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The purposes of this research were to determine; 1) the conflict management in 

Watprapathomchedi (Mahintarasueksakan) School, and 2) the teacher’s need for conflict 
management in Watprapathomchedi (Mahintarasueksakan) School. The population were 94  
administrators and teachers in Watprapathomchedi (Mahintarasueksakan) School. The research 
instrument was a questionnaire based on conflict management in Watprapathomchedi  
(Mahintarasueksakan) School. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, and standard deviation. 

The findings revealed as the follows: 
1. The conflict management in Watprapathomchedi (Mahintarasueksakan) School as 

a whole was rated at a high level. When considered in each aspect, the four types of conflict 
management were rated at a high level; compromising, dominating, integrating, and oblinging. 
For the type of avoiding was rated at a moderate level. 

2. The teacher’s need for conflict management in Watprapathomchedi  
(Mahintarasueksakan) School was the integrating type. 
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เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
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เป็นก าลังใจแก่ผูว้ิจยั ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทรุ่น 34/1 ท่ีคอยให้ก าลังใจและร่วมรับรู้
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
มนุษยใ์นโลกน้ีตอ้งมีการอยูร่่วมกนั ดูแล ใส่ใจ พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา 

ซ่ึงการพึ่งพาติดต่อกนัอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดการกระทบกระทัง่ ความไม่ลงรอยกนั ส่งผลให้
เกิดความไม่พึงพอใจซ่ึงกนัและกนั ท าให้เกิดปัญหาตามมา ส่งผลให้การอยูร่่วมกนัของคนกลุ่มนั้น
มีปัญหา เราอาจพบกบัคนท่ีมีความแตกต่างในความเช่ือในค่านิยม และมุมมอง ในแง่มุมท่ีแตกต่าง
จากเรา คนส่วนใหญ่อาจมีความสนใจและความปรารถนาแตกต่างจากคนอ่ืน ความสนใจและความ
ปรารถนาท่ีแตกต่างออกไปน้ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ได้1 ซ่ึงความขดัแยง้นบัเป็นเร่ืองปกติในการ
ท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนัซ่ึงการขดัแยง้อาจเกิดข้ึนได้จากระหว่างบุคคลในระดบัเดียวกนั
หรือกบับุคคลท่ีต่างระดบักนัเช่นหัวหน้างานกบัหัวหน้างาน หัวหน้างานกบัลูกน้อง ลูกน้องกบั
ลูกนอ้งดูวา่มีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ในระดบัใดก็ตาม ผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีในการลดความขดัแยง้หรือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก
ความขดัแยง้เพียงเล็กนอ้ยหรือปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ ในระดบัองคก์ารหรือระหวา่งองคก์าร 
จะต้องเป็นผู ้ท่ี มี จิตใจเป็นกลาง และมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ มี
ผลประโยชน์แอบแฝงสามารถรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากคู่ขดัแยง้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม ซ่ึง
วิธีการแก้ไขปัญหาในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังนั้น จะมีวิธีท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงผูแ้กไ้ข
ปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างลึกซ้ึงตั้ งแต่ท่ีมาของปัญหาความขดัแยง้ คู่ขดัแยง้ ระดับของความ
ขดัแยง้ และแนวทางแกไ้ขท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ2 ดงันั้นการบริหารความขดัแยง้ 
นบัเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหอ้งคก์ารสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยไม่สามารถจะเลือกไดว้า่จะตอ้งท างานกบัใครก็ตาม ไม่วา่ผูบ้ริหาร
จะตอ้งท างานกบัคนท่ีตนเองชอบหรือไม่ชอบ ในกรณีท่ีความขดัแยง้เกิดข้ึนไม่วา่จะอยู่ในระดบั
ไหนก็เป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรับมือกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและแกปั้ญหาดงักล่าวให้อยูใ่นระดบั

                                           
1
 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ ทู 

ย,ู 2557), 5. 
2
 เฉลิมพร เยน็เยือก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 255. 



2 

 

ท่ีเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารหลายคนมีความเช่ือว่า 
ความขัดแยง้เป็นส่ิงเลวร้ายเป็นตวัสกัดกั้นความเจริญก้าวหน้า และเป็นตวัท าลายองค์การ จึง
พยายามปิดบงัทุกวิถีทาง ท่ีจะไม่ให้คนอ่ืนทราบวา่หน่วยงานของตนมีความขดัแยง้ แทท่ี้จริงแลว้
ผูบ้ริหารคงไม่สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนได้ ผูบ้ ริหารต้องเรียนรู้และเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ต่างๆใหเ้กิดผลดีต่อองคก์าร เพื่อความอยู่
รอดของตนและกลุ่ม ผูบ้ริหารมิใช่เพียงแต่บริหารปัญหาความขดัแยง้ให้เกิดผลดีเท่านั้น แต่ตอ้ง
สร้างและกระตุน้ความขดัแยง้ใหเ้ป็นพลงัการสร้างสรรคแ์ก่องคก์ารใหไ้ด้3 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดใ้นแทบทุกองคก์าร จนเป็นส่ิงธรรมดาท่ีทุกคนจะไดพ้บ
เห็นหากทุกคนร่วมมือกนัจดัการความขดัแยง้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้งานลุล่วงไปไดด้ว้ยดี แต่
หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนมากจนไม่สามารถจดัการได ้ก็อาจท าให้ตอ้งยุบหรือลม้เลิกหน่วยงานได ้                
ความขัดแยง้ในองค์การอาจเกิดจากบุคคล หรือบางคร้ังเกิดจากการเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน                   
การด าเนินงานผิดวตัถุประสงค์ การแย่งทรัพยากรท่ีมีจ ากัด อย่างไรก็ตามความขัดแยง้ไม่ใช่
อุปสรรค แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้ในทุกองคก์าร ทุกรูปแบบ4 องคก์ารธุรกิจในอดีต สมาชิกมกัเขา้ใจ
วา่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงไม่ดี คิดวา่ความร่วมมือท างานโดยปราศจากความขดัแยง้ จะเป็นการ
ดีกว่า แต่องค์การธุรกิจในประจ าวนัและในอนาคตเม่ือเห็นว่าไม่อาจหลีกเล่ียงความขดัแยง้ให้
เกิดข้ึนได้ และในบางคร้ังความขดัแยง้อาจจะก่อให้เกิดผลเสียกบับุคคลและองค์การก็ตาม แต่
บางคร้ัง ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอาจจะก่อใหเ้กิดผลดีไดเ้หมือนกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รธุรกิจใน 
ปัจจุบนั จึงมีแนวโน้มท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ในระดบัท่ีมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์าร5 

