั มคีวามคดิเหน็ในการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั อรศิรา โยศรคีุณ (2556: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง  

การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่า รศกึษา

ประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 พบวา่เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ จาํแนกตามขนาด

ของสถานศกึษา พบวา่ ดา้นการรว่มมอืและดา้นการยอมให ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01  

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแนวคดิดงักลา่วขา้งตน้มาเป็นกรอบความคดิเพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

ดงัแสดงในภาพประกอบ1 
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ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบความคดิในการวจิยั  

 

สมมติฐานในการวิจยั       

 การศกึษาวจิยั วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ  

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิาน ดงัน้ี  

 1. วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ 

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ตีาํแหน่งงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 

 2. วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ 

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 

 3. วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ 

แตกต่างกนั 

 4. วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  ตามความคดิเหน็ของ ครูทีส่อนในโรงเรยีน ที่มขีนาดโรงเรยีนต่างกนั  

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 

สถานภาพของคร ู

1. ตาํแหน่งงาน 

   1.1 ครผููส้อน 

   1.2 ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้

2. วฒุกิารศกึษา 

   2.1 ปรญิญาตร ี

   2.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

3. ประสบการณ์ 

   3.1 ตํ่ากวา่ 10 ปี 

   3.2 ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 

4. ขนาดโรงเรยีน 

   4.1 โรงเรยีนขนาดเลก็ 

   4.2 โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

วิธีการจดัการความขดัแย้ง 

 

1. แบบการถอนตวั  

2. แบบการใชอ้าํนาจ  

3. แบบสมัพนัธภาพ  

4. แบบการประนีประนอม  

5. แบบการเผชญิหน้า 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัครัง้น้ี ไดมุ้ง่เน้นศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการศกึษาการวจิยัดงัน้ี 

 1. การบริหารการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่ง 

กรงุเทพฯ 

    1.1 ความเป็นมาของการจดัการศกึษา 

     1.2 ปรชัญา วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ปณธิาน นโยบาย สญัลกัษณ์ และความหมาย 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ 

     1.3 การบรหิารงานบุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ 

     1.4 ระเบยีบปฏบิตัแิละหน้าทีค่รโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ  

              1.5 วฒันธรรมองคก์รโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ 

 2. หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแย้ง 

    2.1 ความหมายของความขดัแยง้ 

2.2 แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบัความขดัแยง้  

2.3 ประเภท และลกัษณะของความขดัแยง้ 

2.4 สาเหตุของความขดัแยง้  
2.5 ผลด ีและผลเสยี ของความขดัแยง้               

 3.  การบริหารความขดัแย้ง 

     3.1 แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ 

     3.2 กระบวนการในการบรหิารความขดัแยง้ 

     3.3 ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารความขดัแยง้  

 4.  วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร    

      4.1 แบบการถอนตวั 

      4.2 แบบการใชอ้าํนาจ 

      4.3 แบบสมัพนัธภาพ 

      4.4 แบบการประนีประนอม 

      4.5 แบบการเผชญิหน้า 
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5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ  

      5.1 ตําแหน่งงาน 

      5.2 วฒุกิารศกึษา 

      5.3 ประสบการณ์ 

      5.4 ขนาดโรงเรยีน 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง         

      6.1 งานวจิยัในประเทศ       

       6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

  

1.   การบริหารการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า

แห่งกรงุเทพฯ  

1.1 ความเป็นมาของการจดัการศึกษา 

       คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เป็นสถาบนันกับวช อยูภ่ายใตส้ทิธิ

อาํนาจของประมขุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เป็นคณะทีม่กีาํเนิดในอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ในช่วง

ศตวรรษที่  19-20 โดยคุณพ่อ อาลอยซอุีส อลัฟองส ์ดอนตซ์ึง่เป็นพระสงฆแ์ห่งคณะมสิซงั

ต่างประเทศแห่งกรงุปารสีเชือ้สายเบลเยีย่ม ท่านไดร้เิริม่ตัง้คณะฯ น้ีขึน้เพือ่เป็นการตอบสนอง 

ความตอ้งการของพระศาสนจกัรใน ประเทศไทย ในสมยัของ ฯพณฯ พระสงัฆราช หลุยส ์เวย ์ 

เริม่ก่อตัง้สตรใีจศรทัธา โดยในระยะแรกมจีดุมุง่หมายใหเ้ป็นภคนีิทีด่าํเนินชวีติอยา่งศกัดิส์ทิธิแ์ละ

ยนิดทีีจ่ะอุทศิตนทาํงานช่วยพระสงฆต์ามวดั ทัง้ในดา้นการสอนเดก็ในโรงเรยีนของวดั   

 คณะภคนีิพระหฤทยัฯ มจีดุมุง่หมายเพื่อรบัใช้พระเป็นเจา้ในพระศาสนจกัร โดยทาํงาน

เป็นผูช่้วยเหลอืในกจิการต่างๆ ของวดั ดา้นการสอนเดก็ในโรงเรยีนของวดั สอนคาํสอนและดแูลวดั 

จากงานดงักลา่วจงึเกดิเป็น ภารกจิของคณะ มี 4 ดา้น คอื 1) งานดา้นงานดา้นแพรธ่รรม การสอน

คาํสอนในโรงเรยีน การสอนคาํสอนกบัครสิตชนทัว่ไป และจดัการสอนจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีนใน

โรงเรยีน 2) งานดา้นการศกึษา บรหิารโรงเรยีน ซึง่รบัผดิชอบในการบรหิารตัง้แต่ระดบัปฐมวยัถงึ

ชัน้มธัยมศกึษา และการศกึษานอกโรงเรยีน 3) งานดา้นแมบ่า้น เป็นการบรกิารดา้นโภชนาการ

ใหก้บัพระสงฆ ์และนกัเรยีนในโรงเรยีน และ 4) งานดา้นสงัคมพฒันา งานสงัคมสงเคราะห์  

เดก็กําพรา้ เดก็ยากจน ใหก้ารศกึษาเดก็เลก็ในชุมชนแออดั และผูด้อ้ยโอกาสตามสถานทีต่่างๆ 

ตลอดจนงานอื่นๆ ทีเ่หน็วา่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจกัร (ประวตัคิณะภคนีิพระหฤทยัฯ. อา้งองิ

จาก http://www.or.th สบืคน้เมือ่ 11 พฤษภาคม 2554) ปจัจบุนัมสีมาชกิของคณะจาํนวน 165 ท่าน 

ทาํงานช่วยเหลอืพระศาสนจกัรใน 4 สงัฆมณฑล  คอื 1) อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 25 แห่ง  

2) สงัฆมณฑลนครสวรรค ์3 แห่ง 3) สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่3 แห่ง 4) สงัฆมณฑลราชบุร ี1 แห่ง  

และยงัมโีรงเรยีนของคณะอกีจาํนวน 5 แห่ง คอื 1) โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์2) โรงเรยีน 

พระหฤทยัสวรรคโลก 3) โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง 4) โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์และ  
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5) โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร ีเป้าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุของงานดา้นการศกึษา สาํหรบัภคนีิคณะ  

พระหฤทยัฯ คอื การหล่อหลอมบุคคลใหม้จีติใจของพระเจา้ เป็นพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ทีย่งั 

เผยแสดงความรกัต่อมนุษยชาตต่ิอไปไมส่ิน้สดุ และในการทาํพนัธกจิดา้นการศกึษา ภคนีิจงึปลกูฝงั

ความรกั และความใจด ีมเีมตตา รูจ้กัเสยีสละและอุทศิตนในจติใจของเดก็และเยาวชน ทัง้ดว้ยชวีติ

ภคนีิและบุคลากรทีเ่ป็นแบบอยา่ง และดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมจติอาสาหลาก

รปูแบบ รวมทัง้จดัการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการคณุคา่พระวรสาร เฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความรกัและ

เมตตาธรรมไวใ้นเน้ือหาอยา่งกลมกลนื อบรมฝึกฝนใหน้ักเรยีนเป็นผูม้จีรยิวตัรทีง่ดงามมคีวาม

สภุาพถ่อมตนและอ่อนโยน จดัโรงเรยีนใหม้บีรรยากาศของโรงเรยีนคาทอลกิทีช่ดัเจน ดงันัน้จงึ

กลา่วไดว้า่ จากภารกจิในดา้นการศกึษาน้ีคณะจงึไดส้รา้งเอกลกัษณ์การศกึษาของคณะพระหฤทยัฯ 

โดยใชจ้ติตารมณ์ของคณะเป็นพืน้ฐาน และกาํหนดเป็นแนวทางเดยีวกนั   

 ในปี พ.ศ. 2442 ภคนีิไดเ้ริม่ปฏบิตังิานดา้นการเรียนการสอนเรยีนแหง่แรกทีว่ดัเซนตฟ์รงั

ซสิเซเวยีร ์สามเสน ต่อมาไดข้ยายงานไปช่วยตามวดัต่างๆ เพิม่มากขึน้ ในการทาํงานตามวดั  

แต่ละแหง่ สว่นหน่ึงภคนีิจะทาํหน้าทีใ่นการสอนเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนของวดัพรอ้มกนัไปดว้ย  

จงึถอืไดว้า่การทาํงานดา้นการศกึษาของคณะไดด้าํเนินการมาตัง้แต่แรกเริม่ ทางคณะไดส้่ งเสรมิให้

ภคนีิมคีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานดา้นโรงเรยีนเสมอๆ  

 ในปี พ .ศ. 2518 คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ไดจ้ดัตัง้ชมรม  

พระฤทยัพฒันาการศกึษา (พ.พ.ศ.) ขึน้โดยมเีป้าหมายเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนภคนีิพระหฤทยัฯ 

ทีท่าํงานดา้นการศกึษา ซึง่มจีาํนวนมากขึน้เพือ่จะไดม้กีารดาํเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนัและช่วย

เพิม่พนูประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ต่อมาภายหลงัไดล้ดบทบาทลง เน่ืองจากสมาชกิสว่นใหญ่  

ตอ้งดาํเนินการดา้นการศกึษาภายใตก้ารอาํนวยการฝา่ยการศกึษาของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  

จนกระทัง้ปีการศกึษา 2526 ไดม้กีารฟ้ืนฟูการดาํเนินงานของชมรมขึน้มาใหมอ่กีครัง้หน่ึง  

 ในปี พ.ศ. 2529 ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการฝา่ยการศกึษาของคณะภคนีิพระหฤทยั  

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ขึน้เป็นครัง้แรก โดยการแต่งตัง้ของคุณแมม่หาธกิารณิ ีและคณะ  

ทีป่รกึษา ซึง่มวีสิยัทศัน์ในการพฒันาความเป็นมนุษยทุ์กดา้น ตามหลกัพระครสิตธรรม เน้นการ

ดาํเนินชวีติทีส่ภุาพ ซือ่สตัย ์เมตตา และมวีนิยั คณะกรรมการฝา่ยการศกึษาของคณะภคนีิพระหฤทยัฯ 

มุง่มัน่ทีจ่ะใหม้กีารดาํเนินงานดา้นบรหิารโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยัไปในทศิทางเดยีวกนัและ

ช่วยเหลอืภคนีิดา้นการจดัการศกึษา การสง่เสรมิคร ูนกัเรยีนใหไ้ดพ้ฒันาดา้นความรู ้ ความสามารถ

และคณุธรรม พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวกนั โดยการใหค้วามรว่มมอื สนบัสนุนงาน

การพฒันาคณุภาพการศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (ดวงพร คงพกุิล. 2555: 96; อา้งองิจาก

โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์. 2541: 6-10)    

 

 



18 

 

 คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ไดเ้ลง็เหน็ การจดัการศกึษาเป็นปจัจยั

สาํคญัทีช่่วยพฒันาบุคคลของประเทศ และถอืวา่โรงเรยีนมบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิและพฒันา

จดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลมุดว้ยความรูบ้นพืน้ฐานคณุธรรมเพือ่พฒันา

มนุษยใ์นทุกมติ ิดว้ยมุง่หวงัใหเ้ดก็นกัเรยีนและเยาวชน ไดเ้รยีนรูแ้ละเตบิโตอยา่งมคีุณภาพ พรอ้ม

จะดาํเนินชวีติในสงัคมอยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรมดงีาม มคีวามสขุ และดว้ยความซือ่สตัยต่์อตนเอง 

ต่อสงัคม อกีทัง้เป็นผูรู้จ้กัการใหโ้ดยไมห่วงัผลตอบแทน ดว้ยจติใจของความเมตตาอนันํามาซึง่

ความเป็นผูท้ีม่จีติใจอ่อนโยน เสยีสละ ใหอ้ภยั ยตุธิรรม เปิดใจกวา้ง ยอมรบัผูอ้ื่น และเป็นมติรกบั

ทุกคน ขณะเดยีวกนัจะตอ้งพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นทีย่อมรบัจากสงัคม ผูป้กครอง และบุคคลที่ 

พบเหน็ในปจัจบุนัคณะไดก่้อตัง้โรงเรยีนขึน้ 5 โรงเรยีน เพือ่รองรบัและตอบสนองความตอ้งการ 

ของผูป้กครอง  

  โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ มจีาํนวน 5 โรงเรยีน ดงัน้ี 

  1. โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์   เขตคลองเตย  กรงุเทพมหานคร 

    2. โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก    อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั  

    3. โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง     เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

  4. โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์   เขตคลองตนั กรงุเทพมหานคร 

       5. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร ี       อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี   

 

โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์ เป็นโรงเรยีนแห่งแรกของคณะภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตัง้อยูท่ี ่เลขที ่94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 

10110 มเีน้ือทีท่ ัง้สิน้ 11 ไร ่ตัง้อยูใ่นเขตชุมชน โรงเรยีนไดเ้ริม่ก่อตัง้เมือ่วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์  

พ.ศ. 2477 โดยอธกิาร เซราฟิม เดอมาร ีโดยความเหน็ชอบของ ฯพณฯ พระสงัฆราชเรอเน แปรอส 

ประมขุแหง่มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ ไดร้บัใบอนุญาตในการจดัตัง้โรงเรยีน เมือ่วนัที ่10 มกราคม 

พ.ศ. 2480 ใหช้ื่อว่า “โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “พ.ห.” โรงเรยีนพระหฤทยั

คอนแวนตไ์ดร้บัการพฒันา และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงในการจดัการศกึษา มาโดยตลอด ณ ปจัจบุนั

เป็นเวลา 75 ปีทีโ่รงเรยีนไดท้าํการเรยีนการสอนใหก้ับนกัเรยีน และมนีกัเรยีนเพิม่มากขึน้ทุกปี  

โรงเรยีนไดข้ยายอาคารเรยีนใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน ซึง่ในขณะน้ีมอีาคารทีส่งา่งามจาํนวน  

6 หลงั เปิดทาํการสอนตัง้แต่ชัน้เตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 ในระดบัเตรยีมอนุบาล ปฐมวยั 

และประถมศกึษา รบันกัเรยีนชาย- หญงิ ในระดบัมธัยมศกึษารบัเฉพาะนกัเรยีนหญงิ  ปจัจบุนัมี

จาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 3,300 คน และมคีรจูาํนวน 190 คน โรงเรยีนมกีารวางแผนงาน นโยบาย และ

การดาํเนินงาน ภายใต้วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ทีว่า่ “ปฏริปูการเรยีนรู ้สูก่ารพฒันาคณุภาพนกัเรยีน 

ใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม มปีญัญา และมคีวามสขุในการดาํรงตนอยูใ่นสงัคมดว้ยจติสาํนึกของความ

เป็นไทย รกัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มบุีคลกิภาพของการเป็นผูนํ้า  



19 

 

มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมโลก มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

และการสือ่สารบนพืน้ฐานของศกัยภาพแต่ละคน โดยพฒันาบุคลากรและระบบบรหิารจดัการอยา่งมี

ประสทิธภิาพ” มคีาํขวญัโรงเรยีน “รเิริม่ รอบรู ้กตญั� ูสามคัค”ี และสปีระจาํโรงเรยีน คอื แดง-ขาว 

(โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ ปฏทินิปฏบิตังิานบุคลากร ปีการศกึษา 2556: 1-6) 

  

 โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก  

 โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก อยูใ่นสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ เป็นโรงเรยีนคาทอลกิ  

ประเภทสามญัศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 2 สงักดับรหิารงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ตัง้อยูเ่ลขที่ 60 ถนนเทศบาลดาํร ิ4  ตําบลเมอืง

สวรรคโลก อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั รหสัไปรษณยี์ 64110 บาทหลวง เลโอนารด์ เดอ เยซ ู

ขณะนัน้เป็นพระสงฆเ์จา้อาวาสวดัพษิณุโลก ซึง่ตอ้งดแูลสตับุรษุ (ครสิตชน) ในจงัหวดัสุโขทยั 

จงัหวดัอุตรดติถ ์ท่านเหน็วา่ในอาํเภอสวรรคโลกน้ีไมม่สีาํนกังาน หรือโรงเรยีนในคาทอลกิ ตัง้อยูเ่ลย

ทัง้ทีต่วัอาํเภอ สวรรคโลกกม็ปีระชากรหนาแน่น การคมนาคมสะดวก เป็นศูนยก์ลางระหว่างสุโขทยั

และอุตรดติถ ์เป็นทาํเลทีเ่หมาะสาํหรบัการจดัตัง้โรงเรยีน เพือ่ช่วยเหลอืกุลบุตร กุลธดิา ของอาํเภอ

น้ีใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการประกอบอาชพี เป็นพลเมอืงทีด่ต่ีอประเทศชาตใินอนาคต จงึได้

นําความคดิน้ีไปปรกึษากบัคณุแมเ่อลซีาแบธ็ ซึง่ขณะนัน้ดาํรงตําแหน่ง มหาธกิารณิพีระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ และมมีตเิหน็ชอบ ทางคณะจงึดาํเนินการซือ้ทีด่นิจาํนวน 7 ไรเ่ศษ ได้

จดัการสรา้งอาคารชัว่คราว 1 หลงั และไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธกิารในการจดัตัง้โรงเรยีน

เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ.2496 ใหช้ื่อว่า “โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก” และใชอ้กัษรยอ่ว่า 

“พ.ห.” โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก เป็นโรงเรยีนสาขาของคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้

แห่งกรงุเทพฯ สาขาที่ 2 ทางโรงเรยีนจดัการศกึษาตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร โรงเรยีน

ไดม้กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ปจัจบุนัมอีาคารเรยีน 3 หลงั รวม 28 หอ้งเรยีน หอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตัิ

ทางภาษา หอ้งกลุม่สาระการเรยีนรู ้หอ้งคอมพวิเตอร ์และระบบ Wi-Fi ตดิตัง้ไวใ้หน้กัเรยีนไดใ้ช้

ตลอดเวลาในช่วงเวลาราชการ โรงฝึกพลศกึษา และแหลง่เรยีนรูภ้ายในบรเิวณโรงเรยีน เปิดทาํการ

สอนตัง้แต่ระดบัอนุบาล ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปจัจบุนั มจีาํนวนนกัเรยีนชายและหญงิ 730 คน 

และมคีรจูาํนวน 47 คน โรงเรยีนมกีารวางแผนงาน นโยบาย และการดาํเนินงาน ภายใต้ วสิยัทศัน์

ของโรงเรยีน ทีว่า่ “โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก จดัการศกึษาโดยมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี

คณุธรรม จรยิธรรมตามแนวจติตารมณ์ของพระครสิตธรรมมคีวามรูแ้ละทกัษะพเิศษดา้นภาษา  

องักฤษและทกัษะทีจ่าํเป็น ตามหลกัสตูร รกัทอ้งถิน่และดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง” มคีาํขวญัโรงเรยีน “วนิยัด ีมจีรรยา ศกึษาเยีย่ม” และสปีระจาํโรงเรยีน คอื ขาว-แดง 

(โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก ปฏทินิปฏบิตังิานบุคลากร ปีการศกึษา 2555: 1-5) 
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          โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง  

         โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง (ชือ่เดมิ มารสีวรรค)์ ตัง้อยูเ่ลขที ่18/95 ถ.สรงประภา หมูท่ี ่1 

แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงศกึษาการ ใหเ้ปิดทาํการสอน

เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2512 โดยม ีนายมานิตย ์เจยีจวบศลิป์ เป็นเจา้ของ นางสวุรรณ ีสขุด ีเป็น

ผูจ้ดัการ นายประยรู สขุชยั เป็นครใูหญ่ ดาํเนินการสอนโดยใชห้ลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

เปิดทาํการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และไดข้ยายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในปี

การศกึษา 2514 และไดส้รา้งอาคารเรยีนเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิไมช้ัน้เดยีว ในปี พ .ศ. 2524  

คณุสวุรรณ ีสขุด ีไดโ้อนกจิการของทางโรงเรยีน ใหก้บัคณะภคนีิพระหฤทยัฯ และไดด้าํเนินกจิการ

บรหิารงานโรงเรยีนปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในงานดา้นการบรหิาร อาคารสถานที ่ฯลฯ ในปีการศกึษา 

2524-2554 นบัเป็นเวลาเกอืบ 30 ปี ทีโ่รงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง ไดด้าํเนินกจิการการเรยีนการ

สอน มาโดยตลอด ซึง่มภีคนีิคณะพระหฤทยัฯ เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ (ครใูหญ่) 

ในแต่ละสมยัผูบ้รหิารไดด้าํเนินการบรหิารโรงเรยีนใหเ้จรญิกา้วหน้าดว้ยด ีในการสรา้งและพฒันา

ปรบัปรงุอาคารสถานที ่ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนมากยิง่ขึน้ เป็นตน้การเปิดศนูยอ์นิเตอรเ์น็ต

พระหฤทยัดอนเมอืง การปรบัปรงุหอ้งคอมพวิเตอร ์3 หอ้งสมดุ หอ้งประชุม พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้น

โรงเรยีน เช่น จดัสรา้งสระวา่ยน้ําระดบัปฐมวยั จดัทาํสวนวรรณคด ีสรา้งอุทยานแหง่ความรู ้สรา้ง

หอ้ง Happy Room ระดบัปฐมวยั ฯลฯ พฒันาในดา้นวชิาการ จนไดร้บัรางวลัโรงเรยีนพระราชทาน

ในระดบัต่างๆ ปจัจบุนั โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง มจีาํนวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ทุกปี ผูบ้รหิารได้

อาํนวยความสะดวกในการศกึษาต่อใหแ้ก่นกัเรยีน จงึเปิดทาํการสอนตัง้แต่ชัน้ปฐมวยัปีที ่ 1- 

มธัยมศกึษาปีที ่6 ปจัจบุนัมจีาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 3,294 คน ครจูาํนวน 165 คน โรงเรยีนมกีาร

วางแผนงาน นโยบาย และการดาํเนินงาน ภายใต้วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ทีว่า่ “โรงเรยีนพระหฤทยั

ดอนเมอืงมุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีน ใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์มคีวามเป็นสากล คงไวซ้ึง่ความเป็นไทย ดาํรงชวีติอยา่งพอเพยีง และมคีวามสขุ ”  

มคีาํขวญัของโรงเรยีน “ศกึษาด ีมจีรรยา รกัษาวนิยั ใจกตญั�ู” และสปีระจาํโรงเรยีน คอื ฟ้า-ขาว 

(โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง คูม่อืการปฏบิตังิานของคร ูปีการศกึษา 2554: 1-4) 

 

              โรงเรียนพระหฤทยัพฒันเวศม ์

 โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์ตัง้อยูเ่ลขที ่79 ซอยปรดี ีพนมยงค ์26 ถนนสขุมุวทิ 71 

แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 ดว้ยความเหน็ชอบของพระสงัฆราชประจาํ 

สงัฆมณฑลและผูใ้หญ่ของคณะ ในการอนุมตัซิือ้กจิการของโรงเรยีนแห่งใหมเ่พื่อขยายงานของ

พระศาสนจกัร เป็นสถานทีแ่พรธ่รรม สาํหรบังานในคณะภคนีิพระหฤทยัฯ โดยคณุแมส่มพศิ กตญั� ู

ซึง่ดาํรงตําแหน่งมหาธกิารณิ ีไดท้าํการเซน็สญัญาตกลงซือ้โรงเรยีนมารพีฒันา มาเป็นกรรมสทิธิ ์

ทาํการโอนกจิการ เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2533 ใชอ้กัษรยอ่วา่ “พ.ท.พ.” เป็นโรงเรยีนคาทอลกิ

ในเครอืพระหฤทยัฯ ทีใ่หค้วามสาํคญัในการสง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มารยาท และความมี
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ระเบยีบวนิัย สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ มุง่ใหผู้เ้รยีนเป็นคนทีส่มบรณ์ูทัง้

รา่งกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์ และสงัคม เคารพในศกัดิศ์รขีองตนเองและผูอ้ื่นพรอ้มทัง้ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจในวทิยาการทีท่นัโลก เปิดทาํการสอนตัง้แต่ระดบัอนุบาล ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

ปจัจบุนัมนีกัเรยีนชายและหญงิ จาํนวน 560 คน และครจูาํนวน 44 คน โรงเรยีนมกีารวางแผนงาน 

นโยบาย และการดาํเนินงาน ภายใต้วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ทีว่า่ “โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์ 

มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ความสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ พรอ้มทัง้เป็นผูท้ีม่คีณุธรรม 

จรยิธรรม มจีติสาํนึกในการเป็นพลเมอืงไทย ยดึมัน่ในการปกครอง  ตามระบอบประชาธปิไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ อยูอ่ยา่งพอเพยีง ใสใ่จสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประสานชุมชน ทุกคน  

และสปีระจาํโรงเรยีน  คอื เหลอืง-แดง (โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันาเวศม ์คูม่อืคร-ูนกัเรยีน ปฏทินิ

ปฏบิตังิาน ปีการศกึษา 2555: 4-8) 

  

 โรงเรียนพระหฤทยันนทบรีุ  

 โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี ประเภทเอกชนสหศกึษา เป็นโรงเรยีนในเครอืพระหฤทยัอนัดบั 

ที ่5 ดาํเนินการมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 เปิดสอนตัง้แต่ระดบัก่อนอนุบาล จนถงึชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่6 ตัง้อยูบ่นพืน้ทีร่วม 28 ไร ่ในเขตอาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีในราวปี 2529-2530 คณะ 

ไดส้รา้งอารามขึน้สาํหรบัเป็นทีอ่บรมผูฝึ้กหดัและเป็นทีฟ้ื่นฟูจติใจบรรดาซสิเตอร์ เป็นอาคาร 4 ชัน้ 

ซึง่ดาํเนินกจิการในดา้นการอบรมผูฝึ้กหดั และฟ้ืนฟูชวีติบรรดาซสิเตอรอ์ยูร่าว 8 ปี ก่อนสรา้งอาคาร

เรยีนหลงัแรกขึน้ในปี 2538 และเปิดดาํเนินการตัง้แต่วนัที ่3 มถุินายน 2539 เหตุผลสาํคญัของการ

ตัง้โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี คอืในขณะนัน้ ยา่นปากเกรด็น้ี ไมม่โีรงเรยีนคาทอลกิอยูเ่ลย จงัหวดั

นทบุรขีณะนัน้ มโีรงเรยีนแมพ่ระสกลสงเคราะห์ ซึง่เป็นโรงเรยีนคาทอลกิสงักดัอคัรสงัฆมณฑล

กรงุเทพฯ อยูเ่พยีงโรงเรยีนเดยีว และอยูใ่นเขตบางบวัทอง รวมทัง้มโีรงเรยีนฆราวาสคาทอลกิอยู่

บา้งเลก็น้อย ในเขตบางใหญ่ และรงัสติ จงึเหน็ชอบใหส้รา้งโรงเรยีนของคณะเป็นโรงเรยีนที ่5 ขึน้

บนทีด่นิแหง่น้ี เพื่อเป็นสถานศกึษาทีจ่ะทาํหน้าทีท่ ัง้ใหก้ารศกึษาทีม่คีณุภาพ และอบรมบ่มนิสยัเดก็

และเยาวชน ดว้ยอุดมการณ์ทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นหลกัธรรมทางศาสนา ตลอดระยะเวลา 16 ปีของโรงเรยีน 

โรงเรยีนไดพ้ฒันาทัง้ดา้นอาคารสถานที ่หลกัสตูร และรปูแบบการจดัการศกึษาพรอ้มทัง้สิง่อํานวย

ความสะดวกต่างๆ เพือ่ใหโ้รงเรยีนสามารถตอบสนองการพฒันาผูเ้รยีนในทุกดา้นสอดคลอ้งกบั

ความ ตอ้งการของสงัคมปจัจบุนั ใหน้กัเรยีนถงึพรอ้มดว้ยการเป็นคนมคีวามสามารถ และมทีกัษะ

ชวีติทีส่ามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ และทีส่าํคญัเป็นคนดทีีพ่รอ้มจะมีชวีติ "เพือ่ผูอ้ื่น" 

มากกวา่ "เพื่อตนเอง " ซึง่โรงเรยีนไดด้าํเนินการในสิง่เหลา่น้ีอยา่งจรงิจงั   ปจัจบุนั โรงเรยีน  

พระหฤทยันนทบุร ีมจีาํนวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ทุกปี  จงึเปิดทาํการสอนตัง้แต่ชัน้ปฐมวยัปีที ่ 1- 

มธัยมศกึษาปีที ่6 ปจัจบุนัมจีาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 3,750 คน ครจูาํนวน 193 คน โรงเรยีนมกีาร

วางแผนงาน นโยบาย และการดาํเนินงาน ภายใต้วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ทีว่า่ “โรงเรยีนพระหฤทยั

นนทบุร ีมุง่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษา มุง่เน้นดา้นความมรีะเบยีบวนิยั สขุภาพกาย 
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จรยิธรรม อตัลกัษณ์ ภาษาองักฤษ คณติศาสตรว์ทิยาศาสตรร์ะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ” 

มคีาํขวญัของโรงเรยีน “รเิริม่ รอบรู ้กตญั� ูสามคัค”ี และสปีระจาํโรงเรยีน คอื แดง-ขาว (โรงเรยีน

พระหฤทยันนทบุร ีรายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2554: 1-4) 

 สรปุไดว้่า ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการศกึษาทัง้กบัโรงเรยีนของอคัรสงัฆมณฑลต่างๆ และโรงเรยีนในเครอื  

คณะฯ โดยการตระหนกัวา่เป็นภารกจิทีส่าํคญัของคณะดา้นหน่ึง ทัง้น้ี สมาชกิในคณะจงึเป็นผูท้ีม่ ี  

บทบาทหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา ซึง่ไดใ้หก้ารดแูลเอาใจใสใ่นการจดัการศกึษา เพือ่ให้

โรงเรยีนเกดิการพฒันาการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเพือ่ใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายทีก่ําหนด คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ซึง่เป็นนกับวชหญงิทีไ่ดร้ ับการฝึกอบรม

เพือ่อุทศิชวีติทัง้ครบแดพ่ระเจา้และเพือ่นมนุษย ์ดว้ยการใหก้ารศกึษาอบรมสัง่สอนเยาวชน มุง่พฒันา

โรงเรยีนใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง และปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้น

การศกึษา และความตอ้งการของสงัคม ทีย่ดึนโยบายการบรหิารจดัการการศกึษา ตามระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิารภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การศกึษาเอกชน  

 

  1.2 ปรชัญา วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์ปณิธาน นโยบาย สญัลกัษณ์และความหมาย  

ของตราโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรงุเทพฯ 

 ฝา่ยการศกึษาโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

เป็นหน่วยงานของคณะภคนีิของพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น

องคก์รในการดแูลการจดัการศกึษา ซึง่ม ีปรชัญา วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ปณธิาน นโยบาย สญัลกัษณ์ 

และความหมายของตราโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ ดงัน้ี  

  ปรชัญา 

 “ซื่อสตัย ์เมตตา วชิาเป็นเลศิ รกั-เทดิคณุธรรม” 

  ซื่อสตัย ์หมายถงึ คุณลกัษณะของความประพฤตทิีม่ ัน่คง เสมอตน้เสมอปลาย  

จรงิใจ และยตุธิรรม 

  เมตตา หมายถงึ คุณลกัษณะของจติใจทีป่รารถนาใหผู้อ้ื่นไดร้บัความสขุม ี

ความรกั ดว้ยจติใจทีอ่่อนโยน เสยีสละ ใหอ้ภยั ยอมรบัผูอ้ื่น และเป็นมติรกบัทุกคน 

  วชิาเป็นเลศิ หมายถงึ คุณลกัษณะบุคคลทีม่คีวามขยนัหมัน่เพยีรทางการศกึษา 

จนบรรลุถงึเป้าหมายสงูสุดของชวีติ 

  รกั หมายถงึ คุณลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามรกัต่อผูอ้ื่น เหมอืนรกัตนเองตาม 

หลกัธรรมของครสิตศ์าสนา 

  เทดิคุณธรรม หมายถงึ คุณลกัษณะของพฤตกิรรมทีแ่สดงความมัง่คงของจติใจ 

ทีฝ่กัใฝคุ่ณธรรมเสมอ 
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 วิสยัทศัน์ 

 พฒันาความเป็นมนุษยท์ัง้ครบ ตามหลกัครสิตธรรม เน้นการดาํเนินชวีติทีส่ภุาพ  

ซื่อสตัย ์เมตตา และมวีนิยั 

 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพในดา้นการบรหิารและการจดัการ รวมทัง้การ

สง่เสรมิบุคลากรทุกคนของโรงเรยีนในเครอืพระหฤทยัใหม้คีวามผกูพนั ความรกั เสมอืนเป็นพีน้่อง  

และมจีติตารมณ์เดยีวกนั 

   2. เพือ่รว่มกนัจดัการ สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 

มทีกัษะมศีกัยภาพ และมคีวามสามารถทีจ่ะรบัผดิชอบงานทีส่งูขึน้ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของ

สงัคมและความตอ้งการขององคก์รได ้

   3. เพือ่เสรมิสรา้งกระบวนการบรหิารแบบมสีว่นรว่มในโรงเรยีนของคณะใหเ้ขม้แขง็ 

และชดัเจน รวมถงึการสรา้งจติสาํนึกของบุคลากรใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มกนั  

มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ การแกป้ญัหาทีส่าํคญั มคีวามเขม้แขง็และรบัผดิชอบในการทาํงานรว่มกนั  

   4. เพือ่การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และประสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ผูบ้รหิารและคร ูรวมทัง้การจดักจิกรรมรว่มกนัของนกัเรยีน  

 ปณิธาน  

 1. มุง่เน้นคณุภาพการจดัการศกึษาในสถานศกึษาของคณะภคนีิพระหฤทยัฯ  

 2. มุง่ใหโ้รงเรยีนเป็นสนามแพรธ่รรมในทุกรปูแบบ  

 3. มุง่สรา้งความเจรญิงอกงามทางดา้นสตปิญัญา ความคดิ  จติใจ พฒันาความ

เป็นมนุษยท์ัง้ครบตามหลกัครสิตธรรม 

 4. สรา้งความสมัพนัธก์บัองคก์รทางการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก เพือ่

เสรมิสรา้งความเขง็แกรง่ทางวชิาการและการบรหิาร  

 5. มุง่พฒันาคณุภาพครแูละการสอน สง่เสรมิสวัสดกิาร และความเป็นอยูข่องครู 

ใหอ้ยูใ่นสภาพภาพทีด่ ีตามสมควรแก่อตัภาพ และคา่ครองชพีของสงัคม 

 6. เสรมิสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีว โดยการใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอืและสนบัสนุน  

ซึง่กนัและกนั เพือ่พฒันาคณุภาพทางการศกึษา 

 7. มุง่ใหก้ารศกึษาแก่เดก็และเยาวชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูย้ากจน และผูด้อ้ยโอกาส 

 นโยบาย  

 1. เพือ่เสรมิสรา้งระบบบรหิารทีม่คีวามคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพ สามารถสนอง  

ตอบเป้าหมายของคณะภคนีิพระหฤทยัฯ ในการจดัการศกึษา 

 2. สง่เสรมิการสอนคาํสอน การอบรมจรยิธรรมและการจดักจิกรรมคาทอลกิใน

โรงเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. สง่เสรมิการปลกูฝงัคณุธรรมและจรยิธรรม ควบคูก่บัความเป็นเลศิทางวชิาการ 
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 4. เน้นการพฒันาบุคลากรตามหลกัครสิตธรรม ดว้ยการดาํเนินชวีติทีส่ภุาพ 

ซื่อสตัย ์เมตตา มวีนิยั รบัผดิชอบต่อตนและสงัคม 

 5. สง่เสรมิใหม้คีวามเขา้ใจ เหน็คณุคา่ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมและ

นําไปใชใ้นการพฒันาการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศกึษาของชาติ 

 6. จดัโรงเรยีนใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยสวยงามมบีรรยากาศของการเรยีนรู ้สง่เสรมิการ  

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและไมท่าํลายสิง่แวดลอ้ม 

 7. สง่เสรมิการใชน้วตักรรมการจดัการศกึษา 

 8. สง่เสรมิความรว่มมอืในการพฒันาคณุภาพ และประสทิธผิลของสมาชกิ  

 9. ส่งเสรมิและใหก้ารศกึษาแก่เดก็และเยาวชนโดยเฉพาะผูย้ากจน และผูด้อ้ยโอกาส 

 สญัลกัษณ์และความหมายของตราโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัฯ 

              ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่ง

กรงุเทพฯ เป็นตราสญัลกัษณ์ประจาํโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ทัง้ 5 โรงเรยีน มจีดุมุง่หมายเพื่อแสดง

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีนในเครอืเมื่อตอ้งมาทาํกจิกรรมต่างๆ รว่มกนั และใชเ้ป็นแนวทางการอบรม

บุคลากรทุกระดบัในโรงเรยีน ใหม้คีุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมทีค่ณะผูบ้รหิารกําหนด  

ตราสญัลกัษณ์น้ีออกแบบและนิยามความหมายโดย ภคนีิ สมพศิ กตญั� ูและคณะผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ในเครอืคณะฯ เมือ่ประมาณ ปี พ.ศ. 2534 (อดตีผูบ้รหิารโรงเรยีน. 2553) ตราของโรงเรยีนในเครอื

คณะฯ ประกอบดว้ยอกัษร H อยูใ่นวงกลม รอบรบัดว้ยกิง่ไมส้องกิง่ มคีาํว่า “ซื่อสตัย ์เมตตา ”  

ซึง่เป็นปรชัญาของโรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์เป็นหน่ึงในโรงเรยีนของเครอืคณะ ตวัอกัษร H 

เป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึคณุธรรมหลายประการ เพือ่ใหบุ้คลากรยดึคณุธรรมเป็นแนวทางดาํเนินชวีติ

ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของบุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะฯ (โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ . ม.ป.ป.:    

12-13) ในตอนแรกคณะผูบ้รหิารกาํหนดความหมายตวั H ไวเ้พยีง 6 ความหมาย ต่อมาไดเ้พิม่  

Hospitalityทีห่มายถงึการมอีธัยาศยัไมตรแีละการตอ้นรบัผูอ้ื่น และ Hope หมายถงึ ความหวงั เป็น

ความรกัทีใ่หค้วามหวงัแก่ทุกคน เชื่อมัน่ในความดใีนตวับุคคลแต่ละคนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการที่

ทางกระทรวงศกึษาธกิารไดเ้พิม่เตมิหลกัสตูรการสอนเรือ่งการมจีติสาธารณะ (Public Mind) แก่

นกัเรยีน (อดตีผูบ้รหิารโรงเรยีน. 2553)           

      ตราสญัลกัษณ์โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี  

            
 

ภาพประกอบ 2 ตราสญัลกัษณ์โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ฯ 

 ทีม่า: โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์. (2554). แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ.  
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 จากภาพประกอบ 2 ตราสญัลกัษณ์โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ฯ 

ซึง่มตีวัอกัษร H อยูต่รงกลาง สือ่ความหมายทางคณุธรรม 8 ประการ ไดแ้ก่ 

 H คอื Heart หมายถงึ หวัใจทีเ่ป่ียมดว้ยความรกั ความเมตตา โดยเลยีนแบบอยา่ง 

ดวงพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ อกีเป็นสญัลกัษณ์ของคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ 

 H คอื Holy หมายถงึ ความเป็นผูฝึ้กฝนตนใหเ้พยีบพรอ้มดว้ยจรยิธรรมและคณุธรรม         

ทุกประการ เป็นผูค้วรแก่การยกยอ่งสรรเสรญิ 

 H คอื Honest หมายถงึ ความซือ่สตัยอ์นัเป็นคณุธรรมทีม่นุษย์ทุกคนพงึมพีงึปฏบิตั ิ

 H คอื Honor หมายถงึ ความมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์มจีติสาํนึกของ 

การรกัษาเกยีรตแิละยอมรบัในความมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองผูอ้ื่น 

 H คอื Humble หมายถงึ ความสภุาพ ถ่อมตนและความอ่อนหวานอนัเป็นคณุสมบตัขิอง

กุลสตร ี

 H คอื Hospitality หมายถงึ การมอีธัยาศยัไมตรแีละการใหบ้รกิารผูอ้ื่น 

 H คอื Hope หมายถงึ ความหวงั เป็นความรกัทีใ่หค้วามหวงัแก่ทุกคน เชือ่มัน่ในความดี

ในตวับุคคลแต่ละคน 

 H คอื Home หมายถงึ ความเป็นครอบครวัเดยีวกนั ความเป็นพีน้่อง และความเป็นหน่ึง

เดยีวกนั 

 ใบไมส้เีขยีว  ซึง่ตดิกบักิง่ทีผ่กูพนักนัทัง้ 2 กิ่ง 

 ใบ หมายถงึ บุคคล กิง่ หมายถงึ สงัคม ซึง่ตอ้งพึง่พากนัและกนัโดยสมาชกิของสงัคมอยู่

รว่มกนัอยา่งมชีวีติชวีา ดว้ยความเอือ้อาทร และดาํรงชวีติอยา่งสนัตสิขุ 

 สญัลกัษณ์ H ในวงกลม เป็นศนูยร์วมของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั 

ของพระเยซเูจา้ ซึง่สมาชกิอนัประกอบดว้ยผูบ้รหิาร คณะคร ูนกัเรยีนทุกคน ทุกคนเพยีรบาํเพญ็

คุณธรรม เพื่อความเป็นหน่ึงเดยีวกนัพรอ้มดว้ยเกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์  

ในสงัคม (โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ ปฏทินิปฏบิตังิานบุคลากร. 2557: 4) 

  สรปุไดว้า่ ปรชัญา วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ปณธิาน นโยบาย สญัลกัษณ์และความหมาย  

ของตราโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  เป็นเสมอืนเครือ่งมอืที่

ช่วยเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และบุคลากรในสถานศกึษามทีศิทางและเป้าหมายในการปฏบิตัหิน้าที่

รว่มกนั มจีติตารมณ์ และเป้าหมายเดยีวกนั ช่วยใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ เป็นหน่ึงเดยีวกนัในการ

พฒันาบุคลากรและสถานศกึษา จนเกดิความสาํเรจ็และบรรลเุป้าประสงคข์องสถานศกึษา 

 

 1.3 การบริหารงานบคุลากรโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัฯ  

 การบรหิารงานบุคลากร เป็นการบรหิารหรอืการจดัการทีเ่กีย่วกบัตวับุคคล หรอืบุคลากร

ผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่จะเลอืกสรรผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทาํงาน  

ใหม้จีาํนวนเพยีงพอ เพือ่ใหก้ารใชค้นเกดิประโยชน์เตม็ที ่เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วกบันโยบาย การ
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วางแผน โครงการ ระเบยีบและวธิดีาํเนินการเกีย่วกบับุคคล เพื่อประโยชน์และบาํรงุรกัษาไวซ้ึง่

ทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพและปรมิาณทีเ่พยีงพอ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลผุลสาํเรจ็ตาม

วตัถุประสงค ์การบรหิารงานนัน้ผูบ้รหิารไมส่ามารถทีจ่ะดาํเนินงานทัง้หมดใหส้าํเรจ็โดยลาํพงัได ้

จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากผูร้ว่มงานหรอืบุคลากร ซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุในการบรหิาร 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ ทัง้ 5 แหง่ ไดม้ขีอบขา่ยการบรหิารงานบุคลากร ดงัน้ี 

 1. การจดัสรรบุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน มกีารวางแผนในการจดัอตัรากาํลงัคน บรรจแุต่งตัง้ 

คดัเลอืกบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคใ์นการบรหิารสถานศกึษาของแต่ละแหง่ 

จดัโครงสรา้งการบรหิารงานทีแ่บ่งเป็นฝา่ย /แผนก กลุ่ม และงาน โดยจดัใหม้แีผนภมูโิครงสรา้งการ

บรหิารงานโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ของแต่ละแห่งทีม่คีวามเหมอืนและแตกต่างกนัไป ขึน้กบัการ

จดัระบบการบรหิารภายในสถานศกึษาภายใตก้ารปกครองดแูลของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา การนําของ

ผูบ้รหิารในการพฒันาโรงเรยีนอยา่งเป็นระบบหรอื สภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่นัน้ๆ ซึง่ประกอบดว้ย 

ผูร้บัใบอนุญาต/ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน หวัหน้าฝา่ยบรหิารโรงเรยีน 

สมาคมศษิยเ์ก่าโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยัฯ สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

ฝา่ยพฒันาระบบและมาตรฐานการศกึษา ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยธรุการ-การเงนิ ฝา่ยปกครอง ฝา่ยบรกิาร

และอาคารสถานที ่ฝา่ยกจิกรรมนกัเรยีนและสมัพนัธชุ์มชน ฝา่ยจติตาภบิาล ฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ และฝ่ายปฐมวยั จดัทาํคูม่อืการบรหิารงานทีก่าํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละคณุสมบตัขิอง

ผูป้ฏบิตังิานในตาํแหน่งต่างๆ ของบุคลากรของแต่ละทอ้งถิน่ในสถาบนันัน้ๆ ไวอ้ยา่งเหมาะสม

ชดัเจน กาํหนดกลุม่บรหิารงานโดยมผีูช่้วยผูบ้รหิารฝา่ย ซึง่รว่มกนักาํหนดนโยบายต่างๆ ของ

โรงเรยีนรว่มกบัผูบ้รหิารในการพฒันาโรงเรยีน เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานประสานงานต่างๆ เป็นไป  

ตามทศิทางการวางแผนนโยบายของโรงเรยีน เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดา้นวชิาการบรรลวุตัถุประสงค ์

ทีก่าํหนด จงึไดม้อบหมายและกระจายงานตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้โดยจดัใหม้หีวัหน้ากลุม่สาระ

การเรยีนรู ้เพือ่สนบัสนุนการพฒันานกัเรยีน และ เพือ่ใหน้กัเรยีนมกีารพฒันาการในทุกดา้นและ

เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสขุ จงึไดม้อบหมายใหค้รปูระจาํชัน้เป็นผูร้บัผดิชอบ และแต่งตัง้หวัหน้าสาย

ชัน้เพือ่ประสานงานกบัทุกฝา่ยในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนก ผูร้ว่มประชุม รบังานหรอืประสานงานกบั

หวัหน้าระดบั หวัหน้าแผนกในกจิกรรมของแผนก ตดิตามประสานงานกบัครปูระจาํชัน้ ผูป้กครอง  

 2. การพฒันาบุคลากร โดยเน้นการพฒันาทัง้ผูบ้รหิาร และครผููส้อน จงึไดม้กีารดาํเนินงาน

อยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองและทัว่ถงึ โรงเรยีนแต่ละแหง่มแีผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ 

เป็นตน้ ผูบ้รหิาร จาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นความสามารถในเชงิการบรหิารจดัการ จะตอ้งมภีาวะผูนํ้า

และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ และสามารถในการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี เป็นอกีคณุลกัษณะหน่ึงที่

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํเป็นตอ้งม ีเพราะงานแต่ละดา้นในสถานศกึษาถกูกาํหนดในรปูคณะกรรมการ

มากขึน้ ดงันัน้ การยอมรบักนั การรบัฟงักนั การเคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัเป็นคณุสมบตัทิี่

แมจ้ะดเูลก็น้อย แต่สาํคญัมาก สิง่เหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการปลกูฝงั และฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการ

พฒันากระบวนการเรยีนการสอน สามารถทาํวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน เฉ พาะ
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อยา่งยิง่ ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการทาํวจิยั เพือ่สามารถเป็นผูนํ้าครแูละนิเทศคร ู

ทางดา้นเทคโนโลย ีสามารถพฒันาตนเอง เพือ่เรยีนรูเ้ทคโนโลย ีและใชเ้ทคโนโลยใีนงานของตนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ปจัจบุนัเป็นยคุขอ้มลูขา่วสาร คอมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีม่ศีกัยภาพในการ

จดัการกบัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ และเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูไดเ้ป็นอยา่งด ีดา้นความสามารถในเชงิ

อภบิาลและแพรธ่รรม เน่ืองจากพระศาสนจกัร ถอืวา่ สถานศกึษา คอื สนามงานแพรธ่รรม  

พระศาสนจกัรเรยีกรอ้งใหม้แีผนงานอภบิาลและแพรธ่รรมในสถานศกึษาทีต่นบรหิารอยู่ และสามารถ

ปฏบิตังิานอภบิาลและแพรธ่รรมอยา่งเป็นรปูธรรม รวมทัง้ประเมนิผลการดาํเนินงาน  ดงักล่าวได ้

นอกจากน้ียงัมกีารสง่เสรมิและจดัใหไ้ดร้บัการศกึษาในดา้นการศกึษาและการบรหิารการศกึษาใน

ระบบ  การศกึษา ต่อในสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ระดบัปรญิญาตรปีรญิญาโท จนถงึปรญิญาเอก 

สนบัสนุนการศกึษาในหลายสาขาวชิา ยงัสง่เสรมิและจดัใหไ้ดร้บัการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้

ในสาขาวชิาต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอทัง้ในดา้นการบรหิาร เทคโนโลย ีบุคลกิภาพ การอภบิาลและการ

แพรธ่รรม ใหม้โีอกาสแบ่งปนัประสบการณ์การทาํงานแก่กนัและกนั ทัง้ในดา้นความรู ้ประสบการณ์ 

แนวคดิ  และอุดมการณ์ในการทาํงาน จดัใหม้ปีระสบการณ์ในการฝึกงานดา้นการบรหิาร และ

ส่งเสรมิใหไ้ดม้โีอกาสไปศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ และสาํหรบับุคลากรคร ูและเจา้หน้าที่

ฝา่ยต่างๆ ในสถานศกึษา กเ็ช่นกนัมกีารสง่เสรมิและจดัใหบุ้คคลกรคร ูเจา้หน้าทีฝ่า่ยต่างๆ  ใน

โรงเรยีน ตอ้งไดร้บัการพฒันาเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพกอรป์ไปดว้ยความรู ้

คณุธรรม และจรรยาบรรณทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีดว้ย โดยทุกปีการศกึษา จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและ

ปจัฉมินิเทศ มกีารประชุมครทุูกเดอืน มกีารประชุมระหวา่งหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้และฝา่ย

วชิาการ การจดัใหบุ้คลากรเพือ่เขา้รบัการอบรมอยา่งทัว่ถงึ และตามความเหมาะสม เช่น เพิม่พนู

ความรูใ้นเรือ่งการทาํวจิยั และความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้ตรงกบัความสามารถ ตรงกบัสาย

งานทีร่บัผดิชอบ โดยใหทุ้กคนเขา้รบัการอบรมในแต่ละหมวดวชิา เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัเพราะ

การถ่ายทอดนัน้ต่างกบัการไปรบัการอบรมดว้ยตนเอง จดัใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมระยะสัน้ เพือ่

พฒันาวชิาชพี เช่น การอบรมดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการสอนต่างๆ 

จดัใหม้กีารอบรมฟ้ืนฟูจติใจครทุูกปี เพือ่ทาํใหค้รมูจีติสาํนึกทีด่มีคีณุธรรม เป็นผูรู้จ้ ักให ้จดัใหเ้ขา้

รว่มประชุมสมัมนา ทัง้ทีโ่รงเรยีนจดัขึน้เอง และสง่เขา้รว่มโครงการหรอืการอบรมจากหน่วยงาน

ภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบัหน้าที ่ทีร่บัผดิชอบ มกีารศกึษาดงูานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

เพือ่ใหค้รไูดร้บัประสบการณ์เพือ่ทีจ่ะนํามาพฒันาปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

และนําความรูท้ีไ่ดร้บัมาแบ่งปนัถ่ายทอดความรูใ้หก้บัเพือ่นคร ูสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและ

ครไูดพ้ฒันาตนเองในดา้นการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ตามสายงานและวชิาทีต่นถนดัทาํให้

ครผููส้อนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันางานทีร่บัผดิชอบใหม้ีคุณภาพมากยิง่ขึน้ และเปิดโอกาส

ใหค้รไูดเ้ลือ่นชัน้สอน อยา่งน้อย 2 ปี: 1 ครัง้ เพือ่ช่วยใหค้รไูดม้โีอกาสพฒันาตนเองในดา้นการเรยีน

การสอน นอกจากน้ีผูบ้รหิารยงัใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลอื ความเหน็อกเหน็ใจ เขา้ใจแก่

ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนทุกคน ทีส่าํคญัผูบ้รหิารยงัเหน็ถงึความสาํคญัของบุคลากร จงึไดส้ง่เสรมิ
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และพฒันาในทุกรปูแบบ อยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ สรปุไดว้า่ การพฒันาบุคลากร

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ เป็นกระบวนการทีม่คีวามจาํเป็นและสาํคญัยิง่สาํหรบั

หน่วยงาน และสถานศกึษา ซึง่ผูท้ ีจ่ะเป็นผูนํ้าหรอืผูท้ีท่าํหน้าทีผู่ส้อนในโรงเรยีน จาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

พฒันาตนเอง เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ ความชาํนาญตลอดจนประสบการณ์ในการทาํงานของตนเองให้

ดยีิง่ขึน้อยูต่ลอดเวลา ใหท้นัต่อเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจบุนั งานดา้น

การพฒันาบุคลากรจงึตอ้งเป็นงานทีโ่รงเรียนจะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 3. การเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทุกฝา่ยอยา่งเหมาะสม มกีารจดัสรร

ค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกือ้กูล เช่น เงนิเดอืน โบนสั ตามขอ้กําหนดอยา่งเหมาะสมของแต่ละแห่ง 

มกีารจดัสวสัดกิารต่างๆ อยา่งชดัเจนและเป็นธรรม และผูบ้ริหารยงัไดช่้วยใหม้กีารเสรมิสรา้งขวญั

และกําลงัใจกบัคร ูเช่น มกีารส่งครเูขา้ประกวดครดูเีด่น มกีารมอบโล่เกยีรตคิุณสาํหรบัครดูเีด่น

ประจาํปี เพือ่เป็นการกระตุน้ใหค้รมูกีารพฒันาตนเองมากยิง่ขึน้  

  4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากร เป็นการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานของ

แต่ละฝา่ย กลุม่และงาน โดยตดิตามประเมนิผลโครงการ งานกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดด้าํเนินการตาม

แผนงาน และรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ โดยประชุมคณะ  

กรรมการสถานศกึษา ประชุมหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละหัวหน้าระดบัชัน้ มกีารตดิตามผลครู 

หลงัจากการเขา้รบัการอบรมต่างๆ ครจูะตอ้งเขยีนรายงานถงึสิง่ทีไ่ดร้บั และมกีารทาํรายงานความ  

กา้วหน้าของตนเองตลอดปีการศกึษา เช่น เคยเขา้รบัการอบรมเรือ่งอะไรบา้งและผลเป็นอยา่งไร  

มกีารสอบถามความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่่อนจบปีการศกึษาโดยทาํการประเมนิตนเองการ

จดัระบบการนิเทศกาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลและพฒันางานอยา่งสมํ่าเสมอ การนิเทศตดิตามเป็น

ปจัจยัทีช่่วยใหเ้กดิการพฒันาของงานทีป่ฏบิตั ิช่วยใหง้านดาํเนินไปตามแผน และบรรลวุตัถุประสงค์

ตามทีก่าํหนด ซึง่โรงเรยีนไดจ้ดัระบบนิเทศตดิตาม ดงัน้ี นิเทศการเรยีนการสอน เพือ่การพฒันา

ครผููส้อนใหม้ศีกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยจดัใหม้กีารนิเทศรว่มระหวา่งโรงเรยีน

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ ซึง่เป็นโครงการรว่มระยะ 3 ปี โดยนิเทศแบบกลัยาณมติร และมกีาร

วพิากษห์ลงัจากดาํเนินการนิเทศในแต่ละครัง้ ในการตดิตามและประเมนิผล ไดม้กีารนําผลการ

ประเมนิมาแกไ้ขปรบัปรงุอยา่งเป็นระยะ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและประโยชน์สงูสดุต่อสถานศกึษา 

 สรปุ การบรหิารงานบุคลากร  คอื หวัใจของการบรหิาร เพราะงานทุกชนิดของ  

หน่วยงานทุกประเภทไมว่า่จะเป็นหน่วยงานขนาดเลก็หรอืหน่วยงานขนาดใหญ่  จะดาํเนินไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และไดร้บัความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย หรอืไมเ่พยีงใด  ขึน้อยูก่บัความรว่มมอืของบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกคนและทุกฝา่ย ถา้ผูบ้รหิารขาดความสามารถในการบรหิารงานบุคคลแมจ้ะมวีสัดุ

อุปกรณ์นานาชนิด มเีงนิงบประมาณจาํนวนมากสนบัสนุนและมคีนเป็นจาํนวนมากในหน่วยงาน 

กเ็หมอืนไมม่อีะไรสกัอยา่ง เพราะคนทีใ่ชว้สัดุอุปกรณ์ใชไ้มเ่ป็น ขาดสมรรถภาพ ไมม่ขีวญัในการ