ผูบ้ริหารผูน้ าหรือหวัหนา้งานไม่วา่จะเป็นหน่วยงานเล็ก หรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน ย่อมมีบทบาทท่ีเป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง
                                           

3
 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 6. 
4
 กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2556), 206-210. 
5 เฉลิมพร เยน็เยอืก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 256. 
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บางคร้ังการจดัองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้อง แต่ก็อาจได้รับผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงได ้     
หากผูบ้ริหารมีคุณลักษณะท่ีดี6 ดังนั้ นผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีการรับมือกับความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน     
หรือบริหารความขดัแยง้ เพื่อสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ต่างๆ ให้เกิดผลดีต่อองคก์าร7 รวมถึง
ผูเ้ก่ียวข้องกับการจดัการความขดัแยง้ จะตอ้งมีทกัษะทางด้านการติดต่อส่ือสารท่ีดีมาก เพื่อใช้
บริหารความขัดแยง้ในแต่ละคร้ัง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์การ บางคร้ังในบางองค์การ
ผูบ้ริหารจะต้องใช้เวลาในการบริหารจดัการกับความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์การในแต่ละวนั 
มากกวา่เวลาท่ีปฏิบติังานจริงก็อาจเป็นไปไดเ้พื่อลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนให้ลดนอ้ยท่ีสุดหรือหมด
ส้ินไป8 
 
ปัญหาของการวจัิย 

โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ                     
การบริหารเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มบริหารทั่วไป ซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีขอบข่ายและภารกิจ บริหารและจดัการสถานศึกษา 
ก าหนดไวใ้ห้ว่ากลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 17 งาน กลุ่มบริหารงบประมาณ            
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 22 งาน กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 20 งาน และกลุ่มบริหาร
ทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 22 งาน และการจดัชั้นเรียนปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์
(มหินทรศึกษาคาร) และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัพระปฐมเจดีย ์เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 61 ห้องเรียน โดยในแต่ละชั้นเรียนจะมีหวัหนา้สายชั้นจ านวน 1 คน 
และรองหัวหน้าสายชั้นจ านวน 1 คน คอยท าหน้าท่ีควบคุมดูแล รวมถึงประสานงานต่างๆในชั้น

                                           
6
 รัชนีวรรณ พวงวรินทร์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554), ง. 
7 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 5-6. 
8
 เฉลิมพร เยน็เยือก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 256. 
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เรียน9 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้โครงสร้างขององคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความสลบัซบัซ้อน น ามาซ่ึง
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ไดใ้นหลายลกัษณะ ทั้งท่ีมาจากความไม่ชดัเจนในบทบาทของตน 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากภาระงานท่ีมากจนเกินไป รวมถึงความขดัแยง้ในบทบาทของตนเอง ซ่ึง
เป็นความขดัแยง้ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิด รวมไปถึงเกิดความสับสนในใจ และส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีลดลง10 กอรปกบัผลการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลท่ี
กล่าววา่ ความขดัแยง้ในองคก์รมีทั้งท่ีมาจาก บทบาทท่ีขดัแยง้กนั โดยมีบุคคลจ านวนไม่น้อยท่ีไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตรงกบับทบาทท่ีตนเองไดรั้บ การส่ือสารเป็นไปอยา่งซบัซ้อน 
ท าให้บุคลากรในองค์กรไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง น าไปสู่การท างานและความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 
และการสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้รับผิดชอบในส่วนหวัหนา้งาน ระดบัชั้นเรียนท่ีกล่าวถึงความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนไวอี้กว่า ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในกระบวนการท างานท่ีมีคนหมู่มากนั้น มกั
เกิดข้ึนโดยไม่อาจหลีกเล่ียง ซ่ึงถือเป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งบริหารจดัการ 

ผูว้ิจยั ได้รับรู้และเห็นความส าคัญของการบริหารความขัดแยง้ข้างต้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร จึงสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดั             
พระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงการบริหารความขดัแยง้ท่ีใช้ใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยัผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
1. เพื่อทราบการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
2. เพื่อทราบความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐม

เจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
 
 
 
 
                                           

9
 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร), แผนปฏิบัติราชการประจ าปี               

ปีการศึกษา 2558  (ม.ป.ท.), 22-23. 
10

 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี, พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 236-238. 
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ค าถามของการวจัิย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัก าหนดขอ้ค าถามของการวจิยัดงัน้ี 
1. การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) อยู่ใน

ระดบัใด 
2. ความต้องการของครูต่อการบริหารความขัดแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์               

(มหินทรศึกษาคาร) เป็นแบบใด 
 
สมมติฐานการวจัิย 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี 
1. การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
2. ความต้องการของครูต่อการบริหารความขัดแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์               

(มหินทรศึกษาคาร) เป็นแบบผสมผสาน 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) ของลูแนนเบิร์กและออน์
สไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ซ่ึงกล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การเชิงระบบว่าประกอบดว้ย 
ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs)11 การบริหาร
จดัการทางการศึกษานั้น ปัจจยัน าเขา้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ 
ปัจจยัน าเขา้เหล่าน้ีจะถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการของโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ออกมาเป็นผลผลิต ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน12 

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ไวด้งัน้ี ฟอลเล็ท 
(Follett) ได้เสนอวิธีจัดการกับความขัดแยง้ไว ้3 วิธีคือ 1) การเอาชนะ 2) การประนีประนอม          

                                           
11 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:Concepts 

and Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007), 31-33. 
12 สุนนัทา เลาหนนัท,์ การพฒันาองค์กร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งวฒันา, 2531),39. 
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3) การบูรณาการ13 โธมัส (Thomas) ได้แบ่งวิธีจดัการความขัดแยง้เป็น 5 แบบ 1) การเอาชนะ 
(Competition) 2) การร่วมมือ (Collaboration) 3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเล่ียง 
(Avoiding) 5) การยอมให้ (Accommodation)14 ราฮิม (Rahim) ไดเ้สนอแบบของการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ 5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การผสมผสาน (integrating) 2) การยอมตาม (obliging) 3) การเอาชนะ 
(dominating) 4) การหลีกเล่ียง (Avoiding) 5) การประนีประนอม (compromising)15 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี 
ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในองค์การไว้ 4 วิธีดังน้ี 1. แบบดึงดัน 
ประกอบด้วยวิธีการแข่งขัน (Competition) และวิธีการหลีกล่ียง (Avoiding) 2. แบบร่วมมือ 
ประกอบด้วยวิธีการประสานประโยชน์ (Collaborating) และวิธีการโอนอ่อน (Accommodating)   
3. การประนีประนอม (Compromising) 4. การใชอ้ านาจท่ีเหนือกวา่ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน (Authoritative)16 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ กล่าวว่า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการลดความขัดแยง้มี 9 
แนวทางคือ 1. การแยกจากกนัทางกายภาพ (Physical Separation) 2. การใชก้ฎเกณฑ์และขอ้บงัคบั 
(Use for the Rules and Regulations) 3. จ  ากัดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Limit Intergroup 
Interaction) 4. การใช้ผูป้ระสานงาน (Use of Integrators) 5. การเผชิญหน้าและการเจรจาต่อรอง 
(Confrontation and Negotiation) 6. การใช้บุคคลท่ีสาม (Third Party) 7. การหมุนเวียนสมาชิก
(Rotation of Member) 8. การก าหนดงานและเป้าหมายหลกั (Identification of Independent Tasks 
and Super Ordinate Goals) 9. การฝึกอบรมระหว่างกลุ่ม (Intergroup Training)17 เอกชัย บุญยาธิษ

                                           
13

 Edgar L. Morphet, Roe L. Johns and Theodore L. Reller, Educational 

Administrations, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1967), 169. 
14

 Kenneth W. Thomas, “Conflict and Conflict Management,” in Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology, Marvin D. Dunnette, (ed.) (Chicago: Rand 

McNally, 1976), 889-935. 
15

 M.Afzalur Rahim, “A Strategy for Managing Conflict in Complex Organizations,” 

Human Relation 38 (1985): 83-85. 
16

 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี, พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 245. 
17 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), 208-209. 



7 

 

สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์าร (Organization) 
 
 
 
 
 

ขอ้ 
 
 
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

ฐาน กล่าวา่ การแกไ้ขความขดัแยง้มี 3 วิธีคือ 1) วิธีแพ-้แพ ้(Lose-Lose) 2) วธีิแพ-้ชนะ (Win-Lose)  
3) วธีิชนะ-ชนะ (Win-Win)18  

จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัสามารถน ามาเสนอเป็นกรอบแนวคิด               
การวจิยั ดงัแผนภูมิ ท่ี 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจยั                                                                                               
ท่ีมา: Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:Concepts and 
Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007), 31-33. 

: สุนนัทา เลาหนนัท,์ การพัฒนาองค์กร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งวฒันา, 2531), 39. 
: M. Afzalur Rahim, “Toward a theory of managing organizational conflict,”                 

The International Journal of Conflict Management 13, 3 (2002): 206-235. 
 

                                           
18

 เอกชยั บุญยาธิษฐาน, การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 

2555), 101. 

ปัจจยัน าเขา้                   
( Inputs ) 

- นโยบาย 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

กระบวนการ 
(Transformation  Process ) 

-  การบริหาร 
 
 
- การจดัการเรียนการสอน 
-  การนิเทศ 

ผลผลิต   
( Outputs ) 

 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- คุณลกัษณะอนัพึง  
  ประสงคข์องผูเ้รียน 
- คุณภาพการศึกษา 

-การบริหารความขดัแยง้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  เก่ียวกับการบริหาร                

ความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) ซ่ึงได้ก าหนดไว ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) แบบผสมผสาน 
(integrating) 2) แบบยอมตาม  (obliging) 3) แบบ เอาชนะ  (dominating) 4) แบบห ลีก เล่ี ย ง 
(Avoiding) 5) แบบประนีประนอม (compromising) ดงัแผนภูมิท่ี 2  

 
การบริหารความขดัแยง้ 

1. แบบผสมผสาน (integrating) 
2. แบบยอมตาม (obliging) 
3. แบบเอาชนะ (dominating) 
4. แบบหลีกเล่ียง (avoiding) 
5. แบบประนีประนอม (compromising) 

 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวจิยั 
ท่ีมา: M. Afzalur Rahim, “Toward a theory of managing organizational conflict,”                   
The International Journal of Conflict Management 13, 3 (2002): 206-235. 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์                     

(มหินทรศึกษาคาร) จ านวน 94 คน ซ่ึงไม่รวมผูว้จิยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีตรงกัน ผูว้ิจยัได้ก าหนด             
นิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

การบริหารความขดัแยง้ หมายถึง การพิจารณาถึงปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เพื่อหา
สาเหตุของความขดัแยง้นั้น แลว้น าไปสู่การจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีการต่างๆตามแนวคิดท่ีเสนอ
ไวป้ระกอบด้วย 1. แบบผสมผสาน 2. แบบยอมตาม 3. แบบเอาชนะ 4. แบบหลีกเล่ียง 5. แบบ
ประนีประนอม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1  
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบั
ทฤษฎี วรรณกรรม แนวคิดของนกัการศึกษาโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี ความหมายของความขดัแยง้ 
ประเภทของความขดัแยง้ สาเหตุของความขดัแยง้ ผลดีและผลเสียของความขดัแยง้ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยงานวิจยัในประเทศ
และงานวจิยัต่างประเทศ 
 
การบริหารความขัดแย้ง 

เน่ืองจากมนุษยใ์นโลกน้ีตอ้งมีการอยู่ร่วมกนั ดูแล ใส่ใจ พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการกระทบกระทัง่ ความไม่ลงรอยกนั น าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ตามมา19 
ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบั ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 
ความขดัแยง้มีโอกาสขยายกลายเป็นข้อพิพาท กลายเป็นความรุนแรงได้ การศึกษาหาวิธีเขา้มา
บริหารจดัการไม่ใหก้ลายเป็นความรุนแรง จึงเป็นทั้งสาสตร์และศิลป์ท่ีจะตอ้งเรียนรู้20  
 

ความหมายของความขัดแย้ง 
ค าวา่ ความขดัแยง้ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
รอบบินส์ (Robbins) กล่าววา่ ความขดัแยง้เป็นเร่ืองของความรู้สึก หรือเกิดการรับรู้ว่า

เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความไม่สอดคลอ้งของความคิด21 

                                           
19

 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 5. 
20 วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง:หลกัการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา (นนทบุรี: สถาบนั

พระปกเกลา้, 2550), 120.  
21

 Stephen P. Robbins and Mary Coulter, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, พิมพค์ร้ัง

ท่ี 6, แปลโดย วรัิช สงวนวงศว์าน (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2550), 199. 
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ราฮิม (Rahim) กล่าวว่า ความขัดแยง้ หมายถึง การเข้ากันไม่ได้ทั้ งเร่ืองความชอบ 
เป้าหมาย กิจกรรมต่างๆ ท่ีท า ซ่ึงระดบัความรุนแรงของความขดัแยง้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และ
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะไดรั้บ22 

วนัชยั วฒันศพัท์ กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง การต่อสู้กนัหรือการแข่งขนัระหว่าง
ความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือผลประโยชน์ มุมมอง รสนิยม ค่านิยม แนวทาง ความชอบ 
อ านาจ สถานภาพ ทรัพยากร ฯลฯ23 