ปฏบิตังิาน ไมม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอหน่วยงาน และขาดความรบัผดิชอบ ต่างคนกจ็ะยือ้แยง่กนัหา

ประโยชน์จากเงนิงบประมาณทีม่อียู่  หาประโยชน์จากอาํนาจหน้าทีซ่ึง่ไดม้าโดยตาํแ หน่ง และ
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ทะเลาะเบาะแวง้กนั แตกแยกสามคัค ีต่างคนต่างอยู ่และทาํงานไปวนัๆ โดยไมร่ว่มมอืกนั โครงการ

ทัง้หลายทีผู่บ้รหิารวางไวก้จ็ะลม้เหลว เพราะมคีนกเ็หมอืนไมม่ ีในเมือ่คนเหล่านัน้ไมร่ว่มมอืและ

หยอ่นสมรรถภาพ 

 

 1.4 ระเบียบปฏิบติัและหน้าท่ีครโูรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัฯ 

  หมวดท่ี 1 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

                     1) ผูร้บัใบอนุญาตหรอืผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูม้อีาํนาจสงูสดุในโรงเรยีน  

 2) ผูจ้ดัการเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบกจิการทัว่ไป ดแูลงบประมาณของ 

โรงเรยีนและดแูลปกครองครใูหญ่ คร ูนกัเรยีนและพนกังานของโรงเรยีน 

 3) ผูอ้าํนวยการเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบในดา้นวชิาการของโรงเรยีนและเป็นผูค้วบคมุ  

ปกครองครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีน 

   4) ซสิเตอรแ์ละครคูาทอลกิเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการสอนครสิตศาสนธรรม 

การฟ้ืนฟูจติใจ จรยิธรรมในโรงเรยีน 

   5) ครหูวัหน้าฝา่ยต่างๆ จะทาํหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยฝา่ยบรหิารในตาํแหน่งงานนัน้ๆ ที่

จะปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบโดยขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารและความรบัผดิชอบของหวัหน้าสถานศกึษา  

   6) ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูเ้ป็นผูท้ีม่หีน้าทีป่ระสานงานกบัฝา่ยวชิาการ ดแูล  

และพฒันางานในกลุม่สาระการเรยีนรูข้องตน 

   7) คณะครจูะเป็นผูร้ว่มงานกบัคณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีนตามตาํแหน่ง  

หน้าทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่งานของโรงเรยีนจะไดด้าํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ในทุกดา้น 

       หมวดท่ี 2 ความประพฤติ วินัย จรรยามารยาทของคร ู

   1) ครพูงึตระหนกัวา่ในฐานะทีเ่ป็นผูอ้บรมสัง่สอน ครตูอ้งประพฤตตินเป็น

แบบอยา่งทีด่ ีตัง้มัน่ในคณุธรรม เป่ียมดว้ยจรรยาบรรณคร ูแสดงตนเป็นศาสนิกชนทีเ่ชือ่มัน่ใน

ศาสนาของตน ครคูาทอลกิพงึดาํเนินชวีติครสิตชนทีด่ ี

   2) ครพูงึแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย สุภาพ และถูกตอ้งตามระเบยีบของโรงเรยีน 

   3) ครพูงึปฏบิตัตินตามระเบยีบครุสุภาวา่ดว้ยมารยาทและวนิยัตามระเบยีบประเพณี

ของคร ูพ.ศ. 2539 

   4) ครพูงึปฏบิตัตินต่อบุคคลอื่นโดยสภุาพเรยีบรอ้ยไมย่นิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอาํนาจ

หน้าทีไ่มว่า่ทางตรงทางออ้มเพือ่หาประโยชน์อนัมชิอบดว้ยกฎหมาย  

   5) ครพูงึละเวน้จากการใชอ้าํนาจในทางทีผ่ดิ ไมว่า่จะเป็นผลทางตรงหรอืทางออ้ม 

เช่น จดัหาสิง่ของจาํหน่ายในโรงเรยีน จดัทศันศกึษา หรอืเรีย่ไรโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ลงโทษนกัเรยีน

โดยปรบัเงนิหรอืบงัคบัใหเ้รยีนพเิศษ 

   6) ครจูะไมย่ยุงส่งเสรมิ หรอืสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเดินขบวนเรยีกรอ้งหรอืนดัหยดุ

เรยีนหรอืก่อความไมส่งบต่อส่วนรวม 
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   7) ครเูป็นผูรู้จ้กัประหยดั และพงึอบรมสัง่สอนปลกูฝงันกัเรยีน ใหม้นิีสยัประหยดั 

เช่นกนั 

   8) ครตูอ้งวางตนใหเ้หมาะสม มบุีคลกิภาพของการเป็นคร ูใชว้าจาทีส่ภุาพเพือ่เป็น

แบบอยา่งแก่นกัเรยีน 

   9) ครพูงึสรา้งบรรยากาศแหง่ความรกั ความเขา้ใจระหวา่งคร ูแบ่งปนัประสบการณ์

ความรู ้ความสามารถและความดต่ีอกนั มคีวามจรงิใจช่วยเหลอืกนัดว้ยใจกวา้ง  

10) ครพูงึละเวน้พฤตกิรรมทีไ่มคู่ค่วรกบัศกัดิศ์รขีองคร ูความประพฤตทิีถ่อืวา่เป็น 

ความผดิอาท ิเช่น กระดา้งกระเดือ่งต่อผูบ้งัคบับญัชา เรยีกรอ้งรางวลัหรอืสิง่ของจากผูป้กครอง

นกัเรยีน ประพฤตผิดิทางชูส้าว เสื่อมเสยีชื่อเสยีงของโรงเรยีน ประพฤตตินเป็นคนเสเพล เสพสิง่ 

มนึเมา หรอืเสพสิง่เสพตดิ ประกอบอาชพีพเิศษทีไ่มเ่หมาะสมกบัฐานะของครู 

      หมวดท่ี 3 หน้าท่ีคร ู

       ก. หน้าท่ีครใูนการปกครองนักเรียน 

   1) ครทุูกคนมหีน้าทีอ่บรมสัง่สอนนกัเรยีนใหม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย มมีารยาท  

ดงีาม มคีวามตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน ทัง้ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน และระเบยีบ

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

   2) ครทุูกคนมหีน้าทีร่ว่มกนัในการดแูลนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัอยูเ่สมอ รกัษา

ความเงยีบในแถว ในขณะเดนิเขา้-ออกหอ้งเรยีนหรอืไปปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ เช่น เขา้หอ้งประชุม 

เป็นตน้ 

   3) ครทูีจ่ะเขา้สอนในคาบต่อไปหลงัจากเวลาพกัจะตอ้งดแูลใหน้กัเรยีนเขา้แถว

เรยีบรอ้ยสว่นครอูื่นๆ ใหป้ระจาํการอยูใ่นทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

   4) ครผููส้อนจะอนุญาตใหน้กัเรยีนทีข่าดเรยีนมาสาย เขา้หอ้งเรยีนไดจ้ะตอ้งมี

ใบอนุญาตเขา้หอ้งเรยีนจากครฝูา่ยปกครองมาแสดง 

 5) ครพูงึใหค้วามสนใจนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนและสง่เสรมิสนบัสนุนนกัเรยีนทีเ่รยีนด ี  

มคีวามสามารถพเิศษใหด้ยีิง่ขึน้ 

   6) ครพูงึศกึษานกัเรยีนเป็นรายบุคคลใหท้ราบสภาพของเดก็ เพือ่การแกไ้ข

ปรบัปรงุและการพฒันาตามศกัยภาพของนกัเรยีน  

   7) ครพูงึสาํรวจเวลาเรยีนของนกัเรยีนทุกครัง้ทีเ่ขา้สอน นกัเรยีนทีม่าสาย ปว่ย ลา 

ขาด เป็นประจาํใหค้รตูดิตามผล และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพือ่ดาํเนินการช่วยเหลอื และ

แกไ้ขต่อไป 

   8) ครคูวรตรวจตรา มใิหน้กัเรยีนนําอาวธุ รปูภาพหรอืหนงัสอืลามกเขา้มาใน

โรงเรยีนหากพบนกัเรยีนคนใดฝา่ฝืนใหส้ง่ไปพบครฝูา่ยปกครอง เพือ่ดาํเนินการต่อไป 
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   9) ครคูวรเอาใจใส่นกัเรยีนใหร้กัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของสมดุทาํงาน  

หอ้งเรยีน บรเิวณโรงเรยีนและอนามยัทัว่ไปของโรงเรยีนเป็นประจาํทุกวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

แต่งกายและทรงผม ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของโรงเรยีน 

   10) ครจูะทิง้หอ้งเรยีนใหน้กัเรยีนอยูต่ามลาํพงั โดยพลการโดยไมม่เีหตุจาํเป็น

ไมไ่ด ้เมือ่ครมูธีรุะจาํเป็นไมส่ามารถทาํการสอนในชัว่โมงนัน้ๆ ตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ 

หรอืผูท้ีค่รใูหญ่มอบหมายใหร้บัผดิชอบไดท้ราบ เพือ่จดัครสูอนแทน 

11) ครจูะไล่นกัเรยีนออกจากน้องเรยีนในขณะทาํการสอนอยูไ่มไ่ด ้ในกรณทีี่ 

นกัเรยีนทาํผดิรา้ยแรงหรอืก่อความไมส่งบในหอ้งเรยีน ใหส้ง่นกัเรยีนไปพบผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ  

หรอืครฝูา่ยปกครอง 

   12) ครทุูกคนความรว่มมอืประสานงานกบัทุกๆ ฝา่ยเพือ่การปกครองและอบรม

นกัเรยีนใหเ้กดิประสทิธผิลดยีิง่ๆ ขึน้ 

   13) ครทูีท่าํหน้าทีร่กัษาการณ์ พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเสยีสละไมว่า่จะเป็นเวลา

เชา้ก่อนเขา้เรยีน ระหว่างพกัน้อยและพกักลางวนั หรอืเวลาหลงัเลกิเรยีนและบนัทกึเหตุการณ์

ประจาํวนัทุกวนั 

   14) ในการลงโทษนกัเรยีน ใหค้รปูฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ย

การลงโทษนกัเรยีน 

      ข. หน้าท่ีครใูนการสอนและการทาํเอกสาร  

      หน้าท่ีของครปูระจาํชัน้ 

   1) ครปูระจาํชัน้มหีน้าทีท่าํบญัชเีรยีกชือ่ สมดุวดัผล สมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีน

และเอกสารต่างๆ ใหเ้ป็นปจัจบุนัและสง่ตามเวลาทีก่าํหนด 

   2) ตรวจสมดุทาํงานของนกัเรยีนโดยสมํ่าเสมอ 

   3) ดแูลการเขา้แถวของนกัเรยีนทุกครัง้ทีม่กีารเขา้แถวก่อนเขา้หอ้งเรยีน 

   4) ระหวา่งการสอนจะตอ้งดแูลนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัตามความเหมาะสม  

   5) ปลกูฝงันกัเรยีนใหรู้จ้กัความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานทีข่องโรงเรยีน สมดุงาน การแต่งกาย ตลอดจนเรือ่งอื่นๆ ทีเ่หน็สมควร 

   6) เขา้รว่มประชุมตามสายงานหรอืตามกลุม่ หรอืตามทีผู่บ้รหิารกาํหนดทุกครัง้  

   7) คมุแถวในเวลาเชา้ สว่นในเวลาพกัน้อยและพกักลางวนั ครปูระจาํวชิาเป็นผู้ 

คุมแถว 

   8) ปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งอนัดงีามแก่นกัเรยีน ทัง้ในดา้นความประพฤต ิกริยิา  

วาจาและการแต่งกาย 

   9) ปฏบิตัติามคาํสัง่ มตขิองฝา่ยบรหิาร 

   10) จะตอ้งรายงานดว่นต่อผูบ้รหิารโรงเรยีน เมือ่มเีหตุการณ์ทีอ่าจเป็นภยั หรอื

อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อนกัเรยีน ผูป้กครองหรอืโรงเรยีน 
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   11) ในการทาํงานวดัผลประจาํภาคใหค้รทูาํงานเป็นกลุม่ 

   12) เป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความประพฤตแิละระเบยีบวนิยัของ

โรงเรยีน 

   13) รว่มมอืและประสานกบัหวัหน้าฝา่ยรวมทัง้หวัหน้าระดบัอยา่งใกลช้ดิ  

   14) ครปูระจาํชัน้ตดิตามและสอบถามนกัเรยีนทีม่าสายหรอืขาดเรยีนวา่ไดข้อ

อนุญาตถกูตอ้งตามระเบยีบหรอืไม่ 

 15) ครปูระจาํชัน้ บนัทกึรายงานความประพฤตขิองนกัเรยีนในชัน้ นําสง่ครฝูา่ย  

ปกครองทุกสิน้เดอืน 

   16) ครปูระจาํชัน้ ทาํสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีนและสง่ใหผู้ป้กครอง ลงชือ่  

รบัทราบเป็นประจาํทุกครัง้หลงัการสอบทุกครัง้ โดยรายงานความประพฤตติามระเบยีบการทีไ่ดว้าง

ไวแ้ลว้ 

       หน้าท่ีครหูวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

   1) รบันโยบายจากท่านผูบ้รหิารและประสานดา้นการเรยีนการสอนกบัฝา่ยวชิาการ  

   2) แจง้ใหค้รใูนระดบัทราบและถอืปฏบิตั ิดแูลใหค้รใูนสงักดัปฏบิตังิานสอน หรอื

งานในหน้าทีข่องโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของสายงาน  

   3) ตรวจตรารบัผดิชอบพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระดบัของตน ทัง้ในดา้นการเรยีน

การรกัษาระเบยีบวนิยัและอื่นๆ ใหม้พีฒันาการตามความมุง่หมายของการศกึษาในระดบันัน้ๆ  

   4) ประสานงานในระดบัตามหน้าทีข่องหวัหน้ากลุม่สาระต่างๆ ของโรงเรยีน 

   5) จดัประชุมครใูนกลุม่สาระการเรยีนรูเ้พือ่ปรกึษาหารอืและรบัทราบงาน  

   6) จดัทาํโครงการกจิกรรมของกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

   7) ประชุมครใูนกลุม่สาระทุกเดอืนและตามทีร่บันโยบายจากฝา่ยวชิาการ  

   8) งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร 

       หน้าท่ีของฝ่ายทะเบียนและวดัผลรวบรวมข้อมลูส่งฝ่ายวดัผล 

   1) กาํหนดหน้าทีแ่ละดแูลเรือ่งการสอบภาคปฏบิตัิ 

   2) วเิคราะหข์อ้สอบรายวชิาของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

   3) ประเมนิผลการทาํงานของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

   4) จดัระบบงานในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ เพื่อรบัขอ้มลูและแกป้ญัหาต่างๆ  

   5) จดันิเทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบัปญัหาดา้นการเรยีนการสอน  

   6) ประชุมรว่มกบัฝา่ยวชิาการเพือ่การศกึษางาน และพฒันางานรว่มกนั  

   7) รว่มมอืกบัฝา่ยวดัผลในการจดัทาํขอ้สอบ 

   8) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของกลุม่สาระการเรยีนรู ้

   9) งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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       หน้าท่ีทัว่ไปของครู 

   1) การวดัผลการเรยีนของนกัเรยีน ทัง้ตามวตัถุประสงคร์ะหวา่งภาค และปลาย

ภาคเป็นหน้าทีส่าํคญัยิง่ในการทดสอบทุกครัง้ ครพูงึดแูล ตรวจ แกไ้ข บนัทกึการลงคะแนนให้

เป็นไปอยา่งถกูตอ้งยตุธิรรม เรยีบรอ้ย และดว้ยความรบัผดิชอบ 

   2) ครพูงึสาํนึกวา่การสอนวชิาการเป็นหน้าทีส่าํคญัประการหน่ึงของคร ูฉะนัน้ครู

ตอ้งเตรยีม การสอนทุกวนัจากแผนการสอนทีไ่ดเ้ตรยีมไวอ้ยา่งเตม็ที ่ใหก้ารบา้นแก่นกัเรยีน

พอสมควรทุกวนั โดยคาํนึงถงึวชิาอื่นๆ และวนัหยดุดว้ย สว่นการตรวจและการแกก้ารบ้านของ

นกัเรยีนตอ้งไดร้บัการเอาใจใสจ่ากครอูยา่งสมํ่าเสมอ 

   3) ครพูงึปฏบิตัตินขณะทาํการสอนดงัน้ี 

       3.1) ใหค้รยูนืขณะทาํการสอนและนัง่เมือ่จาํเป็นเท่านัน้ 

       3.2) เมือ่สัง่งานนกัเรยีนแลว้ครคูวรเดนิตรวจเพื่อแกไ้ขแนะนํา หรอืชีแ้จงใหแ้ก่ 

นกัเรยีนทีย่งัไมเ่ขา้ใจ 

       3.3) ครพูงึปกครองนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นความสงบ ไมส่่งเสยีงอกึทกึในชัน้เรยีน 

       3.4) หลงัจากการอธบิาย ครพูงึจดัใหน้กัเรยีนมงีานทาํอยูเ่สมอ เพื่อฝึกทกัษะ

การเรยีนรู ้และยงัช่วยรกัษาระเบยีบวนิยัในชัน้เรยีนไดด้ว้ย  

       3.5) ครพูงึตรวจตราโต๊ะ มา้นัง่ของนกัเรยีนอยูเ่สมอ เพือ่ป้องกนันกัเรยีนขดี

เขยีนแกะหรอืเจาะเล่น ซึง่เป็นการทาํลายทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีน  

   4) ครพูงึละเวน้การสบูบุหรี ่ดืม่เครือ่งดืม่ อ่านหนงัสอืพมิพ ์การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สาร

หรอืทาํงานสว่นตวัขณะทีท่าํการสอนโดยเดด็ขาด 

   5) เมือ่วา่งจากการสอน ครพูงึอยูท่ีห่อ้งพกัคร ูเตรยีมการสอน ตรวจแกส้มดุทาํงาน

นกัเรยีน หรอืทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

    6) หอ้งพกัครเูป็นหอ้งทีท่าํงานสว่นรวมของคณะครขูณะวา่งจากการสอน ฉะนัน้ครู

พงึพยายามรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในหอ้งพกั โดยละเวน้จากการสนทนาดว้ยเสยีงอันดงั 

   7) ครพูงึใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่นครดูว้ยกนั ขณะวา่งจากการสอนและมหีน้าทีเ่ขา้

สอนแทน ทีค่รขูาด ตามทีค่รใูหญ่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเหน็สมควร 

   8) ครพูงึสนใจ พฒันาตนเองใหม้คีวามรู ้ความสามารถ รวมทัง้มเีทคนิคในการสอน

เพือ่ใหก้ารสอนของตนมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

   9) ครพูงึใหค้วามรว่มมอืกบัทางโรงเรยีนเตม็ความสามารถ 

       9.1) ช่วยเหลอืกจิการของโรงเรยีนทีน่อกเหนือจากการสอน เช่น การช่วยงาน  

โรงเรยีนในวนัหยดุ 

       9.2) เขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํหน้าที่ 

       9.3) เขา้รว่มประชุมการสมัมนาและกจิกรรมของโรงเรยีนทุกครัง้  
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 สรปุไดว้า่ ระเบยีบปฏบิตั ิและหน้าทีข่องบุคลากร ถอืไดว้า่เป็นกรอบ และทศิทาง 

ทีบุ่คลากรจะตอ้งยดึถอืเป็นกฎระเบยีบ กตกิา ทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งด ีเครง่ครดั เพือ่จะสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลจุดุมุง่หมายทีก่าํหนด และเป็นไปตามนโยบายของโรงเรยีน   

(คูม่อืคร-ูนกัเรยีน ปฏทินิปฏบิตังิาน โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม์. 2555: 44-49) 

     

 1.5 วฒันธรรมองคก์รโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัฯ 

 โรงเรยีนในเครอืคณะฯ ไดส้รา้งวฒันธรรมทีแ่ขง็แกรง่ ซึง่มอีงคป์ระกอบพืน้ฐานของ 

วฒันธรรมองคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม คา่นิยม บุคคลสาํคญั พธิแีละงานพธิ ีและเครอืขา่ยทาง

วฒันธรรม สิง่เหลา่น้ีเป็นรปูแบบของการแบ่งปนัแนวความคดิ ความเชือ่ คา่นิยมและพฤตกิรรม 

ของสมาชกิในองคก์ร ซึง่แต่ละคนไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัไิปแนวทางเดยีวกนั จากนัน้นําไปประยกุตใ์ช้ 

ในการแกไ้ขปญัหาทัง้ภายในและปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เมือ่แนวคดิ

ทีใ่ชนํ้าความสาํเรจ็มาสู่องคก์ร สมาชกิจะยอมรบัแนวคดินัน้ว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งและเผยแพรไ่ปทัว่

องคก์ร รวมถงึถ่ายทอดไปยงัสมาชกิใหมด่ว้ย ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

 1. กจิกรรมสาํคญัของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

 โรงเรยีนในเครอืคณะจะจดักจิกรรมพเิศษในวนัครบรอบโอกาสสาํคญัของโรงเรยีนทุกปี

การศกึษา เช่น โอกาสวนัสมโภชพระหฤทยั เป็นวนัระลกึถงึองคอุ์ปถมัภข์องคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ถอืเป็นวนัฉลองคณะ ทุกโรงเรยีนในเครอืคณะฯ จงึจดัขึน้เพื่อระลกึถงึ

และรว่มฉลอง วนัครบรอบวนัมรณะของบาทหลวงปีโอ เพื่อแสดงความกตญั�ตู่อผูก่้อตัง้คณะฯ ให้

เป็นกจิกรรมสาํคญัของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ วนัครบรอบวนัมรณะคณุแมเ่ซราฟิมมหาธกิารณิ ี  

คนแรกของคณะ และวนัครสิตม์าส เป็นตน้ เมือ่ถงึโอกาสครบรอบวนัสาํคญัทางโรงเรยีนทุกแหง่จะ

จดัพธิกีรรมทางศาสนา คอื มพีธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ วจนพธิกีรรม การถวายเกยีรตแิดพ่ระรปู

ดว้ยการแหพ่ระรปู ถวายช่อดอกไม ้ภายในโรงเรยีน และกจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตัอิงค์

อุปถมัภข์องคณะฯ ผูก่้อตัง้คณะฯ ผูป้กครองคณะฯ ซึง่เป็นบุคคลสาํคญัของคณะฯ ทัง้สิน้ เพื่อให้

ความรูค้วามเขา้ใจ และอกีทัง้เป็นการสบืสานวฒันธรรม ประเพณ ีทีด่งีามในเรือ่งความเคารพ ศรทัธา 

และความกตญั�ตู่อผูม้พีระคุณ  บุคลากรทุกระดบัในโรงเรยีนคณะฯ จะใหค้วามเคารพนบัถอื  

กราบไหว ้และแสดงออกดว้ยการสวดภาวนา ทาํความเคารพ บา้งกม็กีารนําพวงมาลยั ดอกไมม้า

ถวาย พระรปูและรปูบุคคลดงักล่าว เพื่อวอนขอพรเสมอ  

 2. ระเบยีบปฏบิตัขิองโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

 ระเบยีบปฏบิตัเิป็นขอ้ตกลงเกีย่วกบัการใชช้วีติรว่มกนัของบุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

ในเรือ่งต่างๆ เพือ่ใหทุ้กคนรบัทราบกฎกตกิาการอยูร่ว่มกนัและประพฤตตินใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละภารกจิ ทีผู่บ้รหิารกาํหนดไว ้อนัจะนํามาซึง่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสงัคม

โรงเรยีน ระเบยีบปฏบิตัจิะเป็นแนวทางสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

มุง่มัน่ต่อการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนอยา่งดทีีส่ดุ สามารถแบ่งระเบยีบปฏบิตัขิองบุคลากรโรงเรยีน
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ในเครอืคณะฯ เช่น การคดัเลอืกบุคลากร การอบรมพฒันา การตกัเตอืนและการลงโทษ การเลือ่น

ตาํแหน่ง การประเมนิผลการทาํงาน คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร การพน้จากงาน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  2.1) การคดัเลอืกบุคลากร พบวา่ การคดัเลอืกบุคลากรเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ใน

โรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนั ในระดบัผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะภคนีิพระหฤทยัฯ จะคดัเลอืกและ

แต่งตัง้ภคนีิผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุทาํหน้าทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะ ก่อนดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ภคนีิตอ้งผา่นกระบวนการอบรมก่อนเป็นภคนีิในขัน้พืน้ฐานก่อน ต่อจากนัน้ผูท้ีม่คีวามรู้

ความสามารถทีจ่ะทาํห น้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหศ้กึษาต่อเฉพาะ

ทางดา้นการศกึษา เช่น ดา้นหลกัสตูรการสอน การบรหิารการศกึษา การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

และดา้นเทคโนโลย ีและมคีวามรูด้า้นเทววทิยาควบคูไ่ปดว้ย อกีทัง้ตอ้งเรยีนรูแ้นวทางการรกัษา

เอกลกัษณ์ และเป้าหมายก ารดาํเนินงานของโรงเรยีนเครอืคณะฯ ดว้ย ในปจัจบุนั ผูท้ีจ่ะดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้รหิารโรงเรยีนนัน้จะตอ้งมใีบประกอบวชิาชพีครแูละใบประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารอกีดว้ย 

ในดา้นการคดัเลอืกบุคลากรครเูขา้มาทาํงาน ผูบ้รหิารจะทาํการวางแผนอตัราครทูีต่อ้งการในแต่ละปี  

เปิดรบัสมคัร ผูส้ มคัรตอ้งผา่นการสอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์ สอบสอนวชิานัน้ๆ ทดลองงาน 

ผูบ้รหิารจะพจิารณาคณุธรรม สงัเกตพฤตกิรรมหลงัจากรบัเขา้มาทดลองงาน สาํหรบัเจา้หน้าที ่  

พีเ่ลีย้งและพนกังาน กม็รีะบบคดัเลอืกคลา้ยคลงึกนั การคดัเลอืกนกัเรยีน เช่นกนั นกัเรยีนจะตอ้งทาํ

การสมคัร ทาํการทดสอบขอ้เขยีนความรูท้ ัว่ไป เฉพาะดา้น และสอบสมัภาษณ์ เช่นเดยีวกนั 

  2.2) การอบรมพฒันา บุคลากรทุกระดบัของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ พบวา่ โรงเรยีนใน

เครอืคณะฯ เน้นการพฒันาบุคลากรครแูละนกัเรยีนใหบ้รรลเุป้าหมายและคณุลกัษณะพงึประสงค์

ของแต่ละโรงเรยีน และไดข้ยายการใหก้ารอบรมพฒันาความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นไปยงั

เจา้หน้าที ่พีเ่ลีย้ง และพนกังาน โดยเน้นการสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการอบรมดา้นวชิาการ สนบัสนุนให้  

ทุกคนไดศ้กึษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล ใหก้ารอบรมดา้นคณุธรรม จรยิธรรม การอบรม

เรือ่งการทาํงานเป็นทมี เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นและเพือ่ความเป็น 

หน่ึงเดยีวกบับุคลากรทุกระดบั ซึง่ในการจดัอบรมพฒันาบุคลากรในเครอืคณะฯ จะนํามาจดัรว่มกนั 

ในประเดน็ทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในสงัคมปจัจบุนั 

  2.3) การตกัเตอืนและการลงโทษ จะเป็นในลกัษณะเมือ่พบวา่บุคลากรกระทาํผดิ 

ผูบ้รหิารจะทาํการตกัเตอืนและทาํลายลกัษณ์อกัษรสองครัง้ เมือ่ทาํผดิครัง้ทีส่าม จะมกีารทาํทณัฑบ์น 

ตดัเงนิเดอืน ลดเงนิเดอืน และหากกระทาํผดิอกีครัง้จะใหพ้น้จากโรงเรยีน  

  2.4) การเลือ่นตาํแหน่ง บุคลากรทุกคนมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเลือ่นขัน้เลือ่นตาํแหน่งทุกปี

การศกึษา โดยบุคลากรระดบัครจูะไมม่กีาํหนดระดบัชัน้แบบราชการ จะไดร้บัมอบหมายหน้าทีต่าม

วฒุกิารศกึษาและความสามารถเป็นรายบุคคล เมือ่ผา่นการอบรมเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นรว่มงาน   

มคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนตาํแหน่ง เพือ่นรว่มงานจะเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสม ผูไ้ด้

คะแนนเสยีงมากทีส่ดุ จะไดร้บัการพจิารณาจากผูบ้รหิารเพือ่แต่งตัง้เป็นครหูวัหน้าฝา่ยหรอืหวัหน้า

ระดบั สาํหรบับุคลากระดบัเจา้หน้าทีแ่ละพีเ่ลีย้ง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของผูบ้รหิาร 
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  2.5) การประเมนิผลการทาํงาน ขัน้ตอนประเมนิผลการทาํงานของบุคลากร ประกอบไป

ดว้ยการประเมนิตนเองสง่กบัหวัหน้าระดบั จากนัน้หวัหน้าประเมนิลกูน้องของตน และนําสง่ผูบ้รหิาร

พจิารณาเพือ่เป็นขอ้มลูในการพฒันาการทาํงานของคร ูพจิารณาเพิม่คา่ตอบแทนและการเลือ่น

ตําแหน่ง 

  2.6) คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร ของบุคลากรระดบัครแูต่ละเดอืนเป็นไปตามขอ้กาํหนด

จากครุสุภาฯ สว่นสวสัดกิารทีโ่รงเรยีนในเครอืคณะฯ จดัใหบุ้คลากรมหีลายรายการ เช่น เงนิพเิศษ

ช่วยคา่ครองชพี กองทุนเงนิสะสมคร ูกองทุนช่วยคร ูการประกนัอุบตัเิหตุ คา่รกัษาพยาบาลจาก

โรงเรยีนคร ูเงนิคา่ทาํงานลว่งเวลา เบีย้ขยนั เงินโบนสั เงนิพเิศษอื่นๆ อกีตามวาระสาํคญั ทองรปูพรรณ

โอกาสทาํงานนานปี อาหารเทีย่ง เงนิสะสม สาํหรบัเจา้หน้าทีพ่ีเ่ลีย้งจะไมม่กีารประกนัอุบตัเิหตุ แต่

ทางโรงเรยีนจะทาํประกนัสงัคมให ้การใหโ้ลค่รดูเีดน่โรงเรยีนในเครอืฯ และครดูศีรพีระหฤทยั เป็น

เวลาทุกปี  

  2.7) การพน้จากโรงเรยีน เมือ่สญัญาจ้างสิน้สุดลง เมือ่ครถูงึแก่กรรมไดร้บัอนุญาตให้

ลาออกโดยแจง้ต่อผูบ้รหิารล่วงหน้า 1 เดอืน และเมือ่โรงเรยีนบอกเลกิสญัญาจา้งโรงเรยีนจะปฏบิตัิ

ตามสญัญาวา่จา้งตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการคุม้ครองการทาํงานของครใูหญ่และ

ครโูรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2526 

 3. สภาพแวดลอ้ม การตกแต่งอาคารเรยีน ของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

 มกีารสรา้งอาคารเรยีนและอาคารต่างๆ ตามความตอ้งการใชง้านในดา้นประกอบการเรยีน

การสอน การตัง้ชือ่ของอาคารสถานทีภ่ายในโรงเรยีน สว่นมากตัง้ชือ่ตามบุคคลทีม่าทาํพธิเีปิดหรอื

ตามเหตุการณ์เด่นทีเ่กดิขึน้ในปีทีท่าํพธิเีปิดอาคารอยา่งเป็นทางการ หรอืตามชือ่บุคคลสาํคญัของ

คณะฯ สาํหรบัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ รม่รืน่ อากาศถ่ายเท สะอาด และจดัใหม้บีรรยากาศของ

ความเป็นโรงเรยีนคาทอลกิ และแสดงถงึเอกลกัษณ์ของโรงเรยีนในเครอืฯ เช่น จดัตัง้รปูพระหฤทยั 

รปูพระนางมาร ีรูปภาพ มกีารตดิป้ายขอ้ความเกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม และขอ้คดิจากพระคมัภรี ์

ภายในโรงเรยีน เพือ่จะไดช่้วยใหบุ้คลากรทีเ่ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของโรงเรยีนซมึซบัคา่นิยมการ

ดาํเนินชวีติตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรมผา่นทางสือ่ทีส่ามารถมองเหน็ได ้รว่มกบัการอบรมสัง่สอน

ในโรงเรยีน 

 4. เครือ่งแต่งกายของบุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ  

เคยกาํหนดใหบุ้คลากรต่างกายเหมอืนกนัทุกโรงเรยีน แต่ปจัจบุนัผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ  

ไดก้าํหนดรปูแบบการแต่งกายของบุคลากรในโรงเรยีนแตกต่างกนัตามความเหมาะสม สาํหรบั

เครือ่งแบบนกัเรยีนนัน้กาํหนดใหเ้ป็นเครือ่งแบบของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

 5. ดา้นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โรงเรยีนในเครอืคณะฯ มเีวบ็ไซดข์องทุกโรงเรยีน มกีารลงิค์

ขอ้มลูโดยผา่นทางเวบ็ไซดข์องแต่ละโรงเรยีน เพือ่งา่ยและสะดวกรวดเรว็ในการตดิตามขอ้มลู

ขา่วสารและเขา้ชมเวบ็ไซดข์องโรงเรยีนในเครือฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึกนั  
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 สรปุไดว้า่ ความเป็นโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ นอกจากบรรดาผูนํ้าของ

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ จะเป็นผูนํ้าและผูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากรในโรงเรยีนแลว้ ยงัมี

วฒันธรรมองคก์ร ทีเ่ป็นเครือ่งมอืช่วยใหโ้รงเรยีนในเครอืคณะฯ เกดิความเป็นเอกภาพ และความ

เป็นหน่ึงเดยีวกนั ซึง่เป็นสิง่ทีด่งึดดูและเป็นแรงจงูใจใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งเตม็ทีแ่ละเตม็ใจ

ทีจ่ะอยูก่บัองคก์รต่อไป  

 

2.  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแย้ง 

 2.1 ความหมายของความขดัแย้ง  

 ความขดัแยง้เป็นกระบวนการทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตภิายในตวับุคคลระหวา่ง

บุคคล หรอืระหว่างกลุ่ม ทีม่คีวามแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น ซึง่ความแตกต่างเหลา่น้ี จะนําไปสู่

ความขดัแยง้ในองคก์ารได ้โดยมนีกับรหิาร นกัการศกึษา และนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย

ของความคดัแยง้ไวด้งัน้ี  

 หนงัสอื Webster’s New Collegiate Dictionary อธบิายความหมายของ “ความขดัแยง้” 

(Conflict) ไวว้า่ ความขดัแยง้เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการแขง่ขนัหรอืคดัคา้นกนั เป็นการกระทาํทีม่ ี

ลกัษณะเป็นศตัรหูรอืเป็นปรปกัษ์ต่อกนั เน่ืองจากมคีวามเหน็ ความสนใจ ความตอ้งการหรอืความ

ปรารถนาไมต่รงกนั (ชชูาต ิจนัทรแ์กว้. 2550: 7) 

 ราวนั และรบูนิ  (เสรมิศกัดิ  ์วศิาลาภรณ์ . 2534: 10-11; อา้งองิจาก  Ravan; & Rubin. 

1976: 433) กล่าวว่า ความขดัแยง้หมายถงึ ความสมัพนัธข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุมุง่หมาย  

หรอืวธิกีารหรอืทัง้สองอยา่ง แต่เป็นการพึง่พาอาศยักนัในทางลบอาจกลา่วอยา่งกวา้งๆ ไดว้า่ความ

ขดัแยง้หมายถงึการทีแ่ต่ละฝา่ยไปดว้ยกนัไมไ่ดใ้นเรือ่งเกีย่วกบัความตอ้งการไมว่า่จะเป็นความ

ตอ้งการจรงิๆ หรอืศกัยภาพทีจ่ะเกดิความตอ้งการ 

 จงุ และแมกกนิสนั  (ธนวรรณ  เกดินาวี. 2549: 21; อา้งองิจาก Chung; & Magginson. 

1981: 252) กล่าวว่า  ความขดัแยง้เป็นการต่อสูร้ะหวา่งผูท้ีไ่มล่งรอยกนั  ในเรือ่งความตอ้งการ  

ความคดิผลประโยชน์ หรอืความขดัแยง้เกดิขึน้เมือ่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลประสบเป้าหมายทีไ่มไ่ดร้บั

ความพอใจ 

 นิวแมน และบรลู (นพปฎล บรรณทอง. 2547: 18; อา้งองิจาก Pnueman; & Bruehl. 

1982: 3) กล่าวว่า ความขดัแยง้เป็นสภาพการทีเ่กดิขึน้เมือ่มสีองฝา่ยหรอืมากกวา่สองฝา่ยทีต่อ้ง

ทาํงานโดยพึง่พาอาศยักนั มปีฏสิมัพนัธก์นัมคีวามเหน็ทีไ่ปดว้ยกนัไมไ่ดห้รอืไมส่อดคลอ้งกนั 

 บราวน์ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 10 -11; อา้งองิจาก Brown. 1983: 4–5) กล่าวว่า 

ความขดัแยง้เป็นพฤตกิรรมทีไ่มล่งรอยกนัหรอืพฤตกิรรมทีไ่ปดว้ยกนัไมไ่ด้  ระหวา่งฝา่ยต่าง ๆ ทีม่ ี

ความสนใจแตกต่างกนั พฤตกิรรมทีไ่ปดว้ยกนัไมไ่ด้ ในทีน้ี่หมายถงึการกระทาํของฝา่ยหน่ึงทีต่ ัง้ใจ

ไปยบัยัง้ สกดักัน้ หรอืสรา้งความคบัขอ้งใจใหแ้ก่อกีฝา่ยหน่ึง 
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 มารช์ และไซมอน (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.2534: 10-11; อา้งองิจาก March; & Simon.  

1985: 112) กล่าวว่า ความขดัแยง้เป็นความลม้เหลวของกลไกขัน้พืน้ฐานในการตดัสนิใจของบุคคล 

ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนัในการเลอืกกระทาํสิง่ต่าง ๆ ความขดัแยง้เกดิขึน้เมือ่บุคคลจะตอ้งตดัสนิใจ 

ดงันัน้ ความขดัแยง้ต่อตนเองกค็อืความขดัแยง้ในการตดัสนิใจของตนเองนัน่เอง 

 จอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson; & Johnson. 1987: 15) กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถงึ 

การทีก่จิกรรมหน่ึงเกดิขึน้ในลกัษณะทีข่ดัแยง้ ขดัขวาง กดีกนั หรอืรบกวนต่ออกีกจิกรรมหน่ึง หรอื

ทาํใหก้จิกรรมนัน้เสยีหาย ดาํเนินไปโดยยาก หรอืมผีลน้อยลงในทางใดทางหน่ึง  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 50) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

“ขดัแยง้”วา่ หมายถงึ “การไมล่งรอยกนั” คาํวา่ “ขดั” หมายถงึ ไมท่าํตาม ฝา่ฝืน ขนืไว ้คาํวา่ “แยง้” 

หมายถงึ ไมต่รงหรอืลงรอยเดยีวกนั ตา้นไว ้ทานไว ้ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่ ความขดัแยง้ประกอบดว้ย

ทัง้อาการขดัแยง้และแยง้ นอกจากจะไมท่าํตามกนัแลว้ยงัตา้นทานเอาไวด้ว้ย  

 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2540: 317) กล่าวว่า “ความขดัแยง้ของบุคคลเกดิจากการทีบุ่คคล

ตอ้งตดัสนิใจเลอืกอยา่งใดอยา่งหน่ึงทัง้ทีก่ารเลอืกนัน้อาจเตม็ใจหรอืไมก่ต็าม และการเลอืกนัน้ไป

ขดัขวางหรอืสกดักัน้การกระทาํของอกีฝา่ยหน่ึงในการทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย ” 

 สมยศ นาวกีาร  (2540: 772) กล่าวว่า  “ความขดัแยง้เป็นรปูแบบทางการปฏสิงัสรรค์  

รว่มกนัทีบุ่คคลหรอืกลุม่พยายามทีจ่ะผลกัดนัฝา่ยตรงกนัขา้มใหส้ญูหายหรอืทาํใหห้มดประสทิธผิล

เช่น การทาํสงครามเพือ่ทาํลายลา้งฝา่ยตรงกนัขา้ม เป็นตน้ 

 สุดา เทยีบจตุัรสั  (2541: 321) ใหค้วามหมายของความขดัแยง้ว่า  “เป็นกระบวนการ  

ซึ่งเริม่ขึน้เมือ่ฝา่ยหน่ึงรบัรูว้่าอกีฝา่ยหน่ึงทาํใหเ้กดิผลกระทบทีไ่มพ่งึพอใจ  หรอืหมายถงึ  ความ

แตกต่างกนัดา้นความคดิระหวา่งสองฝา่ยขึน้ไป โดยมสีาเหตุมาจากความขดัแยง้ทางดา้นความคดิ 

เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย ซึง่รวมถงึช่วงกวา้งของความขดัแยง้ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

ความแตกต่างในการหาขอ้เทจ็จรงิ การตกลงกนัไมไ่ด้” 

 นพพงษ์ บุญจติราดุลย ์(2542: 12) กล่าวว่า “ความขดัแยง้ หมายถงึ สภาพการณ์ทีท่าํให้

เกดิความคบัขอ้งใจกนัและตกอยูใ่นสภาวะทีไ่มส่ามารถจะตดัสนิใจหรอืตกลงหาขอ้ยตุอินัเป็นทีพ่อใจ

ของทัง้สองฝา่ยได”้  

 พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา (2542: 141) ไดก้ล่าวถงึความขดัแยง้ (Conflict) ว่า คอืสภาพของ 

ความไมร่าบรืน่ทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้ในตวับุคคล ระหว่างบุคคลหรอืระหว่างกลุ่ม เน่ืองจากมคีวามตอ้งการ

หรอืผลประโยชน์ขดัแยง้กนั และไมส่ามารถตดัสนิใจ หรอืหาขอ้ตกลงรว่มกนัได ้สาํหรบัความขดัแยง้

ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารกค็อืสภาพของความไมเ่หน็พอ้งตอ้งกนัระหวา่งสมาชกิ หรอืกลุ่มขององคก์าร

ตัง้แต่สองคนหรอืมากกว่า ซึง่มสีาเหตุมาจากความตอ้งการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัรว่มกนั  

หรอืในกจิการงานต่าง ๆ ทีส่มาชกิมคีวามแตกต่างกนัทางดา้นสถานภาพ ทศันคตเิป้าหมาย คา่นิยม 

หรอืการรบัรู้ ดงันัน้สมาชกิขององคก์ารทีไ่มเ่หน็พอ้งตอ้งกนักจ็ะแสดงทรรศนะของพวกเขาให้

เด่นชดักว่าของบุคคลอื่น 
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 อาร ีหลวงนา (2542: 720-721) กล่าวว่า ความขดัแยง้ขององคก์าร คอื ความไมเ่หน็พอ้ง

ตอ้งกนัระหว่างสมาชกิหรอืกลุ่มขององคก์ารสองคนหรอืมากกว่า เกดิขึน้จากขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัว่า

พวกเขาตอ้งมสี่วนรว่มในทรพัยากรทีจ่าํกดัหรอืงานต่าง ๆ และหรอืพวกเขามคีวามแตกต่างทีไ่มเ่หน็

พอ้งตอ้งกนัจะพยายามแสดงทศันะของพวกเขาใหเ้ด่นกว่าบุคคลอื่น 

 ทองใบ สุดชาร ี(2543: 232) ไดก้ล่าวถงึความขดัแยง้ว่า หมายถงึ สภาพการณ์ทีเ่กดิความ

คบัขอ้งใจ (Frustration) ของกลุ่ม ของแผนก หรอืฝา่ยต่าง ๆ ในองคก์าร และนําไปสู่ความไมเ่หน็

พอ้งตอ้งกนั (Disagreement) ในเป้าหมาย วธิกีารทาํงาน หรอืผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกลุ่ม 

แผนก หรอืฝา่ยต่างๆ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อองคก์ารทัง้ในทางบวก หรอืทางลบกไ็ด้ 

 ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2544: 158) กล่าวว่า  ความขดัแยง้  หมายถงึ  ความไมเ่หน็  

ดว้ยระหว่างบุคคลตัง้แต่  2 คน ขึน้ไป หรอืกลุ่มบุคคล  เกดิขึน้จากความจรงิทีว่า่  เขาตอ้งแบ่งสนั  

ปนัสว่นทรพัยากรต่าง  ๆ หรอืกจิกรรมการทาํงาน  หรอืเกดิจากความแตกต่างในฐานะตาํ แหน่ง 

เป้าหมายคุณค่า และการรบัรู ้

 สนุนัทา เลาหนนัท ์(2544: 212) ไดส้รปุความหมายของความขดัแยง้ไวว้่า ความขดัแยง้

เป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธข์องบุคคลหรอืกลุ่มทีแ่สดงออกแบบเป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั ซึง่สบืเน่ืองมาจาก

ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลตัง้แต่สองกลุ่มขึน้ไป 

 สรปุไดว้า่  ความหมายของความขดัแยง้ดงักลา่วขา้งตน้ หมายถงึ  การเกดิสภาวะ  

ความคบัขอ้งใจ ไมเ่หน็พอ้งตอ้งกนั และไมเ่ขา้ใจกนั ระหวา่งสมาชกิ หรอืกลุ่มขององคก์ารสองคน 

หรอืมากกว่า ซึง่เกดิขึน้จากการทีต่่างฝา่ยต่างจะตอ้งมสีว่นรว่มในทรพัยากรทีม่จีาํกดั  หรอืการมี

ความแตกต่างกนัในดา้นสถานภาพ เป้าหมาย คา่นิยม การรบัรู ้ทศันคต ิความตอ้งการ และความ

เชือ่ แต่ตอ้งตดิต่อกนัทาํงานดว้ยกนัหรอือยูร่วมกนัในสงัคมเดยีวกนั โดยทีค่วามแตกต่างเหลา่นัน้ทาํ

ใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืไปดว้ยกนัไมไ่ด้ 

 

 2.2 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัความขดัแย้ง 

 แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแยง้ไดพ้ฒันามาจากอดตีถงึปจัจบุนั แนวความคดิเดมิทยีอมรบั

วา่เป็นแบบฉบบั หรอืเป็นแนวความคดิชัน้คลาสสกิ (Classic) ไดแ้ก่ แนวความคดิของมากซ ์(Marx) 

เวเบอร ์(Weber) ซมิเมล (Simmel) และมอสคา (Mosca) ในระยะหลงัไดม้ผีูร้บัมรดกแนวคดิของซิ

มเมล และไดพ้ฒันาแนวคดิน้ีออกไปอกีไดแ้ก่ แนวคดิของโคเซอร ์(Coser) และแคพโลว ์(Caplow) 

ไดเ้สนอแนวคดิทีน่่าสนใจไวด้งัน้ี (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 29) 

 1.  แนวความคดิของคารล์ มากซ ์(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 29; อา้งองิจาก Karl 

Marx. 1904) สรปุเป็นขอ้ความสัน้ ๆ ไดด้งัน้ี 

  1.1  ในขณะทีค่วามสมัพนัธท์างสงัคมและลกัษณะอนัเป็นระบบ แต่ความสมัพนัธน้ี์ก็

เตม็ไปดว้ยความสนใจทีข่ดัแยง้กนัอยูใ่นตวั 

  1.2 ขอ้เทจ็จรงิน้ีแสดงว่าระบบสงัคมต่างเป็นตวัจา่ยการขดัแยง้อยา่งมรีะบบ 
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  1.3 ดงันัน้การขดัแยง้จงึเป็นลกัษณะทีห่ลกีไมไ่ดแ้ละมอียูด่าษดื่นในระบบสงัคม  

  1.4 การขดัแยง้เช่นนัน้ มกัแสดงออกมาเป็นความสนใจทีต่รงขา้มกนัของคนสองพวก  

  1.5 การขดัแยง้กนัมกัเกดิจากการแบ่งปนัสิง่ของทีห่ายากทีเ่ด่นชดัทีสุ่ด คอื อํานาจ 

  1.6 การขดัแยง้เป็นแหลง่ทีส่าํคญัของการเปลีย่นแปลงในระบบสงัคม 

 2.  แนวคดิของ แมก็ เวเบอร ์(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 30; อา้งองิจาก Max Webber. 

1968) เกีย่วกบัความขดัแยง้ในสงัคมมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

  2.1  ความขดัแยง้ของผลประโยชน์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองในสงัคมไมม่สีงัคมใด

จะพน้ไปจากการแตกแยกและการเปลีย่นแปลง 

  2.2 ในสงัคมใด ๆ กต็าม กลุ่มของบุคคลแต่ละบุคคลยอ่มมอีํานาจไมเ่ท่ากนั 

  2.3 ผูม้อีาํนาจจะใชก้ฎและการบงัคบัเพือ่สรา้งระเบยีบทางสงัคม  

  2.4 โครงสรา้งของสงัคมและแนวปฏบิตัใินสงัคมถูกกําหนดขึน้โดยมผีูม้อีํานาจ  

  2.5 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทาํใหเ้กดิการแตกแยกในกลุม่ของผูม้อีาํนาจมากกวา่  

ในกลุม่ของผูไ้มม่อีาํนาจ ผูม้อีาํนาจจะพยายามรกัษาสถานภาพเดมิ (Status Quo) และต่อตา้นการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะทาํใหต้นเองถกูลดอาํนาจลง 

  2.6 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมเกดิขึน้จากผลการกระทาํของบุคคลทีจ่ะไดป้ระโยชน์

จากการเปลีย่นแปลง ถา้หากผูม้อีาํนาจเหน็วา่ตนจะไดป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงจะสง่เสรมิให้

เกดิการเปลีย่นแปลงโดยเรว็ 

  2.7 การใชอ้าํนาจมปีระสทิธภิาพหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสามารถควบคมุเงือ่นไข 3 ประการ คอื 

  2.7.1 การออกกฎ ระเบยีบ ซึง่จะพทิกัษผ์ลประโยชน์ของตน 

  2.7.2 การลงโทษ และใชก้ารควบคุมน้ีพทิกัษ์ประโยชน์ตน 

  2.7.3 เครือ่งมอืทีเ่ผยแพรอุ่ดมการณ์ และการสื่อสารทัง้หลาย 

 3. แนวคดิของซมิเมล (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 31; อา้งองิจาก Simmel. 1955)  

มพีืน้ฐานจากความเชือ่ทีว่า่ ความขดัแยง้ระหวา่งสองฝา่ยแสดงใหเ้หน็ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ของทัง้สองฝา่ยนัน้ ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการมคีวามรูส้กึเขา้ขา้งตนเองมากกวา่เขา้ขา้งฝา่ยอื่น 

ความรูส้กึอาจเป็นความมุง่รา้ย โกรธ เกลยีด หรอื อจิฉา ซึง่โดยมากเกดิขึน้เพราะพฤตกิรรม หรอื

คุณลกัษณะทางสงัคมของแต่ละฝา่ยมคีวามสาํคญัเหนืออกีฝา่ยหน่ึง ไมม่อีงคก์ารใดหรอืบุคคลใดจะ

หนีพน้จากความขดัแยง้ไปได ้ความขดัแยง้มกัจะชักนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

มแีนวคดิเกีย่วกบัความขดัแยง้ ทีส่าํคญัๆ  คอื 

  3.1 ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิความสามคัคกีลมเกลยีวภายในกลุ่ม ความขดัแยง้กบักลุ่ม

ภายนอกจะทาํใหเ้กดิการรวมตวักนัภายในกลุม่ ความขดัแยง้กบักลุม่ภายนอกจะบงัคบัใหก้ลุม่มี 

การประสานงานทีด่แีละมผีูนํ้าเกดิขึน้ นอกจากนัน้ยงั ช่วยใหก้ลุ่มสรา้งขอบเขตของกลุ่มช่วยลด 

ความเบีย่งเบนหรอืบาดหมางภายในกลุม่ ช่วยจดัระบบและประสานทรพัยากรทางสงัคมใหม ่และ

ช่วยสรา้งหรอืพฒันาความสมัพนัธช์นิดใหมก่บัฝา่ยตรงขา้ม 
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  3.2 ความกลมเกลยีวภายในกลุ่มเป็นเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ หากทัง้สองฝา่ยมคีวาม

กลมเกลยีวกนัมาก เช่น คูส่มรส หุน้สว่น มกัจะมปีระสบการณ์เกีย่วกบัความขดัแย้ง ความจรงินัน้

ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีเ่กดิเรือ้รงัในความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิใดๆ เพราะต่างฝา่ยต่างมอีทิธพิลต่อกนัใน

ชวีติ ถา้ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนัเป็นความสมัพนัธท์ีไ่มใ่กลช้ดิ ความขดัแยง้อาจไมเ่กดิขึน้กไ็ด้ 

  3.3 ความกลมเกลยีวระหว่างกลุ่มเป็นเหตุใหเ้กดิการขดัแยง้ เมือ่กลุ่มสองกลุ่มทีม่ ี

ความกลมเกลยีวผกูพนักนัอยา่งดแีบบใดแบบหน่ึง เช่น มคีวามสนใจรว่มกนั มผีลประโยชน์รว่มกนั 

ใชภ้าษาพดูเดยีวกนั อยูใ่นทอ้งถิน่เดยีวกนั มาจากทอ้งถิน่เดยีวกนั หรอืคลา้ยกนัทาง วฒันธรรม 

สงัคม เศรษฐกจิ หรอืแนวคดิทางการเมอืง อาจเกดิความขดัแย้งทีร่นุแรงขึน้ได้ 

  3.4 ความขดัแยง้และโครงสรา้งของกลุ่มซมิเมล ไดอ้ธบิาย ความสมัพนัธร์ะหว่างความ

ขดัแยง้กบัโครงสรา้งของกลุ่ม ดงัน้ี 

  3.4.1 ความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่เกดิจากการพฒันาองคก์าร และความซบัซอ้นของ

องคก์าร เมือ่ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มมากขึน้ แต่ละกลุ่มจะบรหิารงานแบบรวมอาํนาจเพือ่ใหเ้กดิ

ความสาํเรจ็ในการแขง่ขนัและการรวมอาํนาจของฝา่ยหน่ึงจะบงัคบัฝา่ยตรงขา้มใหร้วมอาํนาจดว้ย  

  3.4.2 แต่ละฝา่ยทีม่คีวามขดัแยง้กนั มแีนวโน้มจะผกูตดิแน่นและขาดความอดทน

สมาชกิของกลุ่มจะทนไมไ่ดถ้า้มสีมาชกิของกลุ่มประพฤต ิปฏบิตั ิแตกต่างไปจากความคาด 

หวงัของกลุม่ เพราะถอืวา่เป็นการทาํลายความกลมเกลยีวของกลุม่ ในกรณทีีค่วามขดัแยง้ระหวา่ง

กลุ่มรนุแรงขึน้ สมาชกิจะแสดงพฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนออกไปจากแนวปฏบิตัขิองกลุ่มยอ่ยไมไ่ด้  

 4. แนวคดิของมอสคา (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 33; อา้งองิจาก Mosca. 1939: 3) 

เชื่อว่า ความขดัแยง้ในสงัคมไมว่่าจะเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรอืระหว่างกลุ่มกบั

กลุม่เป็นของปกตทิีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิและไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดใ้นการดาํรงชวีติในสงัคมแมจ้ะ

สามารถขจดัความขดัแยง้ลงไดบ้า้ง แต่มอสคากเ็หน็วา่ ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งทาํ เช่นนัน้ เพราะ

ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีจ่ะขาดไมไ่ด ้ในการสรา้งความกา้วหน้า ความเป็นระเบยีบของสงัคมและ

เสรภีาพทางการเมอืง 

 5. แนวคดิของลอ็ควูด้ (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2538: 56-60; อา้งองิจาก Lockwood. n.d.) 

วจิารณ์การขดัแยง้วา่ เป็นพฤตกิรรมเสยีระเบยีบความเป็นจรงิสิง่เหลา่น้ีเป็นสว่นหน่ึงในชวีติของ

สงัคมมนุษยเ์ท่าๆ กนั มกีลไกบางอยา่งในสงัคมทีท่าํใหเ้กดิการขดัแยง้เกดิขึน้อยา่ง  

หลกีเลีย่งไมพ่น้ เช่น 

  5.1 การทีบุ่คคลมอีาํนาจไมเ่ท่ากนั ทาํใหค้นมอีาํนาจมากถอืโอกาสเอารดัเอาเปรยีบผูม้ ี

อาํนาจน้อย ทาํใหเ้ป็นแหลง่ทีม่าของความตงึเครยีด และการขดัแยง้ในสงัคม 

  5.2 การทีส่งัคมมกัมขีองหายากอยูอ่ยา่งจาํกดั เป็นเหตุใหต้อ้งมกีารต่อสูด้ ิน้รน เพือ่ให้

ไดส้่วนแบ่งจากของทีม่อียูจ่าํกดันัน้ 

  5.3 ในสงัคมมกัมกีลุ่มต่างๆ ทีม่เีป้าหมายไมเ่หมอืนกนักลุ่มเหล่านัน้จงึตอ้งแขง่ขนัช่วงชงิ

กนับรรลเุป้าหมายนัน้อนัเป็นเหตุใหต้อ้งมกีารกระทบกระทัง่ระหวา่งกลุม่ได้  
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 6. ทฤษฎกีารขดัแยง้ของ ดาหเ์รนดอรฟ์ ดงัน้ี (สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2538: 56; อา้งองิจาก 

Dahrendorp. n.d.)  

  6.1 การขดัแยง้มโีอกาสเกดิขึน้ได ้หากสมาชกิของกลุ่มรูแ้น่ว่าผลประโยชน์ของตน     

คอือะไร และสามารถรวมตวักนัเป็นกลุม่กอ้นเพือ่มุง่ผลประโยชน์นัน้ 

  6.2 ความขดัแยง้จะเขม้ขน้หากเงือ่นไขทางเทคนิค เงือ่นไขทางการเมอืง และเงือ่นไข

ทางสงัคมในการรวมกลุม่ขดัแยง้อาํนวยให้ 

  6.3 ความขดัแยง้จะมคีวามเขม้ขน้ หากการสบัเปลีย่นโยกยา้ยบุคคลไปมาระหวา่งกลุม่

ผูม้อีาํนาจ กบักลุม่ผูไ้มม่อีาํนาจเป็นไปไดโ้ดยยาก 

  6.4 ความขดัแยง้จะรนุแรงหากเงือ่นไขการรวมกลุม่คนดา้นเทคนิคดา้นการเมอืงและ

ดา้นสงัคมไมอ่าํนวยหรอือาํนวยใหท้าํไดน้้อย 

  6.5 ความขดัแยง้รนุแรงหากมีการเสยีประโยชน์ในการแบ่งรางวลัสบืเน่ืองมาจากการ

เปลีย่นเกณฑต์ายตวัไปเป็นเกณฑเ์ชงิเปรยีบเทยีบ 

  6.6 ความขดัแยง้จะรนุแรงถา้กลุ่มขดัแยง้ไมส่ามารถจะสรา้งขอ้ตกลงเพื่อควบคุมการ

ขดัแยง้ระหวา่งกนัขึน้มาได้ 

  6.7 ความขดัแยง้ทีเ่ขม้ขน้จะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง  และการจดั

องคก์ารใหมข่ึน้มากในองคก์ารสงัคมแหง่การขดัแยง้นัน้ 

  6.8 ความขดัแยง้ทีร่นุแรงจะก่อใหเ้กดิอนัตราการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งและการจดั

ระเบยีบใหมใ่นองคก์ารสงัคมทีเ่กดิการขดัแยง้นัน้อยา่งสงู 

 สรปุไดว้่า  จากแนวคดิของนกัทฤษฏ ีในเรือ่งความขดัแยง้นัน้ ความขดัแยง้เป็นสิง่ที่

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้สามารถเกดิขึน้ไดทุ้กที ่ความขดัแยง้เกดิจากความแตกแยกของบุคคลสองฝา่ยทีม่ ี

อาํนาจไมเ่ท่ากนั เมือ่เกดิการใชอ้าํนาจขึน้ เกดิการแขง่ขนั แยง่ชงิ แสวงหาความตอ้งการ และ  

ผลประโยชน์ ซึง่อาจจะมอียูจ่าํกดั ความขดัแยง้นัน้ อาจทาํใหเ้กดิความรนุแรงในองคก์รขึน้ได ้  

เกดิความเสยีหายและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาองคก์ร แต่อกีมมุหน่ึงในความขดัแยง้กส็ามารถ

นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมได ้ในทางบวกและสรา้งสรรค ์เช่น ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิการ

พฒันาองคก์ารเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง จดัระเบยีบองคก์รใหม ่เกดิความสามคัคกีลมเกลยีวภายใน

กลุ่มขึน้ได ้ 

 

 2.3 ประเภท และลกัษณะของความขดัแย้ง      

 ประเภทความขดัแย้ง 

 ผูท้ีศ่กึษาเรือ่งความขดัแยง้ไดจ้าํแนกประเภทของความขดัแยง้ไวห้ลากหลายขึน้อยูก่ ับว่า

ผูท้ีศ่กึษาจะยดึอะไรเป็นหลกัในการจาํแนก เป็นตน้วา่ 

 เกทเซล และคณะ (Getzels; others. 1968: 216) มององคป์ระกอบการเป็นระบบสงัคม 

จงึแบ่งความขดัแยง้ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 1. ความขดัแยง้ในบทบาท 

 2. ความขดัแยง้ระหวา่งความคาดหวงัของบทบาทและความตอ้งการสว่นบุคคล 

 3. ระหวา่งคา่นิยมกบัความคาดหวงัของสถาบนั 

 ฟิชเชอร ์(Fisher. 1969: 230) แบ่งประเภทของความขดัแยง้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลดา้นอารมณ์ 

 2. ความขดัแยง้ในดา้นเน้ือหาสาระ 

 สวงิเกลิ (Swingle. 1976: 42) แบ่งความขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ความขดัแยง้ในเป้าหมายสดุทา้ย 

 2. ความขดัแยง้ในดา้นวธิกีาร 

 สมธิ และคณะ (Smith; ohers. 1981: 277) แบ่งประเภทความขดัแยง้โดยมองทีผ่ลงาน

ของความขดัแยง้ในองคก์ารเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ความขดัแยง้ในเชงิสรา้งสรรค ์หรอืความขดัแยง้ทีท่าํหน้าทีต่ามปกต ิเช่น ความขดัแยง้

ทีส่นบัสนุนจดุหมายและการปฏบิตังิานขององคก์าร  

 2. ความขดัแยง้ในดา้นทาํลายหรอืไมท่าํหน้าทีต่ามปกต ิเช่น ความขดัแยง้ทีเ่ป็นอุปสรรค

ต่อการทาํงาน 

 ลเูธนส ์(Luthans. 1981: 380-381) กล่าวถงึความขดัแยง้ในองคก์ารแบบดัง้เดมิซึง่เป็น 

ความขดัแยง้ตามโครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ความขดัแยง้ตามสายการบงัคบับญัชา (Hierarchical Conflict) เป็นความขดัแยง้ที่

เกดิขึน้หลายระดบั เช่น ระหวา่งผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตัหิรอืระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 2. ความขดัแยง้ทีเ่กีย่วกบักระบวนหน้าที ่(Functional Conflict) เกดิขึน้ระหวา่งหน่วยงาน

ยอ่ยหรอืกลุ่มผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ เช่น ฝา่ยผลติกบัฝา่ยขาย 

 3. ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหลกัและหน่วยงานยอ่ย (Line and Staff Conflict) 

 4. ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารตามแบบและองคก์ารนอกแบบ (Formal Informal Conflict) 

นกัการศกึษาไทย จาํแนกความขดัแยง้เป็นประเภทต่าง ๆ ดว้ยกนั เช่น 

     สโลคมั จเูนียร ์และวดูแมน (กาํจดั คงหนู. 2537: 16; อา้งองิจาก สโลคมั จเูนียร;์ และ 

วดูแมน. 1989: 450) ไดก้ล่าวถงึประเภทของความขดัแยง้ไวว้่าประเภทของความขดัแยง้ แบ่งออก 

เป็น 5 แบบ คอื 

 1. ความขดัแยง้ภายในบุคคล หมายถงึ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เมือ่บุคคลตอ้งตดัสนิใจเลอืก

กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากสิง่ทีต่อ้งกรหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดยีวกนั 

 2. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล หมายถงึ สภาพการณ์ทีบุ่คคลทัง้สองฝา่ยมคีวามเหน็หรอื

ความเชือ่ไมต่รงกนัและยงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุทิีส่อดคลอ้งกนัได้ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คอื 
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   2.1 ความขดัแยง้ประเภทไดเ้สยี สิง่ทีฝ่า่ยชนะไดร้บัยอ่มมคีา่เท่ากบัทีฝ่า่ยแพ ้สญูเสยี

หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงไวว้่า ผลรวมของทัง้สองฝา่ยมคีา่เป็นศนูย์ เป็นแบบความขดัแยง้ทีแ่ขง่ขนัเอา

แพช้นะกนัอยา่งแทจ้รงิ 

   2.2 ความขดัแยง้ประเภทต่างฝา่ยต่างไดใ้นลกัษณะการต่อรอง มตีวักระตุน้ ทัง้การ

รว่มมอืและการแขง่ขนัเขา้ไปเกีย่วขอ้ง คูข่ดัแยง้พยายามเอาประโยชน์ไดม้ากทีส่ดุ 

      3. ความขดัแยง้ภายในกลุม่ หมายถงึ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างสมาชกิของกลุ่มใน

องคก์าร ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื ลกัษณะทีห่น่ึง เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความคาดหวงั

ต่าง ๆ ทีม่ต่ีอคน ๆ เดยีวทีต่อ้งแสดงหลายบทบาท ลกัษณะทีส่อง เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้กรณี

คนหน่ึงตอ้งปฏบิตัต่ิอผูม้อีาํนาจเหนือตนสองคนขึน้ไป ในขณะเดยีวกนัเรยีกว่า ความขดัแยง้ใน

อาํนาจลกัษณะทีส่ามเป็นความขดัแยง้ทีเ่ป็นผลมาจากการมคีวามคดิเหน็ เป้าหมาย วธิกีาร หรอื

ค่านิยมไมส่อดคลอ้งกนัระหว่างสมาชกิของกลุ่มเรยีกว่า ความขดัแยง้ในประเดน็ 

 4. ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างกลุ่มในองคก์ารซึง่จะมี  

3 ลกัษณะ คอื ลกัษณะทีห่น่ึง เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิาน เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย

ของหน่วยงานหน่ึง ไปกดีกัน้ไมใ่หอ้กีหน่วยงานหน่ึงบรรลเุป้าหมาย หรอืการทีห่น่วยงานยอ่ยตอ้ง

แขง่กนัเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย เรยีกว่า เป็นความขดัแยง้ในหน้าที่ ลกัษณะทีส่องเน่ืองจากองคก์าร

แบ่งออกเป็นระดบัชัน้ตามสายงาน จงึมกีารดิน้รนแขง่ขนัเพือ่เอารางวลัหรอืประโยชน์จากองคก์าร  

จงึเป็นความขดัแยง้ระหวา่งระดบัชัน้ ลกัษณะทีส่าม เป็นความขดัแยง้ในการปฏบิตังิานระหวา่งสาย

การบงัคบับญัชา ซึง่อาํนาจสัง่การโดยตรงต่อผูป้ฏบิตังิานกบัสายอาํนวยการ  ซึง่ทาํหน้าทีช่่วยให้

คาํปรกึษาแนะนําทางดา้นวชิาการ ซึง่มกัมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้อยูเ่สมอระหว่างผูป้ฏบิตังิานในสองกลุ่มน้ี 

 5. ความขดัแยง้ระหว่างองคก์าร เป็นความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งหน่วยงานทีม่ภีารกจิ

เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั แต่เป้าหมาย นโยบาย วธิกีารและผลประโยชน์ไมส่อดคลอ้งกนัจงึทาํใหเ้กดิ

ความขดัแยง้กนัขึน้ 

 สมยศ นาวกีาร (2536: 306) ไดก้ล่าวถงึความขดัแยง้ระหว่างองคก์ารว่าความขดัแยง้

ระหวา่งองคก์าร ไดถ้กูพจิารณาวา่เป็นแบบของความขดัแยง้ทีต่อ้งการสาํหรบัระบบเศรษฐกจิของ

เราอยา่งน้อยทีส่ดุ ถา้หากวา่ความขดัแยง้ถกูจาํกดัอยูท่ีก่ารแขง่ขนัทางเศรษฐกจิแลว้ความขดัแยง้

ดงักลา่วน้ีไดร้บัการยอมรบัวา่ น่าจะนําไปสูก่ารพฒันามากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่สงวนศริพิร  

พงศศ์รโีรจน์ (2537: 122) ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ออกไดด้งัน้ี 

 1. ความขดัแยง้ภายในบุคคล คอื สภาพความคบัขอ้งใจทีเ่กดิขึน้กบับุคคลเมือ่รูส้กึยุง่ยาก

ในการตดัสนิใจ หรอืวนิิจฉยัสัง่การ 

 2. ความขดัแยง้ภายในองคก์ารคอื สภาพการณ์ทีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลในองคก์ารเดยีวกนั

ไมส่ามารถยตุเิงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัและปรองดองกนัได้ 

 3. ความขดัแยง้ระหว่างองคก์าร คอื สภาพการณ์ทีอ่งคก์ารยอ่ยในองคก์ารใหญ่ ซึง่มี

ภารกจิเกีย่วขอ้งกนั มปีฏสิมัพนัธท์ีเ่ป็นปฏปิกัษต์่อกนั 
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 เสน่ห ์โสมนสั (2538: 25) กล่าวถงึความขดัแยง้ไว ้2 ลกัษณะ คอื 

 1. ระหว่างบุคคล หมายถงึ สภาพการณ์ทีบุ่คคลทัง้สองฝา่ยมคีวามเหน็ความเชือ่ไมต่รงกนั 

และยงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุทิีส่อดคลอ้งกนัได ้ซึง่แบ่งเป็นสองประเภท คอื ประเภททีห่น่ึงความขดัแยง้

ประเภทไดเ้สยี ความขดัแยง้แบบน้ี สิง่ทีผู่ไ้ดร้บัยอ่มมคีา่เท่ากบัฝา่ยทีแ่พส้ญูเสยี เป็นความขดัแยง้ที่

แขง่ขนัเอาแพเ้อาชนะกนัอยา่งแทจ้รงิ ประเภททีส่องความขดัแยง้ประเภทต่างฝา่ยต่างได้ เป็นความ

ขดัแยง้ทีม่ลีกัษณะต่างฝา่ยต่างกไ็ด ้ในลกัษณะการต่อรองมตีวักระตุน้ ทัง้การรว่มมอืและ การแขง่ขนั

เขา้ไปเกีย่วขอ้ง คูข่ดัแยง้พยายามจะเอาประโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ  

 2. ระหว่างกลุ่ม หมายถงึ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มในองคก์ารซึง่จะมสีามลกัษณะ คอื 

ลกัษณะทีห่น่ึง เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของหน่วยงานหน่ึง

ไปกดีกนัไมใ่หอ้กีหน่วยงานหน่ึงบรรลเุป้าหมาย  หรอืการทีห่น่วยงานยอ่ยตอ้งแขง่ขนักนัเพือ่ให้

บรรลเุป้าหมาย  เรยีกวา่เป็นความขดัแยง้ในหน้าที่  ลกัษณะทีส่อง  เป็นความขดัแยง้ เน่ืองจาก

องคก์ารแบ่งออกเป็นระดบัชัน้ตามสายงานจงึมกีารดิน้รนแขง่ขนั  เพือ่เอารางวลั หรอืผลประโยชน์

จากองคก์ารจงึเป็นความขดัแยง้ระหวา่งระดบัชัน้ ลกัษณะทีส่าม เป็นความขดัแยง้ในการปฏบิตังิาน

ระหวา่งสายบงัคบับญัชา ซึง่มอีาํนาจสัง่การโดยตรงต่อผูป้ฏบิตังิานกบัสายอาํนวยการ  ซึง่ทาํหน้าที่

ช่วยใหค้าํปรกึษาแนะนําทางดา้นวชิาการซึง่มกัมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้อยูเ่สมอระหวา่งผูป้ฏบิตังิานใน

สองกลุ่มน้ี 

 ชา้งฉตัร  (2541: 267) ไดก้ลา่วถงึความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารวา่เป็นความขดัแยง้  

ทีส่รา้งสรรคซ์ึง่จะก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัระหวา่งองคก์ารทาํใหก้ารพฒันาในดา้นต่างๆ  ทัง้ทางดา้น

เทคโนโลยกีารบรหิาร การบรกิาร การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และมปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ ลกัษณะของความขดัแยง้ มดีงัน้ี 

         1.  ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล (Intrapersonal Conflict) ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล

เกดิขึน้เน่ืองจากความไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย หรอืความไมแ่น่ใจในการกระทาํของตนเอง วา่มี

ความสามารถเพยีงพอหรอืไม ่หรอืเกดิสบัสนวา้วุน่ในสถานการณ์นัน้ จนไมส่ามารถตดัสนิใจความ

ขดัแยง้ภายในตวับุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คอื 

   1.1 ความขดัแยง้ทีเ่กดิเน่ืองจากบุคคลตอ้งเลอืกทาํสิง่ใดในระหว่างตวัเลอืกทีม่มีากกว่า 

1 ตวั และทุกตวัเลอืกเป็นสิง่ทีจ่ะใหผ้ลบวก (Approach-approach conflict) เช่น การตดัสนิใจเลอืก

ทาํงานหน่ึงในสองงาน ซึง่ทัง้สองงานต่างใหผ้ลประโยชน์ และน่าสนใจเท่ากนั (รกัพีเ่สยีดายน้อง) 

  1.2 ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากจะตอ้งเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหน่ึง จากทางเลอืก

สองทางหรอืมากกวา่ขึน้ไป (Avoidance-avoidance conflict) ซึง่ทางเลอืกต่างๆ เหลา่นัน้ต่างกไ็มใ่ห้

ในสิง่ทีพ่งึพอใจ เช่น จะเลอืกว่าตอ้งอยูค่อนโนมเินียมในเมอืง (ซึง่ไมพ่งึพอใจ) หรอืมบีา้นเน้ือทีพ่อ

สมความอยูน่อกเมอืง แต่ตอ้งขบัรถจากบา้นทีอ่ยูน่อกเมอืงเขา้มาทาํงานในตวัเมอืงซึง่กไ็มพ่อใจ 

(หนีเสอืปะจระเข)้ 
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  1.3 ความขดัแยง้ทีเ่กดิเน่ืองจากจะตอ้งเลอืกทาํในสิง่ใดผลทีจ่ะไดร้บัจะเป็นผลทางบวก 

และผลทางลบ (Approach-avoidance conflict) เช่น จะเลอืกทาํงานในตาํแหน่งทีด่แีต่ทีท่าํงานตัง้อยู่

ในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือทีจ่าํเป็นตอ้งยา้ยทีอ่ยูแ่ละไมม่โีรงเรยีนทีด่สีาํหรบับุตรและธดิา 

เป็นตน้ 

 2.  ความขดัแยง้ภายระหวา่งบุคคล (Interpersonal Conflict) หมายถงึ ความขดัแยง้ ทีเ่กดิขึน้

ระหวา่ง บุคคลเน่ืองจากความไมเ่หน็ดว้ยในเรือ่งต่าง ๆ การกระทาํหรอืจดุประสงคค์วามขดัแยง้

ระหวา่งบุคคลในดา้นการรบัรูพ้ ืน้ฐานการศกึษาและครอบครวัตลอดจนบทบาทและสถานภาพ  

(การยอมรบัและไมย่อมรบัซึง่กนัและกนั) ความขดัแยง้ชนิดน้ีจะเป็นสิง่สกดักัน้บุคคลไมใ่หม้กีาร

ตดิต่อกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3.  ความขดัแยง้ภายในกลุม่ (Intergroup Conflict) หมายถงึความขดัแยง้ของสมาชกิ

ภายในกลุม่ทีเ่กดิจากความไมเ่หน็ดว้ยเน่ืองจากแนวความคดิต่างกนัซึง่อาจเรยีกไดว้า่เป็น  

(Substantive conflict) ซึง่ผลของความขดัแยง้แบบน้ีจะช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารทีด่ี

ขึน้ และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ สว่นความขดัแยง้ทีอ่ยูบ่นรากฐานของการตอบสนองทาง  

อารมณ์ต่อสถานการณ์นัน้ ๆ เรยีกวา่ Affective conflict ซึง่ความขดัแยง้แบบน้ีเป็นผลเน่ืองจาก 

มบุีคลกิ Style ทีไ่มเ่ขา้กนั  

   4.  ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) หมายถงึความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

กลุ่ม เช่น ความขดัแยง้ของแผนกบญัช ีและแผนกวจิยั กลุ่มสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการ

ประนีประนอมกลุม่แรงงานสมัพนัธ ์ถา้ปรากฏวา่ไมส่ามารถตกลงแกป้ญัหาไดค้วามขดัแยง้ชนิดน้ี

มกัจะนําไปสู่การแขง่ขนัและเกดิผลในแงข่องการชนะแพ้ 

 5.  ความขดัแยง้ในองคก์าร (Intra Organizational Conflict) ความขดัแยง้ภายในองคก์าร

แยกได ้4 ชนิด 

  5.1 ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างหวัหน้าและลกูน้อง (Vertical Conflict) ซึง่เป็นความ

ขดัแยง้ในดา้นวธิกีาร 

  5.2 ความขดัแยง้ระหวา่งแผนกในระดบัเดยีวกนัหรอื ผูบ้รหิารในระดบัเดยีวกนั

(Horizontal Conflict) เช่น การชงิทรพัยากรในองคก์าร คน เครือ่งมอืเครือ่งใช ้อุปกรณ์ สถานที่ 

  5.3 ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างผูป้ฏิบตังิานประจาํ และกลุม่ทีท่าํงานในลกัษณะ 

สายงาน และทมีงาน (Line Staff Conflict) 

  5.4 ความขดัแยง้ทางบทบาท (Role Conflict) เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการกาํหนด

บทบาททีไ่มช่ดัเจน หรอืไมม่กีารกาํหนดบทบาท หรอืไมร่บัรูบ้ทบาท ทาํใหเ้กดิความไม่ เขา้ใจและ

ทาํงายความสมัพนัธ ์พอ่แม ่พีน้่อง งานในสาํนกังาน ฯลฯ เป็นตน้ ควรม ีOrganization Chart ให้

ชดัเจนมฉิะนัน้จะเกีย่งกนัทาํ หรอืแยง่กนัทาํ 
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 6.  ความขดัแยง้ระหว่างองคก์าร (Inter Organization Conflict) เป็นความขดัแยง้ระหวา่ง

องคก์ารทีต่อ้งใชท้รพัยากรรว่มกนั หรอืลกูคา้กลุม่เดยีวกนั มกีารแขง่ขนักนัหรอืความสมัพนัธว์า่จะ

เกดิปฏสิมัพนัธใ์นแงใ่ด ถา้มกีารขดัแยง้สงูจะมผีลต่อความพยายามขององคก์ารทีจ่ะเขา้ควบคมุ

แหลง่ทรพัยากร รกัษาสมดลุยข์องสว่นแบ่ง ตลาดมกีารพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหา และอาจมกีารตดิต่อ

เจรจากบัองคก์ารนัน้ ๆ เพือ่แกไ้ขความขดัแยง้ รวมทุน และเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั  

 วนัชยั วฒันศพัท ์(2545: 10-15; อา้งองิจาก Moore. 1986) ไดแ้บ่งชนิดของความขดัแยง้

ออกเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1.  ความขดัแยง้ดา้นขอ้มลู (Data Conflict) เป็นปญัหาพืน้ฐานของความขดัแยง้ อาจจะ

จากขอ้มลูน้อยไป การแปลผลผดิพลาด การวเิคราะหอ์อกมาดว้ยความเหน็ต่างกนั หรอืแมแ้ต่ขอ้มลู

มากไปบางครัง้กเ็ป็นปญัหาความแตกต่างในการรบัรูข้อ้มลู (Perception) บางครัง้กเ็ป็นปญัหา

ขดัแยง้กนัได้ 

 2. ความขดัแยง้จากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแยง่ชงิผลประโยชน์

ในสิง่ทีด่เูหมอืนมหีรอืมไีมเ่พยีงพอเป็นเรือ่งของทัง้ตวัเน้ือหา กระบวนการ และจติวทิยา (เช่น 

ยตุธิรรมไหม) 

 3.  ความขดัแยง้ดา้นโครงสรา้ง (Structural Conflict) เป็นเรือ่งของอาํนาจ แยง่ชงิอาํนาจ 

การใชอ้าํนาจ การกระจายอาํนาจ ปญัหาโครงสรา้งรวมไปถงึ กฎ ระเบยีบ บทบาท ภู มศิาสตร์ 

ระยะเวลาและระบบ 

 4.  ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธ ์(Relationship Conflict) เป็นปญัหาดา้นบุคลกิภาพ 

พฤตกิรรมต่างๆ ในอดตี อารมณ์ทีร่นุแรง ความเขา้ใจผดิ การสือ่สารทีบ่กพรอ่ง 

 5.  ความขดัแยง้ดา้นคา่นิยม (Values Conflict) เป็นปญัหาระบบของความเชือ่ ความแตกต่าง

ในคา่นิยมขนบประเพณ ีประวตั ิการเลีย้งดทูีห่ลอ่หลอมเขาขึน้มา  

 ดงันัน้ สามชนิดแรกคอื ความขดัแยง้ดา้นขอ้มลูขา่วสาร ดา้นผลประโยชน์และดา้น  

ความสมัพนัธ ์มแีนวโน้มจะเจรจาไดง้า่ยกวา่ ความขดัแยง้ทีส่มัพนัธก์บัคา่นิยมและโครงสรา้ง  

 สรปุไดว้า่ ประเภทและลกัษณะของความขดัแยง้ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สามารถทีจ่ะรวมเป็น

รปูแบบหลกัได้  6 รปูแบบทีจ่ะเหน็ไดช้ดัเจน  คอื 1) ความขดัแยง้ภายในบุคคล 2) ความขดัแยง้

ระหว่างบุคคล 3) ความขดัแยง้ภายในกลุม่  4) ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ ม 5) ความขดัแยง้ภายใจ

องคก์ร และ 6) ความขดัแยง้ระหว่างองคก์ร  และมชีนิดลกัษณะความขดัแยง้แบ่งได ้ 5 ชนิด คอื  

1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มลู  2) ความขดัแยง้จากผลประโยชน์  3) ความขดัแยง้ดา้นโครงสรา้ง   

4) ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธ์ และ 5) ความขดัแยง้ดา้นคา่นิยม  

 

 2.4 สาเหตขุองความขดัแย้ง แบ่งไดเ้ป็น สาเหตุความขดัแยง้ของบุคคล สาเหตุความ 

ขดัแยง้ระหว่างบุคคล สาเหตุความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม และสาเหตุความขดัแยง้ระหว่างองคก์าร  
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 สาเหตคุวามขดัแย้งของบคุคล 
       ดยคุ (Duke. 1976) ไดส้รปุแนวคดิของผูท้รงคุณวุฒต่ิางๆ เกีย่วกบัสาเหตุของความขดัแยง้

โดยสรปุว่า สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ไดแ้ก่ 

 1. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการเป็นเจา้ของ การใชแ้ละการกระจายของสนิคา้และ

ทรพัยากรต่างๆ 

 2. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากเกยีรตยิศ ศกัดิศ์ร ีตาํแหน่ง ฐานะ และการสง่เสรมิบุคลกิภาพ 

 3. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการควบคมุหรอืการชีแ้นวทางใหผู้อ้ ื่นปฏบิตั ิรวมถงึการ

ควบคุมเครือ่งมอืต่างๆ ของรฐั 

 4. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากคา่นิยม 

 5. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากบทบาท 

 6. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากวฒันธรรม 

 7. ความขดัแยง้เป็นผลมาจากผูส้นบัสนุนอุดมการณ์ทีต่่างกนัหรอืตรงกนัขา้ม  

 นิวแมน และบรลู (Pneuman; & Bruehl. 1982) ไดแ้บ่งสาเหตุแห่งความขดัแยง้ออกเป็น  

3 กลุ่ม ดงัน้ี 1.องคป์ระกอบดา้นบุคคล 2.ประเดน็ปญัหาของการปฏสิมัพนัธ ์และ 3.สภาพขององคก์ร 

 1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่กดิจากบุคคล หรอืกลุ่มบุคคล 

   1.1 องคป์ระกอบดา้นบุคคล ทีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้  

       องคป์ระกอบดา้นบุคคลในทีน้ี่มุง่พจิารณาทีบุ่คลกิภาพหรอืพฤตกิรรมของบุคคล 

องคป์ระกอบดา้นบุคคล ทีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คอื ภมูหิลงั  

แบบฉบบั การรบัรู ้และความรูส้กึของบุคคล 

   1.1.1 ภมูหิลงั สาเหตุอยา่งหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้กค็อื การทีแ่ต่ละบุคคลมี

ภมูหิลงัทีแ่ตกต่างกนั ภมูหิลงัทีแ่ตกต่างกนั เช่น  

    1) ความแตกต่างทางวฒันธรรม บุคคลทีม่วีฒันธรรมแตกต่างกนัยอ่มปฏบิตัิ

หรอืตดัสนิใจในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั สิง่ทีก่ระทาํไดใ้นวฒันธรรมหน่ึงอาจเป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมใน

อกีวฒันธรรมหน่ึง 

       2) ความแตกต่างทางการศกึษา ระดบัการศกึษาทีไ่ดร้บัและประเภทของ

การศกึษาทีบุ่คคลไดร้บั เป็นสว่นหน่ึงทีก่าํหนดแนวปฏบิตัขิองบุคคล ทาํใหบุ้คคลคดิหรอืเหน็

แตกต่างกนั 

       3) ความแตกต่างในคา่นิยมและความเชือ่ บุคคลทีม่คีา่นิยมและความเชือ่ที่

แตกต่างกนัยอ่มประพฤตแิละปฏบิตัแิตกต่างกนั 

    4) ความแตกต่างทางประสบการณ์ ความขดัแยง้อยา่งหน่ึงทีม่กัเหน็ได้

บ่อยครัง้ คอื ความขดัแยง้ของคนทีม่คีวามรูก้บัคนทีม่ปีระสบการณ์ คนทีม่คีวามรูอ้าจขาดประสบการณ์ 

และคนทีม่ปีระสบการณ์อาจขาดความรูก้ไ็ด้ 
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   1.1.2 แบบฉบบั สาเหตุของความขดัแยง้อกีอยา่งหน่ึง คอื ความแตกต่างของแบบ

ของแต่ละบุคคล มนุษยต่์างกม็กีารกระทาํ พฤตกิรรม และการแสดงออกทีเ่ป็นแบบฉบบัของตนเอง 

แบบฉบบัของบุคคลอาจพจิารณาไดด้งัน้ี 

       1) แบบฉบบัทางจติวทิยา (Psychological Style) คารล์ จงุ (Carl Jung)   

ซึง่เป็นนกัจติวทิยายนืยนัใหเ้หน็วา่แต่ละคนกม็แีบบฉบบัทางจติวทิยาเป็นของตนเอง ไมว่า่จะเป็น

วธิกีารคดิ ความรูส้กึ หรอืประสารทสมัผสั 

       2) แบบฉบบัทางอารมณ์ (Emotional Style) แบบฉบบัของบุคคลแตกต่างกนั

ไปตามแบบฉบบัทางอารมณ์ บางคนของทีจ่ะเป็นมติร ช่วยเหลอืคนอื่น แต่บางคนกช็อบทีจ่ะขม่ขู่

หรอืกา้วรา้วคนอื่น 

       3) แบบฉบบัของการเจรจา (Negotiation Style) แบบฉบบัของการเจรจา

เป็นผลมาจากแบบฉบบัทางอารมณ์ หากบุคคลชอบพนิิจไตรต่รอง มอีารมณ์เยน็ แบบฉบบัของการ

เจรจากเ็ป็นแบบหน่ึง หากเป็นคนอารมณ์รอ้น กา้วรา้ว แบบฉบบัของการเจรจากเ็ป็นอกีแบบหน่ึง 

     4) แบบฉบบัทางภาวะผูนํ้า (Leadership Style) แบบภาวะผูนํ้าอาจจาํแนก

ไดห้ลายวธิ ีเช่น แบ่งเป็นผูนํ้าทีมุ่ง่งาน กบัมุง่คนหรอืมุง่สมัพนัธ ์เป็นตน้ ถา้ผูนํ้าเป็นแบบเดยีวกนั

กบัผูต้าม ปญัหากอ็าจไมเ่กดิ แต่ถา้ผูนํ้าและผูต้ามเป็นคนละแบบกนั ความขดัแยง้ยอ่มเกดิขึน้แน่  

  1.1.3 การรบัรู ้สาเหตุทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของความขดัแยง้กค็อื การรบัรูใ้นการ

กระทาํหรอืในเป้าหมายทีไ่ปดว้ยกนัไมไ่ด ้การรบัรูไ้มเ่หมอืนกนัของบุคคลเป็นผลทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ การรบัรูท้ ีส่่งผลต่อการเกดิความขดัแยง้ แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คอื 

   1) การรบัรูท้ ีบ่ดิเบอืน บุคคลอาจมกีารรบัรูท้ ีบ่ดิเบอืนไปจากสภาพจรงิหรอื

ของจรงิโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนากไ็ด ้หากบุคคลรบัรูแ้ตกต่างไปจากของจรงิกจ็ะส่งผลใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ได ้       

   2) การรบัรูท้ ี่แตกต่างกนั บุคคลทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์เดยีวกนั เหน็เหตุการณ์

เดยีวกนัหรอืมขีอ้มลูเหมอืนกนั อาจตคีวามหมายของสิง่ทีเ่หน็หรอืขอ้มลูทีม่อียูแ่ตกต่างกนักไ็ด ้

ความแตกต่างในการรบัรูช้นิดน้ีมศีกัยภาพทาํใหเ้กดิความขดัแยง้  

  1.1.4 ความรูส้กึ คนเรามคีวามรูส้กึแตกต่างกนั อาจเริม่จากโมโหนิดหน่อยไป

จนถงึเดอืนดาล หรอืจากความวติกกงัวลไปจนถงึความหวาดกลวั การทีค่นมคีวามรูส้กึหลายๆอยา่ง

ปนกนั ทาํใหเ้กดิความสบัสนและจะนําไปสู่ความขดัแยง้ ความรูส้กึของบุคคลจะสงัเกตเหน็ไดเ้มือ่มี

ความขดัแยง้เกดิขึน้ ความรูส้กึของบุคคลส่งผลต่อความไวว้างใจหรอืศรทัธาในคนอื่น และจะสง่ผล

ต่อไปยงัทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล ดงันัน้ จงึเหน็ไดช้ดัเจนว่าสาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้ก็

คอืความรูส้กึของบุคคล 

      2.  ประเดน็ปญัหาของการปฏสิมัพนัธ ์เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่กดิจากกระบวนการ

สื่อสารระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 
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 ปฏสิมัพนัธท์ีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้กค็อื การสือ่สาร(Communication)ทีไ่มด่หีรอืไม่

มคีณุภาพ การสือ่สารทีไ่มด่จีะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทัง้ในแงข่องสาระและเจตนาของขา่วสาร ซึง่

จะทาํใหร้ะดบัของความขดัแยง้เกดิมากยิง่ขึน้ 

 กระบวนการของการสือ่สารประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 3 ส่วน คอื 1) ผูส้ง่ขา่วสาร 2) สือ่ทีใ่ช้

สง่ขา่วสาร 3) ผูร้บัขา่วสาร ความขดัแยง้อาจเกดิจากสว่นประกอบทัง้สามสว่นของกระบวนการ

สือ่สารน้ี ดงัเช่น 

  2.1 ปญัหาจากผูส้ง่ขา่วสาร เช่น 

        ก. สง่ขา่วสารทีไ่มส่มบรูณ์หรอืไมเ่พยีงพอ 

        ข. สง่ขา่วสารทีค่ลมุเครอืหรอืไมช่ดัเจน 

        ค. เขา้ใจความหมายของขา่วสารทีจ่ะสง่อยา่งไมถ่กูตอ้ง 

        ง. เปลีย่นความคดิออกเป็นสือ่เพือ่การสง่ขา่วสารไดไ้มถ่กูตอ้ง และสมบรูณ์ 

เช่นเปลีย่นความคดิออกเป็นภาษาเขยีนหรอืคาํพดูไดไ้มถ่กูตอ้ง 

  2.2 ปญัหาจากสือ่ทีใ่ชส้ง่ขา่วสาร เช่น 

        ก. การบดิเบอืนขอ้มลูโดยไมไ่ดต้ัง้ใจของผูส้่งขา่วสาร ซึง่อาจเกดิจากถอ้ยคาํ

หรอืท่าทางทีใ่ชห้รอืการทาํจนเคยชนิ 

        ข. สือ่ประกอบดว้ยขอ้มลูเกนิความจาํเป็น เช่น ในรายงานเรือ่งหน่ึงซึง่อาจยาว

เพยีง 2 หน้ากพ็อแต่ปรากฏวา่มถีงึ 8 หน้า เป็นตน้ 

        ค. สิง่รบกวนระหวา่งผูส้ง่และผูร้บัขา่วสาร ทาํใหข้อ้เทจ็จรงิบดิเบอืนไป เช่น 

เสยีงดงั การเหน็ไมช่ดั หรอืการใหข้อ้มลูตอ้งผา่นหลายคนหรอืหลายโต๊ะ จงึจะถงึผูร้บัขา่วสาร  

  2.3 ปญัหาจากผูร้บัขา่วสาร เช่น 

        ก. ความสามารถของผูร้บัขา่วสารทีจ่ะแปลความหมายของขอ้มลูจากสือ่เป็น

ความคดิ เป็นตน้วา่ผูร้บัขา่วสารไมเ่ขา้ใจภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารยอ่มจะทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ได้  

        ข.ความเขา้ใจไมต่รงกนัระหวา่งผูร้บัขา่วสารกบัผูส้ง่ขา่วสาร 

 3.  สภาพขององคก์าร เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่ป็นผลของการใชค้น หรอืใชท้รพัยากร

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

          สภาพขององคก์ารทีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้ โดยทัว่ๆ ไปแลว้สภาพขององคก์ารเป็น

เหตุแห่งความขดัแยง้ทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง สภาพขององคก์ารทีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้ เช่น  

           3.1 การมทีรพัยากรทีจ่าํกดั โครงสรา้งขององคก์ารเป็นตวักาํหนดการกระจายทรพัยากร

และกจิกรรม ทรพัยากรในองคก์าร ไดแ้ก่ คน เงนิ วสัดุ ทกัษะ เวลา เป็นตน้ เมือ่บุคคลมคีวาม

ตอ้งการทรพัยากรมากกวา่จาํนวนทรพัยากรทีม่อียู ่จงึตอ้งแขง่ขนักนัเพือ่ทีจ่ะไดท้รพัยากรทีต่อ้งการ 

จงึทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ 
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  3.2 ความคลุมเครอื ความคลุมเครอืขององคก์ารทีเ่ป็นเหตุความขดัแยง้ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

ความคลุมเครอืในโครงสรา้ง และความคลุมเครอืในบทบาท โครงสรา้งขององคก์ารทีค่ลุมเครอืทาํให้

ยากทีจ่ะเขา้ใจไดว้า่ สายบงัคบับญัชาเป็นอยา่งไร ใครทาํหน้าทีอ่ะไร ความคลมุเครอืในบทบาททาํ

ใหไ้มเ่ขา้ใจวา่ใครตอ้งรบัผดิชอบอะไร ผลทีเ่กดิขึน้ทาํใหง้านบางอยา่งมคีนรบัผดิชอบหลายคน  

แต่งานบางอยา่งไมม่ใีครรบัผดิชอบเลย 

  3.3 กฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวด กฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดเป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัความคลุมเครอื 

กฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวด ทาํใหบุ้คคลอดึอดัในการทาํงาน และทาํใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารใชอ้าํนาจเกนิความ

จาํเป็น เช่น คาํสัง่ใหข้า้ราชการมาทาํงานก่อน 8:00 น.เป็นตน้ 

  3.4 การแขง่ขนั ทุกๆ องคก์ารมโีครงสรา้งทีก่่อใหเ้กดิการแขง่ขนัเพื่อทีจ่ะไดร้บัทรพัยากร

ทีม่อียูจ่าํกดั กระบวนการแขง่ขนัเป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิความขดัแยง้  

 จากทีก่ล่าวมาพอจะสรปุไดว้่าสาเหตุสาํคญัของความขดัแยง้โดยทัว่ๆ ไปมาจากคนเราคดิ

ไมเ่หมอืนกนั คนเราทาํไมเ่หมอืนกนั และผลประโยชน์ขดักนั  

       สาเหตขุองความขดัแย้งระหว่างบคุคล 

 นกัวชิาการแหง่สถาบนัอเลกซานเดอร ์แฮมลิตนั (Alexander Hamilton Institute. 1983) 

ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเกดิจากสาเหตุสาํคญั 8 ประการ คอื 

 1. ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 

 2. ความแตกต่างของคา่นิยม 

 3. ความแตกต่างของการรบัรู ้

 4. ความแตกต่างของเป้าหมาย 

 5. การแขง่ขนัเพือ่จะไดท้รพัยากรทีจ่าํกดั 

 6. การพึง่พาอาศยัของบุคคล 

 7. ความกดดนัต่อบทบาท 

 8. ความแตกต่างของสถานภาพ 

 ทรสัต ี (Trusty. 1987) ไดส้รปุสาเหตุสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  

3 ประการ คอื  

 1. การมคีา่นิยมทีแ่ตกต่างกนั 

 2. การทา้ทายต่อความรูส้กึทีว่า่ตนมคีา่หรอืมคีวามสาํคญั 

 3. การคุกคามต่อจดุเด่นหรอื เอกลกัษณ์ของบุคคล 

 เดอ โบโน (De Bono. 1987) เหน็วา่ การทีบุ่คคลมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนัเกดิจากสาเหตุ 

3 ประการ คอื  

 1. เพราะมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ไมเ่หมอืนกนั 

 2. เพราะมคีวามตอ้งการสิง่ต่าง ๆ ไมเ่หมอืนกนั 

 3. เพราะมแีบบของความคดิไมเ่หมอืนกนั 
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 ฟรานซสิ ทรสัต ี(Trusty. 1987) ศาสตราจารยว์ชิาการบรหิารการศกึษาแหง่มหาวทิยาลยั

เทนเนสซทีีเ่มอืงนอกซว์ลิล ์ไดศ้กึษาแนวคดิของผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นความขดัแยง้ และสรปุวา่

สาเหตุสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างบุคคล มดีงัน้ี 

 1. การมคีา่นิยมทีแ่ตกต่างกนั 

 2. การทา้ทายหรอืใหร้า้ยต่อความรูส้กึทีว่า่ตนมคีา่หรอืมคีวามสาํคญั 

 3. การคุมคามต่อปมเด่นหรอืเอกลกัษณ์ของบุคคล 

 สาเหตขุองความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม 

   โดยปกตแิลว้แต่ละบุคคลกม็หีน้าที ่ความรบัผดิชอบ ความสนใจหรอืเป้าหมายแตกต่างกนั

อยูแ่ลว้ การทีบุ่คคลมารวมกนัเป็นกลุม่กจ็ะยิง่ทาํใหก้ลุม่เหลา่นัน้มคีวามแตกต่างกนัมากยิง่ขึน้  

ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของภาระหน้าท ีเป้าหมายหรอืความสนใจ เมือ่ตอ้งการมาทาํงานรว่มกนัจงึ

ก่อใหเ้กดิการกระทบกระทัง่ถงึตัง้แต่ปญัหาเลก็ ๆ ไปจนถงึปญัหาใหญ่โต อนันําไปสู่ความขดัแยง้

ระหว่างกลุ่มในทีสุ่ด 

 วอลตนั และ ดทัตนั (Walton; & Duttum. 1969: 73-74) กล่าวถงึ สาเหตุหรอืแหล่งทีม่า

ของความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มไว ้4 ประการ คอื  

 1. ความตอ้งการทรพัยากรที่มจีาํกดั 

 2. ความแตกต่างของเป้าหมายระหว่างแผนกขององคก์าร 

 3. การขึน้ต่อกนัของงานในองคก์าร 

 4. ความแตกต่างระหวา่งคา่นิยมหรอืการรบัรูร้ะหวา่งแผนกงาน  

 จงุ และแมกกนิสนั (Chung; & Magginson. 1981: 255-259) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสาเหตุ

สาํคญั 6 ประการทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม ไดแ้ก่  

 1. ความแตกต่างในเป้าหมายของกลุม่ 

 2. ภารกจิทีต่อ้งพึง่พาอาศยักนั 

 3. ความแตกต่างในสิง่แวดลอ้มของการทาํงาน 

 4. การแขง่ขนัเพือ่จะไดท้รพัยากรทีม่จีาํกดั 

 5. ระบบการแขง่ขนัเพือ่จะไดร้บัรางวลั 

 6. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเป็นการสว่นตวั 

 สาเหตขุองความขดัแย้งระหว่างองคก์ร 

 หากพจิารณาการปฏบิตังิานของบุคคลในหน่วยงานจะเหน็ไดว้า่ ความขดัแยง้มกัเกดิขึน้

เสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลซึง่มกัพบแทบทุกหน่วยงาน และเป็นสิง่ทีส่รา้ง

ปญัหาใหก้บัหน่วยงานเป็นอยา่งยิง่ ตามปกตแิลว้ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลอาจเป็นการขดัแยง้

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยกนัเอง ความขดัแยง้ดงักล่าว ยอ่มนํามาซึง่ความขบัขอ้งใจ ทาํใหเ้กดิอารมณ์หงดุหงดิขุน่มวั  
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บัน่ทอนสขุภาพจติของแต่ละฝา่ย สง่ผลใหบ้รรยากาศของหน่วยงานเป็นไปดว้ยความอดึอดั  

บุคลากรขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่เกดิจากการไมเ่ขา้ใจกนั  

ในการปฏสิมัพนัธ ์ทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งงานและเรือ่งสว่นตวั  

 โฮวารด์ (Howard. n.d.) กลา่ววา่ คา่นิยมเป็นสิง่สาํคญัทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ในองคก์าร เกดิจากการแตกต่างกนัในเรือ่งคา่นิยม ผลทีต่ามมา คอื เป็นการยากทีจ่ะตกลงกนัได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งของเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 ชมดิท ์(Schimidt. n.d.) กล่าวถงึสาเหตุความขดัแยง้ไว ้9 ประการ คอื 

 1. ขอ้มลูต่างกนั 

 2. เป้าหมายต่างกนั 

 3. คา่นิยมต่างกนั 

 4. ความเชือ่ต่างกนั 

 5. ความเหน็ ความรู ้ความชาํนาญต่างกนั 

 6. โครงสรา้งขององคก์ารเป็นแบบราชการ 

 7. มกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบับุคลากรและองคก์าร 

 8. การตดิต่อประสานงานจากเบือ้งลา่ง 

 9. พฤตกิรรมของบุคคลอื่นเน่ืองมาจากบุคลกิภาพ ความพอใจ และความสมัพนัธใ์น

องคก์ารเดยีวกนั 

 ไมล ์(Miles. 1980: 115) แสดงใหเ้หน็ว่าองคป์ระกอบทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในองคก์าร

ม ี7 ประการ คอื 

 1. การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัในหน้าทีก่ารงาน 

 2. ความไมค่งเสน้คงวาทางสถานะ 

 3. ความคลมุเครอืทางดา้นอาํนาจหน้าทีต่ามกฎหมาย  

 4. อุปสรรคในการตดิต่อสือ่สาร 

 5. การพึง่พาทรพัยากรรว่มกนั 

 6. ความแตกต่างในเกณฑก์ารปฏบิตังิานและระบบการใหร้างวลั 

 7. ทกัษะความสามารถและคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ ในความขดัแยง้ยอ่มมสีาเหตุทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นทุกสงัคม และยากแก่การหลกีเลีย่ง สามารถแบ่งสาเหตุ ความขดัแยง้

ได ้คอื สาเหตุความขดัแยง้ของบุคคล สาเหตุความขดัแยง้ระหว่างบุคคล สาเหตุความขดัแยง้

ระหว่างกลุ่ม และสาเหตุความขดัแยง้ระหว่างองคก์าร อาจกลา่วไดว้า่ เป็นเพราะแต่ละคนมภีมูหิลงั 

วฒันธรรม คา่นิยม ความเชือ่ แบบฉบบั การรบัรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีแ่ตกต่างกนั สิง่เหลา่น้ี

เป็นผลทีท่าํใหแ้ต่ละมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัออกไป สาเหตุความขดัแยง้ในแบบต่างๆ น้ีเป็น

ชนวนทาํใหอ้งคก์ารหรอืหน่วยงาน เกดิความขดัแยง้ขึน้ได้ 
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 2.5 ผลดี และผลเสีย ของความขดัแย้ง  

 ความขดัแยง้นัน้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความสรา้งสรรคแ์ละการทาํลาย 

ซึง่คณะผูว้จิยัไดร้วบรวมเกีย่วกบัการผลดแีละผลเสยีของความขดัแยง้ไวด้งัน้ี 

 ผลดีของความขดัแย้ง 

 จงุ และเมกกนิสนั (นิเทศ บวัตูม. 2537: 24; อา้งองิจาก จงุ และเมกกนิสนั. 1981) ได้

เสนอผลในทางบวกหรอืทางดขีองความขดัแยง้ทีม่ต่ีอองคก์ารไวด้งัน้ี 

 1. ทาํใหป้ระเดน็ปญัหาแจม่ชดัขึน้ 

 2. กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหม ่ๆ ในการปฏบิตังิาน  

 3. เกดิความเป็นปึกแผน่ภายในกลุม่ขึน้ 

 4. ช่วยใหม้กีารระบายความรูส้กึอยา่งเตม็ที ่

 5. ช่วยทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่ดขีึน้ (เมือ่ไดแ้กป้ญัหาแลว้) 

 โอเว่นส ์(ช่วงชยั ดรหมัน่. 2547:  20-21; อา้งองิจาก Owens. 1991) ไดส้รปุ ผลดขีอง 

ความขดัแยง้ ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ป้องกนัการหยดุอยูก่บัทีข่องการปฏบิตังิาน 

 2. กระตุน้ใหเ้กดิการอยากรู ้อยากเหน็และการเปลีย่นแปลง 

 3. มุง่ขจดัปญัหาโดยแสวงหาแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน 

 4. ช่วยสรา้งเอกลกัษณ์ของกลุ่มและบุคคล 

 5. ความขดัแยง้ภายนอก กระตุน้ใหเ้กดิความสามคัคภีายใน 

 6. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ 

 7. เป็นการกระตุน้ใหม้นุษยแ์สวงหาแนวทางใหม่ สาํรวจความคดิเหน็วา่ดหีรอืเลวอยา่งไร 

 8. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิความถ่วงดลุอาํนาจและรกัษาอาํนาจนัน้ไว้ 

 9. ช่วยใหก้ารจดัสรรทรพัยากรใหเ้ป็นประโยชน์แก่สว่นรวมมากทีส่ดุและหน่วยงานทาํงาน

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 160-161) ไดส้รปุความขดัแยง้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี 

รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความสรา้งสรรคแ์ละการทาํลาย ในดา้นผลดขีองความขดัแยง้ คอื 

 1. ป้องกนัการหยดุอยูก่บัที่ เป็นแนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป   

 2. ความขดัแยง้ทาํใหค้นเราแสวงหาแนวคดิใหม่ และมุง่ขจดัปญัหาเลื่อนลอย รวมทัง้การ

แสวงหาแนวคดิทีเ่หมาะสมและแสวงหาแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน 

 3. เป็นการบงัคบัทาํใหค้นเราสาํรวจตรวจสอบความคดิเหน็ของตนเองอกีครัง้หน่ึง วา่ดเีลว

เหมาะสมเพยีงใด ในการเอาชนะอกีฝา่ยหน่ึง ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้สว่นหน่ึง ยอ่มเป็นผลดต่ีอองคก์าร 

 4. ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ 

 5. เป็นการตรวจสอบความสามารถของตนอยูเ่สมอ 

 6. ความขดัแยง้ภายนอกจะช่วยกระตุน้ใหม้คีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนัภายในองคก์าร  
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 สเุทพ พงศศ์รวีฒัน์ (2544: 229) ไดก้ล่าวถงึผลดขีองความขดัแยง้ทีจ่ะทาํใหผ้ลงานของ

บุคคล ของกลุ่ม และขององคก์ารดขีึน้ ดงัน้ีคอื ทาํใหค้วามขดัแยง้ทีถู่กมองขา้มหรอืถูกละเลยไดร้บั

การสนใจนํามาพจิารณามากขึน้ ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจใหค้นทัง้สองฝา่ยรู ้และเขา้ใจจดุยนืของกนัและกนั

ไดม้ากขึน้  กระตุน้ใหเ้กดิแนวคดิและแนวทางใหม่  ๆ ซึง่จะนําไปสู่การเกดิสิง่ใหม่  ๆ และการ  

เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ช่วยใหก้ารตดัสนิใจดขีึน้ กล่าวคอืเมือ่ผูต้ดัสนิใจรบัขอ้มลูทีม่มีมุมองแตกต่าง 

ไปจากตน ซึง่อาจขดัแยง้กนั แต่การมขีอ้มลูทีห่ลากหลายครอบคลมุมากขึน้ ยอ่มช่วยใหก้ารตดัสนิใจดี

ขึน้กวา่เดมิ ทัง้น้ีเพราะความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิความจาํเป็นตอ้งพสิจูน์สมมตฐิาน และความเชือ่ของ

แต่ละฝา่ย ตอ้งเผชญิกบัความคดิใหม ่ๆ และตอ้งพจิารณาในการปรบัจดุยนืใหมข่องตน ความขดัแยง้

ส่งเสรมิใหค้นเกดิความภกัดต่ีอกลุ่ม ส่งผลใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะทาํงานของกลุ่มหรอืของหน่วยงานให้

มคีวามสาํเรจ็ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความขดัแยง้เชงิแนวคดิ (Cognitive Conflict) 

ทีแ่ตกต่างกนัยอ่มนํามาสูก่ารเปิดกวา้ง ในการนําแนวคดิเหลา่นัน้มาอภปิรายถกเถยีงอยา่งเตม็ที่ 

ส่งผลใหผู้เ้กีย่วขอ้งเกดิความผกูพนัต่อองคก์ารเพิม่ขึน้ 

   จาํเรญิ วรีะธรรมานนท ์(อมรรตัน์ อคัรเศรษฐสกุล. 2544: 27; อา้งองิจาก จาํเรญิ วรีะธรรมานนท์. 