อรอนงค์ สวสัด์ิบุรี กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัเป้าหมายของบุคคล ส่วนบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีมีเป้าหมายท่ีไม่สอดคล้องกนัจะ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้24 

เอกชยั บุญยาธิษฐาน กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง การปะทะกนัของบุคล หรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ทางวาจา หรือทางกาย ดว้ยอารมณ์25 

อจัฉรา ล้ิมวงษ์ทอง กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง ความไม่ลงรอยกนั ความคิดเห็น         
ไม่ตรงกัน ความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มคนท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเร่ืองของการติดต่อ
ประสานงาน การส่ือสาร ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม แนวทางการปฏิบติัไปสู่จุดมุ่งหมาย ท าให้
เกิดความไม่เขา้ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เท่าเทียมกนัในส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการ ส่งผลก่อเกิดความคบัขอ้งใจ 
เก็บกด หงุดหงิด ส่งผลต่อการเป็นปรปักษก์นั26 

จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้่า ความขดัแยง้ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีบุคคลสอง
ฝ่ายหรือมากกวา่ มีความคิดเห็นหรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัหรือไปดว้ยกนัไม่ได ้

                                           
22

 M. Afzalur Rahim, “Toward a theory of managing organizational conflict,”        

The International Journal of Conflict Management 13, 3 (2002): 207. 
23

 วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง:หลกัการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา (นนทบุรี: สถาบนั

พระปกเกลา้, 2550), 2. 
24

 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี, พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 228. 
25

 เอกชยั บุญยาธิษฐาน, การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 

2555), 1. 
26

 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 8. 
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ประเภทของความขัดแย้ง 
เฉลิมพร เยน็เยอืก แบ่งรูปแบบของความขดัแยง้เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ความขดัแยง้ดา้นเหตุผล (Substantive conflict) เป็นความขดัแยง้ซ่ึงเกิดจาก การไม่

เห็นดว้ยในวิธีการของอีกฝ่าย ท่ีตอ้งการท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการ
ประชุมเพื่อหาวิธีในการด าเนินการทางการตลาดใหม่ ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจไม่เห็นดว้ย กบัวธีิท่ี
อีกฝ่ายหน่ึงเสนอ ซ่ึงการขดัแยง้ในลกัษณะน้ี ถือเป็นเร่ืองปกติในการท างาน ท่ีแต่ละฝ่าย แต่ละคน
อาจมีทศันะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือไม่เห็นดว้ยก็ตอ้งมีการเสนอความคิดเห็นแยง้ตามมา เพื่อพิจารณา
หาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท างาน และเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหาร ในการ
ควบคุมความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี ไม่ใหเ้กิดการบานปลาย 

2. ความขดัแยง้ด้านอารมณ์ (Emotion conflict) ลกัษณะน้ีเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก
อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล เช่น อารมณ์ความโกรธ ความรู้สึกความไม่ไวว้างใจ ความไม่ชอบ 
ความรู้สึกกลวั ความรู้สึกไม่พึงพอใจ หรืออาจเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างกนัในแต่ละคนโดยจะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการท างานข้ึนได ้นอกจากน้ี
ความขดัแยง้ดา้นอารมณ์ยงัสามารถ แสดงออกให้เห็นในรูปแบบของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบางคร้ังอาจ
เกิดจากการท่ีต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองเป็นผู ้มีประสบการณ์ในงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ท่ีองคก์ารไดรั้บผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการท างาน เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ท าให้องค์การตอ้งมีการปรับลดขนาดองค์ การปรับลดพนักงาน 
และมีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารใหม่ ฯลฯ สถานการณ์เหล่าน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งมีการประชุมตดัสินใจร่วมกนั เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร โดยเม่ือ
ความเห็นไม่ไดรั้บการตอบสนองอาจส่งผลใหเ้กิดการขดัแยง้ดา้นอารมณ์ข้ึนได้27 

กานดา จนัทร์แยม้ กล่าวว่า หากจะแบ่งประเภทของความขดัแยง้สามารถแบ่งได้ 4 
ระดบั ดงัน้ี 

1. ความขดัแยง้ภายในบุคคล เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จากการท่ีบุคคลไม่แน่ใจวา่การ
ตดัสินใจของตนเอง ท่ีกระท าลงไปจะเกิดผลท่ีจะตามมาในทางใดบา้ง สภาวะของความไม่แน่ใจจะ
มีมากข้ึนถา้หากมีทางเลือกส าหรับการตดัสินใจหลายๆทางเลือก และแต่ละทางเลือกมีความเป็นไป

                                           
27

 เฉลิมพร เยน็เยือก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 258. 
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ได ้ท่ีจะให้ผลออกมาทั้งในทางบวกและทางลบพอๆกนั สภาพเช่นน้ีจะท าให้ผูท่ี้จะตอ้งตดัสินใจ
เกิดความล าบากใจและมีความเครียดเกิดข้ึน 

2. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ความขดัแยง้ในระดับน้ีเป็นความขดัแยง้ของบุคคล
ตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป และอาจส่งผลท าให้เกิดการสร้างสรรค์ในองค์การได้ หากความขดัแยง้
ดงักล่าวสามารถท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ หรือทางเลือกในการตดัสินใจ ท่ีมีประโยชน์หลายๆ
ทางเลือก 

3. ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกของกลุ่มในองคก์าร 
ซ่ึงความขดัแยง้เกิดจากการมีความคิดเห็น เป้าหมาย วธีิการ หรือค่านิยมท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ระหวา่ง
สมาชิกในกลุ่ม เรียกวา่เกิดความขดัแยง้ในประเด็น ซ่ึงความขดัแยง้ภายในกลุ่มน้ีเป็นความขดัแยง้ท่ี
ขยายวงกวา้งออกไป มากกว่าความขดัแยง้ในระดบัท่ี 2 เพราะเป็นเร่ืองของความขดัแยง้ระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มนั้นทั้งหมด ซ่ึงอาจจะแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายแต่ละฝ่ายอาจจะมีสมคัรพรรคพวก        
สนบัสนุนอยูก่็ได ้โดยพื้นฐานแลว้ความขดัแยง้ภายในกลุ่มน้ี มกัจะพฒันาข้ึนมาจากความขดัแยง้ใน 
ระดบัท่ี 2 นั่นเองเน่ืองจากว่า ความขดัแยง้ในระดบัท่ี 2 นั้นจะไม่หยุดลงแค่เพียงระหว่างบุคคล 2 
คนเท่านั้นเพราะเป็นธรรมชาติของคนในองคก์าร ท่ีมกัจะแสวงหาพรรคพวกหรือเพื่อนร่วมงานท่ีมี
แนวความคิดหรือค่านิยมคลา้ยๆกนั มาสนบัสนุนตนเอง จึงท าให้ความขดัแยง้ขยายวงกวา้งออกไป
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความขดัแยง้ภายในกลุ่มน้ีหากไม่มีลกัษณะสร้างสรรค์แลว้ ยอ่มมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการกลุ่มในหลายลกัษณะดว้ยกนั 

4. ความขัดแยง้ภายในองค์การ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทุกระดับภายในองค์การ 
ได้แก่ ความขดัแยง้ภายในบุคคล ระหว่างบุคคล ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม เพราะถือว่าความ
ขดัแยง้ในแต่ละระดบัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร28 

อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง แบ่งความขดัแยง้ออกตามสภาพการณ์ไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
1. ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล (Intrapersonal Conflict) หมายถึง ความขดัแยง้ภายใน

ตวับุคคลเกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือการไม่แน่ใจการกระท าของตนเองวา่มี
ความสามารถเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดความสับสนวา้วุ่นในสถานการณ์นั้นๆ จนไม่สามารถ
ตดัสินใจ ความขดัแยง้ภายในตวับุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

                                           
28

 กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2556), 206-210. 
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1.1 Approach – Approach Conflict คือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลต้องเลือก
ท าส่ิงใดในระหว่างตวัเลือกท่ีมีมากกวา่ 1 ตวั และทุกตวัเลือกเป็นส่ิงท่ีจะให้ผลทางบวก เช่น การ
ตดัสินใจเลือกท างานหน่ึงใน 2 งาน ซ่ึงทั้งสองงานต่างใหผ้ลประโยชน์และน่าสนใจเท่ากนั 

1.2 Avoidance – Avoidance Conflict คือความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากจะต้อง
เลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกสองทางหรือมากกวา่ข้ึนไป ซ่ึงทางเลือกต่างๆ เหล่านั้น
ต่างก็ไดผ้ลท่ีไม่น่าพอใจ เช่น จะตอ้งเลือกว่าตอ้งอยู่คอนโดมิเนียมในเมือง หรือขบัรถจากบา้นท่ี
นอกเมืองเขา้มาท างานในตวัเมือง 

1.3 Approach – Avoidance Conflict คือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากจะตอ้งเลือก
ท าในส่ิงท่ีเป็นทั้งผลทางบวกและผลทางลบ เช่น จะเลือกท างานในต าแหน่งท่ีดีแต่ท่ีท างานตั้งอยูใ่น
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจะตอ้งยา้ยท่ีอยูแ่ละไม่มีโรงเรียนท่ีดีส าหรับบุตรและธิดา  

2. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  (Interpersonal Conflict) หมายถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างบุคคลเน่ืองจากความไม่เห็นด้วยในเร่ืองราว การกระท าหรือจุดประสงค์ ความขดัแยง้
ระหว่างบุคคลเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้านการรับรู้ พื้นฐาน
การศึกษาและครอบครัว ตลอดจนสถานภาพ ความขดัแยง้ชนิดน้ีจะเป็นส่ิงสกดักั้นบุคคลให้มีการ
ติดต่อกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม (Intragroup Conflict) หมายถึงความขดัแยง้ของสมาชิก
ภายในกลุ่มท่ีเกิดจากความไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากแนวคิดต่างกนั ดงันั้นเม่ือสมาชิกสรุปผลจากขอ้มูล
เดียวกันโดยสรุปต่างกันจึงท าให้เกิดความขัดแยง้ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น Substantive Conflict         
ผลของความขดัแยง้แบบน้ีจะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีดีข้ึนและมีการตดัสินใจ 
ส่วนความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นรากฐานของการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์นั้นๆ อาจเรียกไดว้า่ 
Affective Conflict ความขดัแยง้แบบน้ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีมีรูปแบบและบุคลิกภาพท่ีไม่เขา้กนั 

4. ความขัดแยง้ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) หมายถึงความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างกลุ่ม เช่น ความขัดแย้งของแผนกบัญชีและแผนกวิจัย กลุ่มสหภาพแรงงานและ
คณะกรรมการประนีประนอม ถา้ปรากฏวา่ไม่สามารถตกลงแกปั้ญหาได ้ความขดัแยง้ชนิดน้ีมกัจะ
น าไปสู่การแข่งขนั และเกิดผลในแง่ของการชนะ – แพ ้

5. ความขดัแยง้ในองค์การ (Intraoganizational Conflict) ความขดัแยง้ภายในองค์การ
สามารถแบ่งออกได ้4 ชนิด 

5.1 Vertical Conflict เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างหัวหน้ากบัลูกน้อง ซ่ึงมี
ความขดัแยง้ในดา้นวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหง้านส าเร็จ 
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5.2 Horizontal Conflict เป็นความขัดแยง้ระหว่างแผนกในระดับเดียวกันหรือ 
ผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนั เข่น การแยง่ชิงทรัพยากร 

5.3 Line – Staff Conflict เป็นความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูป้ฏิบัติงานประจ า
กลุ่มท่ีท างานในลกัษณะสายงานและทีมงาน 

5.4 Role Conflict เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดบทบาทท่ีไม่ชัดเจน 
หรือไม่มีการก าหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาท ท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจ 

6. ความขดัแยง้ระหว่างองค์การ (Interoganizational Conflict) หมายถึงความขดัแยง้
ระหวา่งองคก์ารท่ีตอ้งใชท้รัพยากรร่วมกนัหรือลูกคา้กลุ่มเดียวกนั มีการแข่งขนัหรือความสัมพนัธ์
ว่าจะเกิดปฏิสัมพนัธ์ในแง่ใด ถ้ามีการขดัแยง้สูงจะมีผลต่อความพยายามขององค์การท่ีจะเข้า
ควบคุมแหล่งทรัพยากร รักษาสมดุลของส่วนแบ่งตลาด มีการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหา และอาจจะมี
การติดต่อเจรจากบัองคก์ารนั้นๆ เพื่อแกไ้ขความขดัแยง้29 

จากประเภทของความขดัแยง้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถแบ่งประเภทของความขดัแยง้
ไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือความขดัแยง้ภายในตวับุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มและ
ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์าร 
 

สาเหตุของความขัดแย้ง 
การศึกษาเร่ืองสาเหตุของความขดัแยง้มีผูศึ้กษาและกล่าวถึงสาเหตุไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
นิวแมน และบรูล (Pneuman and Bruehl) ได้แบ่งสาเหตุของความขดัแยง้ออกเป็น 3 