2539) ไดส้รปุผลดขีองความขดัแยง้ไว้ 8 ประเดน็ ดงัน้ี 

 1. ป้องกนัการหยดุอยูก่บัที่ เหน็แนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

 2. ความขดัแยง้ทาํใหค้นเราแสวงหาแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน เพื่อใหพ้บกบัความจรงิหรอืสิ่ง

ทีถ่กูตอ้ง 

 3. จะมคีวามสามคัคกีนัมากขึน้ภายในองคก์าร ถา้มคีวามขดัแยง้นอกองคก์าร 

 4. ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ 

 5. ก่อใหเ้กดิการถ่วงดลุอาํนาจและรกัษาดลุแหง่อาํนาจนัน้ไว้ 

 6. เป็นการบงัคบัใหม้กีารตรวจสอบขอ้บกพรอ่งในองคก์ารไปในตวัและอาจทาํใหม้กีาร

ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง หรอืสว่นใดสว่นหน่ึงภายในองคก์ารได้ 

 7. เป็นการบงัคบัใหม้นุษยม์องตวัเองว่า ด ีไมด่ ีเหมาะสมอยา่งไรทีจ่ะเอาชนะฝา่ยตรงขา้ม

ได ้ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จะมผีลดต่ีอองคก์าร 

 8. ช่วยสรา้งเอกลกัษณ์ของกลุ่มและบุคคล ทีเ่กดิจากการรวมตวั 

 ผลเสียของความขดัแย้ง 

 โอเว่นส ์ (ช่วงชยั  ดรหมัน่ . 2547: 20-21; อา้งองิจาก  Owens. 1991) ไดส้รปุผลเสยี  

ของความขดัแยง้ไวด้งัต่อไปน้ี 

 1. ถา้ระดบัความขดัแยง้คอ่นขา้งสงูจะทาํใหค้ดิการทาํลายคูแ่ขง่ขนั  

 2. โครงสรา้งของบรรยากาศมคีวามตรงึเครยีดและรนุแรงขึน้ 

 3. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิการสญูเสยีทางทรพัยากรและเวลา 

 4. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึน้ 

 5. ขาดความรเิริม่สรา้งสรรค์ 
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 6. ความขดัแยง้นําไปสู่ความยุง่เหยงิและไรซ้ึง่เสถยีรภาพขององคก์าร 

 7. ขาดการยอมรบัซึง่กนัและกนั ไมเ่คารพซึง่กนัและกนั 

 8. เกดิความขยายตวัของความขดัแยง้ 

 9. ทาํใหอ้งคก์ารขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 จาํเรญิ  วรีะธรรมานนท ์ (อมรรตัน์  อคัรเศรษฐสกุล . 2544: 28; อา้งองิจาก จาํเรญิ   

วรีะธรรมานนท์. 2539) ไดส้รปุผลเสยีของความขดัแยง้ไวว้่าม ี5 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

 1. สญูเสยีกําลงัคน เน่ืองจากคนทาํงานหมดกาํลงัใจ ทอ้แท ้เบื่อหน่าย เกดิความเครยีด

บางคนกย็า้ยหรอืลาออกโดยเฉพาะคนทีม่คีวามขดัแยง้ทางความคดิเกีย่วกบัเป้าหมายขององคก์าร

ก่อใหเ้กดิการขาดกําลงัคน หน่วยงานอ่อนแอ 

 2. สมัพนัธภาพของความเป็นมติรระหวา่งบุคคลลดลง 

 3. บรรยากาศของความเชือ่ถอืและไวว้างใจระหวา่งบุคคลหมดไป และเกดิการทะเลาะ

เบาะแวง้กนัขึน้ได้ 

 4. มแีรงต่อตา้น ทาํใหก้ารทาํงานขาดความรว่มมอืไมส่ามารถทาํงานเป็นทมีไดค้วาม

รว่มมอืรว่มใจกนัหมดไป 

 5. ทาํใหเ้กดิความเครยีด สขุภาพจติเสยี 

 มณี เหมทานนท์ (2542: 81-82) ไดก้ล่าวว่า “ผลเสยีของความขดัแยง้ว่า ความขดัแยง้ 

ทาํใหค้นหมดกาํลงัใจ ทาํใหส้มัพนัธภาพของความเป็นมติรหมดไป และเกดิการทะเลาะบาดหมาง 

ขึน้ได ้ก่อใหเ้กดิแรงตา้นทาํใหก้ารทาํงานขาดความรว่มมอื ไมส่ามารถทาํงานเป็นทมีได้ 

 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 160-161) ไดส้รปุความขดัแยง้มทีัง้ผลด ีและผลเสยี 

รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความสรา้งสรรคแ์ละการทาํลาย ในดา้นผลเสยีของความขดัแยง้ คอื 

 1. คนทาํงานหมดกาํลงัใจ ทอ้แท ้เบื่อหน่ายเกดิความเครยีด บางคนกย็า้ยหรอืลาออก

โดยเฉพาะคนทีม่คีวามขดัแยง้ทางความคดิเกีย่วกบัเป้าหมายขององคก์าร ก่อใหเ้กดิการขาด

กําลงัคน หน่วยงานอ่อนแอ โรงงานอยูไ่มไ่ดเ้พราะผลผลติตํ่าลงได้   

 2. สมัพนัธภาพของความเป็นมติรระหวา่งบุคคลลดลง 

 3. บรรยากาศของความเชือ่ถอืและไวว้างใจระหวา่งบุคคลหมดไป และเกดิการทะเลาะ

เบาะแวง้ขึน้ได้ 

 4. มแีรงต่อตา้นทาํใหก้ารทาํงานขาดความรว่มมอืไมส่ามารถทาํงานเป็นทมีไดค้วามรว่มมอื

รว่มใจกนัหมดไป 

 สเุทพ พงศศ์รวีฒัน์ (2544: 229 - 230) ไดก้ล่าวถงึผลเสยีของความขดัแยง้ทีท่าํใหผ้ลงาน

ของกลุ่มหรอืองคก์ารลดลงดงัน้ี 

 1. ความขดัแยง้ ก่อใหเ้กดิอารมณ์เชงิลบทีเ่ป็นปฏปิกัษต่์อกนัอยา่งรนุแรง ส่งผลใหแ้ต่ละ

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเกดิความเครยีด 
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 2. ความขดัแยง้ ขดัขวาง และทาํลายเสน้ทางสือ่สารระหวา่งบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรอื

แผนกงานทาํใหก้ารประสานงานในการปฏบิตังิานเกดิการชะงกังนั  

 3. ความขดัแยง้ เป็นสิง่ทีท่าํใหค้วามตัง้ใจ และการใชพ้ลงัความพยายามในการทาํงานให้

บรรลเุป้าหมายขององคก์ารของแต่ละคนถดถอยลดลง 

 4. ความขดัแยง้สง่ผลกระทบทาํใหผู้นํ้าตอ้งปรบัเปลีย่นแบบผูนํ้า (Leadership Style) เช่น 

จากผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม  (Participative Style) ไปเป็นแบบเผดจ็การ  (Authoritarian Style) ดว้ย

ความจาํเป็น เป็นตน้ 

 5. ทาํใหแ้ต่ละฝา่ยทีข่ดัแยง้กนัเกดิการเลน่พรรคเลน่พวก เกดิอคต ิลาํเอยีง ขาดความ

ยตุธิรรม และอาจรนุแรงถงึขัน้ใหร้า้ยป้ายสเีพือ่จอ้งทาํลายกนัทุกวถิทีาง  

 จากผลดแีละผลเสยีของความขดัแยง้ทีก่ล่าวขา้งตน้ พอสรปุไดว้่า ความขดัแยง้นัน้มทีัง้

ผลดแีละผลเสยี ซึง่ขึน้อยูก่บัความขดัแยง้นัน้เป็นความขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค์ หรอืความขดัแยง้

ในทางเสือ่ม ถา้เป็นความขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคก์จ็ะทาํใหเ้กดิการพฒันา  สามคัค ีเกดิความคดิ

สรา้งสรรคใ์นการแกป้ญัหา ในทางตรงกนัขา้มถา้เป็นความขดัแยง้ในทางเสือ่มทีม่ลีกัษณะกา้วรา้ว

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความอคติ มุง่แต่ทาํลายลา้งกนัจะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อองคก์าร ขาดความ

รว่มมอื บรรยากาศในการทาํงานตงึเครยีด เกดิการแบ่งพรรคแบ่งพวก ส่งผลใหข้าดความคดิรเิริม่

สรา้งสรรค์ ทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานขององคก์ารนัน้เสือ่มถอยลง 

 

3. การบริหารความขดัแย้ง 

 3.1 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการบริหารความขดัแย้ง 

 เมือ่เกดิความขดัแยง้ในองคก์าร ผูบ้รหิารจะตอ้งแสดงบทบาทในฐานะผูจ้ดัการกบั  

ความขดัแยง้ ใหเ้ป็นไปในลกัษณะของความสรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร  ผูบ้รหิารจะตอ้ง

กลา้และพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะต่าง ๆ การจดัการความขดัแยง้อาจเป็น

การกระตุน้เพือ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ในกรณทีีอ่งคก์ารนัน้มรีะดบัความขดัแยง้คอ่นขา้งตํ่า หรอืน้อย

ในขณะเดยีวกนักต็อ้งปรบัลดระดบัของความขดัแยง้ทีส่งูเกนิไป ซึ่งระดบัของความขดัแยง้ทีม่มีาก 

หรอืน้อยจนเกนิไปยอ่มไมเ่กดิผลดต่ีอองคก์ารดว้ยกนัทัง้สิน้ นอกจากน้ีการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 

หรอืการจดัการความขดัแยง้กน็บัวา่เป็นสิง่สาํคญัอกีอยา่งหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิาร

จะละเลยหรอืน่ิงเฉยมไิด ้การจดัการกบัความขดัแย้งไดม้ผีูเ้สนอแนะวธิกีารต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ซมิเมล (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 134; อา้งองิจาก Semmel. 1955: 107) ไดก้ล่าวถงึ

วธิยีตุคิวามขดัแยง้ 4 วธิ ีคอื  

 1. การทาํใหเ้หตุแห่งความขดัแยง้หมดไป 

 2. การทาํใหฝ้า่ยหน่ึงชนะ 

 3. การประนีประนอม 

 4. การคนืดกีนั 
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 มารช์ และไซมอน (March; & Simon. 1958: 129) ไดเ้สนอแนวทางแกป้ญัหาความขดัแยง้

ไว ้4 ประการ คอื  

 1. โดยการเลอืกแนวทางทีท่าํใหเ้กดิความพงึพอใจรว่มกนั ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูขา่วสาร 

 2. การเกลีย้กลอ่มโดยการใชเ้ทคนิคศลิปะชกัจงูเพือ่ใหทุ้กฝา่ยเหน็กบัประโยชน์สว่นรวม 

เกดิความรว่มมอืกนัปฏบิตัิ 

 3. การต่อรอง โดยยดึมัน่อยูบ่นพืน้ฐานของความยตุธิรรม 

 4. กลวธิทีางการเมอืงโดยการใชอ้าํนาจต่อรองดว้ยการรวมตวักนัระหวา่งบุคคลหรอืกลุม่ 

เพือ่ใหม้พีลงัอาํนาจมากขึน้ในการเจรจาต่อรอง 

 เบลค และ มตูนั (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 154; อา้งองิจาก Black; & Mouton May. 

1970: 413-425) เสนอวธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้ไว ้5 วธิ ีคอื  

 1. ผูบ้รหิารแบบ (9, 1) แบบการใชอ้าํนาจ 

 2. ผูบ้รหิารแบบ (1, 1) แบบถอนตวั 

 3. ผูบ้รหิารแบบ (1, 9) แบบการกลบเกลื่อน 

 4. ผูบ้รหิารแบบ (5, 5) แบบการประนีประนอม 

 5. ผูบ้รหิารแบบ (9, 9) แบบการเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา 

 แมรี ่พารค์เกอร ์ฟอลเลต็ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 133; อา้งองิจาก Mary Parker 

Follett. 1975: 22-23) ไดเ้สนอวธิกีารจดัการความขดัแยง้ไว ้3 วธิ ีคอื  

 1. การเอาชนะ 

 2. การประนีประนอม 

 3. วธิผีสมผสาน 

 ฟิลเลย ์(Filley. 1975: 22-23) เสนอไว ้3 วธิ ีคอื  

 1. วธิชีนะ-ชนะ คอื ทัง้สองฝา่ยไดต้ามทีต่อ้งการ เป็นลกัษณะของการรว่มมอืกนัแกป้ญัหา 

 2. วธิชีนะ-แพ ้คอื ฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดไดป้ระโยชน์ 

 3. วธิแีพ-้ แพ ้คอื ทัง้สองฝา่ยไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ 

 แคฟโลว ์(Caplow. 1976: 169) เสนอวธิต่ีางๆ ในการแกค้วามขดัแยง้ ดงัน้ี 

 1. ใหฝ้า่ยหน่ึงชนะ 

 2. ตัง้กรรมการหาขอ้เทจ็จรงิ 

 3. ปรบัองคก์ารใหม่ 

 4. ประนีประนอม 

 เคนเนธ โธมสั (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 104-105; อา้งองิจาก Kenneth Thomas. 

1976: 889-935) ไดเ้สนอแนวคดิทีเ่ป็นรปูแบบของการบรหิารความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ ดงัน้ี 
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 1. การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤตกิรรมมุง่เอาชนะในระดบัสงูและรว่มมอื

ในระดบัตํ่า เป็นพฤตกิรรมทีเ่น้นการเอาใจตนเอง มุง่ชยัชนะของตนเองเป็นประการสาํคญั โดยไม่

คาํนึงถงึประโยชน์หรอืความเสยีหายของคนอื่น พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมุง่ทีก่ารแพ-้ชนะ โดยอาศยั

อาํนาจจากตาํแหน่งหรอืสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ แสดงการคกุคาม ขม่ขู ่หรอืแมแ้ต่การอา้งระเบยีบ

เพยีงเพือ่จะใหต้นไดป้ระโยชน์และไดช้ยัชนะในทีส่ดุ ซึง่คลา้ยกบัทาํนองทีว่า่ ถา้ไมร่บกไ็มช่นะ  

 2. การรว่มมอื (Collaboration) เป็นการแสดงพฤตกิรรมมุง่เอาชยัชนะในระดบัสงู และ

แสดงพฤตกิรรมความรว่มมอืในระดบัสงู เป็นการมุง่ทีจ่ะเอาชนะและขณะเดยีวกนักใ็หค้วามรว่มมอื

อยา่งเตม็ทีใ่นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ เป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีมุ่ง่จะใหเ้กดิความพอใจทัง้แก่

ตนเองและบุคคลอื่น การรว่มมอืเป็นพฤตกิรรมทีต่รงกนัขา้มกบัการหลกีเลีย่ง พฤตกิรรมลกัษณะน้ี

เป็นความรว่มมอืรว่มใจในการแกป้ญัหาทีมุ่ง่จะใหเ้กดิการชนะทัง้สองฝา่ยเขา้ทาํนองทีว่า่ สองหวั

ดกีวา่หวัเดยีว 

 3. การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤตกิรรมทัง้มุง่เอาชนะและแสดง

พฤตกิรรมรว่มมอืในระดบัปานกลาง เป็นจดุยนืระหวา่งกลางของมติกิารเอาใจตนเอง และมติกิารเอาใจ

ผูอ้ื่น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองทีมุ่ง่จะใหท้ัง้สองฝา่ยมคีวามพอใจบา้ง แสดงพฤตกิรรมเป็น

ลกัษณะทีห่ากไดบ้า้งกค็วรเสยีบา้ง พบกนัครึง่ทาง ทัง้สองฝา่ยมคีวามพอใจมากกวา่พฤตกิรรมการ

หลกีเลีย่ง แต่น้อยกวา่พฤตกิรรมความรว่มมอื พฤตกิรรมการประนีประนอมสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ

ขดัแยง้แบบ Zero-sum conflict โดยมคีวามเชื่อว่าผลของความขดัแยง้จะมอีอกมาคงที ่เมือ่ฝา่ยหน่ึง

ไดอ้กีฝา่ยหน่ึงกจ็ะเสยี การประนีประนอมเป็นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการแสดงออก เมือ่ เผชญิกบั

ความขดัแยง้โดยทีต่อ้งการจะพยายามรกัษาหน้าของทัง้สองฝา่ย หรอืความขดัแยง้นัน้เกดิจากการ

แขง่ขนัเพือ่จะใหไ้ดม้าทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั การประนีประนอมเป็นลกัษณะทีข่ ึน้ชือ่วา่พบกนั

ครึง่ทาง  

 4. การหลกีเลีย่ง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤตกิรรมทีมุ่ง่เอาชนะในระดบัตํ่าและแสดง

พฤตกรรมรว่มมอืในระดบัตํ่าดว้ย เป็นการไมสู่ป้ญัหาและไมร่ว่มมอืในการแกป้ญัหา ไมส่นใจความ

ตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น แสดงการหลกีเลีย่งปญัหา เฉื่อยชาและไมส่นใจความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

พยายามทาํตวัอยูเ่หนือความขดัแยง้ โดยมคีวามเชื่อว่าความขดัแยง้จะลดลงเมือ่เวลาผ่านไป โดยมี

ปจัจยัต่างๆ จนกระทัง่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้รนุแรงขึน้ทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้ถา้สถานการณ์ความขดัแยง้ไม่

รนุแรงและไมอ่ยูใ่นวกิฤต การแสดงพฤตกิรรมหลกีเลีย่งต่อความขดัแยง้กอ็าจมปีระโยชน์บา้ง ซึง่มี

ลกัษณะคลา้ยๆ กบัการวางเฉยไวแ้ลว้จะดเีอง 

 5. การยอมให ้(Accommodation) เป็นการแสดงพฤตกิรรมมุง่เอาชนะในระดบัตํ่า และ

แสดงพฤตกิรรมรว่มมอืในระดบัสงู เป็นพฤตกิรรมทีเ่น้นการเอาใจผูอ้ื่น เป็นผูเ้สยีสละ ปลอ่ยใหผู้อ้ ื่น

ดาํเนินการไปตามทีช่อบ แมเ้ราจะไมเ่หน็ดว้ยกต็าม การยอมใหเ้ป็นพฤตกิรรมทีต่รงกนัขา้มกบัการ

เอาชนะ ผูท้ีแ่สดงพฤตกิรรมการยอมใหน้อกจากจะเป็นผูเ้สยีสละแลว้ ยงัเป็นผูท้ีไ่มต่อ้งการใหเ้กดิ

การบาดหมางใจระหวา่งบุคคล หากความขดัแยง้เกดิจากการแขง่ขนัเพือ่จะไดท้รพัยากรทีม่จีาํกดั
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แลว้หวัหน้าทีแ่สดงพฤตกิรรมยอมใหน้ัน้ ลกูน้องมกัไมช่อบและมคีวามขุน่เคอืง เพราะไมม่ทีรพัยากร

มากพอทีจ่ะปฏบิตังิานใหไ้ดด้ไีด ้พฤตกิรรมแบบน้ีคลา้ยกบัภาษติทีว่า่ เอาไมตรชีนะศตัร ูหรอืแพ้

เป็นพระ ชนะเป็นมาร ซึง่อธบิายได ้ดงัภาพประกอบ 3 

 

                        สงู                                                              

                

                 

                     ปานกลาง            

               

 

     ตํ่า 

                                            ตํ่า                ปานกลาง                      สงู 

 การเอาใจผูอ้ื่น : พฤตกิรรมรว่มมอื 

 

      ภาพประกอบ 3 แบบของพฤตกิรรมทีอ่าจแสดงออกเมือ่มคีวามขดัแยง้ 

 

 ทีม่า: เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2534: 104-105). 

 

 โฮวาท และ ลอนดอน (Howat; & London. 1980: 172-175) ไดส้รปุวธิจีดัการกบัความ

ขดัแยง้ไว ้5 วธิ ีคอื 

 1. วธิเีผชญิหน้า (Confrontation) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารกลา้เผชญิกบั

ปญัหาโดยตรงและเปิดเผย หยบิยกปญัหามาพจิารณา กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็อยา่งชดัเจน    

หาวธิกีารแกไ้ขความขดัแยง้ ไมท่อดทิง้ปญัหาจนกว่าจะจดัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

 2. วธิหีลกีเลีย่ง (Withdrawal) เป็นวธิจีดัการกบัความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารพยายามไมเ่ขา้ไป

เกีย่วขอ้งดว้ย เพกิเฉยไมร่บัรูว้่ามปีญัหาขดัแยง้เกดิขึน้ ถอนตวัออกจากสถานการณ์ขดัแยง้และ

หลกีเลีย่งการโตเ้ถยีงทีจ่ะนําไปสูก่ารทะเลาะววิาท 

 3. วธิบีงัคบั (Forcing) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารใชอ้าํนาจบงัคบัใหผู้อ้ ื่นยอมรบั

ความคดิเหน็ของตน เชือ่มัน่ในความคดิและวธิกีารของตน ไมย่อมรบัคาํปฏเิสธจากผูอ้ื่น ยนืกราน

เรยีกรอ้งใหผู้อ้ ื่นดาํเนินการตามวธิกีารของตน 

 4. การไกล่เกลีย่ (Smoothing) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารพยายามทาํใหเ้หน็วา่ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งเลก็น้อย พยายามกลบเกลื่อนหาทางเจรจาต่อรอง เพื่อลดความแตกต่างใน

ความคดิเหน็และวธิกีาร พยายามยํา้ใหส้มาชกิเหน็ความสาํคญัในความสาํเรจ็ขององคก์ารมากกวา่

ความแตกต่างในวธิดีาํเนินการ 

การเอาชนะ         การรว่มมอื 

 

                    การประนีประนอม 
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 5. การประ นีประนอม (Compromise) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ที่ ผูบ้รหิารพยายาม

หาทางสายกลาง เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คูก่รณทีัง้สองฝา่ย ยนิดรีบัฟงัปญัหานํามาพจิารณาพยายาม

หาทางประนีประนอม ยอมเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั ยอมเสยีสละบางสว่นเพือ่ใหไ้ดบ้างสว่นไว้  

 ราฮมิ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 155-156; อา้งองิจาก Rahim. 1985: 83-85) ซึง่เป็น

ศาสตราจารย ์แหง่มหาวทิยาลยัเวสเทริน์เคนทคักี้(Western Kentucky University) สหรฐัอเมรกิา 

ไดเ้สนอแบบของการบรหิารความขดัแยง้ ซึง่ตัง้อยูบ่นกรอบแนวคดิ ของทฤษฎสีองมติ ิคอื มติมิุง่

ตนเอง (Concern for Self) เป็นการอธบิายระดบั (สงูหรอืตํ่า) ทีบุ่คคลพยายามทีจ่ะทาํใหต้นเอง

พอใจ และมติมิุง่ผูอ้ ื่น (Concern for Others) เป็นการอธบิายระดบั (สงูหรอืตํ่า) ทีบุ่คคลตอ้งการให้

ผูอ้ื่นพอใจ ผลรวมของสองมติดิงักล่าว ทาํใหเ้กดิการจาํแนกแบบพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเป็น 5 แบบ

ซึง่สถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการใชแ้บบการบรหิารความขดัแยง้ของราฮมิ มดีงัน้ี  

 1. การผสมผสาน (Integrating) เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัสงู และมุง่สู่ผูอ้ ื่นในระดบัสงู 

เช่นกนั เป็นแบบทีจ่าํเป็นตอ้งมคีวามเปิดเผย การแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั และการตรวจสอบ

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ทีจ่ะบรรลถุงึวธิกีารแกป้ญัหาทีท่ ัง้สองฝา่ยยอมรบั เป็นแบบทีต่อ้งใช้

วธิกีารแกป้ญัหา (Problem solving) และเป็นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่แบบอื่นๆ ในการ

ผสมผสานความแตกต่างเขา้ดว้ยกนั หากความขดัแยง้เป็นเรือ่งซบัซอ้นการแกป้ญัหาแบบน้ี ยอ่ม

สามารถนําเอา ทกัษะและขอ้มลูจากคูข่ดัแยง้มากาํหนดวธิกีารในการแกป้ญัหา แบบการบรหิาร

ความขดัแยง้แบบน้ีเหมาะสมกบัการแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กีย่วกบั จดุมุง่หมาย วธิกีาร และการ

วางแผนระยะยาว เป็นตน้ 

 2. การยอมตาม (Obliging) เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัตํ่า แต่มุง่ผูอ้ ื่นในระดบัสูง เป็น

แบบทีพ่ยายามจะลดความเหน็ทีแ่ตกต่างกนัลงและเน้นสิง่ทีม่คีวามเหน็พอ้งกนั เพือ่ทีจ่ะทาํใหผู้อ้ ื่น

พอใจ บุคคลทีแ่กป้ญัหาความขดัแยง้แบบยอมตามจะไมเ่น้นความสนใจของตนเอง ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะทาํ

ความพอใจใหก้บัผูอ้ื่น แบบการบรหิารความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่หน็วา่ 

ฝา่ยหน่ึงอาจจะผดิและเป็นเรือ่งทีส่าํคญัยิง่ของอกีฝา่ยหน่ึงอาจเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัการทีอ่กีฝา่ย

หน่ึงยอมแพห้รอืยอมตามอกีฝา่ยหน่ึง โดยหวงัว่าจะไดร้บัอะไรเป็นการแลกเปลีย่นหรอืตอบแทน

จากอกีฝา่ยหน่ึงบา้ง 

 3. การเอาชนะ (Competition)  เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัสงู แต่มุง่ผูอ้ ื่นในระดบัตํ่าเป็น

แบบของแกป้ญัหาแบบแพ-้ชนะ โดยใชอ้าํนาจหรอืกาํลงัเพือ่การมชียั บุคคลทีแ่กป้ญัหาความขดัแยง้ 

แบบเอาชนะจะใชทุ้กวธิทีางทีจ่ะทาํใหต้นเองเป็นฝา่ยชนะ โดยไมส่นใจความตอ้งการหรอืความคาดหวงั

ของคนอื่น แบบการบรหิารความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะสมกบัความขดัแยง้ทีไ่มใ่ช่เรือ่งสาํคญัหรอื

ตอ้งรบีตดัสนิใจอยา่งเรง่ดว่น หรอืตอ้งกระทาํในสิง่ทีค่นอื่นๆ ไมค่อ่ยเหน็ดว้ย เช่น การลดงบประมาณ 

เป็นตน้ เป็นแบบทีเ่หมาะสมในการดาํเนินการตามคาํสัง่หรอืนโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู  

 4. การหลกีเลีย่ง (Avoiding) เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัตํ่า และมุง่ผูอ้ื่นในระดบัตํ่าดว้ย 

เป็นแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอยตวั การถอยหนี การปดัสวะใหพ้น้ หรอืเป็นการเลีย่งปญัหาบุคคลที่

แกแ้บบการบรหิารความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะสาํหรบัความขดัแยง้ทีไ่มใ่ช่เรือ่งสาํคญั หรอืเป็น

เรือ่งเลก็น้อยหรอืคาดว่าจะเกดิผลไมคุ่ม้ค่ากบัการทีต่อ้งเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา 
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 5. การประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัปานกลางและมุง่คน

อื่นในระดบัปานกลางดว้ย เป็นแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยืน่หมยูืน่แมว ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งยอมเสยี

บางอยา่งเพื่อทีจ่ะตกลงกนัได ้เป็นแบบทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ต่ละฝา่ยมเีป้าหมายทีไ่ป

ดว้ยกนัไมไ่ด ้มเีป้าหมายคนละอยา่งหรอื แต่ละฝา่ยมอีาํนาจพอๆ กนั ดงัแสดงในภาพประกอบ  4 

 

                      สงู                       มุง่ตนเอง                           ตํ่า                                      

                

                 

                                     

                  มุง่ผูอ้ื่น 

 

 

                               

                     ตํ่า       

            ภาพประกอบ 4 แบบการบรหิารความขดัแยง้ของ Rahim 
         

 ทีม่า: เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2540: 155-156). 

  

 โทมสั และ คลิแมนน์ (Thomas; & Kilmann. 1987: 11-16) เสนอวธิแีกป้ญัหาไว ้5 วธิ ีคอื  

 1. การเอาชนะ  

 2. การรว่มมอื 

 3. การประนีประนอม 

 4. การหลกีเลีย่ง 

 5. การยอมให้ 

 จอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 272-274) ไดเ้สนอแบบพฤตกิรรม ในการจดัการความขดัแยง้โดยใชม้ติคิวามสมัพนัธห์รอืการ

รกัษาสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นและมติวิตัถุประสงค ์หรอืการบรรลเุป้าหมายสว่นบุคคล โดยแยก

พฤตกิรรมการจดัการความขดัแยง้ไดเ้ป็น 5 รปูแบบ แทนดว้ยสตัว ์5 ชนิด คอื 

 1. ลกัษณะแบบ "เต่า" (ถอนตวั, หดหวั = Withdrawing) มลีกัษณะหลกีหนีความขดัแยง้ 

ยอมละวตัถุประสงคแ์ละความสมัพนัธส์ว่นตวั พยายามหลกีหนีจากประเดน็ปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้โดยการหลกีเลีย่งไมเ่ผชญิกบัคู่กรณี และหลกีหนีจากผูค้นในแวดวงนัน้ นอกจากน้ี จะไม่

ตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกป้ญัหา ผูม้ลีกัษณะเช่นน้ีคดิวา่ไมม่ปีระโยชน์ในการแกไ้ขความ

ขดัแยง้ รูส้กึสิน้หวงั และมคีวามเชือ่วา่ การถอนตวัจากสภาพขดัแยง้ ทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจ

เป็นการงา่ยกวา่การเผชญิหน้า มองเป้าหมายของงานและความสมัพนัธ ์กบัผูร้ว่มงานอยูใ่นระดบัตํ่า 

(เอกชยั กีส่ขุพนัธ.์ 2530: 77) 

การผสมผสาน       การยอมตาม 

 

 

 

 

 

 

            

    การประนีประนอม 
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 2. ลกัษณะแบบ "ฉลาม" (บงัคบั, ชอบใชก้าํลงั = Forcing) เป็นการแกป้ญัหาความขดัแยง้

โดยใชอ้าํนาจตามตาํแหน่ง (Authority) คาํนึงถงึเป้าหมายงานหรอืความตอ้งการของตนเองมากกวา่

ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน พยายามแสดงอาํนาจเหนือฝา่ยตรงขา้ม โดยการบงัคบัใหย้อมรบั

ทางออกของความขดัแยง้ทีต่นกาํหนด  การบรรลเุป้าหมายเป็นสิง่สาํคญัสงูสดุ สมัพนัธภาพมี

ความสาํคญัน้อยมาก ผูม้ลีกัษณะเช่นน้ีจะพยายามทาํทุกอยา่งใหบ้รรลเุป้าหมายโดยไมค่าํนึงถงึ

ความเสยีหายใดๆ ไมส่นใจในความตอ้งการของคนอื่น ไมส่นใจทีค่นอื่นไมช่อบหรอืไมย่อมรบัตน   

มคีวามเชือ่วา่ ความขดัแยง้จะยตุไิดเ้มือ่มฝีา่ยหน่ึงเป็นผูช้นะ และอกีฝา่ยเป็นผูแ้พ ้และลกัษณะแบบ

ฉลามตอ้งการเป็นผูช้นะ ชยัชนะก่อใหเ้กดิความรูส้กึภาคภมูใิจและประสบความสาํเรจ็ แต่ความพ่ายแพ้

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึอ่อนแอ ความไมเ่หมาะสม และความลม้เหลว ลกัษณะฉลามจะพยายามเอาชนะ

ดว้ยการโจมต ีโคน่ลม้ พชิติ คกุคามผูอ้ื่น 

 3. ลกัษณะแบบ "ตุ๊กตาหมี " (สมัพนัธภาพราบรืน่  = Smoothing) ลกัษณะน้ีเชื่อว่า

สมัพนัธภาพเป็นสิง่สาํคญัมาก  เป้าหมายสว่นตวัมคีวามสาํคญัน้อย  ตอ้งการใหเ้ป็นทีย่อมรบั  

และชอบพอ เชื่อว่าความขดัแยง้หลกีเลีย่งไดเ้พื่อเหน็แก่ความกลมเกลยีว การถกถงึความขดัแยง้  

เป็นการทาํลายความสมัพนัธแ์ละเกรงวา่หากความขดัแยง้ยงั ดาํเนินต่อไปจะสะเทอืนความรูส้กึ  

และทาํลายสมัพนัธภาพ ยอมยกเลกิเป้าหมาย เพือ่รกัษาสมัพนัธภาพอนัดไีว ้ใชว้ธิกีารอยูร่ว่มกนั

อยา่งสนัตสิขุเหมอืนครอบครวัเดยีวกนั 

 4. ลกัษณะแบบ "สุนขัจิง้จอก" (ประนีประนอม, แกป้ญัหาเฉพาะหน้า = Compromising) 

รปูแบบน้ี จะคาํนึงถงึเป้าหมายสว่นตนและสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในระดบัปานกลาง  แสวงหาการ

ประนีประนอม ยอมละเป้าหมายสว่นตนบางสว่นและชกัจงูใหผู้อ้ ื่นยอมสละเป้าหมายบางสว่น  

พยายามหาขอ้สรปุต่อขอ้ขดัแยง้ทีไ่ดป้ระโยชน์ทัง้สองฝา่ย พรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะสละวตัถุประสงค์

และสมัพนัธภาพบางสว่นเพือ่หาขอ้ตกลงรว่มทีด่ี 

  5. ลกัษณะแบบ "นกฮกู" (เผชญิหน้ากนั, สขุมุ = Confronting) รปูแบบน้ี จะมองความ

ขดัแยง้ว่าเป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ข ใหค้ณุคา่แก่เป้าหมายและสมัพนัธภาพ และหาทางออกทีส่นอง

ต่อเป้าหมายทัง้ของตนและของผูอ้ื่น ถอืวา่ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีป่รบัปรงุสมัพนัธภาพโดยการลด

ความตงึ เครยีดระหวา่งบุคคลทัง้สอง พยายามทีจ่ะถกประเดน็เพือ่ระบุถงึความขดัแยง้ทีเ่ป็นปญัหา 

การหาทางแกไ้ขซึง่เป็นทีพ่อใจของตนและผูอ้ื่น ทาํใหส้ามารถคงสมัพนัธภาพไวไ้ด้ สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ

ความพอใจคอื การบรรลเุป้าหมายของตนเองและผูอ้ื่น ความเครยีดและความรูส้กึในทางลบไดร้บั

การคลีค่ลายแลว้ (Johnson; & Johnson. 1987: 272-274) ดงัภาพประกอบ 5 
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                        สงู                                                              

                

                 

                                     

                ความสมัพนัธ ์

 

 

                        ตํ่า                           เป้าหมาย(วตัถุประสงค)์                   สงู 

 

ภาพประกอบ 5 แบบพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในสถานการณ์ความขดัแยง้ของ จอหน์สนัและจอหน์สนั 

  

 ทีม่า: สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. (2547: 29).   

   

 อเีวอรารด์ และมอรร์สิ (สฤษดิ ์ตองตดิรมัย ์2551: 35-36; อา้งองิจาก Everard; & Morris. 

1990: 108-111) ไดเ้สนอ พฤตกิรรม ไวส้องแนว คอื 

 1. พฤตกิรรมมุง่สมัพนัธ ์(Concern for relationship) เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของบุคคลอื่น 

 2. พฤตกิรรมมุง่งาน (Concern for results) เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเพือ่การบรรลุ

วตัถุประสงคข์องตนเองเป็นสาํคญั 

 ในแต่ละพฤตกิรรมน้ี จะมรีะดบัพฤตกิรรมอยู ่2 ระดบั คอื ระดบัตํ่าและสงู ซึง่เป็นการจาํแนก

ตามแนวคดิทฤษฏสีองมติ ิเมือ่จาํแนกแลว้จะเป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ 5 แบบ ดงัน้ี 

 1. แบบการหลกีเลีย่ง (Avoiding) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ ทีแ่สดงถงึพฤตกิรรม

มุง่สมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมมุง่งานอยูใ่นระดบัตํ่า ซึง่เป็นการทาํตวัใหอ้ยูเ่หนือความขดัแยง้ ไมม่กีาร

ปะทะซึง่หน้า ประเดน็ปญัหาไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอยา่งแทจ้รงิ ทาํใหเ้กดิปญัหาในการตดิต่อสือ่สารที่

นําไปสูค่วามลม้เหลวในการตดัสนิใจ 

 2. แบบการกลบเกลื่อน (Smoothing) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ทีแ่สดงพฤตกิรรม

มุง่สมัพนัธใ์นระดบัสงูและแสดงพฤตกิรรมมุง่งานในระดบัตํ่า เป็นการทาํใหเ้กดิความแตกต่างมเีพยีง

เลก็น้อยและใหก้ารปฏบิตัมิคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยใหค้วามสาํคญัต่อความสนใจของผูอ้ื่นเป็นอนัดบัแรก 

โดยการแสดงออกเหมอืนกนัขาดจดุยนืของตวัเองและไมม่คีวามเป็นตวัของตวัเอง 

 3. แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ทีแ่สดงทัง้

พฤตกิรรมมุง่สมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมมุง่งานในระดบัปานกลาง เป็นการทีจ่ะทาํใหเ้กดิความพอใจของ

ทัง้สองฝา่ยโดยไมเ่น้นที่คณุภาพของการแกป้ญัหา หรอืการคน้หาความสรา้งสรรคใ์นการแกป้ญัหา 

แต่เน้นทางสายกลางซึง่เป็นผลใหห้ลกัการและคุณค่าของแต่ละฝา่ยลดลง 

ตุ๊กตาหมี                                นกฮกู 

 

 

 

 

 

 

            

 

สนุขัจิง้จอก 
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 4. การต่อสู ้(Fighting) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ทีแ่สดงพฤตกิรรมมุง่สมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่าและแสดงพฤตกิรรมมุง่งานในระดบัสงู เป็นการยนืยนัความเชือ่ของตนเองวา่ถกูตอ้งและ  

มุง่โจมตผีูอ้ื่น เป็นการใชว้ฒุภิาวะ ตาํแหน่งหน้าทีแ่ละอาํนาจทีเ่หนือกวา่ สัง่ใหค้นอื่นปฏบิตัติาม  

การแสดงพฤตกิรรมแบบน้ี ทาํใหผู้อ้ ื่นไมย่อมรบั 

 5. แบบการแกป้ญัหา (Problem-solving) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ทีแ่สดงทัง้

พฤตกิรรมมุง่สมัพนัธแ์ละมุง่งานอยูใ่นระดบัสงู เป็นการคน้หาแนวทางการแกป้ญัหารว่มกนั โดย

แนวทางทีไ่ดส้รา้งความพงึพอใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง การดาํเนินการจะมุง่เน้นความสอดคลอ้งกบัความ

สนใจและสรา้งสรรค ์แต่อาจทาํใหเ้สยีเวลากาํลงังาน กาํลงัความคดิและการตดัสนิใจ ดงัแสดงใน

ภาพประกอบ 6   

 

                        สงู  การกลบเกลื่อน                      การแกป้ญัหา 

                

                                                    

                                                              การประนีประนอม 

                   พฤตกิรรม 

           มุ่งสมัพนัธ ์

                                           การหลกีเลีย่ง   การต่อสู ้

 

                        ตํ่า                                  พฤตกิรรมมุง่งาน                       สงู 

 

ภาพประกอบ 6 แบบการบรหิารความขดัแยง้ของอเีวอรร์ารด์ และมอรร์สิ 
 

 ทีม่า: สฤษดิ ์ตองตดิรมัย.์ (2551: 36). 
  

 จากรปูแบบวธิกีารจดัการกบัความขดัแยง้ทีน่กัวชิาการไดเ้สนอแนวคดิไวล้ว้นเป็นประโยชน์

และเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ ซึง่วจิติร วรตุบางกรู เชือ่วา่คงไมม่ผีูบ้รหิารเลอืกจดัการกบั  

ความขดัแยง้วธิใีดวธิหีน่ึงตลอดเวลา ดงันัน้ พฤตกิรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้จงึเป็นผลของ

ประสบการณ์ในอดตีและความจาํเป็นในปจัจบุนั นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนวคดิในการเลอืกใชว้ธิี

จดัการความขดัแยง้ไว ้5 ประการ ซึง่ไดแ้ก่ 

 1. การเอาชนะ 

 2. การยอมตามผูอ้ื่น 

 3. การหลกีเลีย่งความขดัแยง้ 

 4. การรว่มมอืแกป้ญัหา 

 5. การประนีประนอม 
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 วจิติร วรตุบางกูร (2531: 68-70) ยงัไดเ้สนอวธิป้ีองกนัความขดัแยง้แก่ผูบ้รหิารไว ้ดงัน้ี 

 1. ทาํตวัเสมอืนฟองน้ํา อดทนต่อท่าทอีนัเป็นศตัรขูองคนอื่น อยา่ทาํตวัเป็นกระจกเงา 

เพราะการตอบโตป้ฏกิริยิาทีเ่ป็นปฏปิกัษจ์ะเป็นการกระพอืความขดัแยง้ใหร้นุแรงขึน้  

 2. พงึระวงัการแยกคูก่รณอีอกจากกนั เพือ่ใหต่้างฝา่ยต่างเยน็ลง บางครัง้กลบัทาํให้

สถานการณ์ตงึเครยีดยิง่ขึน้ เพราะต่างมเีวลาหาขอ้สนนัสนุน ขอ้แกต้วัมากขึน้ การจบัแยกควรมัน่ใจ

และทาํใหท้ัง้สองฝา่ยมัน่ใจวา่จะไมม่กีารหาขอ้ถกเถยีงอกี 

 3. ใหค้วามสาํคญัต่อความรูส้กึขมขืน่มากกวา่ความสาํคญัในประเดน็ทีข่ดัแยง้กนัอยู ่ซึง่จะ

ช่วยลดความตงึเครยีด และลดความรนุแรงของสถานการณ์ไดบ้า้ง 

 จากแนวคดิ ทฤษฏกีารจดัการความขดัแยง้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ การจดัการความขดัแยง้  

เป็นการบรหิารและจดัการกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใหห้มดไป  โดยมุง่แกไ้ขทีต่วัปญัหา และเน้นเรือ่ง

การทาํใหค้วามขดัแยง้ยตุลิงอยา่งจรงิจงั ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบตามมาอกี นัน่คอื ตอ้งใชว้ธิกีารให้

ทุกฝา่ยไดร้บัความพงึพอใจ น่าจะเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ แต่ในความจรงิแลว้ ยงัมปีญัหาความขดัแยง้หลายๆ 

เรือ่งทีไ่มอ่าจแกไ้ขไดด้ว้ยวธิี  "ชนะทัง้คู่ " ดว้ยมขีอ้จาํกดัมากมายเขา้มาเกีย่วขอ้ง  การแกป้ญัหา

ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จะตอ้งปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสภาพบุคคล สิง่แวดลอ้ม เวลา สถานที ่และ

เรือ่งราวทีก่่อใหเ้กดิความ  ขดัแยง้ โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่กดิขึน้  ดงันัน้ การเลอืกใชก้ลวธิใีนการ

แกไ้ขสิง่แวดลอ้ม คงจะตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปจัจยัและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง แต่ผลที่

พงึปรารถนากค็อื "ใหเ้กดิความราบรืน่ ปรองดอง รกัใคร ่สามคัค ีกลมเกลยีวกนั อนัควรจะมุง่กระทาํ

ใหเ้กดิในทุกๆ สงัคม เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 3.2 กระบวนการในการบริหารความขดัแย้ง  

      เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2534: 116-117) ไดเ้สนอทศันะเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1.  การวนิิจฉยัความขดัแยง้ การวนิิจฉยัความขดัแยง้เป็นขัน้แรกและขัน้สาํคญัทีส่ดุในการ

จดัการกบัความขดัแยง้ ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาใหถ่้องแทแ้ละรอบคอบวา่ความขดัแยง้มสีาเหตุมา

จากอะไรเมือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ แลว้ผูบ้รหิารเรง่รบีแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้โดยไมศ่กึษาหา

สาเหตุแห่งความขดัแยง้เสยีก่อน ยอ่มเป็นการเสีย่งเกนิไป การวนิิจฉยัความขดัแยง้อาจทาํไดโ้ดย

การตอบปญัหาต่อไปน้ี 

   1.1 ความขดัแยง้มสีาเหตุมาจากอะไร ความขดัแยง้อาจมาจากความแตกต่างในเป้าหมาย 

วธิกีาร หรอืแตกต่างของบุคคล ความขดัแยง้ทีม่สีาเหตุแตกต่างกนัยอ่มใชว้ธิกีารบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 

   1.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัคูข่ดัแยง้เป็นอยา่งไร คาํถามน้ีตอ้งการทีจ่ะทราบ

วา่ผูบ้รหิารมอีาํนาจทีแ่ทจ้รงิในการแกป้ญัหาความขดัแยง้หรอืไม ่เช่น เชีย่วชาญใ นเน้ือหาหรอื

เชีย่วชาญในวธิกีารทีเ่ป็นปญัหาความขดัแยง้ ผูบ้รหิารมคีวามลาํเอยีงเขา้ขา้งฝา่ยใดหรอืไม่  
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   1.3 ผูบ้รหิารตอ้งการใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งคูข่ดัแยง้เป็นอยา่งไรเมือ่ความขดัแยง้

สิน้สดุลง ผูบ้รหิารตอ้งการใหฝ้า่ยใดฝา่ยหน่ึงชนะ หรอืแพท้ัง้คู ่หรอืชนะทัง้คู่ 

    ในการวนิิจฉยัความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่นัน้ควรจะตอ้งพจิารณาจาก 3 สิง่น้ี 

  1. ทศันคต ิอาการทีแ่สดงความขดัแยง้ เช่น ไมเ่หน็ความจาํเป็นทีต่อ้งพึง่คนอื่น   

ไมใ่ส่ใจ ความเสยีหายทีเ่กดิจากความขดัแยง้ สนใจแต่พวกของตน ไมส่นใจคนอื่น 

  2. พฤตกิรรม อาการทีแ่สดงความขดัแยง้ เช่น มคีวามกลมเกลยีวในกลุ่มเดยีวกนั

มากเหลอืเกนิ ชอบแขง่ขนักบักลุ่มอื่น แสดงพฤตกิรรมกา้วรา้วเอาแต่ประโยชน์ตนเอง 

  3. โครงสรา้ง อาการทีแ่สดงความขดัแยง้ เช่น แยกออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ แทนที่

รวมกนัไดไ้มส่นใจผูบ้รหิารทีเ่อาใจใสต่่อความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ขอบเขตของกลุ่มชดัเจนเกนิไป 

 2. การนิยามปญัหาความขดัแยง้ ขัน้ทีส่องของกระบวนการจดัการกบัความขดัแยง้กค็อื 

การนิยามปญัหาความขดัแยง้ เป็นการพจิารณาดวูา่ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เป็นความขดัแยง้ระหวา่ง

ใครกบัใคร อาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุ คคลกบักลุ่มหรอืระหว่างกลุ่มกบักลุ่ม  

ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเป็นผลมาจากความแตกต่างของบุคลกิภาพของบุคคล ความแตกต่างใน

เป้าหมาย การแขง่ขนัเพือ่จะมตีาํแหน่ง หรอืสถานภาพความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบักลุม่โดยมาก

เกดิจากบรรทดัฐาน หรอือารมณ์ของกลุม่ ทุกกลุม่จะมคีวามคาดหวงัว่าสมาชกิของกลุ่มจะประพฤต ิ

ปฏบิตั ิหรอืแต่งตวัแตกต่างไปจากความคาดหวงัแลว้ ความขดัแยง้กจ็ะเกดิขึน้ 

 3. การพจิารณาผลทีจ่ะตามมาของความขดัแยง้ ความขดัแยง้มทีัง้ประโยชน์หรอืมโีทษ 

ความขดัแยง้ทีม่น้ีอยเกนิหรอืมากเกนิไปยอ่มไมม่ปีระโยชน์ ความขดัแยง้ทีม่ใีนระดบัพ อเหมาะ

ยอ่มจะมปีระโยชน์ ความขดัแยง้จะมปีระโยชน์หรอืไมข่ึน้อยูก่บัสถานการณ์ ดงันัน้เราจาํเป็นตอ้ง

พจิารณาผลทีต่ามมาของความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะน้ีหรอืทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตความขดัแยง้

ระหว่างบุคคลหรอืระหว่างกลุ่มจะมปีระโยชน์ต่อองคก์ารใน 3 ประการ คอื  

  3.1 ความขดัแยง้กระตุน้ใหบุ้คคลสนใจในงานและเป็นแรงจงูใจใหบุ้คคลแกป้ญัหาทีเ่กดิ

จากความขดัแยง้ องคก์รทีทุ่กคนคดิเหมอืนกนัอาจเป็นองคก์รทีน่่าเบือ่หน่าย 

  3.2 ความขดัแยง้ทาํใหเ้กดิความคดิทีใ่หมแ่ละคดิทีด่กีว่า เมือ่คนมคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนั

กจ็าํเป็นจะตอ้งเลอืกความคดิทีด่กีวา่ 

  3.3 ความขดัแยง้อาจนําไปสู่ผลประโยชน์ของสองฝา่ย ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มอาจ

ช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างกลุ่มดขีึน้ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มมกัจะทาํใหเ้กดิผูนํ้าในกลุ่มขึน้  

 4. ยทุธศาสตรใ์นการจดัการกบัความขดัแยง้ ยทุธศาสตรใ์นการจดัการกบัความขดัแยง้นัน้

จะตอ้งยดึหลกัทีว่่าเพิม่ความขดัแยง้ทีม่น้ีอยอยู ่ลดความขดัแยง้ทีม่อียูม่าก ทาํใหค้วามขดัแยง้อยู่

ระดบัทีพ่อเหมาะ ซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพขององคก์ร 

 จากกระบวนการในการบรหิารความขดัแยง้ 4 ขัน้ตอนดงักลา่วในขา้งตน้น้ีสามารถศกึษา

ไดจ้ากภาพประกอบ 7 
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  ภาพประกอบ 7 กระบวนการในการบรหิารความขดัแยง้ 
 

 ทีม่า: เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2534). ความขดัแยง้การบรหิารเพือ่ความสรา้งสรรค์.  
หน้า 116-117. 
 

 พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา (2547: 116) ไดเ้สนอหลกัการ 6 ขัน้ในการจดัการความขดัแยง้  
ทีเ่กดิขึน้ในองคก์รโดยเสนอแนะวธิกีารพจิารณาความขดัแยง้และวธิกีารจดัการความขดัแยง้      
อยา่งเป็นขัน้ตอนคลา้ยกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. ระบุความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใหช้ดัเจน เพื่อสมาชกิจะไดเ้ขา้ใจถงึขอ้ขดัแยง้ไดต้รงกนั  
 2. รว่มกนัหาขอ้สรปุเพือ่เป็นแนวทางในการขจดัความขดัแยง้ 
 3. ประเมนิแนวทางต่างๆ เพือ่เป็นขอ้สรปุ 
 4. ตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีไ่มไ่ดป้ระเมนิแลว้วา่ดทีีส่ดุมาใชใ้นการขจดัความขดัแยง้  
 5. นําแนวทางทีต่ดัสนิใจเลอืกแลว้นัน้มากาํหนดเป็นวธิปีฏบิตั ิและนําไปปฏบิตัต่ิอไป  
 6. ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั ิ
 จากทีก่ลา่วมานัน้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ การบรหิารความขดัแยง้ ตอ้งอาศยักระบวนการดาํเนินการ
เพื่อใหค้วามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และเพื่อใหค้วามขดัแยง้ทีเ่ป็นผลเสยีต่อองคก์ร
ลดน้อยลง ซึง่กระบวนการขัน้ตอนประกอบไปดว้ย การพจิารณาวนิิจฉยัหาสาเหตุของความขดัแยง้ 
มองใหเ้หน็ถงึธรรมชาตทิีม่าของความขดัแยง้ ประเภทของความขดัแยง้มอีะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้งและ
ผลทีจ่ะตามมาเป็นอยา่งไร โดยใชเ้ทคนิควธิกีาร ยทุธศาสตร ์ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ และปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ 

การวนิิจฉยัความขดัแยง้ 

(หาสาเหตุของความขดัแยง้) 

 

การนิยามปญัหาของความขดัแยง้ 

(ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลหรอืระหว่างกลุ่ม) 

ยทุธศาสตรใ์นการจดัการกบัความขดัแยง้ 

การพจิารณาผลทีจ่ะตามมาของความขดัแยง้ 

(มปีระโยชน์ หรอืมโีทษ) 
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 3.3 ยทุธศาสตรใ์นการบริหารความขดัแย้ง 

 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2534: 122-126) ไดก้ลา่วถงึ ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารความ

ขดัแยง้ว่า จะตอ้งยดึหลกัทีว่่าเพิม่ความขดัแยง้ทีม่อียูน้่อย ลดความขดัแยง้ทีม่อียูม่าก ทาํใหค้วาม

ขดัแยง้มใีนระดบัทีพ่อเหมาะ ซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพขององคก์าร ยทุธศาสตรใ์นการบรหิาร 

ความขดัแยง้นัน้อาจแบ่งออกได ้4 แบบ หรอื 4 สถานการณ์ ดงัภาพประกอบ 8 

 

 

                                ระหว่างบุคคล  

         

แบบของความขดัแย้ง 

 

                                ระหว่างกลุ่ม 

 

 

                                                

                                                      น้อยเกนิไป                 มากเกนิไป 

      ปริมาณของความขดัแย้ง 

 

ภาพประกอบ 8 สถานการณ์ 4 แบบในการบรหิารความขดัแยง้ 

       

 ทีม่า: เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2534). ความขดัแยง้การบรหิารเพือ่ความสรา้งสรรค์.  

หน้า 123. 

 

 สถานการณ์ 4 แบบในการบรหิารความขดัแยง้ดงัภาพขา้งตน้ เกดิจากความสมัพนัธ์  

ในการพจิารณา 2 มติ ิมติแิรก คอื ปรมิาณของความขดัแยง้ (มน้ีอยเกนิไป หรอืมมีากเกนิไป )  

มติทิีส่อง คอื แบบของความขดัแยง้ (ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล หรอื ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม)  

ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารความขดัแยง้นัน้ สถานการณ์ทางดา้นซา้ยควรจะเพิม่ความขดัแยง้ใหม้ากขึน้

สว่นสถานการณ์ในดา้นขวาจาํเป็นจะตอ้งลดความขดัแยง้ลง 

 การเพ่ิมความขดัแย้งระหว่างบุคคล  

 ในกรณทีีบุ่คคลในองคก์ารไมม่คีวามขดัแยง้กนัเลย องคก์ารนัน้กอ็าจจะเฉื่อยชาไมม่ี  

ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นตอ้งเพิม่ความขดัแยง้ โดยใหม้กีารแขง่ขนัเพื่อทีจ่ะให้  

เกดิความรเิริม่สรา้งสรรคห์รอืเป็นแรงจงูใจในการทาํงาน การเพิม่ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลโดย  

การแขง่ขนันัน้ ผูบ้รหิารอาจทาํไดโ้ดยใหม้คีวามกดดนัทีต่วัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใหท้าํงานใหเ้รว็ขึน้   

 

เพิม่ความขดัแยง้              ลดความขดัแยง้ 

 

ระหว่างบุคคล                  ระหว่างบุคคล 
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ใหด้ขี ึน้ การแขง่ขนัลกัษณะน้ี จาํทาํใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งบุคคล คนทีม่คีวามสามารถยอ่ม

ทาํงานไดด้ขีึน้ และเรว็ขึน้กวา่คนทีด่้อยความสามารถ ในการเพิม่ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลโดย

การแขง่ขนันัน้ แบบของผูนํ้าเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ ผูนํ้าจะตอ้งทาํใหค้นทัง้หลายเหน็วา่ตนเอง

สนใจความคดิใหม่ๆ  วธิกีารใหม่ๆ  ยอมรบัในความแตกต่างระหวา่งความคดิเหน็ของบุคคล จะตอ้ง

พยายามทาํใหเ้พือ่นรว่มงานรูว้า่ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม วา่มคีวามแตกต่างกนัในความคดิ

เหน็ แลว้เลอืกความคดิเหน็ทีด่ทีีส่ดุเพือ่การปฏบิตั ิในการประชุมกเ็ช่นกนั จะตอ้งพยายามกระตุน้ให้

คนทัง้หลายแสดงความคดิเหน็ แลว้สรปุประเดน็ใหไ้ดว้า่ความคดิเหน็เหลา่น้ีแตกต่างกนั พยายามให้

กลุ่มหาขอ้ยตุวิ่าความคดิใดเป็นความคดิทีด่ทีีส่ดุในการทีจ่ะนําไปปฏบิตัพิยายามใหเ้กยีรตแิละยกยอ่ง

ความคดิทีด่ทีีส่ดุ 

 การเพ่ิมความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม 

 ยทุธศาสตรใ์นการเพิม่ความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่กค็ลา้ยๆ กบัการเพิม่ความขดัแยง้ระหวา่ง

บุคคล คอื การใหเ้กดิการแขง่ขนักนัเพือ่จะใหไ้ดผ้ลงานทีด่กีวา่ ผูนํ้าของกลุม่เป็นผูท้ีส่าํคญัยิง่ในการ

ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัระหว่างกลุ่ม ผูนํ้าทีม่พีฤตกิรรมแตกต่างไปจากนอรม์ของกลกลุ่มบา้งหรอืผูนํ้า

ทีม่าจากภายนอก และมภีมูหิลงั และคา่นิยมแตกต่างไปจากนอรม์ของกลุม่ ผูนํ้าทัง้สองลักษณะน้ี

มกัจะส่งเสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัระหว่างกลุ่ม นอกไปจากนัน้สมาชกิของกลุ่มควรจะมคีวามแตกต่าง

กนับา้ง เช่น ไมค่วรจะเรยีนจบมาจากสถานศกึษาเดยีวกนั คนทีม่คีวามคลา้ยกนัมากๆ ยอ่มยากที่

จะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มน้ีจะช่วยทาํใหเ้กดิการแข่งขนัระหวา่ง

กลุ่ม ในการเพิม่ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มนัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมัน่ใจว่าแต่ละกลุ่มมโีอกาสจะชนะพอๆ 

กนั พฤตกิรรมผูนํ้าเป็นสิง่สาํคญัยิง่ในเรือ่งน้ี ผูนํ้าจะตอ้งสนใจและเอาใจใสใ่นการแขง่ขนัระหวา่ง

กลุ่ม คอยระวงัใหม้คีวามขดัแยง้ทีพ่อเหมาะและจะนําไปสู่การเพิ่มประสทิธภิาพขององคก์าร และ

ความกระฉบักระเฉงในการทาํงานของสมาชกิภายในกลุม่มใิช่ปลอ่ยใหเ้กดิมากเกนิไปจนเป็นการ

ทาํลายองคก์าร 

 การลดความขดัแย้งระหว่างบคุคล 

 ผูบ้รหิารโดยมากมกัจะวติกกงัวลกบัการทีม่คีวามขดัแยง้มากเกนิไป มากกว่าจะวติกกงัวล

กบัการทีม่คีวามขดัแยง้น้อยเกนิไป ความขดัแยง้ทีม่มีากเกนิไปนัน้จาํเป็นจะตอ้งหาทางลดลง  สิง่ที่

เป็นความเลวรา้ยอยา่งหน่ึงของผูบ้รหิารกค็อื การละเลย เพกิเฉย หรอืการหลกีเลีย่งสถานการณ์

ขดัแยง้ ถา้หากโชคช่วย เมือ่เวลาผ่านเลยไปความขดัแยง้อาจคลีค่ลายลงบา้ง แต่กจ็ะมโีอกาส

เกดิขึน้ไมม่ากนกั ถงึจะ มโีชคอยา่งนัน้กต็าม ผูบ้รหิารคนนัน้กค็งจะไมม่ใีครยอมรบัวา่เป็นผูนํ้า  

เป็นผูนํ้ามคีวามจรงิจงัและจรงิใจในการแกป้ญัหา หากผูบ้รหิารละเลยความขดัแยง้โดยปลอ่ยใหม้ี

มากเกนิไป โดยมากมกัจะถงึจดุทีย่ากหรอืไมส่ามารถแกไ้ขความขดัแยง้ได ้ความขดัแยง้กจ็ะเป็น  

ตวัทาํลายองคก์ารในหลายๆ ทาง 
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 การลดความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม 

 สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่อาจเป็นเพราะมเีป้าหมายต่างกนั มคีา่นิยมต่างกนั  

มกีารแขง่ขนัเพือ่จะไดท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั ลกัษณะโครงสรา้งขององคก์ารทีท่าํใหค้นคดิ

ต่างกนั อาํนาจและเกยีรตยิศกเ็ป็นอกีสาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ การบรรลเุป้าหมาย

ขององคก์ารโดยทีก่ลุ่มหน่ึงมเีกยีรตหิรอืมหีน้ามากกว่ากลุ่มอื่น กท็าํใหเ้กดิความขดัแยง้ได ้การป้องกนั

ความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่อาจทาํไดห้ลายอยา่ง เช่น กาํหนดเป้าหมายและบทบาทของแต่ละกลุม่ให้

ชดัเจน การใหแ้ต่ละกลุม่มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  เป็นตน้ 

 แอนเดอรส์นั (Anderson. 1984: 303) ไดเ้สนอแนะยทุธศาสตรท์ีจ่ะลดความขดัแยง้ไว ้  

4 ประการดงัน้ี 

 1. ยทุธศาสตรก์ารใชอ้าํนาจหรอืการควบคมุ นัน้ขึน้อยูก่บัการใชอ้าํนาจตามตาํแหน่งหน้าที่

เพื่อยตุคิวามขดัแยง้ ยทุธวธิน้ีีจะลงเอยดว้ยสถานการณ์แพ-้ชนะ ผูบ้รหิารจะใชอ้าํนาจของตนในการ

ตดัสนิใจวา่ใครแพ ้ใครชนะ การใชอ้าํนาจกเ็ป็นไปตามลาํดบัขัน้ของการบงัคบับญัชา หวัหน้ากจ็ะใช้

อาํนาจยตุคิวามขดัแยง้ของลกูน้อง ในบางกรณกีจ็ะใชอ้าํนาจในการแยกคูข่ดัแยง้ออกจากกนั หรอื

ควบคมุทรพัยากรที่คูข่ดัแยง้ใชร้ว่มกนั การมอีาํนาจในการควบคมุหรอืจดัสรรทรพัยากรทีคู่ข่ดัแยง้

ใชร้ว่มกนั กจ็ะสามารถช่วยลดความขดัแยง้ลงได ้ยทุธศาสตรโ์ดยการใชอ้าํนาจหรอืการควบคมุนัน้มี

ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ผูบ้รหิารอาจเหน็ว่าเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะไดผ้ลเรว็และผลออกมาชดัเจน 