กลุ่ม ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
1.1 ภูมิหลงั เช่น ความแตกต่างทางวฒันธรรม การศึกษา ค่านิยม ความเช่ือและ

ประสบการณ์เป็นตน้ 
1.2 แบบฉบบั (Style) โดยมนุษยแ์ต่ละคนต่างก็มีการกระท าพฤติกรรม และการ

แสดงออกท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง 

                                           
29 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 26-30. 
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1.3 การรับรู้เช่น การรับรู้ท่ีบิดเบือนจากสภาพจริงหรือขอ้เท็จจริงและการรับรู้ท่ี
แตกต่างกันโดยบุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน เห็นเหตุการณ์เดียวกนั มีขอ้มูลเหมือนกันอาจ
ตีความหมายของส่ิงท่ีเห็นหรือขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ตกต่างกนัได ้

1.4 ความรู้สึก คนเรามีความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน อาจเร่ิมจากโมโหนิดหน่อยไป
จนถึงเดือดดานหรือจากความวิตกกงัวลไปจนถึงความหวาดกลวั ความรู้สึกของบุคคลส่งผลต่อ
ความไวว้างใจหรือศรัทธาในคนอ่ืน และจะส่งผลต่อไปยงัทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล 

2. ประเด็นปัญหาของการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้คือการส่ือสาร
(Communication) ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ผูส่้งข่าวสาร เช่น ส่งข่าวสารท่ีไม่
สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ คลุมเครือ ไม่ชดัเจน เขา้ใจความหมายของข่าวสารท่ีจะส่งอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ส่ือท่ีใช้ส่งข่าวสาร เช่น การบิดเบือนโดยไม่ได้ตั้งใจของผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจเกิดจากถ้อยค าหรือ
ท่าทางท่ีใชส่ื้อประกอบดว้ย ขอ้มูลเกินความจ าเป็นมีส่ิงรบกวนระหวา่งผูส่้งและผูรั้บข่าวสาร ท าให้
ขอ้เท็จจริงบิดเบือนไป อาจเกิดจากมีเสียงดงั การเห็นไม่ชัด หรือการให้ขอ้มูลตอ้งผ่านหลายคน
หรือหลายโต๊ะ จึงจะถึงผูรั้บข่าวสารผูรั้บข่าวสาร เช่น ความสามารถของผูรั้บข่าวสารท่ีจะแปล
ความหมายของขอ้มูลจากส่ือเป็นความคิด เป็นตน้วา่ผูรั้บข่าวสารไม่เขา้ใจภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
ความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่งผูรั้บข่าวสารกบัผูส่้งข่าวสาร 

3. สภาพองคก์าร เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเป็นผลของการใชค้นหรือใชท้รัพยากร    
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย เช่น 

3.1 การมีทรัพยากรท่ีจ ากดั ทรัพยากรในองค์การ ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุทกัษะเวลา
เป็นตน้ เม่ือบุคคลมีความตอ้งการทรัพยากรมากกวา่จ านวนทรัพยากรท่ีมีอยูจึ่งตอ้งแข่งขนัเพื่อจะได้
ทรัพยากรท่ีตอ้งการ 

3.2 ความคลุมเครือ ไดแ้ก่ความคลุมเครือในโครงสร้าง ซ่ึงท าให้ยากท่ีจะเขา้ใจว่า
สายบงัคบับญัชาเป็นอย่างไร ใครท าหน้าท่ีอะไร ความคลุมเครือในบทบาท ท าให้ไม่เขา้ใจวา่ใคร
ตอ้งรับผดิชอบอะไร  

3.3 กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวด กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัความคลุมเครือ
ท าให้บุคคลอึดอดัในการท างาน และท าให้เห็นวา่ผูบ้ริหารใชอ้  านาจเกินความจ าเป็น เช่น ค าสั่งให้
ขา้ราชการมาท างานก่อน 08.00 น. 

3.4 การแข่งขนั ทุก ๆ องค์การมีโครงสร้างท่ีก่อให้เกิดการแข่งขนั เพื่อจะได้รับ
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั 
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3.5 การมีขอ้ยกเวน้ การท่ีบุคคลบางคนไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามบทบาท
หรือปฏิบติัไม่ถึงมาตรฐานท่ีก าหนด30 

เฉลิมพร เยน็เยอืก แบ่งสาเหตุของความขดัแยง้ออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. สาเหตุของความขดัแยง้ในองค์การ (Causes of conflict) เป็นการศึกษาถึงสาเหตุ

หรือสถานการณ์ของความขดัแยง้ซ่ึงแบ่งไดด้งัรูปแบบต่อไปน้ี  
1.1 ความขดัแยง้ในสายการบงัคบับญัชา โดยจ าแนกเป็น  

1.1.1 ความขดัแยง้ตามสายการบงัคบับญัชาในแนวด่ิง (Vertical conflict) ส่วน
ใหญ่การเกิดความขดัแยง้ในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนในระดบัสายการบงัคบับญัชาโดยทัว่ไปแล้วจะ
เก่ียวข้องกับความเห็นท่ีไม่ตรงกันของผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาในด้านทรัพยากร
เป้าหมายวนัครบก าหนดหรือผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน 

1.1.2 ความขดัแยง้ตามสายการบงัคบับญัชาในแนวนอน (Horizontal conflict) 
จะเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มใดระดบัสายการบงัคบับญัชาเดียวกนัโดยจะเก่ียวขอ้งกบัความเขา้
กนัไม่ไดข้องเป้าหมายการขาดแคลนทรัพยากรและปัจจยัระหวา่งบุคคล 

1.2 ความขดัแยง้ดา้นบทบาท (Role conflict) เป็นความขดัแยง้ในการท างานท่ีเกิดข้ึน
ปกติ ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายการท างานท่ีมากเกินไป การก าหนดลกัษณะ
งานท่ีนอ้ยเกินไป และความไม่สามารถเขา้กนัไดร้ะหวา่งความคาดหวงัจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั 

1.3 ความขดัแยง้จากความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าท่ี (Domain ambiguities) ซ่ึง
หากบุคคลหรือกลุ่มอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนหรือคุมเครือ คือสถานการณ์ท่ีไม่รู้ว่าตนเองมี
หนา้ท่ีอะไร และอยูใ่นความรับผิดชอบของใคร ความขดัแยง้ก็อาจจะเกิดข้ึนไดง่้าย เน่ืองจากมีการ
ท างานกา้วก่ายหน้าท่ีกนั ส่งผลต่อเส้นทางการไหลของงาน (Workflow interdependencies) ท าให้
เกิดความขดัแยง้การโตเ้ถียงและความไม่เห็นดว้ย อาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลและกลุ่มท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทาย ซ่ึงหากงานมีลกัษณะตอ้งพึ่งพากนัสูงจะท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ไดง่้าย เช่น ความขดัแยง้ระหว่างหัวหน้าการผลิตกบัพนกังานขาย เพราะหากผูผ้ลิตท าการ
ผลิตสินคา้ไดช้้า พนักงานขายก็จะไม่สามารถส่งสินคา้ให้ลูกคา้ทนัตามเวลา ท าให้ถูกลูกคา้ต่อว่า 
และความขดัแยง้จะรุนแรงข้ึนหากบุคคลหรือกลุ่มขาดทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงาน  
 