แต่กเ็ป็นการแกป้ญัหาในระยะสัน้เพราะปญัหาคลา้ยๆ กนัจะเกดิตามมาอกี ยทุธวธิน้ีีไมไ่ดแ้กท้ีร่าก

ของปญัหา ยิง่กว่านัน้ยทุธวธิน้ีีจะทาํใหม้ผีูแ้พ ้ผูแ้พย้อ่มขุน่เคอืง ไมพ่อใจ หรอืหาทางแกแ้คน้ หากมี

โอกาสผลทีต่ามมากค็อื การเสือ่มสมัพนัธภาพระหวา่งนายกบัลกูน้องในอนาคต  

 2. ยทุธศาสตรก์ารกลบเกลือ่น เป็นการเน้นทีจ่ดุสนใจรว่มกนัของบุคคล และพยายามลด

ความสนใจทีแ่ตกต่างกนั วธิน้ีีคลา้ยกบัการใชอ้าํนาจเพราะไมไ่ดแ้กท้ีป่ญัหาแทจ้รงิ แต่พยายามทีจ่ะ

กลบเกลือ่นปรองดอง ความรูส้กึของคน ทาํใหค้นสามารถทาํงานดว้ยกนัต่อไปได ้เป็นการลดอารมณ์

ของคนทีม่คีวามขดัแยง้ คาํพดูทีว่า่ “ทุกคนในโรงเรยีนน้ีเป็นคนทีม่เีกยีรติ” “ทีน่ี่มแีต่ความสามคัคี

กลมเกลยีวกนั” “ผมภมูใิจมากทีท่ีน่ี่ทุกคนรว่มมอืกนัทาํงานเป็นอยา่งดี” เป็นการกลบเกลื่อนวธิหีน่ึง 

การกลบเกลือ่นมปีระโยชน์มากในการเริม่ตน้แกไ้ขความขดัแยง้ เพราะในระยะแรกๆ คู่ขดัแยง้จะมี

อารมณ์ การกลบเกลือ่นจะช่วยทาํใหอ้ารมณ์ลดลงไดบ้า้ง ผูบ้รหิารอาจใชว้ธิกีารตัง้เป้าหมายใหม่

ขึน้มา และใหคู้่ขดัแยง้ช่วยกนัทาํงานเพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี วธิน้ีีอยา่งน้อยทีสุ่ดคู่ขดัแยง้กจ็ะตอ้งเอา

ความแตกต่างของตวัเองออกไปบา้ง เพือ่จะทาํงานดว้ยกนัให้ไดเ้พื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายใหม่ 

 3. ยทุธศาสตรก์ารต่อรอง เป็นการลดความขดัแยง้โดยใหแ้ต่ละฝา่ยรูจ้กัยอมเสยีบา้งดว้ย

การเจรจาต่อรองเกีย่วกบัประเดน็ขดัแยง้ วธิน้ีีหากคูข่ดัแยง้ยอมลดราวาศอกสิง่ทีต่นเองอยากจะได้

ลงบา้ง กจ็ะทาํใหท้ัง้สองฝา่ยสามารถบรรลหุรอืไดร้บัสิง่ทีต่นเองตอ้งการไดบ้า้ง แต่อาจไมใ่ช่ทัง้หมด 

นัน่คอืแต่ละฝา่ยไดร้บับา้งแต่ไมไ่ดร้บัทุกอยา่งทีต่วัเองตอ้งการ แต่ละฝา่ยมคีวามพอใจบา้ง วธิน้ีี

จาํเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะตอ้งมัน่ใจวา่เป็นการเจรจาต่อรองทีต่วัปญัหาหรอืสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของ

ความขดัแยง้ 
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 4. ยทุธศาสตรก์ารเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา เป็นอกีวธิกีารหน่ึงในการลดความขดัแยง้

ระหว่างบุคคลเป็นการมุง่ทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา พยายามสาํรวจและเขา้ใจความแตกแยก 

ความไมล่งรอยกนัของคูข่ดัแยง้ วธิน้ีีทัง้สองฝา่ยจะตอ้งมคีวามปรารถนาทีจ่ะแกป้ญัหา และความ

แตกต่างของอาํนาจหรอืสถานภาพของคูข่ดัแยง้จะตอ้งมไีมม่าก วธิกีารน้ีตอ้งใหท้ัง้สองฝา่ยระบุ

เป้าหมายของตนเองออกมา วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา ปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคทีท่าํใหไ้มส่ามารถ

บรรลเุป้าหมายไดพ้ยายามเน้นทีต่วัปญัหาไมใ่ช่ทีต่วัคน แลว้พยายามช่วยกนัตดัสนิใจเพือ่แกป้ญัหา 

วธิน้ีีผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งมทีกัษะและใชเ้วลาพอสมควร 

 วอรเ์ชล และคเูปอร ์(Worchel; & Cooper. 1983: 398) ชีใ้หเ้หน็วา่เราสามารถใชน้อรม์ 

(norms) ในการลดความขดัแยง้ได ้นอกจากจะใชก้ารต่อรอง (bargaining) และการเจรจา (negotiation) 

เพือ่ลดความขดัแยง้ แต่การต่อรองและการเจรจานัน้จะทาํใหเ้กดิระยะหา่งระหวา่งคูข่ดัแยง้ทาง

จติวทิยา ผลทีจ่ะตามมากค็อื ทศันคตขิองคูข่ดัแยง้จะเปลีย่นไปจากความปรารถนาทีจ่ะแกไ้ขปญัหา 

กลบัเป็นความตอ้งการทีจ่ะเอาชนะอกีฝา่ยหน่ึงดว้ยการใชก้าํลงัเลห่เ์หลีย่ม หรอืการขม่ขู ่เน่ืองจาก

ความขดัแยง้อาจเกดิจากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั เราจงึสามารถใชน้อรม์เพือ่ลดความแตกต่างน้ี 

นอรม์เป็นกฎกตกิาทีแ่สดงวา่คนจะประพฤตแิละปฏบิตัติาม นอรม์อาจเป็นทัง้แบบพธิกีารและไมเ่ป็น

พธิกีาร อาจเป็นไดท้ัง้ลายลกัษณ์อกัษร หรอืไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร การใชน้อรม์เพือ่ลดความขดัแยง้นัน้

ควรจะกระทาํเมือ่ต่างฝา่ยต่างกจ็ะใชก้ารขม่ขู ่นอรม์ทีใ่ชใ้นการลดความขดัแยง้อาจเป็นนอรม์ ของ

ถอ้ยทีถ่อ้ยปฏบิตั ิ (norm of reciprocity) นอรม์ชนิดน้ีแสดงวา่พฤตกิรรมทัง้หลายควรจะมกีาร

แลกเปลีย่นประโยชน์กนั นัน่คอืถา้ฝา่ยหน่ึงใหค้วามรว่มมอืในการทาํอะไร อกีฝา่ยหน่ึงกค็วรจะให้

ความรว่มมอืดว้ย 

 จากทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่า ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารความขดัแยง้นัน้อาจแบ่งออกได ้4 แบบ 

หรอื 4 สถานการณ์ 1) การเพิม่ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 2) การเพิม่ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม  

3) การลดความขดัแยง้ระหว่างบุคคล และ 4) การลดความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ยทุธศาสตรใ์นการ

บรหิารความขดัแยง้ทีว่า่น้ี จะตอ้งยดึหลกัทีว่่าเพิม่ความขดัแยง้ทีม่อียูน้่อย ลดความขดัแยง้ทีม่อียู่

มาก ทาํใหค้วามขดัแยง้มใีนระดบัทีพ่อเหมาะ ซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพขององคก์าร และสามารถ

ทีจ่ะใชย้ทุธศาสตรใ์นดา้นการต่อรอง การเจรจา การใชอ้าํนาจ การเผชญิหน้า การกลบเกลือ่น  

มาเป็นยทุธศาสตร ์เพื่อช่วยลดความขดัแยง้ในองคก์ารหรอืหน่วยงานใหล้ดน้อยลงได้ 

 

4.  วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร    

 การแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารนัน้ ไมม่หีลกัการ หรอืทฤษฎอีะไรที่

จะบอกไดว้่าความขดัแยง้แบบใดตอ้งการแกไ้ขโดยใชห้ลกัการหรอืทฤษฎใีดไดแ้น่นอนตายตวั การ

แกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้จะไดผ้ลดหีรอืไมน่ัน้ กข็ึน้อยูก่บัประสบการณ์ในการแกไ้ขปญัหาของ

ผูบ้รหิาร การวเิคราะหถ์งึสภาพของความขดัแยง้ไดแ้มน่ยาํแคไ่หน เวลา สถานการณ์ และวธิกีารที่

นํามาใชว้า่เหมาะสมเพยีงใดในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ (วเิชยีร วทิยอุดม. 2555: 4-8) 
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 การแกป้ญัหาของความขดัแยง้มหีลายวธิดีว้ยกนั แต่ละวธิกีม็ที ัง้ผลด ีและผลเสยี ซึง่ขึน้อยู่

กบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา และความเหมาะสมแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ของปญัหาของความ

ขดัแยง้ ผูบ้รหิารจงึควรจกัตอ้งรูถ้งึวธิกีารในการดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัการกบัปญัหาของความ

ขดัแยง้ต่างๆ ในองคก์าร (วเิชยีร วทิยอุดม. 2555: 4-8) ซึง่ไดม้นีกัวชิาการ และนกัการศกึษาหลาย

ท่าน ไดเ้สนอวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารไวใ้นแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 แบบการถอนตวั (Withdrawing) 

   กติมิา ปรดีดีลิก (2529: 301-304) กล่าวไวว้่า  แบบการถอนตวั  เป็นการแกป้ญัหาโดย  

วธิวีางเฉย ผูบ้รหิารจะไมส่นใจคาํทกัทว้งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการเกดิปญัหาความขดัแยง้ ใชว้ธิ ี

วางเฉยและไมม่ปีฏกิริยิาตอบโต ้การแกป้ญัหาในลกัษณะน้ี จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไมอ่ยากทีจ่ะ  

ทว้งตงิ หรอืใหค้วามเหน็ใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทุกคนวางเฉยหมด 

 จอหน์สนั  และจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ . 2547: 28-29; อา้งองิจาก  Johnson; & 

Johnson. 1987: 272-274) ไดก้ล่าวว่า มลีกัษณะหลกีหนีความขดัแยง้ ยอมละวตัถุประสงค ์และ

ความสมัพนัธส์ว่นตวั พยายามหลกีหนีจากประเดน็ปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้โดยการหลกีเลีย่ง

ไมเ่ผชญิกบัคู่กรณี และหลกีหนีจากผูค้นในแวดวงนัน้ นอกจากน้ี จะไมต่ดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพื่อแกป้ญัหา ผูม้ลีกัษณะเช่นน้ีคดิวา่ไมม่ปีระโยชน์ในการแกไ้ขความขดัแยง้  รูส้กึสิน้หวงั และมี

ความเชือ่วา่ การถอนตวัจากสภาพขดัแยง้ ทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจเป็นการงา่ยกวา่การเผชญิหน้า 

มองเป้าหมายของงานและความสมัพนัธ์ กบัผูร้ว่มงานอยูใ่นระดบัตํ่า  

 จรญูรตัน์ จนัทุมา และคนอื่นๆ (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 37; อา้งองิจาก จรญูรตัน์  

จนัทุมา; และคนอื่นๆ. 2549: 10-11) กลา่ววา่ การหลบหนี (Withdrawal หรอื Avoidance) วธิกีารน้ี

ผูจ้ดัการใชว้ธิกีารหลกีจากปญัหาหรอืบุคคลทีเ่ป็นตน้เหตุของความขดัแยง้โดยการไมร่ว่มมอื และ  

ไมร่กุราน ไมเ่หน็ดว้ย ถอนตวัจากเหตุการณ์ หรอืทาํตวัวางเฉยไมยุ่ง่เกีย่วกบัเหตุการณ์ไมว่่ากรณใีด 

ผลของการใชว้ธิกีารหลบหนีจะใหผ้ลเสยีต่อทัง้ผูจ้ดัการและฝา่ยตรงข้ามหรอืใหผ้ลเสยีต่อทัง้สองฝา่ย 

เกดิผลแบบ Lose-Lose ไมม่ฝีา่ยใดไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการหรอืพงึพอใจ สาเหตุของความขดัแยง้ยงัคงอยู่

และมแีนวโน้มจะปรากฏความขดัแยง้ใหเ้หน็ไดอ้กีในอนาคต แมข้ณะนัน้จะดเูหมอืนไมม่คีวามขดัแยง้

เพราะทุกคนแกลง้ทาํเป็นว่าไมม่คีวามขดัแยง้และหวงัใหค้วามขดัแยง้หายไปในทีสุ่ด  

 สเตเฟน รอบบิน้ (วเิชยีร วทิยอุดม . 2555: 3-9; อา้งองิจาก Stephen Robbin. 1994) 

กลา่ววา่ การแกไ้ขความขดัแยง้ในกรณน้ีี กโ็ดยการทีใ่หฝ้า่ยใดฝา่ยหน่ึงยอมขอถอนตวั หรอืหลกีเลีย่ง

ไมเ่ผชญิหน้า เท่ากบัเป็นการไมใ่หแ้ต่ละฝา่ยสรา้งปญัหาเกดิขึน้และป้องกนัการกระทบกระทัง่กนัจน

เป็นบ่อเกดิความขดัแยง้ใหมข่ึน้อกีได้ 

 เบลค และ มตูนั (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 34; อา้งองิจาก เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 

152) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศกึษาวา่ แบบการถอนตวั 

เมือ่ผูบ้รหิารเผชญิกบัความขดัแยง้ จะพยายามวางตวัเป็นกลาง แยกตวัออกจากสถานการณ์ขดัแยง้ 

พยายามหลกีเลีย่งความขดัแยง้ ใหม้กีารรายงานเกีย่วกบัความขดัแยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
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อา้งว่าเพื่อจะไดข้อ้มลูเพิม่เตมิ แต่แทท้ีจ่รงิแลว้เป็นกา รเลีย่งการถามคาํถามทีอ่าจไปยัว่ยใุหเ้กดิ

ความเหน็ไมต่รงกนั การมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นมากเกนิจาํเป็นกเ็ป็นอกีวธิหีน่ึงทีผู่บ้รหิารแบบน้ีใชใ้น

การหลกีเลีย่งความขดัแยง้ ผูบ้รหิารแบบน้ีจะสรา้งกฎระเบยีบขึน้มา ถา้จาํเป็นจะตอ้งแกป้ญัหาความ

ขดัแยง้กจ็ะดาํเนินการแกป้ญัหาตามระเบยีบทีม่อียู ่

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ แบบการถอนตวั มลีกัษณะหลกีหนีความขดัแยง้ ยอมละ

วตัถุประสงค ์และความสมัพนัธส์ว่นตวั ไมเ่ผชญิกบัคูก่รณ ีไมต่ดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่

แกป้ญัหาคดิวา่ไมม่ปีระโยชน์ในการแกไ้ขความขดัแยง้ ใชว้ธิกีารหลกีจากปญัหาหรอืบุคคลทีเ่ป็น

ตน้เหตุของความขดัแยง้โดยการไมร่ว่มมอื ถอนตวัจากเหตุการณ์ หรอืทาํตวัวางเฉยไมยุ่ง่เกีย่วกบั

เหตุการณ์ความขดัแยง้ ซึง่ผลของการใชว้ธิกีารถอนตวั หรอืหลบหนีจะส่งผลใหท้ัง้ผูจ้ดัการและฝา่ย

ตรงขา้ม หรอืใหผ้ลเสยีต่อทัง้สองฝา่ย เกดิผลแบบ Lose-Lose ไมม่ฝีา่ยใดไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการหรอื

ความพงึพอใจ และยงัทาํใหป้ญัหาของความขดัแยง้ยงัคงอยูแ่ละมแีนวโน้มจะปรากฏความขดัแยง้  

ใหเ้หน็ไดอ้กี 

 

 4.2 แบบการใช้อาํนาจ (Forcing) 

 อรณุ รกัธรรม (2525: 194-196) ไดก้ล่าวถงึ วธิจีดัการความขดัแยง้ ในแบบการใชอ้าํนาจ

บงัคบัว่า วธิน้ีีผูบ้รหิารสงูกว่าจะออกคาํสัง่ชีข้าดลงไปเลยเพื่อระงบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ แต่บ่อยครัง้

วธิน้ีีไมไ่ดแ้กป้ญัหาความขดัแยง้อยา่งแทจ้รงิ 

 กติมิา ปรดีดีลิก (2529: 301-304) ไดก้ลา่วถงึวธิจีดัการความขดัแยง้ ในแบบการใช้  

อาํนาจบงัคบัวา่  เป็นวธิกีารใชอ้าํนาจหน้าทีท่ีต่นมอียูด่าํเนินการทนัท ีทุกคนตอ้งทาํตามคาํสัง่ 

วธิกีารน้ีจะทาํให ้ใตบ้งัคบับญัชาเป็นผูแ้พต้ลอด หรอืไมม่โีอกาสทีจ่ะตอบโตอ้ะไรไดเ้ลย ทาํให้

เกดิปฏกิริยิาตอบสนองในทางลบ สง่ผลใหก้ารทาํงานขาดระบบ แบบแผน เกดิความเฉื่อยชาและขาด

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน 

 วรนารถ แสงมณ ี(2544: 12) ไดก้ลา่ววา่ เป็นการบงัคบัและกดดนั ซึง่จะทาํใหม้กีารแพ-้ชนะ 

โดยฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดใชอ้าํนาจหน้าทีท่ีเ่ป็นทางการ เช่น ในกรณคีวามขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาบงัคบัใหย้ตุคิวามขดัแยง้โดยอาศยักฎระเบยีบต่างๆ 

 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 164-165) ไดก้ลา่วถงึ การใชอ้าํนาจ คอื การบงัคบั  

หรอือ่อนขอ้ เป็นการแกป้ญัหาดว้ยการใหเ้หน็ชนะและแพ ้เช่น ใชอ้าํนาจบงัคบั สรา้งความสงบ  

โดยไมจ่ดัการกบัความขดัแยง้ หลกีหนีจากการตดัสนิใจและเผชญิหน้า และใชเ้สยีงสว่นใหญ่ตดัสนิ 

 จอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 272-274) กล่าวว่า เป็นการแกป้ญัหาความขดัแยง้โดยใชอ้าํนาจตามตาํแหน่ง  (Authority) 

คาํนึงถงึเป้าหมายงานหรอืความตอ้งการของตนเองมากกวา่ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน พยายาม

แสดงอาํนาจเหนือฝา่ยตรงขา้ม โดยการบงัคบัใหย้อมรบัทางออกของความขดัแยง้ทีต่นกาํหนด การ

บรรลเุป้าหมายเป็นสิง่สาํคญัสงูสดุ สมัพนัธภาพมคีวามสาํคญัน้อยมาก  ผูม้ลีกัษณะเช่นน้ีจะพยายาม
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ทาํทุกอยา่งใหบ้รรลเุป้าหมายโดยไมค่าํนึงถงึความเสยีหายใด  ๆ ไมส่นใจในความตอ้งการของคนอื่น 

ไมส่นใจทีค่นอื่นไมช่อบหรอืไมย่อมรบัตน มคีวามเชื่อว่า ความขดัแยง้จะยตุไิดเ้มือ่มฝีา่ยหน่ึงเป็น   

ผูช้นะ และอกีฝา่ยเป็นผูแ้พ ้และลกัษณะแบบฉลามตอ้งการเป็นผูช้นะ ชยัชนะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ภาคภมูใิจและประสบความสาํเรจ็ แต่ความพ่ายแพก่้อใหเ้กดิความรูส้กึอ่อนแอ ความไมเ่หมาะสม 

และความลม้เหลว ลกัษณะฉลามจะพยายามเอาชนะดว้ยการโจมตี โคน่ลม้ พชิติ คกุคามผูอ้ื่น 

 จรญูรตัน์ จนัทุมา และคนอื่นๆ (จติฑามาศ เชือ้โฮม. 2553: 36-37; อา้งองิจาก จรญูรตัน์ จนัทุมา; 

และคนอื่นๆ 2549: 10-11) กลา่ววา่ การบงัคบั (Force) วธิกีารน้ีผูจ้ดัการหรอืฝา่ยหน่ึงจะสัง่วา่จะทาํ

อะไร คาํสัง่นัน้อาจไมถู่กตอ้งแต่เน่ืองจากผูส้ ัง่มอีํานาจหรอืตําแหน่งสงูกว่าลกูน้องหรอือกีฝา่ยหน่ึงจงึ

ตอ้งทาํตาม ถา้บุคคลนัน้ยงัตอ้งการอยูใ่นองคก์ารนัน้ วธิกีารแกไ้ขแบบน้ีจะเป็นผูช้นะ และอกีฝา่ยหน่ึง

จะเป็นผูแ้พ ้ผลการแกไ้ขจะมลีกัษณะของ Win-Lose เป็นวธิกีารแกไ้ขความขดัแยง้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิ

ความรว่มมอื และเป็นการทาํงานทีต่่อตา้นความตอ้งการของฝา่ยตรงขา้ม ไมแ่กไ้ขความขดัแยง้ที่

สาเหตุ ความขดัแยง้แบบดัง้เดมิจงึเกดิขึน้ไดอ้กีเสมอ เพราะยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนองทีพ่งึพอใจ  

ทัง้สองฝา่ย 

 โฮวาท และ ลอนดอน (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 33; อา้งองิจาก Howat; & London. 

1980: 172-175) ไดก้ล่าวว่า วธิบีงัคบั (Forcing) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารใชอ้าํนาจ

บงัคบัใหผู้อ้ ื่นยอมรบัความคดิเหน็ของตน เชือ่มัน่ในความคดิและวธิกีารของตน ไมย่อมรบัคาํปฏเิสธ

จากผูอ้ื่น ยนืกรานเรยีกรอ้งใหผู้อ้ ื่นดาํเนินการตามวธิกีารของตน 

 เบลค และ มตูนั (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 35; อา้งองิจาก เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 

152) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาวา่ แบบการใชอ้าํนาจ 

เมือ่ผูบ้รหิารเผชญิหน้ากบัความขดัแยง้ จะใชอ้าํนาจในการระงบัความขดัแยง้ โดยมุง่ทีก่ารเอาแก้

ชนะกนั โดยทีต่นเองตอ้งเป็นผูช้นะในสถานการณ์ความขดัแยง้มกัจะถามเพือ่นรว่มงานวา่ จะอยู่

หรอืจะไป เมือ่ตนเองเป็นฝา่ยมอีาํนาจ ดงันัน้ ลกูน้องจงึเป็นฝา่ยแพ ้ผูบ้รหิารแบบน้ีไมช่อบให้

ทาํงานเป็นทมี เพราะกลวัจะรวมหวักนัคดัคา้นแกป้ญัหาความขดัแยง้โดยยตุคิวามขดัแยง้หรอืโดย

วธิกีารทีต่นเองเป็นฝา่ยชนะ 

 สเตเฟน รอบบิน้ (วเิชยีร วทิยอุดม . 2555: 3-9; อา้งองิจาก Stephen Robbin. 1994) 

ไดก้ลา่ววา่ ในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้ ถา้ปลอ่ยเวลาเน่ินนานไปกจ็ะยิง่ยากทีจ่ะแกไ้ขได ้จงึมคีวาม  

จาํเป็นอยา่งรบีดว่นทีผู่บ้รหิารตอ้งหามาตรการแกไ้ขความขดัแยง้ใหย้ตุลิงไดโ้ดยเรว็ ซึง่บางครัง้

ผูบ้รหิารตอ้งกลา้ทีจ่ะใชอ้าํนาจหน้าทีท่ีม่อียูส่ ัง่ การลงไปเพื่อเขา้ระงบัความขดัแยง้ และตอ้งกลา้  

แสดงตนเป็นผูร้บัผดิชอบในคาํสัง่การอนันัน้ดว้ย 

 วเิชยีร วทิยอุดม (2555: 4, 9-10) กลา่วไวว้า่ การใชอ้าํนาจหรอืการบงัคบัเป็นการแกไ้ข

ปญัหาแบบใชอ้ํานาจหรอืตําแหน่งหน้าทีเ่หนือกว่า ใชอ้าํนาจตามสทิธอิาํนาจทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ที ่

รวมถงึการใชก้ฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายเป็นพลงัสนบัสนุนใหคู้่กรณยีอมตกลง  

เพราะความเกรงกลวั ผลดขีองการแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้แบบน้ี คอื สามารถจดัการกบัความ
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ขดัแยง้ไดเ้ดด็ขาด ทาํใหเ้กดิความสงบโดยเรว็ ส่วนผลเสยีของการแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้

แบบน้ี คอื เกดิความรูส้กึกดดนัวา่ถกูบบีบงัคบัโดยการใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ เมือ่ไดร้บัความกดดนัมากๆ 

และนานๆ เขา้ กอ็าจจะเป็นมลูเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ในเรือ่งอื่นอกีและลุกลามจนเป็นเรือ่งใหญ่โต

จนถงึจดุหน่ึงถงึขัน้ต่อตา้นผูบ้รหิาร ผู้บรหิารทีเ่ลอืกใชว้ธิแีบบน้ีกจ็ะเป็นพวกเผดจ็การ 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ แบบการใชอ้าํนาจ เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิาร

ใชอ้าํนาจบงัคบัใหผู้อ้ ื่นยอมรบัความคดิเหน็ของตน เชือ่มัน่ในความคดิและวธิกีารของตน ไมย่อม

รบัคาํปฏเิสธจากผูอ้ื่น ยนืกรานเรยีกร้องใหผู้อ้ ื่นดาํเนินการตามวธิกีารของตน เป็นการบงัคบัโดยการ

ออกคาํสัง่ชีข้าดลงไปเลยเพื่อระงบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ พยายามแสดงอาํนาจเหนือฝา่ยตรงขา้ม 

เป็นวธิกีารใชอ้าํนาจหน้าทีท่ีต่นมอียู่  ดาํเนินการทนัท ีทุกคนตอ้งทาํตามคาํสัง่ โดยการบงัคบัให้

ยอมรบัทางออกของความขดัแยง้ทีต่นกาํหนด ใหค้วามสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายเป็นสิง่สาํคญั

สงูสดุ สมัพนัธภาพมคีวามสาํคญัน้อยมาก เป็นการแกป้ญัหาดว้ยการใหเ้หน็ชนะและแพ้ คดิว่าความ

ขดัแยง้จะยตุไิดเ้มือ่มฝีา่ยหน่ึงเป็นผูช้นะ และอกีฝา่ยเป็นผูแ้พ ้

 

 4.3 แบบสมัพนัธภาพ (Smoothing) 

  จอหน์สนั  และจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ . 2547: 28-29; อา้งองิจาก  Johnson; &  

Johnson. 1987: 272-274) กล่าวว่า ลกัษณะน้ีเชือ่วา่สมัพนัธภาพเป็นสิง่สาํคญัมาก  เป้าหมาย

สว่นตวัมคีวามสาํคญัน้อย ตอ้งการใหเ้ป็นทีย่อมรบัและชอบพอ เชื่อว่าความขดัแยง้หลกีเลีย่งไดเ้พื่อ

เหน็แก่ความกลมเกลยีว การถกถงึความขดัแยง้ เป็นการทาํลายความสมัพนัธแ์ละเกรงวา่หากความ

ขดัแยง้ยงัดาํเนินต่อไปจะสะเทอืนความรูส้กึ และทาํลายสมัพนัธภาพ  ยอมยกเลกิเป้าหมาย  

เพือ่รกัษาสมัพนัธภาพอนัดไีว้ ใชว้ธิกีารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขเหมอืนครอบครวัเดยีวกนั 

  อเีวอรารด์ และมอรร์สิ (สฤษดิ ์ตองตดิรมัย.์ 2551: 35-36; อา้งองิจาก Everard; & Morris. 

1990: 108-111) ไดก้ล่าวว่า แบบการกลบเกลื่อน (Smoothing) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ที่

แสดงพฤตกิรรมมุง่สมัพนัธใ์นระดบัสงูและแสดงพฤตกิรรมมุง่งานในระดบัตํ่า เป็นการทาํใหเ้กดิ

ความแตกต่างมเีพยีงเลก็น้อยและใหก้ารปฏบิตัมิคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยใหค้วามสาํคญัต่อความ

สนใจของผูอ้ื่นเป็นอนัดบัแรก โดยการแสดงออกเหมอืนกนัขาดจดุยนืของตวัเองและไมม่คีวามเป็น

ตวัของตวัเอง 

 โฮวาท และ ลอนดอน (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 33; อา้งองิจาก Howat; & London. 

1980: 172-175) ไดก้ล่าวว่า การไกล่เกลีย่ (Smoothing) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิาร

พยายามทาํใหเ้หน็วา่ ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งเลก็น้อย พยายามกลบเกลือ่นหาทางเจรจาต่อรอง 

เพือ่ลดความแตกต่างในความคดิเหน็และวธิกีาร พยายามยํา้ใหส้มาชกิเหน็ความสาํคญัในความสาํเรจ็

ขององคก์ารมากกวา่ความแตกต่างใน วธิดีาํเนินการ 
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 เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ์ (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 29; อา้งองิจาก เทพพนม 

เมอืงแมน. 2540: 257-258) ไดก้ลา่ววา่ รปูแบบของการบรหิารความขดัแยง้แบบการทาํใหร้าบรืน่ 

รปูแบบน้ีเน้นความสมัพนัธใ์นดา้นบวก เน้นการเกดิความสามคัคปีรองดองระหวา่งสมาชกิภายใน

กลุ่ม และการยอมรบัระหว่างสมาชกิของกลุ่ม โดยการหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิทศันคตทิีไ่มด่แีละความไม่

ลงรอยกนั วธิกีารดาํเนินน้ีเกดิขึน้โดยการใหส้มาชกิพดูคยุอภปิรายถงึเฉพาะสิง่ทีส่มาชกิในกลุม่เหน็

ดว้ยเท่านัน้แต่ประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาจะไมถ่กูนํามาพดูถงึ ทศันคต ิทีไ่มด่ขีองสมาชกิจะไมถ่กูระงบั

หรอืทาํใหห้มดไปแต่ทุกคนทีม่คีวามตงึเครยีดจะมโีอกาสไดร้ะบายออก ทุกคนจะเกดิความพอใจ 

 เบลค และ มตูนั (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 35; อา้งองิจาก เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 

152) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาวา่ แบบการกลบเกลือ่น 

เมือ่ผูบ้รหิารเผชญิหน้ากบัความขดัแยง้ จะพยายามกลบเกลือ่น หรอืพยายามทาํใหค้วามขดัแยง้นัน้

เงยีบหายไป พยายามเอาใจคนอื่นจนกระทัง่ตอ้งทาํตามความคดิเหน็ของคนอื่น แมค้วามคดิเหน็

ของตนเองจะถูกตอ้งกต็าม ทัง้น้ีเพราะไมอ่ยากใหค้นอื่นเกดิความไมพ่อใจ พยายามหลกีเลีย่งการ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ถา้จาํเป็นจะตอ้งแกป้ญัหาความขดัแยง้กม็กัจะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็น      

ผูแ้กป้ญัหา หรอืถา้แกป้ญัหาความขดัแยง้ดว้ยตนเองกจ็ะพยายามระงบัอารมณ์ของคนทัง้หลาย 

พยายามใหล้มืความตอ้งการทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่น พยายามรกัษาน้ําใจคนเป็นประการสาํคญั          

 วเิชยีร วทิยอุดม (2555: 5, 15) กล่าวไวว้่า การกลบเกลื่อน (Smoothing) การกลบเกลื่อน

หมายความว่า ทุกฝา่ยทีเ่กดิความขดัแยง้จะแสรง้ทาํเป็นว่าไมม่คีวามขดัแยง้ใดๆ เลยเกดิขึน้  

ทาํเหมอืนใหเ้ป็นปกตแิบบเดมิเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ โดยกลบเกลื่อนความขดัแยง้ทัง้หมดได้     

ทาํเป็นเหมอืนหวานอมขมกลนื ไมใ่หค้นอื่นไดล้ว่งรูว้า่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ หรอืเป็นการพรางตวัวา่

สามารถตกลงกนัไดก้บัฝา่ยตรงกนัขา้ม โดยไมม่กีารพดูถงึเรือ่งทีม่คีวามขดัแยง้กนั ซึง่จะก่อใหเ้กดิ

ปญัหาในองคก์ารไดเ้พราะจะทาํใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีม่คีวามคลาดเคลือ่นไปจาก

ความจรงิได ้

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ แบบสมัพนัธภาพ หรอืการกลบเกลื่อน การไกล่เกลีย่ 

(Smoothing) เป็นรปูแบบของการบรหิารความขดัแยง้แบบการทาํใหร้าบรืน่ เน้นความสมัพนัธใ์น

ดา้นบวก แสดงพฤตกิรรม ใหเ้หน็วา่สมัพนัธภาพเป็นสิง่สาํคญัมาก  และเหน็เป้าหมายสว่นตวัมี

ความสาํคญัน้อยกวา่ หาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ลดความแตกต่างในความคดิเหน็และวธิกีาร เน้นให้

เกดิความสามคัคปีรองดองระหวา่งสมาชกิภายในกลุม่ และเกดิการยอมรบัระหวา่งสมาชกิของกลุม่ 

โดยการหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิทศันคตทิีไ่มด่ ีและความไมล่งรอยกนั เมือ่เกดิความขดัแยง้ทุกฝา่ยจะ

แสรง้ทาํเป็นว่าไมม่คีวามขดัแยง้ใดๆ เกดิขึน้เลย โดยจะพยายามกลบเกลื่อนความขดัแยง้ทัง้หมด 

หรอืพยายามทาํใหค้วามขดัแยง้นัน้เงยีบหายไป ในการแกป้ญัหาความขดัแยง้จะพยายามเอาใจคนอื่น 

รกัษาน้ําใจคนอื่น และใชว้ธิกีารเพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
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 4.4 แบบการประนีประนอม (Compromising) 

 อรณุ รกัธรรม (2525: 194-196) ไดก้ลา่วถงึ วธิจีดัการความขดัแยง้ ในแบบการประนีประนอม 

คอื เป็นการใหก้ลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้กนัยอมรบัการตดัสนิของบุคคลทีส่ามทีเ่ขา้มาไกลเ่กลีย่

ประนีประนอม ทาํใหค้วามขดัแยง้ลดลงได้ 

 กติมิา ปรดีดีลิก (2529: 301-304) กลา่ววา่ วธิปีระนีประนอม หมายถงึ การใหท้ัง้สองฝา่ยได้ 

หรอืเสยีประโยชน์เท่ากนัหรอืใกลเ้คยีง การใหส้นิบน โดยผูบ้รหิารจะยอมเสยีสละของใหแ้ก่คู่กรณี

เพือ่ใหป้ญัหานัน้คลีค่ลายความขดัแยง้ลง ในทางปฏบิตัอิาจจะไมเ่ป็นผลดแีก่ผูบ้รหิาร  และไมเ่ป็นที่

ม ัน่ใจวา่ปญัหานัน้จะยตุลิงได ้กาํหนดใหม้คีนกลางขึน้ วธิกีารน้ีเป็นการคลีค่ลายปญัหาใหอ่้อนลง

โดยใหม้คีนกลางเป็นตวัเชื่อม เป็นผูก้ําหนดวธิกีารแกป้ญัหาขึน้เอง อาศยักฎเกณฑใ์ชก้ฎเกณฑแ์ละ

ระเบยีบแบบแผนเป็นตวัช่วยตดัสนิใจ ซึง่การแกป้ญัหาในลกัษณะน้ีจะยดึกฎเกณฑเ์ป็นหลกั     

 เคนเนธ โธมสั (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 104-105; อา้งองิจาก Kenneth Thomas. 

1976: 889-935) กลา่วไวว้า่ การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤตกิรรมทัง้มุง่

เอาชนะและแสดงพฤตกิรรมรว่มมอืในระดบัปานกลาง เป็นจดุยนืระหวา่งกลางของมติิการเอาใจ

ตนเอง และมติกิารเอาใจผูอ้ื่น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองทีมุ่ง่จะใหท้ัง้สองฝา่ยมคีวามพอใจบา้ง 

แสดงพฤตกิรรมเป็นลกัษณะทีห่ากไดบ้า้งกค็วรเสยีบา้ง พบกนัครึง่ทาง ทัง้สองฝา่ยมคีวามพอใจ

มากกว่าพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง แต่น้อยกว่าพฤตกิรรมความรว่มมอื พฤตกิรรมการประนีประนอม

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้แบบ Zero-sum conflict โดยมคีวามเชื่อว่าผลของความขดัแยง้จะมี

ออกมาคงที ่เมือ่ฝา่ยหน่ึงไดอ้กีฝา่ยหน่ึงกจ็ะเสยี การประนีประนอมเป็นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการ

แสดงออก เมือ่เผชญิกบัความขดัแยง้โดยทีต่อ้งการจะพยายามรกัษาหน้าของทัง้สองฝา่ย หรอืความ

ขดัแยง้นัน้เกดิจากการแขง่ขนัเพือ่จะใหไ้ดม้าทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั การประนีประนอมเป็น

ลกัษณะทีข่ ึน้ชือ่วา่พบกนัครึง่ทาง 

 ราฮมิ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2534: 155-156; อา้งองิจาก Rahim. 1985: 83-85) ไดก้ล่าวว่า 

การประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบทีมุ่ง่ตนเองในระดบัปานกลาง และมุง่คนอื่นในระดบั

ปานกลางดว้ย เป็นแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยืน่หมยูืน่แมว ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งยอมเสยีบางอยา่ง

เพือ่ทีจ่ะตกลงกนัได ้เป็นแบบทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ต่ละฝา่ยมเีป้าหมายทีไ่ปดว้ยกนั

ไมไ่ด ้มเีป้าหมายคนละอยา่งหรอื แต่ละฝา่ยมอีาํนาจพอๆ กนั 

 วรนารถ แสงมณ ี(2544: 12) ไดก้ลา่ววา่ การประนีประนอม หมายถงึ การใชว้ธิเีจรจา 

ต่อรองเปลีย่นความยนิยอมถอ้ยทถีอ้ยอาศยั หรอืทีเ่รยีกวา่พบกนัคนครึง่ทาง หลกัสาํคญัคอืคูก่รณี 

แต่ละฝา่ยต่างกไ็ดป้ระโยชน์และตอ้งยอมเสยีสละประโยชน์บา้งมใิช่ฝา่ยหน่ึงไดห้รอืเสยีแต่อยา่งเดยีว 

อกีวธิหีน่ึงของการประนีประนอมคอื แยกกลุ่มทีข่ดัแยง้กนั จนกว่าจะหาขอ้ยตุไิด ้เลีย่งการเผชญิหน้ากนั

หรอืใหส้ิง่ของตอบแทนแก่กลุ่มหน่ึง เพื่อยตุขิอ้ขดัแยง้ 
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 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 164-165) ไดก้ลา่วถงึ การประนีประนอม เป็นวธิกีาร 

ทีใ่หแ้ต่ละฝา่ยอ่อนขอ้เขา้หากนั เช่น การจดัการโดยวธิกีารเลอืกคนทีช่อบพอกนั ตกลงกนัใหม้าอยู่ 

ดว้ยกนั หรอืไมพ่ดูถงึความขดัแยง้เลย แต่กลบัยํา้ทีค่วามรว่มมอื การทาํงานเป็นทมี และกาํจดัความ

ขดัแยง้ 

 จอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 272-274) รปูแบบน้ี จะคาํนึงถงึเป้าหมายสว่นตนและสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในระดบัปานกลาง 

แสวงหาการประนีประนอม ยอมละเป้าหมายสว่นตนบางสว่นและชกัจงูใหผู้อ้ ื่นยอมสละเป้าหมาย

บางส่วน พยายามหาขอ้สรปุต่อขอ้ขดัแยง้ทีไ่ดป้ระโยชน์ทัง้สองฝา่ย พรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะสละ

วตัถุประสงคแ์ละสมัพนัธภาพบางสว่นเพือ่หาขอ้ตกลงรว่มทีด่ี 

     อเีวอรารด์ และมอรร์สิ (สฤษดิ ์ตองตดิรมัย.์ 2551: 35-36; อา้งองิจาก Everard; & Morris. 

1990: 108-111) กลา่ววา่ แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบการบรหิารความขดัแยง้ที่

แสดงทัง้พฤตกิรรมมุง่สมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมมุง่งานในระดบัปานกลาง เป็นการทีจ่ะทาํใหเ้กดิความ

พอใจของทัง้สองฝา่ยโดยไมเ่น้นทีค่ณุภาพของการแกป้ญัหา หรอืการคน้หาความสรา้งสรรคใ์นการ

แกป้ญัหา แต่เน้นทางสายกลางซึง่เป็นผลใหห้ลกัการและคุณค่าของแต่ละฝา่ยลดลง 

 โฮวาท และ ลอนดอน (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 33; อา้งองิจาก Howat; & London. 

1980: 172-175) กลา่วไวว้า่ การประนีประนอม (Compromise) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ที่

ผูบ้รหิารพยายามหาทางสายกลาง เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คูก่รณทีัง้สองฝา่ย ยนิดรีบัฟงัปญัหานํามา

พจิารณาพยายามหาทางประนีประนอม ยอมเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั ยอมเสยีสละบางสว่นเพือ่ใหไ้ด้

บางสว่นไว ้

 จรญูรตัน์ จนัทุมา และคนอื่นๆ (จติฑามาศ เชือ้โฮม. 2553: 37; อา้งองิจาก จรญูรตัน์ จนัทุมา; 

และคนอื่นๆ 2549: 10-11) กล่าวว่า การประนีประนอม (Compromise) วธิกีารน้ีสว่นใหญ่ใชส้าํหรบั

จดัการดา้นแรงงานซึง่เป็นการตกลงประนีประนอมขอ้เสนอและขอ้ต่อรองของทัง้สองฝา่ยโดยมุง่ใหผ้ล

สว่นใหญ่ออกมาในลกัษณะสมน้ําสมเน้ือ เป็นการแกไ้ขทีม่คีวามรว่มมอืในระดบัปานกลางและได้ผล 

แต่ไมถ่งึขึน้พงึพอใจทัง้สองสองฝา่ย คาํตอบหรอืผลลพัธจ์ากวธิกีารแกไ้ขปญัหาแบบประนีประนอม

จะทาํใหแ้ต่ละฝา่ยมชียัชนะคนละนิดและสญูเสยีคนละหน่อย ดงันัน้ความขดัแยง้ทีม่ซีึง่ยงัไมไ่ดแ้กท้ี่

สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ เพยีงแต่ไดค้วามพงึพอใจมาระดบัหน่ึง เมือ่เวลาผ่านไปความขดัแยง้เดมิจะปรากฏ

ขึน้ใหมอ่กี ผลจากการใชว้ธิน้ีียงัมลีกัษณะเป็น Win-Lose  

 เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ์ (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษี . 2554: 29-30; อา้งองิจาก  

เทพพนม เมอืงแมน . 2540: 257-258) ไดก้ลา่ววา่ รปูแบบของการบรหิารความขดัแยง้แบบการ

ประนีประนอม วธิกีารแกป้ญัหาแบบน้ีจะเป็นการเดนิสายกลาง โดยการปรบัตวัและเปลีย่นแปลง  

สิง่แวดลอ้มความขดัแยง้จะคงตวัดว้ยการต่อรองและประนีประนอม ซึง่จะทาํใหค้วามขดัแยง้หายไป 

ถงึแมบ้างครัง้จะตอ้งต่อสู ่แต่ระดบัของการประนีประนอมน้ีจาํกดัวงเฉพาะทีส่ามารถ ทาํไดแ้คน่ัน้  
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หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื กระทาํในสิง่ทีส่ามารถทาํไดม้ากกวา่กระทาํเพือ่ใหด้ทีีส่ดุ วธิน้ีีจะไมม่ใีคร

ชนะ หรอืแพ ้อาจมกีารพดูคยุอภปิรายเกดิความเขา้ใจดขีึน้ มกีารประชุมกลุม่เพือ่ลดความขดัแยง้ลง

ซึง่จะทาํใหย้อมรบัแนวทางแกป้ญัหาและความขดัแยง้ลดความรนุแรงลง การแยกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง 

ใหอ้ยูค่นละสถานทีจ่ะเป็นการหลกีเลีย่งการมสีมัพนัธโ์ดยตรงหรอืการยา้ยบุคคลบางคนไปอยูแ่ผนก

อื่นจะช่วยแกป้ญัหาได้ 

 เบลค และ มตูนั (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 35; อา้งองิจาก เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 

152) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาว่ า แบบการ

ประนีประนอม ผูบ้รหิารแบบทางสายกลาง เป็นผูบ้รหิารทีใ่หค้วามสนใจทัง้คนและงานพอสมควร  

ใหค้วามสาํคญัแก่ทัง้คนและงานในระดบัปานกลาง เพือ่นรว่มงานมคีวามพอใจบา้ง ผลงานสาํเรจ็  

ตามควร เป็นผูบ้รหิารทีพ่ยายามคงสถานภาพเดมิ ไมป่รารถนาจะเหน็การเปลีย่นแปลงเมือ่เผชญิ

กบัความขดัแยง้ จะไมแ่สดงวา่เขา้ขา้งฝา่ยใด พยายามใชท้างสายกลาง ใหทุ้กคนเหน็วา่ตนเอง

ยตุธิรรมและมเีหตุผลมกัจะใชว้ธิกีารผอ่นปรนเขา้หากนัมากกวา่การทีจ่ะเผชญิหน้ากนั มอบหมายให้

ผูอ้ื่นแกป้ญัหาหรอืใหล้กูน้องแกป้ญัหากนัเอง อาจโดยการใหแ้ยกคู่ขดัแยง้ออกจากกนั พยายามไกล่

เกลีย่ ต่อรองหรอืการประนีประนอม   

 แมรี ่ปาคเกอร ์ฟอลเรท (วเิชยีร วทิยอุดม. 2555: 5: 7-8; อา้งองิจาก Morphet; John; & 

Reller. 1967: 169) ไดก้ลา่ววา่ การจดัการความขดัแยง้แบบน้ีกโ็ดยการใหแ้ต่ละฝา่ยต่างกไ็ดร้บั

เพยีงบางสว่นของทีฝ่า่ยตนตอ้งการ ไมม่ฝีา่ยใดไดท้ัง้หมด เป็นการผลกัดนักนัไปสู่เป้าหมายที่

ตอ้งการ วธิกีารแบบน้ีแต่ละฝา่ยกจ็ะไดร้บัผลตามทีฝ่า่ยตนตอ้งการ ความขดัแยง้กจ็ะไดร้บัการแกไ้ข

ไปไดส้ว่นหน่ึง แต่ถา้หากการประนีประนอมเป็นการนําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายทีพ่งึปรารถนากเ็ป็น

วธิกีารทีด่ ีแต่ถา้หากการประนีประนอมเป็นการละทิง้เป้าหมายทีพ่งึปรารถนาหรอืเป็นการเอาเปรยีบ

ผูด้อ้ยกวา่ กจ็ะเป็นวธิกีารทีไ่มส่ามารถบรรลถุงึเป้าหมายและขาดประสทิธภิาพ 

 สเตเฟน รอบบิน้ (วเิชยีร วทิยอุดม . 2555: 3-9; อา้งองิจาก Stephen Robbin. 1994) 

กล่าวว่า ความขดัแยง้เกดิจากขอ้เสยีเรยีกรอ้งของฝา่ยต่างๆ ทีไ่มส่ามารถจะหาจดุทีต่กลงรว่มกนัได ้

ต่างฝา่ยไมม่กีารยอมกนั การทีจ่ะแกไ้ขความขดัแยง้ไดน้ัน้กท็าํไดโ้ดยการลดขอ้เรยีกรอ้งของแต่ละ

ฝา่ยลงเพือ่จะหาจดุรว่มทีต่กลงกนัได ้กโ็ดยการประนีประนอมหนัหน้าเขา้หาและพดูคยุกนั ซึ่ งแต่ละ

ฝา่ยกย็งัไดส้ิง่ทีม่คีวามพอใจบา้ง แมจ้ะไมไ่ดเ้ตม็ทีอ่ยา่งทีต่อ้งการกต็าม  

 วเิชยีร วทิยอุดม (2555: 4:9-10) กลา่วไวว้า่ การประนีประนอมเป็นการแกป้ญัหาแบบใช้

วธิกีารไกลเ่กลีย่ เจรจาต่อรองกนั ยอมเสยีสละบางอยา่งเพือ่ใหม้าพบกนัครึง่ทาง การแกป้ญัหา

ความขดัแย้ งแบบน้ีกต่็อเมือ่ทุกฝา่ยไมส่ามารถทีจ่ะตกลงหรอืยตุปิญัหาลงได ้จงึใชว้ธิอีอมชอม

ผลประโยชน์ของทุกฝา่ย ผลดขีองการแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้แบบน้ี คอื สามารถบรรเทา

ความรนุแรงของความขดัแยง้ลงได ้ช่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งบุคลากรในองคก์รส่วน

ผลเสยีของการแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้แบบน้ี คอืไมไ่ดท้าํใหม้ลูเหตุของความขดัแยง้หมดไป 

ยงัคงมคีวามไมพ่อใจหลงเหลอือยู ่แต่ยงัคงเกบ็ไวอ้ยูภ่ายในจติใจ ไมไ่ดแ้สดงออกมาใหป้รากฏเหน็

ยงัภายนอกเท่านัน้ ผูบ้รหิารทีเ่ลอืกใชว้ธิแีบบน้ีมกัเป็นพวกนกับุญ 
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 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ แบบการประนีประนอม หมายถงึ เป็นการใหท้ัง้สองฝา่ย

ทีม่คีวามขดัแยง้กนั ยอมรบัการตดัสนิของบุคคลทีส่ามทีเ่ขา้มาไกลเ่กลีย่ประนีประนอม ซึง่ทาํให้

ความขดัแยง้ลดลง พยายามใชท้างสายกลาง หาทางประนีประนอม ใหท้ัง้สองฝา่ยยนิดรีบัฟงัปญัหา 

นํามาพจิารณา หาขอ้ตกลงรว่มทีด่ ีหาขอ้สรปุทีไ่ดป้ระโยชน์ทัง้สองฝา่ย เพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คู่กรณี

ทัง้สองฝา่ย และยนิยอมเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั การใชว้ธิแีบบประนีประนอมเป็นการแสดงใหทุ้กคน

เหน็วา่ตนเองยตุธิรรมและมเีหตุผล โดยมกัจะใชว้ธิกีารผอ่นปรนเขา้หากนัมากกวา่การทีจ่ะ

เผชญิหน้ากนั 

 

 4.5 การเผชิญหน้า (Confronting) 

 อรณุ รกัธรรม (2525: 194-196) ไดก้ล่าวถงึวธิจีดัการความขดัแยง้ ในแบบการเผชญิหน้า 

หรอืการแกป้ญัหารว่มกนั คอื นําเอากลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้กนัมาอภปิรายถงึหวัขอ้ความขดัแยง้ ดว้ย

วธิกีารทีค่วามขดัแยง้ระหวา่งกลุม่จะถกูเปลีย่นใหเ้ป็นสถานการณ์ทางการแกป้ญัหารว่มกนั และจะ

พยายามหาขอ้ยตุทิีทุ่กฝา่ยยอมรบั ซึง่ผลยตุจิะม ี 2 ลกัษณะ คอื ความเหน็สอดคลอ้งกนักเ็ท่ากบั

เป็นผูช้นะทัง้สองฝา่ย และการใชเ้ป้าหมายทีย่อมรบัรว่มกนัทีจ่ะก่อใหเ้กดิการรว่มมอืกนัขึน้อยา่งมาก 

 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 164-165) ไดใ้หค้วามหมาย การเผชญิหน้า วา่เป็นวธิ ี

ลดความขดัแยง้ในองคก์าร เช่น การจดัใหแ้ต่ละกลุ่มไดเ้หน็ถงึขอ้ดขีอ้เสยีของอกีกลุ่มหน่ึงหรอืใหม้ี 

การเผชญิหน้า พบปะสงัสรรค ์จดังานรว่มงานกนั หรอืใหห้วัหน้าของทัง้สองกลุ่มไดม้โีอกาส  

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 

  จอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 272-274) รปูแบบน้ี จะมองความขดัแยง้ว่าเป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ข ใหคุ้ณค่าแก่เป้าหมาย

และสมัพนัธภาพ และหาทางออกทีส่นองต่อเป้าหมายทัง้ของตนและของผูอ้ื่น  ถอืวา่ความขดัแยง้

เป็นสิง่ทีป่รบัปรงุสมัพนัธภาพโดยการลดความตงึ เครยีดระหวา่งบุคคลทัง้สอง พยายามทีจ่ะถกประเดน็

เพื่อระบุถงึความขดัแยง้ทีเ่ป็นปญัหา การหาทางแกไ้ขซึง่เป็นทีพ่อใจของตนและผูอ้ื่น ทาํใหส้ามารถ

คงสมัพนัธภาพไวไ้ด้  สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความพอใจคอื การบรรลเุป้าหมายของตนเองและผูอ้ื่น  

ความเครยีดและความรูส้กึในทางลบไดร้บัการคลีค่ลายแลว้  

 โฮวาท และ ลอนดอน (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 33; อา้งองิจาก Howat; & London. 

1980: 172-175) วธิเีผชญิหน้า (Confrontation) เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้ทีผู่บ้รหิารกลา้เผชญิกบั

ปญัหาโดยตรงและเปิดเผยหยบิยกปญัหามาพจิารณา กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็อยา่งชดัเจน  

หาวธิกีารแกไ้ขความขดัแยง้ ไมท่อดทิง้ปญัหาจนกว่าจะจดัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้  

 เบลค และ มตูนั (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 35; อา้งองิจาก เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2540: 

152) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาวา่ แบบการเผชญิหน้า

เพื่อแกป้ญัหา เมือ่ผูบ้รหิารเผชญิกบัความขดัแยง้ มกัจะไมค่่อยสนใจว่าคู่ขดัแยง้เป็นใคร แต่จะ

พยายามดวูา่ปญัหาของความขดัแยง้อยูท่ีใ่ด พยายามหาสาเหตุของความขดัแยง้ หาขอ้มลูต่างๆ 
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เกีย่วกบัความขดัแยง้แลว้ใชก้ระบวนการแกป้ญัหาอยา่งมหีลกัเกณฑ ์พยายามแกป้ญัหาความขดัแยง้

อยา่งมเีหตุผล ผูบ้รหิารแบบน้ีเหน็ว่าความขดัแยง้เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ต่กไ็มไ่ดเ้ลวรา้ยเสมอไป 

พยายามใหค้นทัง้หลายมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

 เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ์ (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 30; อา้งองิจาก เทพพนม 

เมอืงแมน. 2540: 257-258) กลา่ววา่ รปูแบบของการบรหิารความขดัแยง้แบบการเผชญิหน้า รปูแบบน้ี

จะเหน็ว่าความขดัแยง้ไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้แต่สามารถแกไ้ขได ้ดงันัน้การแกป้ญัหาจงึเน้นทีก่าร

เผชญิหน้า ประเดน็ของปญัหาไดนํ้ามาพจิารณาโดยกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารประเมนิประเดน็

เหลา่นัน้ กลุม่จะรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและตดิตามผล วธิกีารน้ี อาจใชเ้วลานานในช่วงแรกแต่จะ

สามารถประหยดัเวลาไดม้ากถา้มองในระยะยาว 

 วเิชยีร วทิยอุดม (2555: 4-9, 4-11) ไดก้ล่าวว่า การเผชญิหน้าเป็นการแกไ้ขปญัหาแบบ

ใหฝ้า่ยทีเ่กดิความขดัแยง้มาเผชญิหน้ากนั มาพบกนัเพือ่ปรกึษาหารอืรว่มอภปิรายถงึปญัหา

ขอ้บงัคบัขอ้งใจ ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย เพื่อใหท้ีป่ระชุมไดร้บัฟงัเหตุผลและทราบ

ขอ้มลู ตลอดจนรูถ้งึแนวความคดิและท่าทขีองแต่ละฝา่ยไดอ้ยา่งชดัเจน จะไดห้าทางแกไ้ขไดถู้กตอ้ง

ตรงตามอาการของปญัหา เป็นแบบทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากกวา่วธิี

อื่นใด ผลดขีองการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้แบบน้ี คอื เป็นการใชค้วามคดิรว่มกนัในการวนิิจฉยั

ปญัหาขอ้ขดัแยง้ เปิดโอกาสใหม้โีอกาสระบายถงึความในใจของกนัและกนั ความคบัขอ้งใจหรอื

ความไมพ่อใจกจ็ะถูกพดูออกมาซึง่จะทาํใหก้ารแกไ้ขปญัหาทาํไดง้า่ย รวดเรว็ และตรงจดุของปญัหา

ความขดัแยง้มากทีสุ่ด สว่นผลเสยีของการแกไ้ขปญัหาของความขดัแยง้แบบน้ี คอื อาจใชก้ระบวนการ

อนัยาวนานและตอ้งใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก ขึน้อยูก่บัตวัปญัหาและกลุม่ทีม่ปีญัหา ผูบ้รหิารทีเ่ลอืกใช้

วธิแีบบน้ีมกัจะเป็นพวกนกัพฒันาและนกับรหิาร 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้า่ แบบการเผชญิหน้า หมายถงึ กลา้เผชญิกบั

ปญัหาโดยตรงและเปิดเผย กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็อยา่งชดัเจน หาวธิกีารแกไ้ขความขดัแยง้  

ในสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ จะเปลีย่นใหเ้ป็นสถานการณ์ทางการแกป้ญัหารว่มกนั จดัให้

แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละฝา่ยทีเ่กดิความขดัแยง้มาเผชญิหน้ากนั มาพบกนัเพือ่ปรกึษาหารอืรว่มอภปิราย

ถงึปญัหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย หยบิยกปญัหามาพจิารณา เพื่อใหจ้ะไดม้กีารรบัฟงั

เหตุผลและทราบขอ้มลู ตลอดจนรูถ้งึแนวความคดิและท่าทขีองแต่ละฝา่ยไดอ้ยา่งชดัเจน ใหท้ัง้สอง

กลุ่มไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั วธิน้ีีมกัจะเผชญิกบัความขดัแยง้ จะไมค่อ่ยสนใจวา่คู่

ขดัแยง้เป็นใคร แต่จะพยายามดวูา่ปญัหาของความขดัแยง้อยูท่ีใ่ด พยายามหาสาเหตุของความขดัแยง้ 

หาขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัความขดัแยง้แลว้ใชก้ระบวนการแกป้ญัหาอยา่งมหีลกัเกณฑ ์พยายามแกป้ญัหา

ความขดัแยง้อยา่งมเีหตุผล ไมท่อดทิง้ปญัหา แต่จะหาทางแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ จนกว่าจะได้

หนทางแกไ้ขไดถ้กูตอ้งตรงตามอาการของปญัหา  
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 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร มหีลากหลายวธิดีว้ยกนั ไมว่า่จะเป็น การใชว้ธิี

แบบถอนตวั แบบการใชอ้าํนาจบงัคบั แบบสมัพนัธภาพ แบบประนีประนอม และแบบการเผชญิหน้า

ในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ ซึง่วธิกีารต่างๆ น้ีจะใชใ้หเ้กดิผลดไีดน้ัน้ ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารทีจ่ะเลอืก

และตดัสนิใจใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

 

5.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ 

 ในการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเปรยีบเทยีบของกลุ่มตวัอยา่งทีจ่าํแนกลกัษณะของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูว้จิยัไดศ้กึษา วเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานภาพของคร ูทีจ่าํแนก

ประเภทออกเป็นตาํแหน่งงาน วฒุกิารศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน ไวด้งัน้ี 

 5.1 ตาํแหน่งงาน 

  ไดม้ผีูว้จิยัหลายท่านทีท่าํการศกึษาเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็บุคลากรครู 

ทีพ่บวา่ครทูีม่ตีาํแหน่งงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ดงัที่ วฒันาชยั กจิปานนท ์(2548: 

บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการประเมนิผลการดาํเนินงานประกนัความปลอดภยัในโรงเรียนเอกชน  

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการ  

ดาํเนินการประกนัความปลอดภยัของนกัเรยีนระหวา่งผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อน และนกัเรยีน  

มกีารปฏบิตังิานในภาพรวมและในดา้นอุบตัเิหตุ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เป็นรายคู ่ในภาพรวมพบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ  

ปฏบิตังิานมากกวา่นกัเรยีนและในดา้นอุบตัเิหตุ พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีน มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการ

ปฏบิตัมิากกว่าครผููส้อนและนกัเรยีน และอรรถสทิธิ ์เวชพลู (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพและ

ปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา อุบลราชธานี เขต 4 พบวา่ ครทูีม่ตีาํแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั และสนุรีตัน์ ฤกษส์จุรติ 

(2555: 85) ไดศ้กึษาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในโรงเรยีนคาทอลกิ 

สงักดัอคัรสงัฆ- มณฑลกรงุเทพฯ เขต 5 จากกลุม่ตวัอยา่งคร ูจาํนวน 240 คน ผลการวจิยัพบว่า  

ความคดิเหน็ของครทูีม่ตีาํแหน่งงานต่างกนั มคีวามแตกตางกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ในดา้นการเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็  มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่  

ระดบั .01 

 จะเหน็ไดว้่าตวัแปรเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครทูีแ่บ่งตามตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั  

จะสง่ผลใหค้รมูคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

 

 



84 

 

  5.2 วฒิุการศึกษา 

       ผูว้จิยัไดศ้กึษามาจากแนวคดิของเสนอศกัดิ ์รม่โพธิส์ระ (2549: 80) ไดก้ล่าวว่า วุฒกิารศกึษา 

นบัวา่มผีลต่อวธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในสถานศกึษา ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูทัง้น้ี

เน่ืองจาก การไดร้บัการศกึษาทีส่งูขึน้ทาํใหผู้บ้รหิารและครมูภีาวะทางวชิาการสงูขึน้ ทาํใหม้องเหน็

ปญัหาทีเ่กดิขึน้และรูถ้งึวธิกีารแสวงหาขอ้มลูไดม้ากขึน้กวา่ผูท้ีม่วีฒุกิารศึกษาตํ่ากว่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ เสนอศกัดิ ์รม่โพธิส์ระ (2549: 71) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง วธิกีารแกไ้ขปญัหาความ

ขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ี

พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

คร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีจาํแนกตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ  พพิธิ สวุรรณสงิห์  

(2550:71) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบั วภิาภรณ์ พึง่อารมณ์ (2551: บทคดัยอ่) ได้

ทาํการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแย้งของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของ

ขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัรกรงุเทพมหานคร พบวา่ ขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขต

จตุจกัร กรงุเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกแบบ และ

ยงัสอดคลอ้งกบ้ ณฐัวฒัน์ ชมพทูศัน์ (2555: 153) ศกึษาวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของครตู่อสภาพ

การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ สงักดั

กรงุเทพมหานคร พบวา่ ความพงึพอใจของครตู่อสภาพการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนประถมศกึษา ในสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ สงักดักรงุเทพมหานคร จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา 

พบว่า โดยรวม ค รทูีม่วีฒุทิางการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจสงูกวา่ครทูีม่วีฒุทิาง

การศกึษาปรญิญาตร ีแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 จะเหน็ไดว้่าตวัแปรเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครทูีแ่บ่งตามวุฒกิารศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  

จะส่งผลใหค้รมูคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 5.3 ประสบการณ์ 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษามาจากแนวคดิของ สายณัห ์มามไีชย (2543: 81) ทีก่ลา่ววา่ ประสบการณ์

นัน้เป็นตวัแปรหน่ึงทีม่ผีลต่อปฏบิตังิานครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงาน ครทูีม่ปีระสบการณ์การ

ทาํงานมากกวา่ยอ่มมกีารพฒันางานไดม้ากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานน้อย เช่นเดยีวกนักบั

แนวคดิของ กนัยา สวุรรณแสง (2536: 81-82) กลา่ววา่ ประสบการณ์ก่อใหเ้กดิความรู ้ความชาํนาญ 

ทกัษะ ทศันคต ิทุกคนมปีระสบการณ์ต่างกนั ผูท้ีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะเรยีนรูแ้ละปฏบิตังิานได้
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ดกีว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วรรีตัน์ เลศิฤทธิพ์งศ ์(2553: 64) ทีก่ล่าวว่า 

จากประสบการณ์ในการทาํงานทีไ่ดร้บัมากขึน้สง่ผลใหค้วามรูส้กึ แนวคดิ และการแสดงทศันคตต่ิอ

สิง่ต่างๆ ของครแูตกต่าง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญเทีย่ง สะอาด (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั 

เรือ่ง สาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของผูบ้รหิารและ

ครผููส้อนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3 พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีาร

แกป้ญัหาความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3 จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ คณุธรรม (2553: 86) ศกึษาเรือ่ง การบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย 

เขต 3 เมือ่เปรยีบเทยีบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

พบวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง

กบั ณฐัดิา ใหมพรม (2554: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 พบวา่ กลุม่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครทูีม่ปีระสบการณ์

ในการทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนเอกชน วา่มรีะดบัการปฏบิตัทิีต่ํ่ากวา่ความคดิเหน็ของกลุม่ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครทูีม่ ี

ประสบการณ์ในการทาํงานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไปแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สอดคลอ้งกบั ทกัษณิ ภบูวัเพชร (2554: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 พบว่า ผลการ

เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์การ

ทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 ดา้นการยอมให ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั วรรีตัน์ เลศิฤทธิพ์งศ ์(2555: 57) ไดศ้กึษาเรือ่ง แบบการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 31 พบวา่ ความแตกต่างของแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรยีนมธัยม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 จาํแนกตามประสบการณ์

การทาํงาน สรปุไดว้า่ ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมพบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ใน

การทาํงานระหวา่ง 21-30 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

มากกวา่กลุม่อื่น โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ 10-20 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบต่อสูส้งูสดุ  
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 เหน็ไดว้า่ตวัแปรเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครทูีแ่บ่งตามประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผล

ใหค้รมูคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนแตกต่างกนั 

 

 5.4 ขนาดโรงเรียน 

  ไดศ้กึษางานวจิยัของ สยมุพร ธาวพิฒัน์ (2551: 86-89) ศกึษาการจดัการความขดัแยง้ใน

สถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีาร

จดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่  ผูบ้รหิาร

โรงเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี ทีม่กีารปฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษา ทีม่ขีนาด

แตกต่างกนั มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ในแต่ละรปูแบบแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และเมือ่พจิารณารายดา้น สรปุไดว้า่ การจดัการความขดัแยง้ในแบบการเอาชนะ แบบการ

รว่มมอื แบบการประนีประนอม แบบการหลกีเลีย่ง และแบบการยอมให ้พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี ทีม่กีารปฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษาทีม่ขีนาดเลก็และขนาด

กลาง มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้แตกต่างจากผูบ้รหิารโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษา

ขนาดใหญ่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั ลาํจวน ชืน่ธงชยั (2551: 61) ทีไ่ด้

ศกึษาวจิยัเรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํภ ูพบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร        

ตามความเหน็ของครผููส้อน จาํแนกตามขนาดของสถานศกึษา โดยรวมมคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดใหญ่มคีวามเหน็มากทีส่ดุ รองลงมาเป็น

ครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดกลาง และครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดเลก็ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่ ครผููส้อนทัง้สามกลุม่มคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น 

สอดคลอ้งกบั จริะพงษ์ ศุภศร.ี (2552: 80) ไดว้จิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่ ี

ขนาดต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชท้กัษะการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา สมทุรปราการเขต 1 โดยภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 สอดคลอ้งกบั พมิพว์รา ดวงแกว้ เฉลมิชยั หาญกลา้ และวสนั ปุน่ผล (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํ

การวจิยั เรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี พบวา่ ครทูีม่สีถานภาพดา้นขนาดของสถานศกึษา 

และจาํนวนครใูนสถานศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั อรศิรา โยศรคีุณ 

(2556: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 พบว่าเมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการ

จดัการความขดัแยง้ จาํแนกตามขนาดของสถานศกึษา พบวา่ ดา้นการรว่มมอืและดา้นการยอมให ้

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01  



87 

 

 เห็นไดว้า่ตวัแปรเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครู ทีแ่บ่งตามขนาดโรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนั  

จะสง่ผลใหค้รมูคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนแตกต่างกนั  

 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 6.1 งานวิจยัในประเทศ 

 ชชูาต ิจนัทรแ์กว้ (2550: 47-48) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของ  

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในจงัหวดั สพุรรณบุร ีผลการวจิยัพบวา่ ในดา้นบุคลากร  

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจะใชก้ารประนีประนอมในกรณทีราบขอ้เทจ็จรงิของการขดัแยง้  

และใชอ้าํนาจวนิิจฉยัในกรณไีมท่ราบขอ้เทจ็จรงิมาก่อน ในดา้นการเงนิ พบวา่ นายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลใชเ้สยีงขา้งมากในการจดัสรรงบประมาณ และใชอ้าํนาจวนิิจฉยัในการรกัษางบประมาณ  

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ดา้นความจาํกดัของวสัดอุุปกรณ์และการจดัซือ้ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

จะบรหิารความขดัแยง้โดยใชอ้าํนาจวนิิจฉยั สว่นดา้นแนวทางความคดิจะใชก้ารประนีประนอมใน

กรณเีกดิความขดัแยง้และใชอ้าํนาจวนิิจฉยัการเกดิความขดัแยง้ในการตคีวามระเบยีบ การนําหลกั

ธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการ จะช่วยลดขอ้ขดัแยง้ และสรา้งความเป็นธรรมในการบรหิาร

ไดด้ขี ึน้ 

 พพิธิ สวุรรณสงิห ์(2550: 70-71) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ใชว้ธิกีารบรหิารความขดัแยง้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเรยีงตามลาํดบัจาก  

มากไปหาน้อย คอื การยอมให ้การประนีประนอม การเผชญิหน้า การรว่มมอื การหลกีเลีย่งและการ

เอาชนะ สว่นการบงัคบัผูบ้รหิารสถานศกึษาเลอืกใชเ้ป็นลาํดบัสดุทา้ย 2) เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัการ

บรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํแนกตามวฒุกิารศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกวา่  

ปรญิญาตร ีพบวา่ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 3) เมือ่เปรยีบเทยีบ

ระดบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํแนกตามประสบการณ์ในการดาํรง

ตาํแหน่งตํ่ากวา่ 10 ปี และตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป พบว่าไมแ่ตกต่างกนั 

              กาญจนา สามภิกัดิ ์ ปิยมาภรณ์ สวุรรณเจรญิพร และ ภทัรภร ศรนีวล (2551: 58-61)  

ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การนําเสนอแนวทางการบรหิารความขดัแยง้ภายในองคก์าร ผลการวจิยั พบวา่  

1) แนวทางทีส่มควรนําไปใชใ้นการบรหิารความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลภายในองคก์าร 1.1) การศกึษา

และวเิคราะหห์าสาเหตุ และระดบัของความขดัแยง้ 1.2) ผูบ้รหิารตอ้งใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการ

บรรจแุต่งตัง้และการบรหิารงานบุคคล 1.3) พฒันาทกัษะและสรา้งความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน

ตามความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นของแต่ละบุคคล  2) แนวทางทีส่มควรนําไปใชใ้นการบรหิาร

ความขดัแยง้ภายในกลุม่ภายในองคก์าร 2.1)การจดัระบบและช่องทางการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

และเหมาะสม เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนั  2.2) ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและมเีมตตาธรรม

กบัทุกกลุ่ม  ซึง่รวมทัง้การจดัสรรผลประโยชน์ดว้ยความเป็นธรรมตามความรูค้วามสามารถ   
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3) แนวทางทีส่มควรนําไปใชใ้นการบรหิารความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ภายในองคก์าร 3.1) มกีารจดัสรร

ทรพัยากร  ผลตอบแทน /รางวลัอยา่งเป็นธรรม  และใหค้วามสาํคญักบัแต่ละกลุ่มอยา่งเท่าเทยีม   

3.2) ส่งเสรมิ/สนบัสนุนการบรหิารงานบุคคลดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

 เกยีรตศิกัดิ ์รุง่เรอืง (2551: 85-86) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การใชท้กัษะในการบรหิารความ

ขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิาร

โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีใชท้กัษะในการบรหิารความขดัแยง้โดยรวมและรายดา้น 

อยูใ่นระดบัมาก เรยีวตามลาํดบั คอื ทกัษะการควบคุมตนเอง ทกัษะการรูจ้กัฟงัและพดู ทกัษะการมี

ความยดืหยุน่ ทกัษะการมองเหน็ภาพรวม และทกัษะการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ผลการเปรยีบเทยีบการ

ใชท้กัษะการบรหิารความขดัแยง้ จาํแนกตาม วฒุกิารศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั 

ใชท้กัษะในการบรหิารความขดัแยง้ในภาพรวมและทกัษะดา้นการใหข้้อมลูยอ้นกลบัแตกต่างกนั 

สว่นผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนั ใชท้กัษะในการบรหิารความขดัแยง้ในภาพรวม

และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั และสาํหรบัผูบ้รหิารทีอ่ยูร่ะดบัของผูบ้รหิารต่างกนั ใชท้กัษะในการ

บรหิารความขดัแยง้ในภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

    สมหมาย เนียมฉาย (2551: 82-84) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ 

เขต 1 มพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แสดงออกในระดบัมาก ไดแ้ก่ การรว่มมอื การประนีประนอม 

และการยอมให ้สว่นพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งแสดงออกในระดบัปานกลาง และพฤตกิรรมการเอาชนะ

แสดงออกในระดบัน้อย เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารทีเ่ป็นเพศชาย

และเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ทีไ่มแ่ตกต่างกนั สว่นผูบ้รหิารทีม่อีายไุมเ่กนิ 40 ปี 

มพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการประนีประนอมในระดบัมาก สาํหรบัผูบ้รหิารทีม่อีายุ

ตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ แบบการรว่มมอืในระดบัมาก ผูบ้รหิารทีม่ ี

ประสบการณ์ในการบรหิารไมเ่กนิ 8 ปี มพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการประนีประนอม

ในระดบัมาก ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารตัง้แต่ 9-16 ปี มพีฤตกิรรมการบรหิารความ

ขดัแยง้แบบการรว่มมอืในระดบัมาก ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารมากกวา่ 16 ปี มพีฤติ

กรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการยอมใหใ้นระดบัมาก ผูบ้รหิารทีม่วีฒุกิารศกึษาสงูกวา่ระดบั

ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการยอมใหใ้นระดบัมาก ผูบ้รหิารทีม่วีฒุ ิ

การศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการรว่มมอืในระดบัมาก 

ผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พเิศษ มพีฤตกิรรมการบรหิารความ

ขดัแยง้ไมต่่างกนั คอื แบบการรว่มมอืในระดบัมาก ต่างกบัผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่  

มพีฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้แบบการยอมใหใ้นระดบัมาก  
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  อุเทน ทองสวสัดิ ์(2551: 151-156) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความขดัแยง้และวธิกีาร

บรหิารความขดัแยง้ ของผูบ้รหิารสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดัสกลนคร ผลการวจิยั

พบวา่ 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีน มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความขดัแยง้ในโรงเรยีน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีนแบบเผชญิหน้ามากทีส่ดุ 3) ผูบ้รหิารโรงเรยีนที่

มเีพศแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความขดัแยง้ในโรงเรยีนทีม่สีาเหตุความขดัแยง้ทีเ่กดิจาก

ดา้นที ่1 และดา้นที ่3 แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ ี

อาย ุวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์บรหิาร และการอยูใ่นโรงเรยีนทีม่รีะดบัการจดัการศกึษาแตกต่างกนั 

มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความขดัแยง้ในโรงเรยีนไมแ่ตกต่างกนั 4) ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่เีพศ อาย ุ 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์บรหิาร และการอยูโ่รงเรยีนทีม่รีะดบัการจดัการศกึษาระดบัแตกต่างกนั 

ใชว้ธิกีารบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีนไมแ่ตกต่างกนั 5) ในการวจิยัครัง้น้ีไดเ้สนอแนวทางการ

บรหิารความขดัแยง้ทีเ่หมาะสมในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัสกลนคร 

 จริะพงศ ์ศุภศร ี (2552: 71-73) ไดท้าํการวจิ ั ยเรือ่ง ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้  

ของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่การศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 

พฤตกิรรมการใชท้กัษะการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่

การศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

ทกัษะการวเิคราะหส์ถานการณ์ ทกัษะการกระจายความเป็นธรรม ทกัษะการเจรจา และทกัษะการ

ใชอ้าํนาจ เมือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชท้กัษะการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

โดยจาํแนกตามอาย ุประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยภาพรวมพบวา่ไมแ่ตกต่างกนั 

และเมือ่จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่  

ระดบั 0.05     

 สหีนาท ดวงตาทพิย ์(2552: 63-64) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ การบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3 ในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นการหลกีเลีย่ง  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทีม่ ี คะแนนเฉลีย่สงูสดุไดแ้ก่ ดา้นการยอมให ้รองลงมาคอื ดา้นการ

ประนีประนอม ดา้นการรว่มมอื ดา้นการเอาชนะ และดา้นการหลกีเลีย่ง ตามลาํดบั ผลการเปรยีบเทยีบ

พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนเพศชาย และเพศหญงิ มกีารบรหิารความขดัแยง้ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น

แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสว่นผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้รหิาร 

ตํ่ากวา่ 10 ปี และตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป มกีารบรหิารความขดัแยง้ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

   วรรีตัน์  เลศิฤทธพิงศ ์(2553: 55-57) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง แบบการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 31 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
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เขต 31 มคีวามคดิเหน็ต่อแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยแบบทีม่คีา่เฉลีย่ในระดบัมากม ี2 แบบ คอื แบบต่อสู ้และแบบแกป้ญัหา ส่วนแบบหลกีเลีย่ง 

แบบกลบเกลื่อน แบบประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ในระดบัปานกลาง 2) ผลการศกึษาความแตกต่าง

ของแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํแนกตามเพศ พบวา่ ครเูพศชายมี

ความคดิเหน็สงูกว่าครเูพศหญงิ โดยครเูพศหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อแบบกลบเกลื่อนสงูกว่าครเูพศ

ชาย จาํแนกตามอายุ พบวา่ ครทูีม่อีายุ 41-50 ปี มคีวามคดิเหน็มากกวา่กลุม่อายุอื่น โดยกลุ่มอายุ

ตํ่ากว่า 30 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบแกป้ญัหาสงูกว่ากลุ่มอายอุื่น จาํแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ 

ครทูีม่กีารศกึษาปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็มากกวา่กลุม่การศกึษาอื่นโดยกลุม่การศกึษาสงูกวา่

ปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็ต่อแบบต่อสูส้งูสุด  และจาํแนกตามประสบการณ์กา รทาํงาน พบวา่  

ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง  21-30 ปี มคีวามคดิเ หน็มากกวา่กลุม่ประสบการณ์  

ในการทาํงานอื่น โดยกลุ่มประสบการณ์ 10-20 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบต่อสูส้งูสุด 

   ชาครสิ พรมมหาชยั (2554: 80-82) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของครตู่อวธิกีาร

บรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษา สาํนกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ ความพงึพอใจของครตู่อวธิกีารบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

สาํนกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงตามอนัดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การรว่มมอื การยอมให ้

การประนีประนอม การเอาชนะ และการหลกีเลีย่ง ผลการเปรยีบเทยีบจาํแนกตามเพศ โดยรวมและ

รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมพบวา่

แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิยกเวน้ดา้นการเอาชนะ และดา้นการหลกีเลีย่ง แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ปิยะรตัน์ โสภา (2554: 85-89) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิาร  

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารกบัสขุภาพองคก์ารของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา ในจงัหวดั

ชลบุร ีผลการวจิยัพบวา่ การบรหิารความขดัแยง้ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา  

ในจงัหวดัชลบุร ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้นพบวา่ มคีา่เฉลีย่ระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่  

การเอาชนะ การรว่มมอื การประนีประนอม และการยอมให ้คา่เฉลีย่ระดบัปานกลาง 1ดา้น ไดแ้ก่  

การหลกีเลีย่ง สุขภาพองคก์ารของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา ในจงัหวดัชลบุร ีโดยรวม  

อยูใ่นระดบัด ีการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารความขดัแยง้และสขุภาพองคก์ารของ  

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา ในจงัหวดัชลบุร ีมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรว่มมอื การประนีประนอม การหลกีเลีย่ง และการยอมให ้มี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ1 ดา้น ไดแ้ก่ การเอาชนะ จากสมการพยากรณ์ 

ทีด่ทีีส่ดุ พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารดา้นการยอมให ้และดา้นการ

รว่มมอื สามารถพยากรณ์สขุภาพองคก์ารของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา ในจงัหวดั

ชลบุร ีไดร้อ้ยละ 49.30 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01(p<.01) 
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 มารสิา มาสาระกามา (2554: 96-99) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกั  

งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา ผลการวจิยัพบวา่ การบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา อยูใ่น

ระดบัปานกลาง สว่นระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครใูนสถานศกึษาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ  

จาํแนกตาม ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั สว่นจาํแนกตามขนาดของ

โรงเรยีน พบวา่ ภาพรวมแตกต่างกนั พจิารณารายดา้น พบวา่แตกต่างกนัทุกดา้น สว่นระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของคร ูพบวา่ ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

บรหิารของผูบ้รหิารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา พบวา่ ภาพรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์นั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่มทีัง้ความสมัพนัธ์และไมม่คีวามสมัพนัธ ์ผลการคน้หาตวัพยากรณ์การบรหิารความขดัแยง้

ของผูบ้รหิารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา คอื การเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา และกลบเกลื่อน ไดส้มการ

พยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของคร ูดงัน้ี สมการพยากรณ์การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

ในรปูคะแนนดบิ ความผกูพนัต่อองคก์าร = 3.083+.231(การเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา ) +-.084 

(การกลบเกลื่อน) 

 สุกานดา รอดสุโข (2554: 70-71) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง ผลการวจิยัพบวา่ การบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองโดย

ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นหลกีเลีย่งอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงลาํดบั

จากมาไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านการรว่มมอื ดา้นการประนีประนอม ดา้นการยอมให ้ดา้นการเอาชนะ 

และดา้นหลกีเลีย่ง ผลการเปรยีบเทยีบจาํแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้รหิาร พบว่า 

การบรหิารความขดัแยง้โดยรวมและรายดา้น ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสว่น

จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน บรหิารความขดัแยง้โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่ี

นยัสาํคญัทางสถติ ิยกเวน้ดา้นการรว่มมอืแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

 

 6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

        ลอรด์อน  (Lordon. 1991: 1596-A-1597-A) ไดศ้กึษาการแกป้ญัหาความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารโดยการสมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนชอบใชก้ารแกป้ญัหาความขดัแยง้ 

แบบการหลกีเลีย่งมากทีสุ่ด   
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 แอนเดรยีส ์(Andreas. 1997: 4968-A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศการ

สือ่สารในองคก์ารกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของอาจารยใ์หญ่ ในโอ๊คแลนด ์ผลการวจิยัพบวา่ 

อาจารยใ์หญ่และครมูมีโนทศัน์เกีย่วกบับรรยากาศการสือ่สารแตกต่างกนัแบบเท่าเทยีมเปรยีบเทยีบ

กนัแบบผูบ้งัคบับญัชาและแบบเผื่อเหลอืเผื่อขาดเปรยีบเทยีบกนัแบบแน่นอน ในกลุ่มอาจารยใ์หญ่

เองกพ็บการสือ่สาร 4 แบบ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั อาจารยใ์นโรงเรียนไมว่า่จะระดบัไหนมกัมี

มโนทศัน์บรรยากาศสือ่สารทีค่ลา้ยกนั จาํนวนคร ูและขนาดของโรงเรยีนเป็นตวัทาํนายทีม่นียัสาํคญั

ของแบบการสือ่สารทีมุ่ง่แกป้ญัหาแบบเผชญิหน้า การศกึษาครัง้น้ีบ่งบอกวา่อาจารยใ์หญ่ทีใ่ชว้ธิมีุง่

แกป้ญัหาแบบเผชญิหน้าในการแกป้ญัหา ทาํใหเ้กดิบรรยากาศแบบเปิด และแบบไวว้างใจ 

 แมค็ มลิแลน (McMillan. 1997) ไดศ้กึษาเรือ่งความขดัแยง้และการบรหิารความขดัแยง้ใน

ทรรศนะของผูบ้รหิาร สรปุวา่ (เมือ่ใชส้ถติ ิANOVA) อาย ุและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไมท่าํให้

แบบพฤตกิรรมบรหิารความขดัแยง้ต่างกนั 

 โรเบริท์ส ์ (Roberts. 1997: 51) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งความเชือ่มัน่ใน

ความสาํเรจ็ของตนเองของอาจารยใ์หญ่กบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้กบัคร ูโดยใชแ้บบสอบถาม  

ชวีสงัคม สาํรวจความสาํเรจ็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและแบบสาํรวจความขดัแยง้ในองคก์าร ของราฮมิ 

ผลการวจิยัพบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งความเชือ่มัน่ในความสาํเรจ็ของตนเองและแบบ

การจดัการความขดัแยง้ของอาจารยใ์หญ่ ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหบุง่บอกวา่ ความสาํเรจ็

ของตนเอง และแบบการจดัการกบัความขดัแยง้แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั เมือ่จาํแนกตาม  

ตวัแปร เชือ้ชาต ิประสบการณ์ในวงการศกึษาและระดบัการศกึษา 

 ซคีอน (Sekhon. 1997) ไดศ้กึษาเรือ่งความขดัแยง้และการบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารในสถาบนัอุดมศกึษา  พบวา่ ยทุธศาสตรก์ารบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารยงัชอบ

ป้องกนั (Preventing) หรอืสกดักัน้ (Containing) ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

 เวลท ์(Welt. 2000: Abstract) ไดท้าํการศกึษารปูแบบการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีน

ระดบักลาง เปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนระดบัสงูโดยการสาํรวจ  พบวา่ 1) ไมพ่บความแตกต่างระหว่าง 

2 กลุ่มน้ี ทัง้ดา้นตวับุคคลและระดบัของโรงเรยีนและรปูแบบการจดัการความขดัแยง้ทีใ่ชม้ากคอื   

การประนีประนอม และพบวา่โรงเรยีนขนาดกลางใชร้ปูแบบการจดัการความขดัแยง้แบบประนีประนอม

มากกวา่โรงเรยีนขนาดสงู 2) ไมพ่บความแตกต่าง ในพฤตกิรรมการแสดงออกในการใชร้ปูแบบการ

จดัการความขดัแยง้ 

   กูมเูชลิ  และ ฮาฃฟิาสลโิอกล ู (Gümüseli; & Hacifazlioglu. 2009) ไดท้าํการศกึษา  

โลกาภวิตัน์และการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีน วตัถุประสงคข์องการศกึษาน้ีคอื การถกแถลง

เกีย่วกบัความขดัแยง้ต่างๆทีเ่กดิทีโ่รงเรยีนในประเทศตุรกซีึง่เป็นผลจากโลกาภวิตัน์ โดยการทบทวน

วรรณกรรม สรปุไดว้า่ โลกาภวิตัน์ไดนํ้าการเปลีย่นแปลงมากมายในระบบการศกึษาและโรงเรยีน 

เช่น การเงนิโรงเรยีน สทิธขิองพนกังาน หลกัสตูร การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม

ของโรงเรยีน ความขดัแยง้เกดิจากมมุมองทีม่ต่ีอโลกาภวิตัน์ ความแตกต่างขา้มวฒันธรรม  
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การเปลีย่นแปลงในกระบวนการการเรยีนการสอน และการเรยีนรู ้ความพยายามดา้นมาตรฐาน  

การเปลีย่นแปลงของความสมัพนัธข์องในโรงเรยีนกบัผูป้กครอง กระบวนการของกจิกรรมต่างๆ 

เกีย่วกบัการเงนิ 1เช่น การแปรรปูจดัการ 1ศกึษาแบบเอกชน2 (Privatization of education) ทาํให2้ครใูน

หลาย 1โรงเรยีนโยกยา้ยมากขึน้ และในหลายกรณี 1นําไปสู่ความรูส้กึ 0 "ความ 0แปลกแยก " 2และความ

ขดัแยง้ทีเ่กดิจากเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สารและการศกึษา 1เหน็ไดจ้ากความขดัแยง้ระหวา่ง 1ครู

และผูบ้รหิารโรงเรยีนในการใช้ 1คอมพวิเตอรแ์ละ1เครือ่งมอืโสตทศัน์การเรยีนรูท้ีท่นัสมยั เน่ืองจาก

ฝา่ยต่างๆ1 มกีารต่อตา้นหรอื 1เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืเหล่านัน้ 1เจตคติ1ต่อตา้นของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนและครผููส้อนทีม่ต่ีอการเรยีนรูว้ธิกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 1ทาํใหเ้ป็นภาระแก่ 1ครู

คอมพวิเตอรแ์ละ เทคโนโลยกีารเรยีนการสอนมาก 1ความขดัแยง้ 1ระหวา่งครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนอกี

อยา่งหน่ึงเกดิจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการเรยีนการสอนผดิๆ 1การพฒันา 1ของเทคโนโลยี

สารสนเทศและกา 1รสือ่สารทาํใหร้า้นอนิเทอรเ์น็ต 1เป็นทีนิ่ยมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีด่อ้ยโอกาส 

1เจตคตขิอง 1นกัเรยีนบางคนทีห่นีเรยีนและเขา้รา้นอนิเทอรเ์น็ตก่อปญัหามาก นกัเรยีน 1ใช1้อนิเทอรเ์น็ต

มากเกนิไปโดยการเล่นเกมออนไลน์และเยีย่มชมเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นอนัตราย 1เป็นพืน้ฐานความขดัแยง้ 1

ของนกัเรยีนกบัผูบ้รหิาร นกัเรยีนกบัคร ูและผูป้กครองของนกัเรยีน 1 การใช1้อนิเทอรเ์น็ตในทางทีผ่ดิ

อกีอยา่งหน่ึงเหน็ไดจ้ากการทาํการบา้นและโครงการทีน่กัเรยีน 1ลอกเลยีน1ความคดิโดย1ดาวน์โหลด

ขอ้มลู1 ไมม่คีวามพยายามซึง่สรา้งความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรยีน 1และ1

 กาฟฟา; ชามาน และ นาช (Ghaffar; Zaman; & Naz. 2012) ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบ

รปูแบบการจดัการความขดัแยง้ของครใูหญ่โรงเรยีนมธัยมของรฐัและเอกชน เพื่อตรวจสอบรปูแบบที่

ใชม้ากทีสุ่ดของครใูหญ่โรงเรยีนมธัยมของรฐัและเอกชนในเขตชารส์ดัดา (District Charsadda) 

ปากสีถาน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืแบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการ

จดัการความขดัแยง้ของครใูหญ่ โดยผูว้จิยัจดัส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่งครผููส้อนจาํนวน 50 คน การวเิคราะห์

ขอ้มลูกระทาํโดยการทาํตารางไขว ้(Crosstabs) และวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ Tau B และ Tau C ของ 

Kendall ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่แมว้า่รปูแบบความขดัแยง้แตกต่างกนัในธรรมชาต ิแต่ทีน่่าสนใจคอื

คาํตอบของครชูีใ้หเ้หน็วา่ครใูหญ่ของโรงเรยีนทัง้สองประเภทปฏบิตัติามรปูแบบการจดัการความ

ขดัแยง้เกอืบเป็นแบบเดยีวกนัคอื วธิกีารแบบรว่มมอื (Collaborative approach) ซึง่เป็นรปูแบบการ

จดัการความขดัแยง้ทีใ่ชม้ากทีส่ดุของครใูหญ่ รองลงมาอนัดบัสองคอื วธิกีารประนีประนอม  

ครผููส้อน ทาํใหค้รผููส้อนตอ้ง

ระมดัระวงัมากขึน้ในการป้องกนัไมใ่หก้ารใชอ้นิเทอรเ์น็ตผดิจรรยาบรรณซึง่ในทีส่ดุอาจนําไปสู่

ปญัหาการลอกเลยีนความคดิได ้นอกจากน้ี โทรศพัทม์อืถอืทีแ่พรห่ลายมากไดก้ลายเป็นแหล่ง

สาํคญัของความขดัแยง้ทีโ่รงเรยีน นกัเรยีนมแีนวโน้มใชโ้ทรศพัท์มอืถอืในระหวา่งชัว่โมงเรยีนในทาง

ทีผ่ดิ โทรศพัทท์ีม่กีลอ้งวดิโีอสามารถบนัทกึภาพของครแูละเพือ่นและโพสตใ์นเวบ็ไซต ์ทาํใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ไมเ่พยีงแต่ในหมูน่กัเรยีนแต่ยงัเกดิในหมูค่รแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน  โรงเรยีนไมส่ามารถ

แยกตวัจากผลกระทบของโลกาภวิตัน์ ดงันัน้ ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนเป็นเรือ่งปกต ิ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรคน้พบวธิกีารทีส่รา้งสรรคโ์ดยการวนิิจฉยัทีร่อบคอบ และวธิกีารเปลีย่น

สถานการณ์ต่างๆ ทีข่ดัแยง้ใหเ้ป็นประสบการณ์ทีส่รา้งสรรคส์าํหรบัโรงเรยีนและการศกึษา  
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(Compromising approach) วธิกีารเอาชนะ (Competitive approach) เป็นวธิกีารทีใ่ชบ่้อยๆ วธิกีาร

ยอมให ้ (Accommodation approach) กเ็ป็นวธิกีารทีใ่ชด้ว้ย แต่ครใูหญ่ไมใ่ช้ วธิกีารหลกีเลีย่ง  

(Avoiding approach) จากผลการคน้พบของการศกึษาสรปุไดว้า่ครใูหญ่ใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้

แบบใดแบบหน่ึงขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความชอบสว่นบุคคลมขีอ้เสนอแนะในเชงินโยบายสรปุ  

ไดว้า่ ครใูหญ่ทุกคนควรควรนํารปูแบบทีด่ทีีส่ดุมาใชต้ามความตอ้งการของสถานการณ์ 

 อริาโว (Iravo. 2012) ไดท้าํการศกึษาการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ประเทศเคนยา ความมุง่หมายของการศกึษาครัง้น้ีเพือ่ตรวจสอบการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร

ทีไ่ดเ้กดิขึน้ในโรงเรยีนมธัยมศึกษาเคนยา โดยการวจิยัเชงิพรรณนา ทาํการรวบรวมขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งจากผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 43 โรง ในเมอืงมาชาคอส  

(Machakos County) ประเทศเคนยา  แบบสอบถามถามเกีย่วกบัวธิกีาร จดัการความขดัแยง้  

เจตคต ิและผลของความขดัแยง้ เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการความขดัแยง้และ

สมรรถนะของโรงเรยีนแล ะขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการ จดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนดว้ย  

ผลการศกึษาพบวา่ เทคนิควธิกีารจดัการความขดัแยง้ทีใ่ชใ้นโรงเรยีนมากเรยีงตามลาํดบัความถี ่

ไดแ้ก่ การกระตุน้ (Stimulation ความถี ่38 รอ้ยละ  92.7) การแกป้ญัหาหรอืระงบั  (Resolution 

ความถี ่17 รอ้ยละ 41.5) และ การเจรจาต่อรอง (Negotiation ความถี ่16 รอ้ยละ 39.1) เจตคตขิอง

ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการความขดัแยง้ พบวา่ 93 % ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเคยมปีระสบการณ์

กบัความขดัแยง้บางรปูแบบซึง่ส่วนใหญ่เป็นความขดัแยง้เชงิลบ ผูบ้รหิารโรงเรยีนส่วนใหญ่  

ไม่ตระหนกัรูค้วามขดัแยง้ในเชงิบวก ดงันัน้มทีศันคตเิชงิลบมากต่อความขดัแยง้ในสถานทีท่าํงาน  

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ (78%) ไดย้อมรบัถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแกป้ญัหาความขดัแยง้

อยา่งฉนัมติรเพือ่ทีจ่ะปรบัปรุงผลติภาพของกลุม่ โรงเรยีนมสีมรรถนะดขีึน้เมือ่ฝา่ยบรหิารจดัการมี

ความรูเ้รือ่งการแกป้ญัหาความขดัแยง้ ผลการศกึษาไดส้ะทอ้นบทบาทสาํคญัของการจดัการความ

ขดัแยง้ในการบรรลเุป้าหมายต่างๆ ขององคก์าร ดงันัน้ แนะนําใหบ้รูณาการ การจดัการความขดัแยง้

ในโปรแกรมพฒันาภาวะผูนํ้าสาํหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน  

 คปิเคมบอย และ คปิรโูต (Kipkemboi; & Kipruto. 2013) ไดท้าํการวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐัภายใตก้ารอุปถมัภข์องครสิตจกัรในเคนยา 

เน่ืองจากโรงเรยีนจาํนวนมากในเคนยาไดป้ระสบกบัคลืน่ของความขดัแยง้ทางการจดัการซึง่สว่นใหญ่

สง่ผลต่อโรงเรยีนของรฐัภายใตก้ารอุปถมัภข์องครสิตจกัร การศกึษาครัง้น้ีพยายามประเมนิปจัจยั

ต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ทางการจดัการในโรงเรยีนมธัยมของรฐัทีค่รสิตจกัรสนบัสนุนของ

แผนกคปิคาเรนของเขตนานดเีหนือ (Kipkaren division of Nandi North District) โดยใชว้ธิกีาร 

สาํรวจเชงิพรรณนา เป้าหมายในการศกึษาคื อสมาชกิสภาโรงเรยีน (Board of governance 

members – BOG) 170 คน ครใูหญ่ 17 คน รองครใูหญ่ 17 คน และผูแ้ทนผูอุ้ปถมัภ ์17 คน รวม

ทัง้สิน้ 221 คน ใหทุ้กคนเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจเพราะประชากรกลุม่เป้าหมายมขีนาดเลก็  

จงึจดัการไดง้า่ย ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมจีาํนวน 200 คน ประกอบดว้ยครใูหญ่ 17 คน รองหวัหน้า

ครใูหญ่ 17 คน ผูแ้ทนผูอุ้ปถมัภ ์17 คน และสมาชกิสภาโรงเรยีน 149 คน อตัราการตอบคดิเป็นรอ้ย

ละ 90.5 มกีารสมัภาษณ์ครใูหญ่และผูแ้ทนผูผู้อุ้ปถมัภด์ว้ยเพื่อการคน้พบเชงิลกึ เครือ่งมอืจดัทาํขึน้
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โดยผูว้จิยั มคี่าความเชื่อมัน่โดยการหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.89 ซึง่มคีวาม

เชื่อมัน่เพยีงพอ ส่วนค่าความตรงเชงิพนิิจ (Face validity) และความตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) 

กระทาํโดยความช่วยเหลอืของผูเ้ชี่ยวชาญทางการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์สถติเิชงิพรรณนาทีใ่ชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่  ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัสาํคญัทีม่อีทิธพิล

ต่อความขดัแยง้ทางการจดัการในโรงเรยีนคอื ความแตกต่างทางศาสนา การศกึษาน้ีมขีอ้แนะนําวา่ 

ควรแต่งตัง้ทมีผูแ้ทนในการบรหิารจดัการของโรงเรยีน  ควรมีการสมัมนา (Seminars) การประชุม 

(Conferences) และ การประชุมทางวชิาการ (Symposiums) เป็นระยะ และควรมรีายวชิาเกีย่วกบั

ความขดัแยง้และมนุษยสมัพนัธใ์นหลกัสตูรสาํหรบัครเูพื่อเตรยีมพวกเขาสาํหรบัการจดัการความ

ขดัแยง้ 

 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดสรปุไดว้่า  ความขดัแยง้เป็นเพยี งการรบัรูข้องมนุษยใ์นทศิทาง  

ทีต่่างกนั  ซึง่มสีาเหตุมาจากความแตกต่าง ในดา้นวฒันธรรม คา่นิยม  โครงสรา้ง  ผลประโยชน์   

การรบัรูข้อ้มลู และความสมัพนัธ์ เป็นตน้ แต่ละคนมทีรรศนะต่อความขดัแยง้ทีแ่ตกต่างกนั ประกอบ

กบัความขดัแยง้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี ดงันัน้ จงึทาํใหก้ารจดัการความขดัแยง้แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง 

คอื การกระตุน้ความขดัแยง้ทีส่รา้งสรรคก์ารป้องกนัความขดัแยง้ทีท่าํลาย และการแกไ้ขความขดัแยง้

ทีท่าํลาย สว่นการแกไ้ขความขดัแยง้นัน้ผูบ้รหิารจะเลอืกใชว้ธิกีารแบบใดนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัสถานการณ์

ทีเ่หมาะสม 

 จากรายละเอยีดในเน้ือหาทีนํ่าเสนอเรือ่งการศกึษาจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ตลอดจนการศกึษางานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้มานัน้พบไดว้า่ สาเหตุ

ของความขดัแยง้ของบุคลากรในสถานศกึษา สว่นใหญ่เกดิจากดา้นองคป์ระกอบสว่นบุคคล  

รองลงมาดา้นสภาพสถานศกึษาและน้อยทีส่ดุดา้นปฏสิมัพนัธใ์นการทาํงาน และมแีบบพฤตกิรรม  

การบรหิารความขดัแยง้ พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสว่นมากมพีฤตกิรรมบรหิารความขดัแยง้แบบ

ประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการรว่มมอืและการยอมให ้และผลการศกึษาความสมัพนัธ ์พบวา่ 

สาเหตุของความขดัแยง้ ของบุคลากรในสถานศกึษาไมส่มัพนัธก์บัทกัษะการบรหิารความขดัแยง้  

แต่มคีวามสมัพนัธก์บัแบบพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 70-76) 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารทีส่ามารถบรหิารจดัการความขดัแยง้ดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ในองคก์รนัน้ กจ็ะสามารถทาํใหบ้รรยากาศในองคก์รเป็นไปในทางทีด่ ีและ

สง่ผลใหผู้ร้ว่มงานนัน้มคีวามสขุในการทาํงาน และบงัเกดิผลด ีต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ

องคก์รนัน้ ๆ ดว้ย ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดนํ้าประเดน็สาํคญัๆ มาเป็นกรอบแนวคดิทีจ่ะช่วยกาํหนด

เน้ือหาและการอภปิรายผลต่อไป 



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  โดยบทน้ี ไดเ้สนอรายละเอยีดในประเดน็  

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3. การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื 

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 5. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากร 

        ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ครโูรงเรยีนโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ไดแ้ก่ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์  โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก 

โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง  โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม์  และโรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร ี  

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 639 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง 

   2.1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ครโูรงเรยีนโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยั 

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 238 คน ไดม้าโดยการกาํหนดขนาดกลุม่

ตวัอยา่งตามตารางของ เครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และนําไปสุ่มแบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรยีนทีค่รทูาํการสอน เป็นชัน้กาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง

ในแต่ละชัน้ โดยการเทยีบสดัสว่น และทาํการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) ปรากฏใน

ตาราง 1  
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตามโรงเรยีนทีท่าํการสอน 

 

     โรงเรียนในเครือคณะฯ                          ประชากร                      กลุ่มตวัอย่าง 

1. โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์             190                         75 

2. โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก              47                            17 

3. โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง             165                           51 

4. โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม์              44                           15 

5. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี             193                            80 

 

  2.2 ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูบ้รหิารของโรงเรยีนในเครอืคณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่ง

กรงุเทพฯ 5 โรงเรยีน จาํนวน 9 คน ไดม้าโดยการสอบถามตามสมคัรใจ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารทีด่าํรง

ตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ ของโรงเรยีน ปรากฏในตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงจาํนวนกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์  

 

  ผูใ้ห้ข้อมลูโรงเรียนในเครือคณะฯ                               จาํนวนคน 

1. โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์             

ผูจ้ดัการ                               1 

ผูอ้ํานวยการ      1 

2. โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก  

ผูจ้ดัการ             1 

ผูอ้ํานวยการ      1 

3. โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง              

ผูจ้ดัการ             1 

ผูอ้ํานวยการ      1  

4. โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม ์              

ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ          1 

5. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร ี   

ผูจ้ดัการ             1 

ผูอ้ํานวยการ      1  

 

                   รวม                                                 639                                     238 

รวม                                                9 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

     ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ช ้

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี คอื 

  ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของคร ูโรงเรยีนในเครอืคณะคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) โดยสอบถาม

เกีย่วกบัตาํแหน่งงาน วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน 

  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแบบสอบถามเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้

ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามแนวคดิ  

ของจอหน์สนั และจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 

1987: 273) ประกอบดว้ย 5 แบบ คอื 1) แบบการถอนตวั 2) แบบการใชอ้าํนาจ 3) แบบสมัพนัธภาพ 

4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชญิหน้า โดยใชล้กัษณะการวดัเป็นแบบมาตราสว่น

ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 

    5  หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัิมากทีส่ดุ 

    4  หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัิมาก 

    3 หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัิปานกลาง 

    2  หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัิน้อย 

    1  หมายถงึ  ระดบัการปฏบิตัิน้อยทีส่ดุ 

  ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะในการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารในแต่ละแบบ 

 

 2. แบบสมัภาษณ์ (Interview) ผูว้จิยัมแีนวคาํถามทีไ่ดก้าํหนดขึน้เพือ่ใหเ้น้ือหาการ

สมัภาษณ์มปีระเดน็คาํถามเป็นไปตามกรอบของวธิกีารจดัการความขดัแยง้ ตามแนวคดิทฤษฎขีอง

จอหน์สนัและจอหน์สนั ในแบบวธิกีาร 3 แบบ คอื แบบสมัพนัธภาพ แบบการประนีประนอม และ

แบบการเผชญิหน้า และนํามาวเิคราะหเ์ป็นผลการวจิยั 

 

การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมอื ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  

 1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีตํารา บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม และพฒันาปรบัปรงุใหค้รอบคลมุและตรงตามเน้ือหาของเรือ่งที่

ทาํการวจิยั 

 2. สรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นงานวจิยั 

โดยนําเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัของ ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ ี(2554) มาปรบัปรงุ และพฒันาใหถ้กูตอ้ง 
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 3. สรา้งแบบสมัภาษณ์ใหส้อด คลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยั  

นําแบบสมัภาษณ์ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ นํามาปรบัปรงุแกไ้ข และจดัทาํแบบ

สมัภาษณ์ 

 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในดา้น

ภาษา เน้ือหา หลงัจากนัน้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาใหค้าํแนะนํา  

 5. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหา

คา่ IOC (Item- Objective Congruence Index) ซึง่มคี่าระหว่าง 0.60 – 1.00 โดยผูเ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 5 ท่าน ดงัมรีายนามปรากฏในภาคผนวก ข หน้า 143 

 6. นําแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิแลว้นําเสนอ

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์เพือ่พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมอกีครัง้หน่ึง  

 7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัครโูรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ทีไ่มใ่ช่

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี จาํนวน 30 คน  

 8. นําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด

ไว ้และหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิี

ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 

โดยมคีา่ความเชือ่มัน่รายดา้น ดงัน้ี แบบการถอนตวั .87 แบบการใชอ้าํนาจ .93 แบบสมัพนัธภาพ .83 

แบบการประนีประนอม .84 และแบบการเผชญิหน้า .88  

 9. นําแบบสอบถามทีด่าํเนินการจดัทาํเรยีบรอ้ยแลว้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 10. นําแบบสมัภาษณ์ ทีด่าํเนินการจดัทาํเรยีบรอ้ยแลว้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มลู  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบัดงัน้ี  

 1. ขอหนงัสอื แนะนําตวั จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึ

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เพื่อขออนุญาตใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูในโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง  

 2. ผูว้จิยันําหนงัสอืขอความอนุเคราะหท์ีอ่อกโดยบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ ส่งถงึผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

ทัง้ 5 แห่ง ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง พรอ้มแบบสอบถาม จาํนวน 238 ฉบบั และตดิต่อประสานงานกบั

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เพื่อขออนุญาตใหค้รทูีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวจิยัในครัง้น้ีเป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม  

 3. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยนําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบกลบัคนืดว้ย

ตนเอง โดยไดร้บัแบบสอบถามคนืมาในสภาพสมบรณ์ู จาํนวน 238 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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 4. การเกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์ จากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 9 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดย

ผูว้จิยัแจง้ความจาํนง และชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอนดัวนั เวลา กบัผูใ้หข้อ้มลูแต่ละท่านใน

การเขา้สมัภาษณ์ ดาํเนินการสมัภาษณ์ โดยการขออนุญาตบนัทกึเสยีง และเริม่สมัภาษณ์ตามขอ้

คาํถามทีไ่ดเ้ตรยีมไว ้และใชก้ารจดบนัทกึขอ้มลูประเดน็สาํคญั ถอดเสยีงสมัภาษณ์หลงัเกบ็ขอ้มลู 

และตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูทีไ่ด ้ก่อนจะเขา้สูก่ารวเิคราะหข์อ้มลู  

 

การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 

  1. การจดักระทาํข้อมลู 

 ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมา มาคดัเลอืกและตรวจสอบความสมบรณ์ู โดยพจิารณา

จากแบบสอบถามทีผู่ต้อบ ตอบครบทุกขอ้คาํถามทัง้ตอนที ่1, 2 และตอนที ่3 จากนัน้นํามาทาํการ

วเิคราะหด์งัน้ี 

  1.1 แบบสอบถามตอนที ่1 วเิคราะหแ์บบสอบถามตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยจาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน แลว้นํามาหาคา่แจกแจง

ความถี ่(Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 

  1.2 แบบสอบถามตอนที ่2 ตรวจใหค้ะแนนขอ้มลูจากแบบสอบถาม เกีย่วกบัวธิกีาร

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

ตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้ตามเกณฑก์ารแปลคะแนน ดงัน้ี 

ระดบั  หมายถงึ  เท่ากบั   หมายถงึ 

  5      ระดบัการปฏบิตัิมากทีส่ดุ     5       มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัมากทีส่ดุ 

  4      ระดบัการปฏบิตัมิาก               4      มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัมาก 

  3      ระดบัการปฏบิตัิปานกลาง    3      มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัปานกลาง 

  2      ระดบัการปฏบิตัน้ิอย          2      มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัน้อย 

  1      ระดบัการปฏบิตัิน้อยทีส่ดุ    1      มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัน้อยทีส่ดุ 

  1.3 แบบสอบถามตอนที ่3 ตรวจและรวบรวมขอ้เสนอแนะในการใชว้ธิกีารจดัการความ

ขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ในแต่ละแบบ 

  1.4 แบบสมัภาษณ์ ตรวจและรวบรวมขอ้มลูขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีาร

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

5 โรงเรยีน จากผูบ้รหิาร ทีด่าํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ จาํนวน 9 คน โดย 

  1.4.1 นําขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าบนัทกึ จดัระเบยีบและลาํดบัขอ้มลู สรปุประเดน็

สาํคญั 

  1.4.2 จาํแนกขอ้มลู เป็นการจดัขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู่ (Content Analysis) นําขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มลูมาจาํแนก โดยใชว้ธิจีาํแนกขอ้มลูทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัมาจดัอยูใ่นหมวดเดยีวกนั  
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  1.4.3 จดัเรยีงลาํดบัขอ้มลู ของการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ ในแบบวธิี          

ทัง้ 3 แบบ ตามขอ้เทจ็จรงิจากการสมัภาษณ์ 

   1.4.4 สรา้งขอ้สรปุแสดงความสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู 

 2. การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

ทางสถติ ิโดยมขีัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่

(Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Percentage) เสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง 

  2.2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ โดยการหาค่าเฉลีย่  (Mean) และหาคา่ความ

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายดา้น และโดยรวมทุกดา้น แลว้นําคา่เฉลีย่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบั

เกณฑก์ารแปลความหมาย ค่าเฉลีย่ เป็นระดบั (ประคอง กรรณสตุ. 2542: 108) ดงัน้ี  

4.51-5.00 มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัมากทีส่ดุ 

3.51-4.50 มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัมาก 

2.51-3.50 มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัปานกลาง 

1.51-2.50 มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัน้อย 

1.00-1.50 มวีธิกีารจดัการความขดัแยง้ระดบัน้อยทีส่ดุ 

  2.3 เปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ู จาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน  

วุฒิการศกึษา  ประสบการณ์  และขนาดโรงเรยีน โดยใชก้ารทดสอบค่าท ี (t-test Independent-

Samples)  

  2.4 สรปุขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 5 โรงเรยีน จากผูบ้รหิาร ทีด่าํรง

ตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ จาํนวน 9 คน โดยทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการแสดงผล

ทางสถติ ิ แจกแจงความถี ่ (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ  (Percentage) ของแต่ละขอ้เสนอแนะ  

ทัง้หมดน้ีเป็นการรวบรวม ขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ใน  

แบบวธิกีาร ทัง้ 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบสมัพนัธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชญิหน้า 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 

  1.1 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความ

สอดคลอ้งหรอื IOC (Item Objective Congruence Index) 
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       1.2 การหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 

 2.  สถติพิืน้ฐาน 

  2.1 คา่รอ้ยละ (Percentage)  

  2.2 คา่เฉลีย่ (Mean)  

  2.3 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

     การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุม่ตวัอยา่ง  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน  

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน โดยใชก้ารทดสอบคา่ท ี (t-test Independent-

Samples)  
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

บทท่ี 4 

 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเกีย่วกบั การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้

ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ มดีงัต่อไปน้ี 

 1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 2. การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลูตรงกนั ผูว้จิยัจงึได้

กาํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

  n แทน จาํนวนตวัอยา่ง 

 X   แทน  คา่เฉลีย่ (Mean) 

 S.D.  แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 t แทน ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

   ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  

 p แทน คา่ความน่าจะเป็นทีค่าํนวณไดจ้ากสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

 *  แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ตรวจสอบความสมบรณ์ูของแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มลู โดยผูว้จิยัได้นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปของครู

กลุ่มตวัอยา่ง 

 ตอนที ่2 การวเิคราะหว์ธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะ

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ู 
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 ตอนที ่4 สรปุขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ วเิคราะหเ์น้ือหา และจดัหมวดหมู ่

(Content Analysis) แลว้แจกแจงความถี ่หาค่ารอ้ยละ (Percentage) ของแต่ละแบบ 

  

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแต่ละตอนมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปของครู

กลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตาราง 3 ดงัน้ี 

 

ตาราง 3 จาํนวน และคา่รอ้ยละสถานภาพทัว่ไปของครกูลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน  

     วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน  

 

สถานภาพทัว่ไปของครกูลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ร้อยละ 

1. ตําแหน่งงาน   

        ครผููส้อน 210 88.24 

        ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ 28 11.76 

รวม 238                100.00 

2. วฒุกิารศกึษา   

        ปรญิญาตร ี 171 71.85 

        สงูกวา่ปรญิญาตร ี 67 28.15 

รวม 238 100.00 

3. ประสบการณ์ 

         ตํ่ากวา่ 10 ปี 

         ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 

รวม 

 

                           100 

                      138 

                           238 

 

             42.02 

             57.98 

              100.00 

4. ขนาดโรงเรยีน   

        โรงเรยีนขนาดเลก็ 32 13.45 

        โรงเรยีนขนาดใหญ่ 206 86.55 

รวม 238 100.00 
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 จากตาราง 3 แสดงว่า ครทูีป่ฏบิตักิารสอนโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ       

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ จาํแนกตามตําแหน่งงาน พบว่า ครสูว่นใหญ่มตีาํแหน่งงาน เป็นครผููส้อน 

จาํนวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.24 และเป็นหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้จาํนวน 28 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 11.76 ครสูว่นใหญ่มวีฒุกิารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

71.85 และมวีฒุกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.15 ครสู่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการสอนตัง้แต่  10 ปีขึน้ไป จาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.98 และครทูี่

ปฏบิตักิารสอนมปีระสบการณ์ในการสอนตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.02 และ

จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ ครสูว่นใหญ่ปฏบิตักิารสอนอยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่ จาํนวน 206 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 86.55 และปฏบิตักิารสอนอยูใ่นโรงเรยีนขนาดเลก็ จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ  

13.45 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื  

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ดงัแสดงใน ตาราง 4 (ตารางรายขอ้ ปรากฏใน 

ภาคผนวก ก) 

 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

     ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

     โดยรวมและรายดา้น  

  

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้รหิาร 

ระดบัการปฏบิตั ิ(n=238) 

X  S.D. แปลผล 

1. แบบการถอนตวั 2.68 0.90 ปานกลาง 

2. แบบการใชอ้าํนาจ 2.99       1.05 ปานกลาง 

3. แบบสมัพนัธภาพ 3.72 0.64 มาก 

4. แบบการประนีประนอม 3.70 0.64 มาก 

5. แบบการเผชญิหน้า 3.77 0.72 มาก 

 

รวม 3.37 0.46 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4 แสดงว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37 , 

S.D. = .46) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  3 แบบ  ไดแ้ก่  

แบบสมัพนัธภาพ ( X = 3.72, S.D. = 0.64) แบบการประนีประนอม ( X = 3.70, S.D. = 0.64) และ

แบบการเผชญิหน้า ( X = 3.77, S.D. = 0.72) และมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 2 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบการถอนตวั ( X = 2.68, S.D. = 0.90) และแบบการใชอ้าํนาจ ( X = 2.99, S.D. = 1.05)  

 

 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะ

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของครู 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของครู ในวธิกีาร 5 แบบ 

คอื 1) แบบการถอนตวั 2) แบบการใชอ้าํนาจ 3) แบบสมัพนัธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ 

5) แบบการเผชญิหน้า โดยเปรยีบเทยีบตาม ตาํแหน่งงาน วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาด

โรงเรยีน ดงัแสดงในตาราง 5 – 8 

 

ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระ  

      หฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่งงาน 
 

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้รหิาร 

           ตําแหน่งงาน   

 

 

 

 

 

     t 

 

 

 

 

 

 

p 

ครผููส้อน 

(n = 210) 

ครหูวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรยีนรู้ 

  (n = 28) 

X  S.D.     X  S.D. 