                                           
30

 Roy W. Pneuman and Margaret E. Bruehl, Managing Conflict: A Complete 

Process-Centered Handbook (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1982), 35. 
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1.4 การไม่พอเพียงของทรัพยากร (Resource scarcity) เป็นการขดัแยง้ท่ีส่งผลให้
องค์กรอยู่ในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีเสียเปรียบ เม่ือทรัพยากรมีการขาดแคลนความสัมพนัธ์ใน
การท างาน ก็จะท าใหเ้กิดปัญหาดว้ย โดยเฉพาะในองคก์ารท่ีมีการลดจ านวนพนกังาน และองคก์าร
ท่ีมีปัญหาดา้นการเงิน เม่ือองคก์ารมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลหรือกลุ่มท่ีอยูใ่นองคก์าร จะ
พยายามก าหนดต าแหน่งตวัเองเพื่อให้ไดรั้บหรือรักษาผลประโยชน์ของตนไวสู้งสุด ดงันั้นพวกเขา
จะพยายามขดัขวางไม่ใหมี้การกระจายทรัพยากรไปยงับุคคลอ่ืน 

1.5 ความแตกต่างในดา้นต่างๆเช่น 
1.5.1 ความแตกต่างดา้นข่าวสาร เน่ืองจากคนหรือองคก์ารอาจไดรั้บข่าวสารท่ี

แตกต่างกนัท าให้มีวิธีการจดัการกบัปัญหาไม่เหมือนกนัหรือให้ความส าคญักบัเป้าหมายแตกต่าง
กนัออกไป  

1.5.2 ความแตกต่างด้านการรับรู้ เน่ืองจากการรับรู้ข้ึนอยู่กับภูมิหลังและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นคนท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันอาจจะตีความการกระท าหรือ
เหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกนัได ้

1.5.3 ความแตกต่างดา้นค่านิยม ค่านิยมคือความเช่ือท่ียึดถือโดยบุคคลความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีมีระบบค่านิยมแตกต่างกนัท างานร่วมกนั 

2. สาเหตุของความขดัแยง้จากการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารนับเป็นสาเหตุท่ีส าคญั
ประการหน่ึงท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึน แต่อาจจะรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตขององค์การ หรือภาพพจน์ขององค์การ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขท่ีดี การส่ือสารท่ีไม่ดีหรือ
ส่ือสารอย่างไม่มีคุณภาพ จะท าให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งในส่วนของเน้ือหาสาระส าคญัของการ
ปฏิบติังานรวมถึงเจตนาของ ขอ้มูลนั้นนั้นในท่ีน้ีเราอาจพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน
กระบวนการส่ือสาร โดยพิจารณาจากผูส่้งข่าวสาร หรือ แหล่งข่าวสาร (Sender or Source) ตัว
ข่าวสาร ส่ือ (Message) และช่องทางการส่ือสาร (Channel) และ ผูรั้บสาร (Receiver)ไดด้งัน้ี 

2.1 ปัญหาท่ีเกิดจากผูส่้งข่าวสาร เช่น  
2.1.1 ผูส่้งสารส่งข่าวสารท่ีไม่สมบูรณ์เพียงพอ หรือมีความคลุมเครือ จนท า

ใหไ้ม่สามารถตีความท าความเขา้ใจในความหมายของข่าวสารนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2.1.2 ผูส่้งสารไม่สามารถถ่ายทอดความคิด หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือ ออกมา

เป็นข่าวสารไดอ้ย่างชัดเจนถูกตอ้ง หรือใช้ภาษาพูดไม่ถูกตอ้ง เหล่าน้ีส่งผลต่อการตีความให้เกิด
ความเขา้ใจผดิกนัไดแ้ละท าใหเ้กิดการขดัแยง้ตามมาได ้
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2.2 ปัญหาท่ีเกิดจากส่ือท่ีใชส่้งข่าว เช่น  
2.2.1 การบิดเบือนขอ้มูลโดยอาจเกิดจากการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผูส่้งข่าว 

ซ่ึงอาจเกิดจาก การใชถ้อ้ยค าหรือท่าทางประกอบการอธิบาย จนท าใหเ้กิดการตีความผดิไป  
2.2.2 เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารอาจมีความยืดเยื้อเกินไป หรืออาจกระชบัรวบรัด

จนเกินไป ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายผดิพลาดไปได ้ 
2.2.3 ส่ิงรบกวนระหว่างผูส่้งและผูรั้บข่าวสาร ท าให้ขอ้เท็จจริงบิดเบือนไป 

เช่นเสียงดงั การเห็นไม่ชดัเจน หรือการใหข้อ้มูลผา่นหลายขั้นตอน จึงจะถึงผูรั้บสารตวัจริง 
2.3 ปัญหาจากผูรั้บข่าวสาร เช่น  

2.3.1 ความสามารถของผูรั้บข่าวสารท่ีจะ แปลความหมายของขอ้มูลจากส่ือ             
เป็นความคิด เช่น ผูรั้บสารไม่เขา้ใจภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารยอ่มท าใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้ 

2.3.2 ความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสาร31 
กานดา จนัทร์แยม้ กล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้ไวว้า่ 

ในองค์กรต่างๆซ่ึงมีบุคคลปฏิบติังานร่วมกันเป็นจ านวนมาก และต้องเก่ียวข้องกัน
หลายฝ่ายหลายความคิด หลายแนวทาง ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจึงมีสาเหตุหลายประการซ่ึงผูบ้ริหาร
ตอ้งท าความเขา้ใจและวิเคราะห์ได ้เพื่อท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สาเหตุ
ท่ีท าใหม้นุษยข์ดัแยง้กนัอาจแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ  

1. ความคิดเห็น ความคิดเห็นท่ีตรงกนัจะช่วยใหบุ้คคลคบคา้สมาคมกนัไดอ้ยา่งราบล่ืน 
แต่ถ้าความคิดเห็นไม่ลงรอยกนัและฝ่ายหน่ึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกตอ้ง ความ
ขดัแยง้ก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัน้ี อาจเป็นผลมาจากการมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั 
เช่นการศึกษาประสบการณ์ การรับรู้ หรือการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้บุคคลมีมุมมองแนวคิดหรือ
ค่านิยมในเร่ืองต่างๆแตกต่างกนัออกไป  