1. แบบการถอนตวั 2.71 0.90 2.49 0.86 1.22
 

0.22 

2. แบบการใชอ้าํนาจ 3.05 1.05 2.55 1.01 2.42* 0.02 

3. แบบสมัพนัธภาพ 3.73 0.65 3.71 0.59 0.09 0.93 

4. แบบการประนีประนอม 3.70 0.63 3.73 0.74 -0.24 0.82 

5. แบบการเผชญิหน้า 3.77 0.72 3.75 0.75 0.13 0.90 

รวม 3.39 0.45 3.25 0.50 1.58 0.12 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 5 พบวา่ การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  จาํแนกตามความคดิเหน็ของครู   

ทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณา 

รายดา้นพบวา่ ครมูคีวามคดิเหน็ต่อ วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื  

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้าํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครทูีม่ตีาํแหน่งงานเป็นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการปฏบิตัมิากกวา่ 

ครทูีม่ตีาํแหน่งงานเป็นครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้ส่วนแบบทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

     พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามวฒุกิารศกึษา 

 

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้รหิาร 

        วฒุกิารศกึษา   

 

 

 

 

 

     t 

 

 

 

 

 

 

   p 

ระดบัปรญิญาตร ี

    (n = 171) 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี

    (n = 67) 

X  S.D. X  S.D. 

1. แบบการถอนตวั 2.75 0.89 2.52 0.92 1.75 0.08 

2. แบบการใชอ้าํนาจ 3.02 1.03 2.92 1.11  0.71 0.48 

3. แบบสมัพนัธภาพ 3.74 0.67 3.68 0.57 0.69 0.49 

4. แบบการประนีประนอม 3.66 0.66 3.80 0.59 -1.50 0.14 

5. แบบการเผชญิหน้า 3.77 0.72 3.77 0.71 -0.04 0.97 

รวม 3.39 0.47 3.34 0.43 0.77 0.44 

 

 จากตาราง 6 พบวา่ การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนใน  

เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  จาํแนกตา มความคดิเหน็ของครู ทีม่ ี 

วฒุกิารศกึษาต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น 

พบวา่ ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกบัครทูีม่วีฒุกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็

ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้

แห่งกรงุเทพฯ ไมแ่ตกต่างกนั  
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ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

     พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามประสบการณ์ 

      

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้รหิาร 

         ประสบการณ์   

 

 

 

      

 

    t 

 

 

 

 

 

 

p 

ตํ่ากวา่ 10 ปี 

   (n = 100) 

สงูกว่า 10 ปีขึน้ไป 

     (n = 138) 

X  S.D. X  S.D. 

1. แบบการถอนตวั 2.88 0.80 2.54 0.94  2.95* 0.04 

2. แบบการใชอ้าํนาจ 3.15 0.93 2.88 1.13 2.07* 0.04 

3. แบบสมัพนัธภาพ 3.69 0.67 3.75 0.61 -0.73 0.47 

4. แบบการประนีประนอม 3.66 0.64 3.73 0.64  -0.79 0.43 

5. แบบการเผชญิหน้า 3.73 0.70 3.79 0.73  -0.59 0.56 

รวม 3.42 0.44 3.34 0.47   1.42 0.16 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  จาํแนก ตามความคดิเหน็ของครู  

ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น 

พบวา่ ครมูคีวามคดิเหน็ต่อ วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ      

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวั และแบบการใชอ้าํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนตํ่ากวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อระดบั

การปฏบิตัมิากกวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนสงูกวา่ 10 ปีขึน้ ส่วนแบบทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ       

 พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามขนาดโรงเรยีน 

 

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้รหิาร 

          ขนาดโรงเรยีน   

 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

   

 p 

   โรงเรยีน 

   ขนาดเลก็ 

   (n = 32) 

    โรงเรยีน 

   ขนาดใหญ่ 

    (n = 206) 

X  S.D. X  S.D. 

1. แบบการถอนตวั 2.79 0.85 2.67 0.91   0.71 0.48 

2. แบบการใชอ้าํนาจ 3.24 0.74 2.96 1.09 1.89 0.06 

3. แบบสมัพนัธภาพ 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. แบบการเผชญิหน้า 3.81 0.76 3.76 0.71   0.39 0.70 

รวม 3.47 0.40 3.36 0.47   1.25 0.21 

       

 จากตาราง 8 พบวา่ การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนใน

เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ จาํแนกตามความคดิเหน็ของครูทีม่ขีนาด

โรงเรยีนต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 

ครทูีท่าํการสอนโรงเรยีนขนาดเลก็ และครทูีท่าํการสอนโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีาร

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

ไมแ่ตกต่างกนั  

 ตอนท่ี 4 สรปุขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูและ

ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ดงัแสดงในตาราง 9-11 และ ตาราง 12-14 
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ตาราง 9 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบสมัพนัธภาพ  

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของครู 

(n = 54)   ความถ่ี ร้อยละ 

แบบสมัพนัธภาพ   

1. ผูบ้รหิารควรมคีวามมุง่มัน่ใหค้นในองคก์ร มคีวามรกั  

   ความสามคัค ีความปรองดอง 

2. ผูบ้รหิารควรคาํนึงถงึเป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั 

 

25 

         22 

 

46.30 

        40.74 

3. ผูบ้รหิารควรเน้นการมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูร้ว่มงาน  

4. ผูบ้รหิารควรใหโ้อกาส ยอมรบัฟงัผูร้ว่มงานไดเ้สนอแนะ 

    ความคดิเหน็ 

5. ผูบ้รหิารควรเขา้ใจ รกัษาน้ําใจของผูร้ว่มงานเป็นสาํคญั 

6. ผูบ้รหิารควรใหเ้วลาในการพดูคยุกบัผูร้ว่มงาน 

20 

 

20 

15 

12 

37.04 

 

37.04 

27.78 

22.22 

7. ผูบ้รหิารควรเอาใจใสผู่ร้ว่มงาน เหน็อกเหน็ใจ 

8. ผูบ้รหิารควรเป็นแบบอยา่งของการไมข่ดัแยง้กนั 

9. ผูบ้รหิารควรเน้นการสง่เสรมิใหเ้กดิมติรภาพทีด่ี 

10. ผูบ้รหิารควรรกัษาความลบัในการแกไ้ขปญัหา 

11. ผูบ้รหิารควรรว่มแกป้ญัหาดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย 

12. ผูบ้รหิารควรไวว้างใจผูร้ว่มงาน 

 9 

          8 

 7 

 3 

          3 

          2 

16.67 

        14.81 

12.96 

5.56 

5.56 

3.70 

 

 

จากตาราง 9 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบสมัพนัธภาพ ในเรือ่ง ผูบ้รหิารมี

ความมุง่มัน่ใหค้นในองคก์ร มคีวามรกั ความสามคัค ีความปรองดอง อยูใ่นระดบัสงูสดุ จาํนวน 25 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.30 รองลงมา ผูบ้รหิารคาํนึงถงึเป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั จาํนวน 22 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 40.74 และน้อยสดุ ผูบ้รหิารไวใ้จผูร้ว่มงาน จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.70    
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ตาราง 10 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร   

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม  

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของครู 

(n = 54)  ความถ่ี ร้อยละ 

แบบการประนีประนอม   

1. ผูบ้รหิารควรมคีวามยตุธิรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

2. ผูบ้รหิารควรรบัฟงัเหตุผลของแต่ละฝา่ย เพื่อการ       

   แกป้ญัหารว่มกนั   

25 

20 

46.30 

37.04 

3. ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ย พดูคยุเกีย่วกบั 

   ปญัหา 

4. ผูบ้รหิารควรยดึหลกัทางสายกลาง เป็นกลาง 

15 

 

14 

27.78 

 

25.93 

5. ผูบ้รหิารควรเน้นความพงึพอใจของแต่ละฝา่ย 

6. ผูบ้รหิารควรรบัทราบปญัหาของแต่ละฝา่ย  

7. ผูบ้รหิารควรใชห้ลกัจติวทิยาในการสือ่สารทีด่ี 

8. ผูบ้รหิารควรแกไ้ขปญัหา ใหพ้บกนัคนละครึง่ทาง 

9. ผูบ้รหิารควรสนทนาหาทางออกระหวา่งคูก่รณ ี 

   บนหลกั เหตุผล แบบกลัยาณมติร 

10. ผูบ้รหิารควรยอมรบั และใหอ้ภยั จรงิใจ 

11. ผูบ้รหิารควรยดึความตอ้งการของทัง้สองฝา่ย  

12. ผูบ้รหิารควรลดเงือ่นไขของตน 

 

6 

5 

5 

3 

 

3 

3 

3 

               1 

11.11 

9.26 

9.26 

5.56 

 

5.56 

5.56 

5.56 

1.85 

 

 จากตาราง 10 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า  วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบการประนีประนอม  ในเรือ่ง  

ผูบ้รหิารควรมคีวามยตุธิรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ อยูใ่นระดบัสงูสดุ จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.30 

รองลงมา ผูบ้รหิารรบัฟงัเหตุผลของแต่ละฝา่ย เพื่อการแกป้ญัหารว่มกนั จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

37.04 และน้อยสดุ ผูบ้รหิารลดเงือ่นไขของตน จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.85    
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ตาราง 11 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร   

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า 

 

 จากตาราง 11 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบการเผชญิหน้า ในเรือ่ง ผูบ้รหิาร

ปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั อยูใ่นระดบัสงูสดุ จาํนวน 

35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.81 รองลงมา ผูบ้รหิาร สบืหาความจรงิ หรอืขอ้เทจ็จรงิ จาํนวน 30 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 55.56 และน้อยทีส่ดุ ผูบ้รหิารตดิตามผลการแกไ้ขปญัหา จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 

 

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของครู 

           (n = 54)       ความถ่ี ร้อยละ 

แบบการเผชิญหน้า   

1. ผูบ้รหิารควรปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สี่วน      

     เกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั    

2. ผูบ้รหิารควร สบืหาความจรงิ หรอืขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูบ้รหิารควรกลา้เผชญิกบัปญัหา ไมห่นีปญัหา 

4. ผูบ้รหิารควรยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั   

 

35 

30 

28 

17 

 

      64.81 

        55.56 

        51.85 

        31.48 

5. ผูบ้รหิารควรเปิดใจรบัฟงัปญัหา                               

6. ผูบ้รหิารควรรบัทราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ นําเหตุผลมา      

    อธบิาย และตดัสนิใจในการแกป้ญัหา 

7. ผูบ้รหิารควรไมใ่ชอ้ารมณ์ในการเผชญิหน้า  

8. ผูบ้รหิารควรกลา้รบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

9. ผูบ้รหิารควรกลา้วา่ตกัเตอืน หรอืตาํหนิผูก้ระทาํ    

    ผดิ 

10. ผูบ้รหิารควรแกไ้ขปญัหาทนัท ี

11. ผูบ้รหิารควรใชก้ระบวนการในการแกไ้ข 

12. ผูบ้รหิารควรตดิตามผลการแกไ้ขปญัหา 

 

13 

 

10 

8 

7 

 

4 

3 

3 

2 

 24.07 

 

18.52 

14.81 

12.96 

          

          7.41 

5.56 

5.56 

3.70 
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ตาราง 12 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบสมัพนัธภาพ  

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

(n = 9)  ความถ่ี ร้อยละ 

แบบสมัพนัธภาพ   

1. สรา้งจติสาํนึกใหรู้ส้กึถงึความเป็นเจา้ของ คาํนึงถงึ  

    ผลประโยชน์ เป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั   

2. มกีารจดัอบรม สมัมนา เรือ่งความรกั ความเมตตา 

   ปราณ ีดา้นจติวทิยาใหค้นในองคก์รมคีวามสามคัค ี

   ปรองดองกนั มกีารทาํแบบทดสอบทางจติวทิยา  

 

7 

 

 

5 

 

77.77 

 

 

55.55 

3. เน้นการมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูร้ว่มงาน รูจ้กับุคลากร  

   มกีารไปเยีย่มเยยีนตามบา้น หรอื ยามเจบ็ปว่ย  

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของผูร้ว่มงาน 

5. รกัษาน้ําใจ ใชว้ธิลีะมนุละมอ่ม ในการพดูคุย เจรจา 

6. เน้นการสง่เสรมิใหเ้กดิมติรภาพทีด่ี ดว้ยการจดั        

   กจิกรรมสรา้งสมัพนัธร์ว่มกนั เช่น กฬีา ดนตร ี 

   การออกคา่ยจติอาสา 

7. เอาใจใส่ผูร้ว่มงาน ยิม้แยม้ ทกัทาย เหน็อกเหน็ใจ  

   ใหโ้อกาส 

8. ใหเ้วลาในการพดูคยุกบัผูร้ว่มงาน เพือ่ รบัฟงัปญัหา 

9. มองปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งมเีหตุผล ไมต่ดัสนิดว้ย   

   อารมณ์ 

 

4 

4 

3 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

44.44 

44.44 

33.33 

 

 

22.22 

  

        22.22 

        22.22 

  

        22.22 

10. จดัใหม้โีครงการเพือ่เสรมิสรา้งความเป็นหน่ึง 

    เดยีวกนั สรา้งสมัพนัธภาพในผูร้ว่มงาน 

 

              1 

 

11.11 
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 จากตาราง 12 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบสมัพนัธภาพ ในเรือ่ง สรา้ง

จติสาํนึกใหรู้ส้กึถงึความเป็นเจา้ของ คาํนึงถงึผลประโยชน์ เป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั จาํนวน 7 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 77.77 รองลงมา มกีารจดัอบรม สมัมนา เรือ่งความรกั ความเมตตาปราณ ีดา้นจติวทิยา

ใหค้นในองคก์รมคีวามสามคัค ีปรองดองกนั มกีารทาํแบบทดสอบทางจติวทิยา จาํนวน 5 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 55.55 และน้อยทีส่ดุ จดัใหม้โีครงการเพือ่เสรมิสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวกนั สรา้งสมัพนัธภาพ  

ในผูร้ว่มงานจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 

 

ตาราง 13 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม  

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

(n = 9)   ความถ่ี ร้อยละ 

แบบการประนีประนอม   

1. เปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ย ชีแ้จงเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้  

2. ใหค้วามยตุธิรรมใหก้บัทัง้สองฝา่ย ไมม่ใีครแพ-้ชนะ 

3. รบัฟงัเหตุผลของแต่ละฝา่ยเพื่อการแกป้ญัหารว่มกนั  

4. ใหค้วามเป็นกลางกบัทุกฝา่ย ไมเ่อนเอยีงฝา่ยใด  

5. เน้นความพงึพอใจของแต่ละฝา่ย 

6. ชีแ้จงใหผู้ร้ว่มงานเขา้ใจปญัหา และใหแ้กไ้ขปรบัปรุง 

7. ใชก้ารสือ่สาร เจรจา สอบถามดว้ยคาํพดูทีด่ี 

8. หาวธิแีกไ้ขปญัหาโดยการปรบัเปลีย่นหน้าทีห่รอื 

    วธิกีารทาํงานรว่มกนั 

9. ยอมรบัและ ใหอ้ภยั ในขอ้บกพรอ่งของผูร้ว่มงาน 

10. กาํหนดใหม้คีนกลาง หรอืบุคคลทีเ่ชื่อมกลางระหว่าง 

    ทัง้สองฝา่ยขึน้เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรอง 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

 

66.66 

55.55 

55.55 

44.44 

44.44 

33.33 

33.33 

 

22.22 

        22.22 

 

11.11 
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 จากตาราง 13 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิาร  โรงเรยีน ในเครอืคณะภคนีิ               

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบการประนีประนอม  

ในเรือ่ง เปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ย ชีแ้จงเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ อยูใ่นระดบัสงูสดุ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 66.66 รองลงมา ใหค้วามยตุธิรรมใหก้บัทัง้สองฝา่ย ไมม่ใีครแพ-้ชนะ กบั รบัฟงัเหตุผลของแต่ละฝา่ย

เพื่อการแกป้ญัหารว่มกนั จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.55 และน้อยทีส่ดุ กาํหนดใหม้คีนกลาง หรอื

บุคคลทีเ่ชื่อมกลางระหว่างทัง้สองฝา่ยขึน้ เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรอง จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 

 

ตาราง 14 คา่ความถี ่รอ้ยละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า  
 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

(n = 9)   ความถ่ี  ร้อยละ 

แบบการเผชิญหน้า   

1. มกีารนดัประชุม ปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่น 

   เกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั  

 

6 

 

66.66 

2. ศกึษาปญัหา วเิคราะห ์วนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

3. สบืหาความจรงิ หรอืขอ้เทจ็จรงิ ของปญัหา  

4. รบัทราบปญัหา เปิดใจรบัฟงัปญัหา 

    รบัฟงัความคดิเหน็ของผูร้ว่มงาน 

5. ใหม้พียาน เมือ่มกีารเจรจาพดูคุยของทัง้สองฝา่ย 

6. ใหค้าํตกัเตอืน หรอืแนะนําผูก้ระทาํผดิ 

7. ไมห่นีปญัหา กลา้เผชญิหน้ากบัปญัหา  

8. ยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั ตดัสนิอยูบ่นฐานความ 

    จรงิและความถกูตอ้ง 

9. นําเอากลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้มาอภปิรายรว่มกนัถงึ 

   หวัขอ้ทีข่ดัแยง้ 

10. จดัใหม้พีบปะ สงัสรรค ์จดังานรว่มกนั เพือ่ใหไ้ดม้ี 

   โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 

 

6 

5 

 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 

             1 

66.66 

55.55 

 

44.44 

33.33 

22.22 

22.22 

11.11 

11.11 

 

11.11 

 

11.11 
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 จากตาราง 14 แสดงว่า จากความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิาร  โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ  

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบการเผชญิหน้า  

ในเรือ่ง มกีารนดัประชุม ปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

กบัศกึษาปญัหา วเิคราะห ์วนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้ อยูใ่นระดบัสงูสดุ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.66 

รองลงมา สบืหาความจรงิ หรอืขอ้เทจ็จรงิ ของปญัหา จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.55 และน้อยทีส่ดุ 

ยดึความถกูตอ้งเป็นหลกั ตดัสนิอยูบ่นฐานความจรงิและความถกูตอ้ง กบันําเอากลุ่มทีม่คีวามขดัแยง้มา

อภปิรายรว่มกนัถงึหวัขอ้ทีข่ดัแยง้ และจดัใหม้พีบปะ สงัสรรค ์จดังานรว่มกนั เพือ่ใหไ้ดม้โีอกาส

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 

 



 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ใน 5 แบบ ไดแ้ก่ แบบการถอนตวั แบบการใช้

อาํนาจ แบบสมัพนัธภาพ แบบการประนีประนอม และแบบการเผชญิหน้า ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั 

การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

  1. เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ในวธิกีาร 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบการถอนตวั 2) แบบการ

ใชอ้าํนาจ 3) แบบสมัพนัธภาพ 4) แบบการประนีประนอม และ 5) แบบการเผชญิหน้า 

       2. เพือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะ  

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน  

       3. เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลของการวจิยัครัง้น้ีทาํใหไ้ดข้อ้สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ สามารถเป็นประโยชน์ ต่อผูบ้รหิาร 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นําผลการวจิยัไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย วางแผน พฒันาบุคลากร และเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารภายในสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการใน

สถานศกึษา เพือ่สามารถพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาใหป้ระสบผลสาํเ รจ็อยา่งมี

ประสทิธภิาพและสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามเจตนารมณ์ในการจดัการศกึษาของ

คณะต่อไป 
 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี มุง่ศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ปีการศกึษา 2556 โดยการกาํหนดตามตาราง

เครจซี;่ และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้ทาํการสุม่แบบแบ่งชัน้ โดยใช้

โรงเรยีนทีค่รทูาํการสอนเป็นชัน้กําหนดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ โดยเทยีบสดัส่วน และทาํการ 
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สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 238 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยัเป็นแบบสอบถาม  ทีผ่า่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์ณุภาพและความเทีย่งตรงจากผูเ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 5 ท่าน โดยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence Index: IOC) และ

หาคา่ความเชือ่มัน่โดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค้า่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 

ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ถงึผูอ้าํนวยการโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ทัง้ 5 แห่ง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัมาจาํนวน 238 ฉบบัคดิเป็น

รอ้ยละ 100 และไดท้าํ การวเิคราะหแ์บบสอบถาม  เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน ซึง่ไดแ้ก่  คา่รอ้ยละ  

คา่เฉลีย่ (Mean) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมตฐิาน โดย

ใชส้ถติกิารทดสอบทแีบบสุม่ตวัอยา่งเป็นอสิระต่อกนั (t- test Independent sample) และในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 5 โรงเรยีน จากผูบ้รหิาร ทีด่าํรงตาํแหน่ง

เป็นผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ จาํนวน 9 คน โดย นําขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าบนัทกึ จดัระเบยีบ

และลาํดบัขอ้มลู สรปุประเดน็สาํคญั จาํแนกขอ้มลู เป็นการจดัขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู ่นําขอ้มลูทีไ่ด้

จากผูใ้หข้อ้มลูมาจาํแนก โดยใชว้ธิจีาํแนกขอ้มลูทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัมาจดัอยูใ่นหมวดเดยีวกนั  

จดัเรยีงลาํดบัขอ้มลู ของการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ ในแบบวธิี  ทัง้ 3 แบบ ตามขอ้เทจ็จรงิ  

จากการสมัภาษณ์ สรา้งขอ้สรปุแสดงความสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการ

แสดงผลทางสถติ ิความถี ่และค่ ารอ้ยละ ทัง้หมดน้ีเป็นการรวบรว มขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร

เกีย่วกบัการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ใน แบบวธิกีาร ทัง้ 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบสมัพนัธภาพ  

แบบการประนีประนอม และแบบการเผชญิหน้า 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี สรปุไดด้งัน้ี     

      1) วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ 

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แบบการ

เผชญิหน้า แบบสมัพนัธภาพ และแบบการประนีประนอม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และแบบการ

ใชอ้าํนาจ และแบบการถอนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง  

     2) การเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะ 

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน 

วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน สรปุไดด้งัน้ี  

    2.1 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ จาํแนกตามความคดิเหน็ของคร ูทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั 

โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ครมูคีวาม
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คดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซู

เจา้แหง่กรงุเทพฯ แบบการใชอ้าํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครทูีม่ ี

ตาํแหน่งงานเป็นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการปฏบิตัมิากกวา่ ครทูีม่ตีาํแหน่งงานเป็นครู

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ส่วนแบบทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนั 

2.2 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั  

ของพระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ จาํแนกตามความคดิเหน็ของครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั โดยรวม  

มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ครทูีม่วีฒุกิารศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีกบัครทูีม่วีฒุกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความ

ขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

ไมแ่ตกต่างกนั  

  2.3 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ จาํแนกตามความคดิเหน็ของคร ูทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั โดยรวม  

มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ครมูคีวามคดิเหน็ต่อ

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่ง

กรงุเทพฯ แบบการถอนตวั และแบบการใชอ้ํานาจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนตํ่ากวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการปฏบิตัมิากกวา่ ครทูีม่ ี

ประสบการณ์ในการสอนสงูกวา่ 10 ปีขึน้ ส่วนแบบทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนั 

  2.4 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ จาํแนกตามความคดิเหน็ของครูทีม่ขีนาดโรงเรยีนต่างกนั โดยรวมมี

ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ครทูีท่าํการสอนโรงเรยีน

ขนาดเลก็ และครทูีท่าํการสอนโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ไมแ่ตกต่างกัน  

     3) ขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มลู เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพ ระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตาม ความคดิเหน็ ของคร ู  

และตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทัยฯ 

3.1 จากความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้  

แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบสมัพนัธภาพ ในเรือ่ง ผูบ้รหิารควรมคีวาม

มุง่มัน่ใหค้นในองคก์ร มคีวามรกั ความสามคัค ีความปรองดอง อยูใ่นระดบัสงูสดุ รองลงมา ผูบ้รหิาร

ควรคาํนึงถงึเป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั และน้อยสดุ ผูบ้รหิารควรไวใ้จผูร้ว่มงาน แบบการประนีประนอม

ในเรือ่ง ผูบ้รหิารควรมคีวามยตุธิรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัสงูสดุ รองลงมา ผูบ้รหิารควรรบัฟงั

เหตุผลของแต่ละฝา่ย เพื่อการแกป้ญัหารว่มกนั และน้อยสุด ผูบ้รหิารควรลดเงือ่นไขของตน และ

แบบการเผชญิหน้า ในเรือ่ง ผูบ้รหิารควรปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหาทาง

แกไ้ขปญัหารว่มกนั อยูใ่นระดบัสงูสดุ รองลงมา ผูบ้รหิารควรสบืหาความจรงิหรอืขอ้เทจ็จรงิ และ

น้อยทีส่ดุ ผูบ้รหิารควรตดิตามผลการแกไ้ขปญัหา ตามลาํดบั 
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   3.2 จากความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ     

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ แบบสมัพนัธภาพ ในเรือ่ง สรา้งจติสาํนึก

ใหรู้ส้กึถงึความเป็นเจา้ของ คาํนึงถงึผลประโยชน์ เป้าหมายสว่นรวมเป็นหลกั  รองลงมา มกีารจดั

อบรม สมัมนา เ รือ่งความรกั ความเมตตาปราณ ีดา้นจติวทิยาใหค้นในองคก์รมคีวามสามคัคี  

ปรองดองกนั มกีารทาํแบบทดสอบทางจติวทิยา และน้อยทีส่ดุ จดัใหม้โีครงการเพือ่เสรมิสรา้งความ

เป็นหน่ึงเดยีวกนั สรา้งสมัพนัธภาพในผูร้ว่มงาน แบบการประนีประนอม ในเรือ่ง เปิดโอกาสใหทุ้ก

ฝา่ยชีแ้จงเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ อยูใ่นระดบัสงูสดุ รองลงมา ใหค้วามยตุธิรรมใหก้บัทัง้สองฝา่ย 

ไมม่ใีครแพ-้ชนะ กบั รบัฟงัเหตุผลของแต่ละฝา่ยเพื่อการแกป้ญัหารว่มกนั และน้อยทีสุ่ด กําหนดให้

มคีนกลาง หรอืบุคคลทีเ่ชื่อมกลางระหว่างทัง้สองฝา่ยขึน้ เพื่อไกล่เกลีย่ ต่อรอ ง และแบบการ

เผชญิหน้า ในเรือ่ง มกีารนดัประชุม ปรกึษาหารอืกบัผูร้ว่มงาน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหาทางแกไ้ข

ปญัหารว่มกนั กบัศกึษาปญัหา วเิคราะห ์วนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้ อยูใ่นระดบัสงูสุด รองลงมา สบืหา

ความจรงิหรอืขอ้เทจ็จรงิ ของปญัหา และน้อยทีสุ่ด ยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั ตดัสนิอยูบ่นฐานความ

จรงิและความถกูตอ้ง กบันําเอากลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้มาอภปิรายรว่มกนัถงึหวัขอ้ทีข่ดัแยง้  และจดัให้

มพีบปะ สงัสรรค ์จดังานรว่มกนั เพือ่ใหไ้ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั ตามลาํดบั  

 

การอภิปรายผล 

 จากการศกึษา  วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  โรงเรยีน ในเครอืคณะภคนีิ  

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ มปีระเดน็ทีค่วรนํามาอภปิราย ดงัน้ี 

 1) วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ 

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะวา่ โรงเรยีนในเครอื   

คณะพระหฤทยั ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพ ฯ เป็นโรงเรยีน ขนาดใหญ่ มภีาระงานหลากหลาย  

มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีแ่บ่งเป็นฝา่ยต่างๆ หลายฝา่ย  อกีทัง้มบุีคลากรเป็นจาํนวนมาก  

สง่ผลใหก้ารบรหิารงานมคีวามยุ่งยากซบัซอ้น ในระบบการบรหิารจดัการผูบ้รหิารจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี

ปฏสิมัพนัธ ์หรอืขอ้งเกีย่วกบับุคลากรในฝา่ยต่างๆ อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ จงึทาํใหก้ารทาํงานรว่มกนั

ของผูบ้รหิารกบัผูร้ว่มงานหรอืบุคลากรในโรงเรยีนมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้อนัอาจจะเกดิขึน้

จากการทาํงานรว่มกนั ซึง่ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้นัน้อาจทาํให้ผูบ้รหิารของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญั และเหน็เป็นภาระหน้าทีท่ีต่อ้งดแูล นําความรู ้ความเขา้ใจ และ ความ 

สามารถต่างๆ ในดา้นการบรหิารมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัแบบหรอืพฤตกิรรมเกีย่วกบัวธิกีาร

จดัการความขดัแยง้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษานัน้ๆ ซึง่

ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ มวีิธกีารจดัการกบัความขดัแยง้ในรปูแบบทีต่่างกนัไป ทัง้น้ีผูบ้รหิาร

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ มกีารบรหิารงานทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยยดึหลกัการและวตัถุประสงค์

ของโรงเรยีนในเครอืคณะฯ คอื เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพในดา้นการบรหิารและการจดัการ 

รวมทัง้การสง่เสรมิบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ใหม้คีวามผกูพนั ความรกัเสมอืนเป็น 
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พีน้่อง และมจีติตารมณ์เดยีวกนั มกีารเสรมิสรา้งกระบวนการบรหิารแบบมสีว่นรว่มในโรงเรยีน  

ของคณะฯ รวมถงึสรา้งจติสาํนึกของบุคลากรใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มกนั มสี่ วนรว่มในการ

ตดัสนิใจการแกป้ญัหาทีส่าํคญัมคีวามเขม้แขง็และรบัผดิชอบในการทาํงานรว่มกนั (โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัฯ. 2541: 4; อา้งองิจาก รชันี ตระกูลเงก็. 2554: 17-18) นอกจากน้ีผูบ้รหิาร

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ ยงัจดัใหม้กีารประชุมรว่มกนั อบรม สมัมนา อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

ทาํใหผู้บ้รหิารไดม้โีอกาสพบปะแลกเปลีย่นความคดิและปญัหา ตลอดจนแนวทางในการแกป้ญัหา 

เพือ่นําไปใชบ้รหิารความขดัแยง้ในสถานศกึษาของตนตามสภาพของปญัหาทีเ่กดิขึน้ จงึจาํเป็น

อยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะตอ้งหาหนทาง และเลอืกวธิกีารในการจดัการเพือ่ลดความขดัแยง้ใหเ้บาบาง  

สอดคลอ้งกบั ประกาทพิย ์ผาสขุ (2551: 2) กลา่ววา่ การบรหิารจดัการความขดัแยง้เป็นสิง่สาํคัญ

มากทีผู่บ้รหิารตอ้งใหค้วามสาํคญั และผูบ้รหิารทีด่ตีอ้งรูจ้กัเลอืกแบบของการจดัการความขดัแยง้ให้

เหมาะสมเพราะมผีลต่อการปฏบิตังิานในองคก์าร และสอดคลอ้งกบั สหีนาท ดวงตาทพิย ์(2552: 2) 

ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึมภีาระหน้าทีต่อ้งสนใจทีจ่ะหาสาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้

อยา่งจรงิจงั ทัง้น้ีเพื่อสรา้งขวญัและกําลงัใจใหก้บับุคลากรของโรงเรยีนและเพื่อใหก้ารบรหิารงาน

ของโรงเรยีนเกดิประสทิธภิาพมากขึน้  

 สาํหรบัผลการศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ รายดา้นทัง้ 5 แบบ ซึง่ม ี3 แบบอยูใ่นระดบัมาก และสว่น

อกี 2 แบบ อยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถอภปิรายวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร ในแต่ละ

ดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

 1.1 การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ พบว่า แบบสมัพนัธภาพ อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก โรงเรยีนใน

เครอืคณะฯ มกีารกาํหนดการใชป้รชัญาทีว่า่ “ซื่อสตัย ์เมตตา วชิาเป็นเลศิ รกัเทดิคุณธรรม” ในดา้น

ความเมตตา หมายถงึ เป็นคณุลกัษณะของจติใจทีป่รารถนาใหผู้อ้ื่นไดร้บัความสขุ มคีวามรกัดว้ย

จติใจทีอ่่อนโยน เสยีสละ ใหอ้ภยั ยอมรบัผูอ้ื่น และเป็นมติรกบัทุกคน ซึง่ตรงกบัปณธิานของ

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ ทีก่ลา่ววา่ มุง่สรา้งความเจรญิงอกงามทางดา้นสตปิญัญา ความคดิ จติใจ 

พฒันาความเป็นมนุษยท์ัง้ครบตามหลกัครสิตธรรม และสรา้งความสมัพนัธก์บัองคก์รทางการศกึษา

ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการและการบรหิาร ตลอดจนเสรมิสรา้ง

ความเป็นหน่ึงเดยีว โดยการใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอืและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั เพื่อพฒันา

คณุภาพทางการศกึษา (โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ. 2541: 4) จงึทาํใหฝ้า่ยการศกึษา

ของคณะฯ มกีารจดักจิกรรมอบรม สมัมนา ใหก้บัผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ในเรือ่ง “อตัลกัษณ์

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ”, “การบรหิารความขดัแยง้” และ “ภาวะผูนํ้า” (ดวงพร คงพกุิล. 2555: 122) 

ทัง้น้ีเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ สามารถ

จดัการความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัเป็นเพราะวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอื

คณะฯ ใหค้วามสาํคญัและมองเหน็วา่ วธิกีารแบบสมัพนัธภาพจะช่วยใหเ้กดิความสามคัคปีรองดอง 

ช่วยลดความแตกต่างทางดา้นความคดิเหน็และวธิกีาร และ ทาํให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่ง
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ผูบ้รหิารกบัผู้รว่มงานมากยิง่ขึน้ในสถานศกึษา โดยคาํนึงถงึเป้าหมายของสว่นรวมเป็นสาํคญั ซึง่

การยอมเสยีสละและยอมทาํตามความคดิเหน็ของผูอ้ื่นกเ็พื่อใหส้่วนรวมเกดิความพอใจ และยงัเชื่อ

ว่าการจดัการความขดัแยง้ในแบบสมัพนัธภาพน้ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานในสถานศกึษาเกดิความ

ราบรืน่ และมบีรรยากาศในการทาํงานทีม่คีวามสขุ  ซึง่สอดคลอ้งกบั เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ 

สวุรรณ์ (2540: 257-258) ไดก้ลา่ววา่ รปูแบบน้ีเน้นความสมัพนัธใ์นดา้นบวก เป็นการหลกีเลีย่ง

ไมใ่หเ้กดิทศันคตทิีไ่มด่ ีและความไมล่งรอยกนั การจดัการความขดัแยง้ในแบบสมัพนัธภาพน้ี เหน็ได้

จากการทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ มกีารจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสมัพนัธภาพของบุคลากร

อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น โครงการศกึษาดงูานประจาํปีรว่มกนัทัง้ในและต่างประเทศ  และการจดักจิกรรม

พกัผอ่นประจาํปีใหก้บับุคลากรของโรงเรยีน มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนการทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น และสง่เสรมิใหเ้กดิมติรภาพทีด่ ีซึง่เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพอนัดรีะหวา่งผูบ้รหิารกบั

บุคลากรในโรงเรยีน สมัพนัธภาพทีเ่กดิจากกจิกรรมเหลา่น้ีจงึช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถรบัมอืกบัความ

ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตได ้ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นเหตุผลใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

เลอืกใชว้ธิจีดัการความขดัแยง้แบบสมัพนัธภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

 1.2 การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นดงัน้ีเน่ืองมาจาก คณะ

ภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ มกีารบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางน้ีอยา่ง

ต่อเน่ืองอาท ิไดม้กีารจดัอบรมสมาชกิของคณะในหวัขอ้ “การบรหิารความขดัแยง้ : ฟงัดว้ยหวัใจ” 

ใหก้บัสมาชกิของคณะ รวมถงึสมาชกิทีเ่ป็นผู้บรหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ ดว้ย และในปจัจบุนั 

โรงเรยีน ได้ใชห้ลกัการบรหิารงานแบบความ รว่มมอื รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจาก

บุคลากรทุกฝา่ย มกีารประชุมสมํ่าเสมอ การจดัอบรมคณุธรรม การอบรมเรือ่งการทาํงานเป็นทมี ซึง่

เป็นการอบรมเพื่อใหผู้บ้รหิารเป็นผูฟ้งัทีด่ ีรูจ้กัเปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยชีแ้จงปญัหาทีเ่กดิขึน้ เปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นในการตัดสนิใจดา้นต่างๆ ของโรงเรยีนมากขึน้ (ดวงพร คงพกุิล. 2555: 75) 

ดว้ยเหตุน้ี จงึทาํใหค้ณะผูบ้รหิารไดใ้หค้วามสาํคญั และเลอืกทีจ่ะปฏบิตัทิางสายกลางโดยเชื่อว่าเป็น

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ทีส่ภุาพอ่อนน้อม นุ่มนวล ใชว้าจาท่าททีีส่ภุาพ ใชค้วามเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 

เป็นการแกป้ญัหาดว้ยเหตุดว้ยผล คาํนึงถงึผลประโยชน์และความพงึพอใจทัง้สองฝา่ย เป็นการแสดง

พฤตกิรรมอยา่งเป็นกลางไมเ่ขา้กบัฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารมคีวามยตุธิรรม  

พรอ้มทีจ่ะหา เหตุผลเพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจทัง้สองฝา่ย และพยายามรกัษาระดบัความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่น

วงจาํกดั เพือ่หาแนวทาง แกป้ญัหาและลดความ รนุแรงลง  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ โฮวาท และ

ลอนดอน (Howat; & London. 1980: 172) ทีก่ลา่ววา่ การประนีประนอม เป็นวธิจีดัการความขดัแยง้

ทีผู่บ้รหิารพยายามหาทางสายกลาง เพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คู่กรณทีัง้สองฝา่ยยอมรบัฟงัปญัหานํามา

พจิารณา สอดคลอ้งกบั ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 164-165) ทีก่ลา่ววา่ การประนีประนอม 

เป็นวธิกีารทีใ่หแ้ต่ละฝา่ยอ่อนขอ้เขา้หากนั เช่น การจดัการโดยวธิกีารเลอืกคนทีช่อบพอกนัตกลงกนั

ใหม้าอยูด่ว้ยกนั หรอืไมพ่ดูถงึความขดัแยง้เลย แต่กลบัยํา้ทีค่วามรว่มมอื การทาํงานเป็นทมี และ

กําจดัความขดัแยง้ ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นเหตุผลใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ เลอืกใชว้ธิจีดัการ

ความขดัแยง้แบบประนีประนอม อยูใ่นระดบัมาก  
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  1.3 การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ     

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รหิาร

โรงเรยีนในเครอืคณะฯ ใหค้วามสาํคญัและมองเหน็วา่ การจดัการความขดัแยง้ดว้ยการเผชญิหน้า

เป็นการจดัการความขดัแยง้โดยทุกคนหรอืทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งหนัหน้าเขา้หากนั ใหค้วาม

รว่มมอื ปรกึษาหารอื อ ภปิรายปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ร่วมกนั เปิดโอกาสใหก้ลุ่มหรอืบุคคลไดใ้ช้

ความคดิเหน็ของตน เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาขอ้ขดัแยง้ นําประเดน็ออกมาพจิารณา วเิคราะห์

ไตรต่รองประเมนิประเดน็ปญัหา และรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิ

ความพอใจทัง้ตวับุคคลและหน่วยงาน (ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ. 2557: สมัภาษณ์) ซึง่วธิี

ดงักลา่ว ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืจะจดัใหม้กีารประชุมเกดิขึน้ ในฝา่ยต่างๆ หรอืในกลุม่สาระการ

เรยีนรู ้และการประชุมในระดบัชัน้ (ปฏทินิการปฏบิตังิานประจาํปี . 2556) และเมือ่เกดิความขดัแยง้

จะมกีารสบืหาความจรงิ รวมทัง้หาพยาน เพือ่นํามาเป็นปจัจยัในการวเิคราะหแ์ละวนิิจฉยัปญัหาที่

เกดิขึน้ สอดคลอ้งกบั แนวคดิ เรือ่งยทุธศา สตรก์ารเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหาของ แอนเดอรส์นั  

(Anderson. 1984: 303) ทีก่ลา่ววา่ การลดความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเป็นการมุง่ทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิ

ของปญัหา พยายามสาํรวจและเขา้ใจความแตกแยก ความไมล่งรอยกนัของคูข่ดัแยง้ วธิกีารน้ีตอ้ง

ใหท้ัง้สองฝา่ยระบุเป้าหมายของตนเองออกมา วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา แลว้พยายามช่วยกัน

ตดัสนิใจเพื่อแกป้ญัหา และยงัสอดคลอ้งกนัคาํกล่าว ของ วเิชยีร วทิยอุดม (2555: 4-9, 4-11) ที่

กล่าวว่า การเผชญิหน้าเป็นการแกไ้ขปญัหาแบบใหฝ้า่ยทีเ่กดิความขดัแยง้มาเผชญิหน้ากนั มาพบ

กนัเพือ่ปรกึษาหารอืรว่มอภปิรายถงึปญัหาขอ้บงัคบัขอ้งใจ ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งเปิดเผย 

เพือ่ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัฟงัเหตุผลและทราบขอ้มลู ตลอดจนรูถ้งึแนวความคดิและท่าทขีองแต่ละฝา่ย 

ไดอ้ยา่งชดัเจน จะไดห้าทางแกไ้ขไดถู้กตอ้งตรงตามอาการของปญัหา ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นเหตุผลให้

ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ เลอืกใชว้ธิจีดัการความขดัแย้งแบบการเผชญิหน้า อยูใ่นระดบัมาก 

และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อุเทน ทองสวสัดิ ์(2551: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาเรือ่ง การศกึษาความ

ขดัแยง้และวธิกีารบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา     

ในจงัหวดัสกลนคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ใชว้ธิกีารบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน 

แบบเผชญิหน้ามากทีสุ่ด  

 1.4 การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวั พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก 

ผูบ้รหิารมมีมุมองต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ คอื ในบางครัง้ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเพยีง

เรือ่งเลก็ หรอืเมือ่ความขดัแยง้เกดิขึน้บุคลากรทัง้สองฝา่ยสามารถแกไ้ขความขดัแยง้นัน้ไดด้ว้ยตวัเอง 

จงึไมอ่ยากเขา้ไปจดัการในความขดัแยง้นัน้ หรอืในบางกรณมีองวา่ปญัหานัน้  ๆการเขา้ไปมสีว่นรว่มที่

อาจทาํใหป้ญัหานัน้บานปลาย จงึเลอืกทีจ่ะปล่อยใหเ้วลาเป็นเครือ่งมอืในการจดัการแกป้ญัหา (ผูบ้รหิาร

โรงเรยีนเครอืคณะฯ. 2557: สมัภาษณ์) อยา่งไรกด็ ีการถอนตวัของผูบ้รหิารอาจสง่ผลเสยีต่อ

หน่วยงานและสถานศกึษาได ้เพราะตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ ดว้ยบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อองคก์าร

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไมส่ามารถหลกีหนีต่อเหตุการณ์ความขดัแยง้ได้ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 
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2534: 3; อา้งองิจาก Simmel. 1995) ไมว่่าจะเป็นเพยีงปญัหาเลก็ๆ ในองคก์ารกต็าม การแกป้ญัหา

ดว้ยวธิน้ีีจะเกดิผลเสยีต่อหน่วยงานและสถานศกึษาเป็นอยา่งมาก เพราะความขดัแยง้ไมไ่ดห้มดไป 

และอาจปะทุขึน้มาไดอ้กีเสมอ ซึง่ทา้ยทีส่ดุแลว้ยอ่มสง่ผลต่อ บรรยากาศในการทาํงานของ

บุคลากรในสถานศกึษา นอกจากนัน้การบรหิารความขดัแยง้แบบการถอนตวัของผูบ้รหิาร

สถานศกึษายงัมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิของคร ูทาํใหค้รรููส้กึเบือ่หน่ายต่อการทาํงาน และเกดิ

ทศันคตทิีไ่มด่ต่ีอตวัผูบ้รหิารและบุคลากรในองคก์รเกดิความไมล่งรอยกนั หรอืทาํใหค้วามสมัพนัธ์

ในองคก์ารขาดความรว่มมอืปรองดองกนั และก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการดาํเนินงานทางการศกึษาของ

สถานศกึษาในทีส่ดุ (ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี 2554: 96) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สโรชนิ โคตรโสภา 

(2550: 95) ไดก้ล่าวว่า  การบรหิารความขดัแยง้แบบถอนตวั เป็นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ที่

ผูบ้รหิารไมนํ่าพาต่อปญัหาที่เกดิขึน้ หลกีเลีย่งการโตเ้ถยีงซึง่จะนําไปสู่การทะเลาะววิาท ไมส่นใจที่

จะเขา้ไปเกีย่วขอ้งหรอืทาํตวัเพกิเฉย ไมร่บัรูห้นีปญัหา ไมสู่ ้ไมร่ว่มมอืในการแกป้ญัหาความขดัแยง้

ทีเ่กดิขึน้ โดยเหน็ว่าความขดัแยง้เป็นเรือ่งไรส้าระ ไมอ่ยากยุง่ดว้ยเพราะเป็นเรือ่งไมส่าํคญั ไมช่า้ไม่

นานความขดัแยง้กจ็ะคลีค่ลายไปในตวัมนัเอง และเชือ่วา่เวลาทาํใหค้วามขดัแยง้สลายหายไปเอง

ตามธรรมชาตไิด ้ซึง่การแกป้ญัหาดว้ยวธิน้ีีจะเกดิผลเสยีต่อหน่วยงานเป็นอยา่งมาก เพราะความ

ขดัแยง้ไมไ่ดห้มดไป ซึง่สง่ผลต่อบรรยากาศการทาํงาน ดว้ยเหตุน้ี จงึเป็นเหตุผลใหผู้บ้รหิาร

โรงเรยี นในเครอืคณะฯ  เลอืกใชว้ธิจีดัการความขดัแยง้แบบการถอนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.5 การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้ํานาจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก 

บางครัง้เมือ่ความขดัแยง้เกดิขึน้ผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าการแกป้ญัหาของตนถูกตอ้งเหมาะสมดแีลว้ 

เพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ทีส่ดุ หรอืในบางกรณีผูบ้รหิารไดล้องวธิกีารการจดัการกบั

ความขดัแยง้แบบอื่นๆ มาแลว้ และพบว่าไมไ่ดผ้ล จงึจาํเป็นตอ้งตดัสนิใจใชอ้าํนาจเพือ่ยตุปิญัหาที่

เกดิขึน้ใหไ้ดใ้นทีส่ดุ (ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ. 2557: สมัภาษณ์) แสดงถงึการจดัการความขดัแยง้

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ยงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชว้ธิกีารแกป้ญัหาโดยใชอ้าํนาจตามตาํแหน่ง 

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานบรรลตุามเป้าหมายผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจตามตาํแหน่งหน้าทีใ่นการ

จดัการกบัปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ และยดึการทาํตามระเบยีบ วธิกีาร คาํสัง่ (พพิธิ สุวรรณสงิห.์ 

2550: 76) อยา่งไรกด็ผีูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็วา่ การจดัการความขดัแยง้แบบใชอ้าํนาจน้ี เป็นวธิกีารที่

ตอ้งใชใ้นสถานการณ์ทีจ่าํเป็นเท่านัน้ เพราะเป็นวธิกีารทีค่รจูะไมช่อบ เป็นวธิกีารทีผู่บ้รหิารตอ้งใช้

ความเดด็ขาด โดยใชอ้าํนาจของตนเพือ่ยตุปิญัหา เป็นการบงัคบักดดนั (นรศิร กรงุกาญจนา. 2549: 

92) ซึง่จะทาํใหม้กีารแพ-้ชนะ โดยฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงใชอ้าํนาจหน้าทีท่ีเ่ป็นทางการ เช่น ในกรณคีวาม

ขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชา บงัคบัใหย้ตุคิวามขดัแยง้โดยอาศยั

กฎระเบยีบต่างๆ หรอืใชค้าํสัง่ชีข้าดลงไปเพือ่ระงบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ซึง่บ่อยครัง้วธิน้ีีกไ็มไ่ด้

เป็นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ที่แทจ้รงิ สอดคลอ้งกบั จอหน์สนัและจอหน์สนั (สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. 

2547: 28-29; อา้งองิจาก Johnson; & Johnson. 1987: 272-274) ทีก่ล่าวว่า การใชอ้าํนาจ เป็น
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การแกป้ญัหาความขดัแยง้โดยใชอ้าํนาจตามตาํแหน่ง (Authority) พยายามแสดงอาํนาจเหนือฝา่ย

ตรงขา้ม โดยการบงัคบัใหย้อมรบัทางออกของความขดัแยง้ทีต่นกําหนด การบรรลเุป้าหมายเป็น 

สิง่สาํคญัสงูสุด มคีวามเชื่อว่า ความขดัแยง้จะยตุไิดเ้มือ่มฝีา่ยหน่ึงเป็นผูช้นะ และอกีฝา่ยเป็นผูแ้พ ้

สอดคลอ้งกบั  จรญูรตัน์ จนัทุมา และคนอื่นๆ (จติฑามาศ เชือ้โฮม . 2553: 36-37; อา้งองิจาก  

จรญูรตัน์ จนัทุมา; และคนอื่นๆ. 2549: 10-11) กลา่ววา่ การบงัคบั (Force) วธิกีารน้ีผูจ้ดัการหรอื

ฝา่ยหน่ึงจะสัง่วา่จะทาํอะไร คาํสัง่นัน้อาจไมถ่กูตอ้งแต่เน่ืองจากผูส้ ัง่มอีาํนาจหรอืตาํแหน่งสงูกวา่

ลกูน้องหรอือกีฝา่ยหน่ึงจงึตอ้งทาํตาม ถา้บุคคลนัน้ยงัตอ้งการอยูใ่นองคก์ารนัน้ วธิกีารแกไ้ขแบบน้ี

จะเป็นผูช้นะ และอกีฝา่ยหน่ึงจะเป็นผูแ้พ ้ผลก ารแกไ้ขจะมลีกัษณะของ Win-Lose ดว้ยเหตุน้ี  

จงึเป็น เหตุผลใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ เลอืกใชว้ธิจีดัการความขดัแยง้แบบการใชอ้าํนาจ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2) ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอื

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตาม ตําแหน่งงาน 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรยีน สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

 2.1 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามตําแหน่งงาน พบวา่ ครทูีม่ตีาํแหน่ง

งานแตกต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั แต่เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ 

ครมูคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้าํนาจแตกต่างกนั โดยครทูีม่ตีาํแหน่งงานเป็นครผููส้อน 

มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการปฏบิตัมิากกวา่ครทูีม่ตีาํแหน่งงานเป็นครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้  

ทีเ่ป็นดงัน้ีเน่ืองจากตําแหน่งหน้าทีต่่างกนันัน้ ส่งผลใหค้วามรบัผดิชอบของภาระงานและบทบาท

หน้าทีข่องครทูัง้สองกลุ่มแตกต่างกนัไปดว้ย กล่าวคอื ครผููส้อน มหีน้าทีส่อน อบรมดแูลสัง่สอน

นกัเรยีนใหม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยมมีารยาทตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน สว่นหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้

มหีน้าที ่แต่งตัง้บุคลากรผูร้บัผดิชอบหน้าทีใ่นกลุม่สาระฯ นิเทศคร ูตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของครใูนกลุ่มสาระฯ พฒันาหลกัสตูร ตดิตามประเมนิผลการใ ชห้ลกัสตูร วเิคราะหส์ารสนเทศ  

วางแผนงานดา้นวชิาการ รว่มจดัทาํแผนพฒันางานวชิาการ  งานการจดัการเรยีนการสอน ประสาน

ดา้นการเรยีนการสอนกบัฝา่ยวชิาการ รบันโยบายจากท่านผูบ้รหิารโดยตรง และสง่ต่อนโยบายไป

ยงัครผููส้อน เป็นผูก้ลัน่กรองขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ต่างๆ ของครผููส้อนก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อ

ผูบ้รหิาร (คูม่อืคร ู- นกัเรยีน ปฏทินิปฏบิตังิาน โรงเรยีนพฒันเวศม์. 2555: 44-49) จากภาระงาน

และบทบาทหน้าทีต่าม โครงสรา้งของการบรหิารงาน แตกต่างกนั ทาํให้ครหูวัหน้ากลุม่สาระการ

เรยีนรูม้คีวามรบัผดิชอบทีส่งูกวา่ มกีารทาํงานใกลช้ดิกบัผูบ้รหิารมากกวา่ จงึส่งผลใหใ้นมมุมองของ

ผูบ้รหิาร จาํเป็นตอ้งใหน้ํ้าหนกักบัความคดิเหน็ของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูม้ากกวา่อยา่ง

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้โอกาสทีผู่บ้รหิารจะใชก้ารจดัการความขดัแยง้แบบการใชอ้าํนาจกบัครู

หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูจ้งึมน้ีอยกวา่ หรอืเมือ่เกดิความขดัแยง้จนถงึจดุทีผู่บ้รหิารจาํเป็นตอ้ง

ตดัสนิดว้ยการใชอ้าํนาจ ก็แนวโน้มทีจ่ะเลอืกยตุคิวามขดัแยง้ดว้ยการเลอืกรบัฟงัความคดิเหน็ของ 
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หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูม้ากกวา่  อยา่งไรกด็ ีเมือ่มอง ผลการเปรยีบเทยีบ ในภาพรวม แลว้  

สอดคลอ้งกบั  ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ ลาํจวน ชืน่ธงชยั (2551: 63) ไดศ้กึษางานวจิยัเรือ่ง  

การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาหนองบวัลาํภ ูพบวา่ ผูบ้รหิารเหน็วา่การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร ตามความเหน็

ของผูบ้รหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก สาํหรบั

ครผููส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายดา้นสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก สว่นผลการ

เปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารกบัครผููส้อน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รหิารมคีวามเหน็สงูกวา่ครผููส้อน เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกดา้น โดยผูม้คีวามเหน็สงูกวา่ ยกเวน้ดา้นการ

หลกีเลีย่ง 

  2.2 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั  

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามวฒุกิารศกึษา พบวา่ ครทูีม่ ี

วฒุกิารศกึษาต่างกนั โดยรวมมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น 

พบวา่ ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกบัครทูีม่วีฒุกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็

ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้

แห่งกรงุเทพฯ ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสนอศกัดิ ์รม่โพธิส์ระ (2549: 71) ได้

ศกึษาวจิยั เรือ่ง วธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร ีจาํแนก 

ตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไมส่อดคลอ้ง

กบั งานวจิยัของ  พพิธิ สวุรรณสงิห ์ (2550: 71) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบการ

บรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี จาํแนก

ตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และไม่

สอดคลอ้งกบั วภิาภรณ์ พึง่อารมณ์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร

กรงุเทพมหานคร พบวา่ ขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ทีม่รีะดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกแบบ และยงัไมส่อดคลอ้งกบั ณฐัวฒัน์ ชมพทูศัน์ 

(2555: 153) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของครตู่อสภาพการบรหิารความขดัแยง้ ของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ สงักดักรงุเทพมหานคร พบวา่ โดยรวม 

ครทูีม่วีฒุทิางการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจสงูกวา่ครทูีม่วีฒุทิางการศกึษาปรญิญาตร ี

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  2.3 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ครทูีม่ ี

ประสบการณ์ต่างกนั โดยรวมมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น 

พบวา่ ครมูคีวามคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระ

หฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวัและแบบการใชอ้าํนาจแตกต่างกนั โดยครทูีม่ ี

ประสบการณ์ในการสอนตํ่ากวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัการปฏบิตัวิธิกีารจดัการความขดัแยง้ใน

แบบการถอนตวัและการใชอ้าํนาจของผูบ้รหิารมากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนสงูกวา่ 10 ปี 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก ประสบการณ์นัน้เป็นตวัแปรหน่ึงทีม่ผีลต่อ

ปฏบิตังิานครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงาน ครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานมากกวา่ยอ่มมกีาร

พฒันางานไดม้ากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานน้อย (สายณัห ์มามไีชย. 2543: 81) เช่นเดยีวกนั 

ประสบการณ์ก่อใหเ้กดิความรู ้ความชาํนาญ ทกัษะ ทศันคต ิทุกคนมปีระสบการณ์ต่างกนั ผูท้ีม่ ี

ประสบการณ์มากกวา่จะเรยีนรูแ้ละปฏบิตังิานไดด้กีวา่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อย (กนัยา สวุรรณแสง. 

2536: 81-82) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วรรีตัน์ เลศิฤทธิพ์งศ ์(2553: 64) ทีก่ล่าวว่าจากประสบการณ์

ในการทาํงานทีไ่ดร้บัมากขึน้สง่ผลใหค้วามรูส้กึ แนวคดิ และการแสดงทศันคตต่ิอสิง่ต่างๆ ของครู

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัไดศ้กึษาเรือ่ง แบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 พบวา่ 

ความแตกต่างของแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยม  สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน สรปุไดว้า่ 

ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อแบบการบรหิาร

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมพบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 

21-30 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษามากกวา่กลุม่อื่น 

โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ 10-20 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อแบบต่อสูส้งูสดุ 

  2.4 วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ ครทูีส่อน

ในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั โดยรวม มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณา

รายดา้น พบวา่ ครทูีท่าํการสอนโรงเรยีนขนาดเลก็ และครทูีท่าํการสอนโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวาม

คดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซู

เจา้แห่งกรงุเทพฯ ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลาํจวน ชื่นธงชยั (2551: 61) ทีไ่ดท้าํ

การวจิยัเรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํภ ูพบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร ตาม

ความเหน็ของครผููส้อน จาํแนกตามขนาดของสถานศกึษา โดยรวมมคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดใหญ่มคีวามเหน็มากทีสุ่ด รองลงมา

เป็นครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดกลาง และครผููส้อนในสถานศกึษาขนาดเลก็ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
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พบวา่ ครผููส้อนทัง้สามกลุม่มคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกดา้น ไม่

สอดคลอ้งกบั พมิพว์รา ดวงแกว้ เฉลมิชยั หาญกลา้ และวสนั ปุน่ผล (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการ

วจิยัเรือ่ง การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี พบวา่ ครทูีม่สีถานภาพดา้นขนาดของสถานศกึษา และ

จาํนวนครใูนสถานศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัไมส่อดคลอ้งกบั อรศิรา โยศรคีุณ (2556: 

บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 พบว่าเมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการ

ความขดัแยง้ จาํแนกตามขนาดของสถานศกึษา พบวา่ ดา้นการรว่มมอืและดา้นการยอมให ้แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง ควรมกีารกาํหนดนโยบาย และวางแผนในการพฒันา

ผูเ้ตรยีมตวัทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ 

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตัหิน้าในการบรหิารจดัการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง ควรมกีารจดัทาํโครงการพฒันาผูบ้รหิาร เพื่อใหไ้ด้

ศกึษาเขา้ใจ และมปีระสบการณ์ในเรือ่งการบรหิารความขดัแยง้ก่อนการเขา้สูต่าํแหน่งผูบ้รหิาร   

ในรปูแบบต่างๆ เช่น จดัใหม้ปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิาร โดยการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูช่้วยผูบ้รหิาร  

การทดลองใหป้ฏบิตังิานในตาํแหน่ง และจดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารการอบรม การสมัมนา  

 3. ผูบ้รหิารโรงเรยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง ควรมี การกาํหนดนโยบาย วางแผนเพือ่พฒันา

บุคลากรโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ใหเ้ขา้ใจถงึสภาพการ

ทาํงานของสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

 4. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง ควร จดัใหม้กีารอบรม  สมัมนา  อยา่งต่อเน่ือง  เพือ่

ส่งเสรมิ สนบัสนุน บุคลากร ในสถานศกึษาใหม้คีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั มคีวามรกั ความสามคัคี

ปรองดอง ปลกูจติสาํนึกใหรู้ส้กึถงึการเป็นเจา้ของ คาํนึงถงึผลประโยชน์และเป้าหมายสว่นรวมเป็น

หลกั เพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิานรว่มกนั ซึง่จะช่วยลดปญัหาความขดัแยง้ในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีน ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการดาํเนินการบรหิารจดัการศกึษาใหม้ี

คุณภาพสงูยิง่ขึน้ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

       1. ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเลอืกใชว้ธิกีารในการจดัการความขดัแยง้กบั  

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัอื่นๆ เช่น 

โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัคณะนกับวชอื่น  ๆ

 3. ควรศกึษาปจัจยัทีท่าํใหผู้บ้รหิารในสถานศกึษาประสบผลสาํเรจ็ในการบรหิารความ

ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารหรอืในหน่วยงานของตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 
        

กนัยา สวุรรณแสง. (2536). จติวทิยาทัว่ไป. กรงุเทพฯ: อกัษรพทิยา. 

กําจดั คงหนู. (2537). วธิจีดัการความขดัแยง้ของศกึษาธกิารอาํเภอ เขตการศกึษา 5. วทิยานิพนธ ์ 

 กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

 ถ่ายเอกสาร. 

เกยีรตศิกัดิ ์รุง่เรอืง. (2551). การใชท้กัษะในการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนคาทอลกิ  

 สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร.ี สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ. (2554). ประวตัคิณะภคนีิพระหฤทยัฯ.  

 สบืคน้เมือ่ 11 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.shb.or.th 

------------. (2553). การประชุมสมชัชาใหญ่ ครัง้ที ่11 ค.ศ. 2011 ชวีติและพนัธกจิตามจติตารมณ์ 

 พระหฤทยั คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ. กรงุเทพฯ: ม.ป.พ. 

จรญูรตัน์ จนัทุมา; และคนอื่นๆ. (2549). ความขดัแยง้. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม.(จติวทิยาอุตสาหกรรม 

 และองคก์าร) กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 

จติฑามาศ เชือ้โฮม. (2553). วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกั 

 การศกึษา กรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. ถ่ายเอกสาร. 

จริะพงษ์ ศุภศร.ี (2552). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขต 

 พืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร.ี ถ่ายเอกสาร. 

ช่วงชยั ดรหมัน่. (2547). การศกึษาสาเหตุและการจดัการความขดัแยง้ของบุคลากรในสาํนกังาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 4. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  

 ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 

ชาครสิ พรมมหาชยั. (2554). ความพงึพอใจของครตู่อวธิกีารบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

 สถานศกึษาในสถานศกึษา สาํนกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์ 

 กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวยิาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 

 

 

http://www.shb.or.th/�


132 

 

ชาญชยั คดิด.ี (2548). การศกึษาการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานประถมศกึษา  

 จงัหวดัสุรนิทร.์ วทิยานิพนธ ์คม. (การบรหิารการศกึษา). สรุนิทร:์ บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์. ถ่ายเอกสาร. 

ชชูาต ิจนัทรแ์กว้. (2550). การบรหิารความขดัแยง้ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใน 

 จงัหวดัสุพรรณบุร.ี รายงานการศกึษาอสิระ รป.ม. (การปกครองทอ้งถิน่). ขอนแก่น:  

 วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 

ณฐัดิา ใหมพรม. (2554). พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน ตามความ  

 คดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  

 กรงุเทพมหานคร เขต 1. วทิยานิพนธ ์คม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี. ถ่ายเอกสาร. 

ณฐัยทุธ เตน้ปกัษ.ี (2554). การศกึษาการบรหิารความขดัแยง้ของผูอ้าํนวยการสถานศกึษา สงักดั  

 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  

 เขต 31. วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). นครราชสมีา: บณัฑติวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา. ถ่ายเอกสาร. 

ณฐัวฒัน์ ชมพทูศัน์. (2555). ความพงึพอใจของครตู่อสภาพการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

 โรงเรยีนประถมศกึษาในสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ สงักดักรงุเทพมหานคร . วทิยานิพนธ ์ 

 ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร.ี  

 ถ่ายเอกสาร. 

ดวงพร คงพกุิล. (2555). การผลติซํ้าทุนทางวฒันธรรม:  กรณศีกึษาโรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์.  

 วทิยานิพนธ ์(เทคโนโลยกีารบรหิาร). กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. 

 ถ่ายเอกสาร. 

ทองใบ สดุชาร.ี (2543). ทฤษฎอีงคก์าร: วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและการประยกุต์. (พมิพค์รัง้ที ่3). 

 อุบลราชธรานี: สาํนกัพมิพส์ถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี. 

ทกัษณิ ภบูวัเพชร. (2554). พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน  

 เขตพื้นทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1. วทิยานิพนธ.์ ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). ศรสีะเกษ:  

 บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ. ถ่ายเอกสาร. 

เทพพนม เมอืงแมน; และสวงิ สุวรรณ. (2540). พฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ธงชยั สนัตวิงษ์. (2535). พฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

 



133 

 

ธนวรรณ เกดินาว.ี (2549). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาภาครฐั สาํนกังานเขต  

 พืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 3. วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. ถ่ายเอกสาร. 

นิเทศ บวัตูม. (2537). การศกึษาวธิขีจดัความขดัแยง้ภายในโรงเรยีนของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

 ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัลพบุรี. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  

 (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 ถ่ายเอกสาร. 

บุญเทีย่ง สะอาด. (2549). สาเหตุและวธิกีารแกป้ญัหาความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะ 

 ของผูบ้รหิารและครผููส้อนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3. วทิยานิพนธ ์ 

 ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). ลพบุร:ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี ถ่ายเอกสาร. 

ประกาทพิย ์ผาสุก (2551). การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที  ่

 การศกึษาลาํพนู เขต 1. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). เชยีงใหม่:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2544). จติวทิยาการบรหิารงานบุคคล. กรงุเทพฯ: พมิพด์.ี 

ปิยะรตัน์ โสภา. (2554). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารกบัสขุภาพ  

 องคก์ารของโรงเรยีน สงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา ในจงัหวดัชลบุรี. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. 

  (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 

ภาวดิา ธาราศรสีทุธ;ิ และวบิลูย ์โตวณะบุตร. (2542). หลกัและทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา.  

 กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2539). หลกัและระบบบรหิารการศกึษา. หน่วยที ่1-8  

 พมิพค์รัง้ที ่13. นนทบุร:ี สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

มารสิา มาสาระกามา. (2555). ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารความขดัแยง้ของ 

 ผูบ้รหิารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ที  ่

การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัยะลา. วทิยานิพนธ ์คม. (การบรหิารการศกึษา). ยะลา:

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา. ถ่ายเอกสาร. 

พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา. (2542). พฤตกิรรมกลุ่ม (Group Behavior). กรงุเทพฯ: พฒันาศกึษา. 

พนสั หนันาคนิทร.์ (2542). หลกัการบรหิารโรงเรยีน. กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 

 

 



134 

 

พพิธิ สวุรรณสงิห.์ (2550). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี. วทิยานิพนธ ์คม. (การบรหิารการศกึษา). อุดรธานี:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. ถ่ายเอกสาร. 

พมิพว์รา ดวงแกว้; เฉลมิชยั หาญกลา้; และวสนั ปุน่ผล. (2553). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

 สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

 อุทยัธานี. วทิยานิพนธ ์คม. (การบรหิารการศกึษา). ลพบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี ถ่ายเอกสาร. 

รชันี ตระกูลเงก็. (2554). ภาวะผูนํ้าคณุภาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั  

 ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ. สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั ฯ. (2541). คูม่อืครโูรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของ 

 พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ. กรงุเทพฯ: ฝา่ยการศกึษาโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัฯ.  

โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์. (2553). ปฏทินิปฏบิตังิาน ปีการศกึษา 2553. กรงุเทพฯ: 

 โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์. 

โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง. (2554). คูม่อืการปฏบิตังิานของคร ูปีการศกึษา 2554. กรงุเทพฯ: 

 โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง. 

โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร.ี (2554). รายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจาํปี 

 การศกึษา 2554. นนทบุร:ี โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุร .ี 

โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม์. (2555). คูม่อืคร ูนกัเรยีน ปฏทินิปฏบิตังิาน ปีการศกึษา 2555.  

 กรงุเทพฯ: โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม์. 

โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก. (2555). ปฏทินิปฏบิตังิานบุคลากร ปีการศกึษา 2555. สุโขทยั:  

 โรงเรยีนสวรรคโลก. 

ลาํจวน ชืน่ธงชยั. (2551). การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัลาํภู. วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). 

 อุดรธานี: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. ถ่ายเอกสาร. 

วรนารถ แสงมณี. (2544). องคก์ารและการจดัองคก์าร. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: ระเบยีงทอง 

 การพมิพ.์  

 

 



135 

 

วราภรณ์ คณุธรรม. (2553). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต 

 พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 3. ปรญิญานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  

 มหาวทิยาลยันครพนม. ถ่ายเอกสาร. 

วรรีตัน์ เลศิฤทธพิงศ.์ (2553). แบบการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน  

 มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31. วทิยานิพนธ ์

 กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์.  

 ถ่ายเอกสาร. 

วฒันาชยั กจิปานนท์. (2548). ไดศ้กึษาเรือ่งการประเมนิผลการดาํเนินงานประกนัความปลอดภยัใน  

  โรงเรยีนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค ์เขต 3. วทิยานิพนธ ์กศ.ม.  

  (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

  ถ่ายเอกสาร. 

วนัชยั วฒันศพัท.์ (2547). ความขดัแยง้: หลกัการและเครือ่งมอืแกป้ญัหา. พมิพค์รัง้ที ่2. นนทบุร:ี  

 สถาบนัพระปกเกลา้. 

วจิติร วรตุบางกูร. (2531,กรกฏาคม). การจดัการกบัความขดัแยง้. กรงุเทพฯ: ครุปุรทิศัน์.  

 13: 64-70. 

วเิชยีร วทิยอุดม. (2555). การบรหิารความขดัแยง้ในองคก์าร. กรงุเทพฯ: ธนธชัการพมิพ์. 

วภิาภรณ์ พึง่อารมย์. (2551). พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการครสูงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร .  

 วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ราชภฏัพระนคร. ถ่ายเอกสาร. 

สมเกยีรต ิบาํรงุกจิ. (2547). ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตุของความขดัแยง้กบัทกัษะและพฤตกิรรม 

 การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

 นครนายก. สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 

สมยศ นาวกีาร. (2540). การบรหิารและพฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ตะวนัออก. 

สมหมาย เนียมฉาย. (2551). พฤตกิรรมการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้  

 พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1. วทิยานิพนธ ์ค.ม. 

 (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: โครงการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี.  

 ถ่ายเอกสาร. 



136 

 

สยมุพร ธาวพิฒัน์. (2551). การศกึษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีน   

 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี. วทิทยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  

 นครสวรรค:์ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์. ถ่ายเอกสาร. 

สฤษดิ ์ตองตดิรมัย.์ (2551). การสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร  

 สถานศกึษา. สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สญัญา สญัญาววิฒัน์. (2538). ทฤษฏสีงัคมวทิยา เน้ือหาและแนวการใชป้ระโยชน์เบือ้งตน้. 

 พมิพค์รัง้ที ่6. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

สายณัห ์มามไีชย. (2543). การศกึษาทกัษะการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 

 สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัจนัทบุรี. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิาร 

 การศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 

สหีนาท ดวงตาทพิย.์ (2552). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขต  

 พืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 

สุกานดา รอดสุโข. (2554). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนักงาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  

 ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร 

สดุา เทยีบจตุัรสั. (2541). พฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ธรีฟิลม์และไซเทก็. 

สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์. (2544). พฤตกิรรมองคก์าร. คณะครศุาสตร ์สถาบนัราชภฏัเชยีงราย. 

สุนีรตัน์ ฤกษ์สุจรติ. (2555). การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีสารสนเทศและการสือ่สารในโรงเรยีน  

 คาทอลกิ สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เขต 5. สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). 

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ. ถ่ายเอกสาร 

สนุนัทา เลาหนนัท.์ (2544). การสรา้งทมีงาน. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: ด.ีด.ีบุ๊คสโตร.์ 

เสน่ห ์โสมนสั. (2538). การศกึษาหาสาเหตุของความขดัแยง้และวธิกีารจดัการกบัความขดัแยง้ของ 

 ผูช่้วยผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดัสพุรรณบุรี 

 วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

 

 



137 

 

เสนอศกัดิ ์รม่โพธิส์ระ. (2549). วธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในสถานศกึษาของผูบ้รหิาร 

 สถานศกึษาและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบุ์ร .ี วทิยานิพนธ ์คม.  

 (การบรหิารการศกึษา). ลพบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี  

 ถ่ายเอกสาร. 

เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2534). ความขดัแยง้: การบรหิารเพือ่การสรา้งสรรค์. พมิพค์รัง้ที ่1. 

 กรงุเทพ ฯ: พต์ะเกยีง. 

-------------. (2540). ความขดัแยง้:  การบรหิารเพือ่ความสรา้งสรรค์. กรงุเทพฯ: เลฟิ แอนด ์ลฟิ เพรส.  

สโรชนิ โคตรโสภา. (2550). การบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั  

 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ชลบุร ีเขต 3. ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). ฉะเชงิเทรา: 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครนิทร์. ถ่ายเอกสาร. 

อรรถสทิธิ ์เวชพลู. (2550). สภาพและปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการ 

 บรหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อุบลราชธานี เขต 4. วทิยานิพนธ ์ 

ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). อุบลราชธานี: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎั

อุบลราชธานี. ถ่ายเอกสาร. 

อรศิรา โยศรคีุณ. (2556). การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2. สารนิพนธ ์ศศ.ม. 

 (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามงกุฎราชวทิยาลยั. 

 ถ่ายเอกสาร. 

อรณุ รกัธรรม. (2525). ทฤษฏอีงคก์ารสมยัใหม่ : การบรหิารองคก์าร. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

อาร ีหลวงนา. (2542). มนุษยสมัพนัธส์าํหรบัผูบ้รหิาร. ค.บ. สรุนิทร:์ บณัฑติวทิยาลยั  

 สถาบนัราชภฏัสรุนิทร์. ถ่ายเอกสาร. 

อุเทน ทองสวสัดิ.์ (2551). การศกึษาความขดัแยง้และวธิกีารบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้พทีีก่ารศกึษาในจงัหวดัสกลนคร. วทิยานิพนธ ์ค.ม.  

(การบรหิารการศกึษา). สกลนคร: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสถาบนัราชภฏัสกลนคร. 

ถ่ายเอกสาร. 

อภสิทิธิ ์กฤษเจรญิ. (2551). การพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเอกชนคาทอลกิ  สงักดัสงัฆมณฑลใน 

 ทศวรรษหน้า. วทิยานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยับูรพา. ถ่ายเอกสาร. 

 



138 

 

Alan C. Filley. (1975). Interpersonal Conflict Regolution. Illinois: Scott, Foresman and  

Company. 

Alexander Hamiton Institute. (1983). Conflict management: Vital skill for the successful  

executive. New York: Modern Business Reports. 

Bradley, D.N. (1984, July). A comparative study of the conflict management styles used  

by  women and men in middle management in the Denver Metropolitan Area. 

Dissertation Abstracts International. 45(1): 66-A. 

Byers, K. A. (1987). Relationships Between Principals and Teacher Percepions of  

Conflict, Conflict Resolution Behavior, Leader Personality and Organization 

Commitment. Dissertation Abstracts International. 48(04A): 784. 

Brown,L.David. (1983). Managing conflict and organizational interfaces. Reading.  

 Massachusetts: Addison-Wesley. 

Carl A. Anderson. (1984). Management : Skills, Functions and Organizational Performance.  

Dubuque,lowa: Wm. C. Brown Publishers. P.303,307-308 

De Bono, Edward. Conflicts. (1987). A Better Way to Resolve Them. Middlesex: Penguin  

Books.  

Edger L. Morphet, Roe L. Johns; & Theodore L. Reller. (1967). Educational Administrations.  

 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: prentice Hall. P.169. 

Francis M.Trusty. (1987). ‘’Managing the Tensions that Go with the Planning Process’’,in  

Robert G.Simerly and Associates. Strategic Planning and Leadership in Continuing 

Education.San Francisco: Jossey-Bass. p105. 

Fred Luthans. (1981). Organizational Behavior. McGraw-Hill Internation Book Company,Inc. 

G. Hawat; & M. London. (1980 January 1). Attributions of Conflict Management  

Strategies in Supervisor Subordinate Dyads. Journal of Applied Psychology 65 

Ghaffar, Abdul; Zaman, Amir; & Naz, Asia. (2012, December). A Comparative Study of  

Conflict Management Styles of Public & Private Secondary Schools’ Principals. 

Bulletin of Education and Research. 34(2): 59-70. 

 

 



139 

 

Gümüseli, Ali lker; & Hacifazlioglu, Özge. 4 (2009).Globalization and Conflict  

Management in Schools. Cypriot Journal of Educational Sciences. p183-198. 

Hoover,David Rex. (1991, March). Relationship among perception’s of principals conflict  

management behaviors, levers of conflict and organization climate in high school.  

Dissertation Abstracts International. 51(9): 2942-A. 

Iravo, Mike A. Conflict Management in Kenyan Secondary Schools. Retrieved October  

20, 2012, from  

https://www.google.co.th/?gws_rd=cr&ei=6vx9Uv2mCsOprAellYGQDQ#q=Conflict+M

anagement+in+Kenyan+Secondary+Schools 

Jacob W. Getzels; others. (1968).  Education Administration as Social Process. New York: 

Harper and Row. 

James March; & Herbert A. Simon. (1958). Organization. New York: Wiley. 

James T. Duke. (1976). Confilct and Power in Social Life.  Provo,Utah: Brigham Young  

University Press. p.238.  

Johnson, David W.; & Johnson, Frank P. (1987). Joining Together: Group Theory and 

 Group Skills, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. 

Kae H. Chung; & Leon C. Megginson. (1981). Organizational Behavior: Developing  

Managerial Skills. New York: Harper and Row Publisher. 

Kenneth W. Thomas. (1976). Conflict and Conflict Management. In Marvin D.Dunnette. (ed)  

Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.  

pp. 889-935.  

Kenneth W. Thomas; & Ralph H. Kilmann, (1987).  Thomas-Kilmann Conflict Mode  

Interest. 27th printing . New York: XICOM Incoporated. pp 11-16. 

Kipkemboi, Sang Francis; & Kipruto, Keror Isaac. (2013). Assessment of Factors Influencing  

Management Conflicts In Church Sponsored Public Secondary Schools In Kenya.  

Internationa Journal of Scientific & Technology Research. 2(6): 241-246.  

London, J.K. (1991). A case study of conflict management in superintendent school  

board relationships. Dissertation abstracts international. 52(5): 1596-A-1597-A. 

 

https://www.google.co.th/?gws_rd=cr&ei=6vx9Uv2mCsOprAellYGQDQ#q=Conflict+Management+in+Kenyan+Secondary+Schools�
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr&ei=6vx9Uv2mCsOprAellYGQDQ#q=Conflict+Management+in+Kenyan+Secondary+Schools�


140 

 

Mc Millan, K. W. (1997). Conflict and Conflict Management: The Superintendents  

Perspective.  Ed. D Dissertation Administration education University of Minnesota.   

Marx Karl; & Friedrich Engels. (1904). The Manifesto of the Communist Party. Chicago:  

 Kerr. 

Mosca Gaetano. (1939). The Ruling Class. Hannah D.Kahn (tran).Arthur Livingston (ed). 

 New York: McGraw-Hill. 

Owens.  Robert G. (1981). Organizational Behavior in Education. 2th ed. Englewood  

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

------------.  (1991). Organizational Behavior in Education. 4th ed. Englewood  

Cliffs, New: Prentice-Hall.  

R.H. Miles. (1980). Mocro Organization Behavior. Illinois: Scott, Foreman. 

Rahim, M. Afzalur. (1985). A Strategy for Managing Conflict in Complex Organizations.  

Human Relations. 38(1): 83-85 

Ravan,B.H.& Rubin,J.Z. (1976). Social psychology: People in groups. New York: John Wiley. 

Richard W. Walton; & John M. Duttum. (1969 March). The Management of Interdepartment  

 Conflict. Administrative Science Quartery. 14, 3. 

Robert A. Black and James S. Mouton. (1970). “The Fifth Achievemen”t. Applied  

Behavioral Science. 6, 4. 

Robert William London. (1997, July). An Investigation of The Relationship Between  

Principal’s Self-efficacy Beliefs and Their Methods of Managing Conflict with 

Teachers. In Dissertation Abstracts International. 58(01). 

Roy W. Pneuman; & Magaret E. Bruehl. (1982). Managing Conflicts: A Complete  

Process Centered Handbook. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Pual B. Swingle. (1976). The Management of Power. New York: Willey. 

Schmidt,W.H. ; & R.Tannenbaumm. (1972). Management of Differences The Social  

Technology of Organization Development. Verginia : Learning Resouces Corp,  

pp 6-8 in W.H. and H.A Horntein (eds). 

Simmel Georg. (1955). Conflict and the Wed of Group Affiliations. Kurt H Wolf (trans).  

Glencoe,Illinois: Free Press. 



141 

 

Staurt C. Smith and Others. (1981). School Leadership. Handbook for Survival Eugene:  

University of Oregon. 

Stephen P. Robbin. (1974).  Managing  Organizational  Conflict : Non-Traditional Approach,  

Englewood  Cliffs, New Jersey: Prenticr-Hall. 

Stephen Worchel; & Joel Cooper. (1983). Understanding Social Psychology. 3rd rd.  

Homewood.Illinois: Dorsey Press. P.398. 

Theodor Caplow. (1976).  How to Any Organization. Illinois: The Dryden Press. 

Trusty, F. M. (1987). Managing the tensions the go with the planning process. In  

Robert, G.S. et al (Eds). Associates,strategic planning and leadership in continuing 

education.San Francisco: Jossey-Bass. (pp.1050). 

Weber  Max. (1968). Economy and Society. Guenther Roth and Claus Wittich  

(eds.). New York: Bedminster Press. 

 



142 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน 

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวั  

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนใน    

     เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้าํนาจ  

ตาราง 3 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบสมัพนัธภาพ  

ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม  

ตาราง 5 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน 

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า  
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน 

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวั  

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

แบบการถอนตวั 

ระดบัการปฏบิตั ิ(n=238) 

X  S.D. แปลผล 

1. ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกลาง ไมนํ่าพาต่อปญัหาทีเ่กดิขึน้     3.42    1.18   ปานกลาง 

2. ผูบ้รหิารแยกตวัออกจากสถานการณ์ปญัหา     2.61    1.17   ปานกลาง 

3. ผูบ้รหิารปลอ่ยใหเ้วลาเป็นเครือ่งตดัสนิ  

   เพื่อใหป้ญัหาคลีค่ลายไปเอง 

 

    2.69 

 

   1.13 

 

  ปานกลาง 

4. ผูบ้รหิารไมต่ดิต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นความขดัแยง้                           

   อกีโดยไมจ่าํเป็น 

 

    2.47 

 

   1.13 

 

น้อย 

5. ผูบ้รหิารไมส่นใจต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นความขดัแยง้     2.36    1.13     น้อย 

6. ผูบ้รหิารหลกีเลีย่งการตดัสนิใจทีอ่าจก่อใหเ้กดิ 

    ผลกระทบต่อตนเองไดภ้ายหลงั 

 

    2.49 

 

1.21 

 

น้อย 

7. ผูบ้รหิารพยายามหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ที่       

   จะนําไปสูก่ารโตแ้ยง้กนั 

 

2.76 

 

1.18 

 

  ปานกลาง 

รวม 2.68 0.90 ปานกลาง 

 

จากตาราง 1 แสดงว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการถอนตวั โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ( X = 2.68 , S.D. = 0.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มกีารปฏบิตัริะดบัปานกลาง  

4 ขอ้ โดยมคี่าเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยตามลาํดบั ดงัน้ี ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกลางไมนํ่าพา

ต่อปญัหาทีเ่กดิขึน้ ( X = 3.42, S.D. = 1.18) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารพยายามหลกีเลีย่งการแสดง

ความคดิเหน็ทีจ่ะนําไปสูก่ารโตแ้ยง้กนั ( X = 2.76, S.D. = 1.18) ผูบ้รหิารปลอ่ยใหเ้วลาเป็นเครือ่ง

ตดัสนิ เพื่อใหป้ญัหาคลีค่ลายไปเอง ( X = 2.69, S.D. = 1.13) และผูบ้รหิารแยกตวัออกจาก

สถานการณ์ปญัหา ( X = 2.61, S.D. = 1.17)  
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนใน    

     เครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้ํานาจ  

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

แบบการใชอ้าํนาจ 

ระดบัการปฏบิตั ิ(n=238) 

X  S.D.  แปลผล 

1. ผูบ้รหิารเชือ่มัน่วา่การแกป้ญัหาของตนถกูตอ้งเสมอ 3.15 11.24 ปานกลาง 

2. ผูบ้รหิารไมย่อมใหใ้ครปฏบิตัคิดัคา้นความคดิของตนเอง 2.68 1.21 ปานกลาง 

3. ผูบ้รหิารใหด้าํเนินการตามนโยบายและคาํสัง่เท่านัน้  2.96 1.22 ปานกลาง 

4. ผูบ้รหิารมุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามคดิเหน็ของตนเองประสบ 

    ความสาํเรจ็ใหไ้ด ้

 

3.26 

 

1.30 

 

ปานกลาง 

5. ผูบ้รหิารยนืกราน การทีบ่รรลเุป้าหมายของตนเองใหไ้ด้ 3.06 1.25 ปานกลาง 

6. ผูบ้รหิารแสดงเหตุผลว่าวธิกีารของตนถูกตอ้ง 

   และมปีระโยชน์         

 

3.28 

 

1.25 

 

ปานกลาง 

7. เมือ่มคีวามขดัแยง้กนั ผูบ้รหิารใหผู้ท้ ีไ่มย่อมรบัการ     

   แกป้ญัหาพจิารณาวา่จะทาํงานต่อไปหรอืออกจาก         

   องคก์าร 

 

 

2.56 

 

 

1.24 

 

 

ปานกลาง 

รวม 2.99 1.05 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 2 แสดงว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการใชอ้ํานาจ โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X = 2.99 , S.D. = 1.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3 ลาํดบัแรก คอื ผูบ้รหิารแสดงเหตุผลว่าวธิกีารของตนถูกตอ้งและมปีระโยชน์  

( X = 3.28, S.D. = 1.25) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามคดิเหน็ของตนเองประสบ

ความสาํเรจ็ใหไ้ด ้( X = 3.26, S.D. = 1.30) และผูบ้รหิารเชือ่มัน่วา่การแกป้ญัหาของตนถกูตอ้ง

เสมอ ( X = 3.15, S.D. = 1.24)  
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ตาราง 3 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

     โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบสมัพนัธภาพ  

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

แบบสมัพนัธภาพ 

  ระดบัการปฏบิตั(ิn=238) 

X  S.D. แปลผล 

 1. ผูบ้รหิารมุง่ความสามคัคปีรองดองภายในองคก์ารเป็นสาํคญั  4.46  0.73    มาก 

2. ผูบ้รหิารคาํนึงถงึเป้าหมายของสว่นรวมเป็นสาํคญั  

   จงึยอมทาํตามความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 

3.92 

 

0.88 

 

มาก 

3. ผูบ้รหิารยอมเสยีสละบางสว่น เพือ่ใหส้ว่นรวมพอใจกนัทุกฝา่ย 3.88  0.85    มาก 

4. ผูบ้รหิารใชว้ธิแีกป้ญัหาทีเ่น้นรกัษาน้ําใจของผูร้ว่มงานเป็น          

   สาํคญั 

   

3.82 

 

 0.91 

    

   มาก 

5. ผูบ้รหิารเน้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานมากกวา่เป้าหมาย  

   ขององคก์าร 

 

3.50 

 

 0.86 

 

ปานกลาง 

6. ผูบ้รหิารนึกถงึความประสงคห์รอืความพงึพอใจของผูอ้ื่น 

   เป็นอนัดบัแรกเมือ่มกีารต่อรอง 

 

3.44 

 

0.88 

 

ปานกลาง 

7. ผูบ้รหิารใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนเมือ่ฝา่ยหน่ึงมกีารยอมตาม  

   อกีฝา่ยหน่ึง 

 

3.05 

 

1.06 

 

ปานกลาง 

รวม 3.72 0.64 มาก 

 

 จากตาราง 3 แสดงว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ 

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบสมัพนัธภาพ โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  

( X = 3.72, S.D. = 0.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดยมี

ค่าเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยตามลาํดบั ดงัน้ี ผูบ้รหิารมุง่ความสามคัคปีรองดองภายใน

องคก์ารเป็นสาํคญั ( X = 4.46, S.D. = 0.73) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารคาํนึงถงึเป้าหมายของสว่นรวม

เป็นสาํคญั จงึยอมทาํตามความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ( X = 3.92, S.D. = 0.88) ผูบ้รหิารยอมเสยีสละ

บางสว่น เพือ่ใหส้ว่นรวมพอใจกนัทุกฝา่ย ( X = 3.88, S.D. = 0.85) และผูบ้รหิารใชว้ธิแีกป้ญัหาที่

เน้นรกัษาน้ําใจของผูร้ว่มงานเป็นสาํคญั ( X = 3.82, S.D. = 0.91)  
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม  

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

แบบการประนีประนอม 

ระดบัปฏบิตั ิ

X  S.D. แปลผล 

1. ผูบ้รหิารพยายามหาจดุยนืทีเ่ป็นกลางระหวา่งตนเอง  

   กบัผูร้ว่มงาน 

 

3.77 

 

0.89 

 

มาก 

2. ผูบ้รหิารพยายามเจรจาต่อรองใหแ้ต่ละฝา่ยเกดิความพอใจ 3.79 0.82 มาก 

3. ผูบ้รหิารพยายามชกัจงูแต่ละฝา่ยลดเงือ่นไขของตนเพือ่ 

   พบกนัคนละครึง่ทาง 

 

3.66 

 

 0.83 

 

มาก 

4. ผูบ้รหิารรบัฟงัเหตุผลของทุกฝา่ยในการแกป้ญัหา 3.89 0.88 มาก 

5. ผูบ้รหิารยอมใหค้นอื่นไดส้ิง่ทีต่อ้งการเพือ่ระงบัความขดัแยง้ 

   ของทัง้สองฝา่ย 

 

3.28 

 

0.91 

 

ปานกลาง 

6. ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารของตนเอง และผูร้ว่มงาน ในการแกป้ญัหา 

   รว่มกนั 

 

3.66 

 

0.89 

 

มาก 

7. ผูบ้รหิารมกีารพบปะพดูคยุ ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หาแนวทาง 

   แกไ้ข และลดความรนุแรง 

 

3.86 

 

0.84 

 

มาก 

รวม 3.70 0.64 มาก 

 

 จากตาราง 4 แสดงวา่ วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการประนีประนอม โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

( X = 3.70, S.D. =.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ทีม่ ี

ค่าเฉลีย่สงูสุด 3 ลาํดบัแรก คอื ผูบ้รหิารรบัฟงัเหตุผลของทุกฝา่ยในการแกป้ญัหา ( X = 3.89, S.D. 

= 0.88) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมกีารพบปะพดูคยุ ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และลด

ความรนุแรง ( X = 3.86, S.D. = 0.84) และผูบ้รหิารพยายามเจรจาต่อรองใหแ้ต่ละฝา่ยเกดิความ

พอใจ ( X = 3.79, S.D. = 0.82) ส่วนผูบ้รหิารยอมใหค้นอื่นไดส้ิง่ทีต่อ้งการเพือ่ระงบัความขดัแยง้

ของทัง้สองฝา่ย มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.28, S.D. = 0.91)  
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีน 

     ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า  

 

วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 

แบบการเผชญิหน้า 

ระดบัการปฏบิตั ิ(n=238) 

X  S.D. แปลผล 

1. ผูบ้รหิารนําปญัหามาพจิารณาอยา่งเปิดเผย และหาทางแกไ้ข  

    รว่มกนัหลายฝา่ยแมเ้ป็นปญัหาเลก็ๆ กต็าม 

 

3.45 

 

0.93 

 

ปานกลาง 

2. ผูบ้รหิารใชข้อ้มลูดว้ยเหตุผล และระเบยีบกฎเกณฑ์ 

    ในการแกป้ญัหารว่มกนั 

 

3.79 

 

0.88 

 

มาก 

3. ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารประชุม ปรกึษาหารอื หาขอ้ตกลงทีเ่หน็  

   พอ้งตอ้งกนั และเป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ยในการแกป้ญัหา 

 

3.81 

 

0.94 

 

มาก 

4. ผูบ้รหิารพรอ้มเผชญิหน้าต่อสู ้ไมห่นีปญัหา และนํามาพจิารณา 

   ประเมนิไตรต่รองรว่มกนัทุกฝา่ย 

 

3.88 

 

0.88 

 

มาก 

5. ผูบ้รหิารคน้หาสาเหตุ ชีแ้จงความจรงิและใหแ้ต่ละฝา่ยคน้หา 

   ขอ้มลูทีถู่กตอ้งเมือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ 

 

3.74 

 

0.85 

 

มาก 

6. ผูบ้รหิารใชก้ระบวนการแกป้ญัหาโดยยดึหลกัใหเ้กดิความ

คุม้คา่ต่อองคก์าร 

 

3.86 

 

0.83 

 

มาก 

7. ผูบ้รหิารตดิตามปญัหาจนกวา่ปญัหาความขดัแยง้จะถกูแกไ้ข 

ใหส้าํเรจ็ลุล่วง 

 

  3.83 

 

   .84 

 

  มาก 

รวม 3.77 0.72 มาก 

 

 จากตาราง 5 แสดงว่า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ แบบการเผชญิหน้า โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  

( X = 3.77 , S.D. = 0.72) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมี

คะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั ดงัน้ี ผูบ้รหิารพรอ้มเผชญิหน้าต่อสู ้ไมห่นี
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ปญัหา และนํามาพจิารณาประเมนิไตรต่รองรว่มกนัทุกฝา่ย ( X = 3.88, S.D. = 0.88) รองลงมาคอื 

ผูบ้รหิารใชก้ระบวนการแกป้ญัหาโดยยดึหลกัใหเ้กดิความคุม้คา่ต่อองคก์าร ( X = 3.86, S.D.  

= 0.83) และผูบ้รหิารตดิตามปญัหาจนกวา่ปญัหาความขดัแยง้จะถกูแกไ้ขใหส้าํเรจ็ลลุว่ง  

( X = 3.83, S.D. = 0.84) ส่วนผูบ้รหิารนําปญัหามาพจิารณาอยา่งเปิดเผย และหาทางแกไ้ขรว่มกนั

หลายฝา่ยแมเ้ป็นปญัหาเลก็ๆ กต็าม มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = 0.93)  
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ภาคผนวก ข  

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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    รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั  

 

1. อาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง  หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา  อาจารยป์ระจาํสาํนกัทดสอบทางการศกึษา  

      และจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. ซสิเตอร ์ดร.มาลรีตัน์ บุญอนนัตบุตร  ผูอ้าํนวยการ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา 

      เขตบางรกั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. ซสิเตอร ์ดร.พชัรา นนัทจนิดา  ผูอ้าํนวยการ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์  

      เขตคลองเตย จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5. ซสิเตอร ์ดร.อรวรรรณ จนัทรช์ลอ  ผูอ้าํนวยการ โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก  

      อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เร่ือง การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั 

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ  

 

 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามน้ี มคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพ ฯ  

2. ผูต้อบแบบสอบถามคอืครผููส้อนโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้  

แห่งกรงุเทพฯ 

 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

    ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

    ตอนที ่2 แบบสอบถามเรือ่งวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิ

พระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามแบบพฤตกิรรมทัง้ 5 แบบ จาํนวน 35 ขอ้ 

    ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะในการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารในแต่ละแบบ 

4. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอ้ 

 5. ขอ้มลูของท่าน ผูว้จิยัจะเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั การตอบแบบสอบถามจะไมส่ง่ผลกระทบ

ต่อสถานภาพของท่านแต่อยา่งใด 

  

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอยา่งดี จงึขอขอบพระคณุท่าน

เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

         

 

         

 

 

       (นางสาวลกัษณาวด ีวงษ์วไิลวารนิทร)์ 

                      นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

           คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง กรณุาเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่อง     หน้าขอ้ความหรอืเตมิขอ้มลูทีต่รงกบัความ 

            เป็นจรงิของท่าน 

1. ตําแหน่งงาน.  

ครผููส้อน               ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ 

2.  วุฒกิารศกึษา 

ปรญิญาตร ี        สงูกวา่ปรญิญาตร ี

3. ประสบการณ์ในการสอนโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ       

(โปรดระบุ) ………… ปี (เศษของปีทีเ่ท่ากบัหรอืมากกว่า 6 เดอืนโปรดปดัเป็น 1 ปี  

4. ขนาดโรงเรยีน 

            โรงเรยีนขนาดเลก็                       โรงเรยีนขนาดใหญ่  

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม วธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั 

  ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ ตามแบบพฤตกิรรมทัง้ 5 แบบ 

คาํช้ีแจง กรณุาเขยีนเครือ่งหมาย ลงในช่องระดบัการปฏบิตัิหลงัขอ้ความเกีย่วกบัวธิกีารจดัการ  

            ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารตามความเหน็ของท่าน กรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ โดยแต่ละช่อง 

            มคีวามหมาย ดงัน้ี 

    5  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัิมากทีส่ดุ 

    4  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัิมาก 

    3 หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัิปานกลาง 

    2  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัิน้อย 

    1  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัิน้อยทีส่ดุ 
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ข้อ 

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

 

ระดบัการปฏิบติั 

  5   4   3   2   1 

 

  1. 

แบบการถอนตวั 

ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกลางไมนํ่าพาต่อปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

     

  2. ผูบ้รหิารแยกตวัออกจากสถานการณ์ปญัหา 

 

     

  3. 

 

ผูบ้รหิารปลอ่ยใหเ้วลาเป็นเครือ่งตดัสนิ  

เพื่อใหป้ญัหาคลีค่ลายไปเอง 

     

  4. ผูบ้รหิารไมต่ดิต่อหรอืปรกึษางานกบัผูร้ว่มงาน 

ทีม่คีวามขดัแยง้อกีโดยไมจ่าํเป็น 

     

  5. ผูบ้รหิารไมส่นใจต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นความขดัแยง้ 

 

     

  6. 

 

ผูบ้รหิารหลกีเลีย่งการตดัสนิใจ 

ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตนเองไดภ้ายหลงั 

     

  7. ผูบ้รหิารพยายามหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ 

ทีจ่ะนําไปสูก่ารโตแ้ยง้กนั 

     

 

  8. 

แบบการใช้อาํนาจ 

ผูบ้รหิารเชือ่มัน่วา่การแกป้ญัหาของตนถกูตอ้งเสมอ 

     

  9. ผูบ้รหิารไมย่อมใหใ้ครปฏบิตัคิดัคา้นความคดิของตนเอง 

 

     

 10. ผูบ้รหิารใหด้าํเนินการตามนโยบายและคาํสัง่เท่านัน้  

 

     

 11. ผูบ้รหิารมุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามคดิเหน็ของตนเอง 

ประสบความสาํเรจ็ใหไ้ด้ 

     

 12. ผูบ้รหิารยนืกรานการทีบ่รรลเุป้าหมายของตนเองใหไ้ด้ 

 

     

 13. ผูบ้รหิารแสดงเหตุผลว่าวธิกีารของตนถูกตอ้งและมปีระโยชน์ 

 

     

 14. เมือ่มคีวามขดัแยง้กนั ผูบ้รหิารใหผู้ท้ ีไ่มย่อมรบัการแกป้ญัหา

พจิารณาวา่จะทาํงานต่อไปหรอืออกจากองคก์าร 
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 ข้อ 

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

 

ระดบัการปฏิบติั 

  5   4   3   2   1 

 

 15. 

แบบสมัพนัธภาพ 

ผูบ้รหิารมุง่ความสามคัคปีรองดองภายในองคก์ารเป็นสาํคญั 

     

 16. ผูบ้รหิารคาํนึงถงึเป้าหมายของสว่นรวมเป็นสาํคญั  

จงึยอมทาํตามความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

     

 17. ผูบ้รหิารยอมเสยีสละบางสว่นเพือ่ใหส้ว่นรวมพอใจกนัทุกฝา่ย 

 

     

 18. 

 

ผูบ้รหิารใชว้ธิแีกป้ญัหาทีเ่น้นรกัษาน้ําใจของผูร้ว่มงานเป็นสาํคญั       

 19. ผูบ้รหิารเน้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน 

มากกวา่เป้าหมายขององคก์าร 

     

 20. ผูบ้รหิารนึกถงึความประสงคห์รอืความพงึพอใจของผูอ้ื่น 

เป็นอนัดบัแรกเมือ่มกีารต่อรอง 

     

 21. 

 

ผูบ้รหิารใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน 

เมือ่ฝา่ยหน่ึงมกีารยอมตามอกีฝา่ยหน่ึง 

     

 

 22. 

แบบการประนีประนอม 

ผูบ้รหิารพยายามหาจดุยนืทีเ่ป็นกลาง 

ระหวา่งตนเอง กบัผูร้ว่มงาน 

     

 23. ผูบ้รหิารพยายามเจรจาต่อรองใหแ้ต่ละฝา่ยเกดิความพอใจ 

 

     

 24. ผูบ้รหิารพยายามชกัจงูแต่ละฝา่ยลดเงือ่นไขของตน 

เพือ่พบกนัคนละครึง่ทาง 

     

 25. ผูบ้รหิารรบัฟงัเหตุผลของทุกฝา่ยในการแกป้ญัหา 

 

     

 26. ผูบ้รหิารยอมใหค้นอื่นไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ 

เพื่อระงบัความขดัแยง้ของทัง้สองฝา่ย 

     

 27. ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารของตนเอง และผูร้ว่มงาน  

ในการแกป้ญัหารว่มกนั 

     

 28. ผูบ้รหิารมกีารพบปะพดูคยุประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง  

เพื่อหาแนวทางแกไ้ข และลดความรนุแรง 
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ตอนที ่3   โปรดใหข้อ้เสนอแนะ การใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารในแต่ละแบบ 

 

 1.   แบบการถอนตวั ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.   แบบการใชอ้าํนาจ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ข้อ 

 

วิธีการจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร 

 

ระดบัการปฏิบติั 

  5   4   3   2   1 

 

 29. 

แบบการเผชิญหน้า 

ผูบ้รหิารนําปญัหามาพจิารณาอยา่งเปิดเผย  

และหาทางแกไ้ขรว่มกนัหลายฝา่ยแมเ้ป็นปญัหาเลก็ๆ กต็าม 

     

 30. ผูบ้รหิารใชข้อ้มลูดว้ยเหตุผล และ ระเบยีบกฎเกณฑ์ 

ในการแกป้ญัหารว่มกนั 

     

 31. ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารประชุม ปรกึษาหารอื หาขอ้ตกลงทีเ่หน็พอ้ง 

ตอ้งกนั และเป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ยในการแกป้ญัหา 

     

 32. 

 

ผูบ้รหิารพรอ้มเผชญิหน้าต่อสู ้ไมห่นีปญัหา และนํามาพจิารณา 

ประเมนิไตรต่รองรว่มกนัทุกฝา่ย 

     

 33. ผูบ้รหิารคน้หาสาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

ใหแ้ต่ละฝา่ยคน้หาขอ้เทจ็จรงิมาชีแ้จง 

     

 34. ผูบ้รหิารใชก้ระบวนการแกป้ญัหา 

โดยยดึหลกัใหเ้กดิความคุม้ค่าต่อองคก์าร 

     

 35. 

 

ผูบ้รหิารตดิตามการแก้ปญัหาความขดัแยง้จนสาํเรจ็ลุล่วง      
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3.   แบบสมัพนัธภาพ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.   แบบประนีประนอม ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.   แบบการเผชญิหน้า-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จบแบบสอบถาม ขอขอบคณุในความอนุเคราะหข์องท่าน 
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ภาคผนวก ง 

แบบสมัภาษณ์ 
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แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 

 
เร่ือง การศกึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยั 

ของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพ ฯ  

 

 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสมัภาษณ์น้ี มคีวามประสงคท์ีจ่ะรวบรวมความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร 

เกีย่วกบัวธิกีารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้

แห่งกรงุเทพ ฯ  

 

 2. แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

    ตอนที ่1 แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์  

   ตอนที ่2 แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืภคนีิพระ

หฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เกีย่วกบัการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ ตามแนวคดิของจอหน์สนั 

และจอหน์สนั (Johnson & Johnson.1987: 273)  

 

 3. ขอ้มลูของท่าน ผูว้จิยัจะเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั การตอบแบบสมัภาษณ์จะไมส่ง่ผลกระทบ

ต่อสถานภาพของท่านแต่อยา่งใด 

 

  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอยา่งดี จงึขอขอบพระคณุ

ท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

        

 

         

 

          (นางสาวลกัษณาวด ีวงษ์วไิลวารนิทร)์ 

                      นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

           คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 

 
ตอนท่ี 1   สถานภาพทัว่ไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ 

คาํช้ีแจง   กรณุาเขยีนเครือ่งหมาย    ลงในช่อง        หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของตวัท่าน 

1. ตําแหน่งงาน   

                    ผูจ้ดัการ                                  ผูอ้าํนวยการ    

2. วฒุกิารศกึษา 

ปรญิญาตร ี              สงูกวา่ปรญิญาตร ี  

3.  ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีนในเครอืคณะฯ 

ตํ่ากว่า 10 ปี      ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 

4. ขนาดโรงเรยีน 

       โรงเรยีนขนาดเลก็     โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

 

ตอนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในเครอืภคนีิพระหฤทยัของ  

พระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เกีย่วกบัการใชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ ตามแนวคดิของจอหน์สนั  

และจอหน์สนั (Johnson & Johnson.1987: 273)     

 

คาํช้ีแจง   แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร  

โรงเรยีนในเครอืคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ เกีย่วกบัการใชว้ธิกีารจดัการ

ความขดัแยง้ ตามแนวคดิของจอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson & Johnson.1987: 273) ซึง่ได้

จดัแบบวธิกีารจดัการความขดัแยง้ออกเป็นแบบพฤตกิรรม 5 แบบ และเพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ ผูว้จิยัจงึอธบิายความหมายถงึวธิกีารจดัการกบัความขดัแยง้ทัง้ 5 แบบ ดงัน้ี 

คอื  

      1.1 แบบการถอนตวั (Withdrawing) หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีน 

จดัการกบัความขดัแยง้ โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารพยายามหลกีเลีย่ง หนีปญัหา  

ไมสู่ ้และไมร่ว่มมอื ในการแกป้ญัหา ทาํตนเองแบบเพกิเฉย ไมร่บัรูว้่ามปีญัหาความขดัแยง้เกดิขึน้ ไมรู่้

ไมเ่หน็ ไมไ่ดย้นิ และไมพ่ดูถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ แยกตวัหรอืถอยหา่งจากสถานการณ์นัน้ ความหมาย

วา่การแกป้ญัหานัน้ๆ เกดิประโยชน์ไมคุ่ม้คา่ทีต่อ้งมาเผชญิ พยายามหลีกหนีความขดัแยง้ ไมเ่ผชญิหน้า

กบัคูก่รณ ี 

      1.2 แบบการใช้อาํนาจ (Forcing) หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีน 

จดัการกบัความขดัแยง้โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารยดึถอืความคดิเหน็ของตนเป็นสาํคญั 

เชือ่มัน่ในความคดิของตน ใชอ้าํนาจในการระงบัความขดัแยง้ อาศยักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาใชก้บั

ผูร้ว่มงาน ไมร่บัฟงัขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น เรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้อ้ ื่นยอมรบัความคดิเหน็ของตนฝา่ย
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เดยีว ใชอ้ํานาจเหนือกว่าหรอือทิธพิล ตําแหน่งทีต่นมอียูเ่ป็นพลงัสนบัสนุน หรอืบบีบงัคบัใหคู้่กรณยีอม

ตกลงทาํตาม 

      1.3 แบบสมัพนัธภาพ (Smoothing) หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีน 

จดัการความขดัแยง้โดยทีม่คีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารพยายามทาํใหเ้หน็วา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่ง

เลก็น้อย พยายามกลบเกลือ่นหาทางเจรจาต่อรอง เพือ่ลดความแตกต่างในความคดิเหน็และวธิกีาร 

พยายามยํา้ใหส้มาชกิเหน็ความสาํคญั ในความสาํเรจ็ขององคก์ารมากกวา่ความแตกต่างในวธิดีาํเนินการ 

      1.4 แบบการประนีประนอม (Compromising) หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิาร

โรงเรยีนจดัการกบัความขดัแยง้โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารใชท้างสายกลาง ใชว้ธิผีอ่นปรน

เขา้หากนั คาํนึงถงึผลประโยชน์และความพงึพอใจทัง้สองฝา่ย แสดงพฤตกิรรมอยา่งเป็นกลาง ไมเ่ขา้กบั

ฝา่ยใด แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารมคีวามยตุธิรรมและเหตุผล เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่อใจทัง้สองฝา่ย พยายาม

ปรบัตวั และเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโดยการเจรจาต่อรอง รกัษาระดบัความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั  

เพือ่หาแนวทางแกป้ญัหาและลดความรนุแรงลงอาจตอ้งแยกคูก่รณอีอกจากกนัหรอืยา้ยคนละที่ 

      1.5 แบบการเผชิญหน้า (Confronting) หมายถงึ การปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจดัการ

กบัความขดัแยง้โดยทีเ่มือ่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูบ้รหิารนําเอาปญัหาต่างๆ มาพจิารณารว่มกนักบักลุม่

ทุกฝา่ยต่อสูป้ญัหารว่มกนั และรว่มกนัวเิคราะห ์ไตรต่รอง ประเมนิประเดน็ปญัหาอยา่งชดัเจน มขีอ้มลู

เพยีงพอ แสดงความคดิเหน็อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาไมล่ะเลยปญัหาจนกว่าจะไดร้บัการแกป้ญัหา

รว่มกนัอยา่งเป็นระบบ รว่มกนัหาแนวทางทีเ่หมาะสมไมใ่ช่แกป้ญัหาคนเดยีว ใชก้ระบวนการแกป้ญัหา

อยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในองคก์าร อาจใชเ้วลานานแต่

ไดผ้ลคุม้คา่เมือ่ในสถานศกึษาหรอืในองคก์ารเกดิสถานการณ์ความขดัแยง้ขึน้ ผูว้จิยัมุง่หวงัวา่ ความ

คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร และผูท้ีจ่ะเตรยีมการจะเป็นผูบ้รหิาร

โรงเรยีนของคณะ เพือ่นําขอ้มลูไปใชใ้นการพฒันาความรู ้พฒันาการจดัการความขดัแยง้ และเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุการบรหิารภายในสถานศกึษาใหส้ามารถควบคมุความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการในสถานศกึษา เพือ่สามารถพฒันาการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาใหป้ระสบผลสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม

เจตนารมณ์ในการจดัการศกึษาของคณะต่อไป จงึขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการใหส้มัภาษณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 
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คาํถามในการสมัภาษณ์ 

ในการบรหิารงานในโรงเรยีนของท่าน ท่านไดใ้ชว้ธิกีารจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษา  

ทีส่อดคลอ้งกบั แนวคดิของจอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson & Johnson.1987: 273) ในรปูแบบ 3 

แบบ คอื แบบสมัพนัธภาพ แบบการประนีประนอม และ แบบการเผชญิหน้า อยา่งไรบา้ง เพื่อใหก้าร

บรหิารงานในโรงเรยีนของท่านเกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  

 

1.แบบสมัพนัธภาพ วธิกีารจดัการความขดัแยง้ คอื……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2…แบบการประนีประนอม วธิกีารจดัการความขดัแยง้คอื………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................. ............................. 

3 แบบการเผชญิหน้า วธิกีารจดัการความขดัแยง้ คอื……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ขอบคณุท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการใหส้มัภาษณ์       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์

 
ชือ่  ชือ่สกุล      นางสาวลกัษณาวด ีวงษ์วไิลวารนิทร ์

วนัเดอืนปีเกดิ      วนัที ่1 สงิหาคม 2518 

สถานทีเ่กดิ       จงัหวดั ปทุมธานี 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั    เลขที ่94 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

       กรงุเทพมหานคร 10110 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการ แผนกอนุบาล และฝา่ยจติตาภบิาล 

       โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ เลขที ่94 ถนนสนุทรโกษา 

       แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

    

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2537    มธัยมศกึษาตอนปลาย  

       จาก โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์

       จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2547    ครศุาสตรบณัฑติ สาขาการศกึษาประถมศกึษา 

       จาก มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จงัหวดันนทบุร ี

 พ.ศ. 2557    การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

       จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

       จงัหวดั กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter  5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