2. แนวทางปฏิบัติ ผูท่ี้มีแนวความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ย่อมจะร่วมงานกันได้ แต่
แนวทางปฏิบติัย่อมจะแตกต่างกนั เพราะการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายบุคคล ย่อมแสวงหา
หนทางปฏิบติั ท่ีตนคิดวา่เหมาะสม บุคคลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัในหลกัการ อาจไม่เห็นดว้ยกบั
วธีิปฏิบติัของอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้

                                           
31

 เฉลิมพร เยน็เยือก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 265-268. 
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3. ผลประโยชน์ คือส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ หรือความพอใจของแต่ละคน ความขดัแยง้ท่ี
เกิดจากผลประโยชน์มักเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด โดยเฉพาะผลประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจและการเมือง  

จากสาเหตุของความขัดแยง้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความขัดแยง้ท่ีมักพบในองค์การ          
อยา่งไรก็ตาม อาจมีสาเหตุอ่ืนนอกเหนือจากน้ีซ่ึงข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของแต่ละองคก์าร32 

อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง กล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้ไว ้4 สาเหตุ ดงัน้ี 
1. สาเหตุของความขดัแยง้ภายในองค์การ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความคิดเห็น

ต่างกนัของบุคคลและกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวตัถุประสงค์ของงาน การแจกจ่ายงาน การ
ประสานงานกนัในองคก์าร เป็นตน้ 

2. สาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในองค์การ ความขดัแยง้แบบน้ีเป็นความ
ขดัแยง้ระหวา่ง 2 คนข้ึนไปในสายงานเดียวกนั มี 5 ประการดงัน้ี 

2.1 ความขดัแยง้ดา้นความคิด 
2.2 ความขดัแยง้ดา้นการรับรู้ 
2.3 ความขดัแยง้ดา้นความรู้สึก 
2.4 ความขดัแยง้ในเป้าหมาย 
2.5 ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 

3. สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม มีสาเหตุ 5 ประการ คือ 
3.1  การจดัสรรทรัพยากร 
3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการปฏิบติังาน 
3.3 ความแตกต่างในดา้นพฤติกรรมบุคคล 
3.4 ความลม้เหลวในการส่ือสาร 
3.5 การแข่งขนัเพื่อใหไ้ดร้างวลั 

4. สาเหตุความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มภายในองคก์ารเดียวกนั เกิดจากปัจจยั 4 ประการคือ 
4.1 การเอาแพเ้อาชนะ 
4.2 การแข่งขนัเพื่อหาแนวทางใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
4.3 การเขา้กนัไม่ไดใ้นดา้นฐานะ 
 

                                           
32

 กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2556), 206. 
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4.4 ความแตกต่างดา้นความเขา้ใจและการรับรู้33 
โดยสรุปแลว้สาเหตุของความขดัแยง้ทั้งท่ีเป็นความขดัแยง้ภายในบุคคล ความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคล กลุ่มบุคคล สาเหตุหลกัมาจาก ความกลวั การใช้อ านาจ การใช้ก าลงั การไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม การแข่งขนัเพื่อใหไ้ดท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
 

ผลดีและผลเสียของความขัดแย้ง 
ผลดีของความขัดแย้ง 
ด๊อยทช์ (Deutsch) ไดส้รุปประโยชน์ของความขดัแยง้ไว ้ดงัน้ี  
1. ป้องกนัความเฉยชา  
2. เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความสนใจและเกิดความอยากรู้อยากเห็น  
3. เป็นส่ือท่ีท าใหปั้ญหาต่างๆถูกน ามาตีแผแ่ละหาทางแกไ้ข  
4. เป็นรากเหงา้ของการเปล่ียนแปลงของบุคคลและสังคม  
5. ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการทดสอบและประเมินผลตนเอง  
6. ความขดัแยง้จะท าให้เห็นขอบเขตของกลุ่มชัดเจนข้ึน ท าให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมี

ขอบเขตเพียงใด หรือใครเป็นสมาชิกของกลุ่มบา้ง ซ่ึงจะช่วยใหส้มาชิกไดแ้สดงเอกลกัษณ์วา่ตนเอง
เป็นสมาชิกของกลุ่มน้ี 

7. ความขดัแยง้ภายนอกมกัจะท าใหเ้กิดความกลมเกลียวภายในกลุ่ม34 
เฉลิมพร เยน็เยอืก กล่าวถึงผลดีของความขดัแยง้อาจมีไดด้งัต่อไปน้ี  
1. อาจสร้างความสามารถและไหวพริบของบุคคล ผูป้ฏิบติังานมกัจะเกิดการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนเม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้มากกว่าการปฏิบติัหน้าท่ีในภาวะปกติ เช่น เม่ือตอ้ง
กังวลว่าหน่วยงานของตน ซ่ึงมีความขดัแยง้กับฝ่ายบริหารแล้ว จะโดนยุบหน่วยงานหรือไม่               
ผูป้ฏิบติั งาน มกัมีความสามารถในการหาเหตุผลและการอธิบายผลการปฏิบติังานท่ีไดก้ระท าไป
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารทราบ  

2. สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิทยาของบุคคล ความตอ้งการทาง
จิตวิทยาท่ีสามารถใช้ความขดัแยง้ช่วยบรรเทาได้ เช่น ความตอ้งการแสดงออกซ่ึงความก้าวร้าว

                                           
33

 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 37-40. 
34

 Morton Deutsch, The Resolution of Conflict (New Haven: Yale University Press, 

1973), 9. 
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รุกราน และไดรั้บการกระตุน้จากสภาวะแวดลอ้ม แทนท่ีจะตอบโตโ้ดยการใชก้ าลงักบัผูอ่ื้น บุคคล
ซ่ึงมีความ กา้วร้าวอาจมีความพึงพอใจในการไดโ้ตแ้ยง้ในเร่ืองกระบวนการท างาน  

3. ก่อให้เกิดการเรียนรู้แนวทางแก้ไขและป้องกนัความขดัแยง้ในองค์การ ในกรณีท่ี
ผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ในระดบัเดียวกนัหรือในระดบัแนวตั้ง คือมีความขดัแยง้กบัพนกังาน อาจใช้
วิธีการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาซ่ึงจะเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ในปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและท าให้ทราบถึงวิธีการท่ี
ป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกไดด้ว้ย  

4. เป็นแรงกระตุน้ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานจ านวนมากอาจมีความรู้สึกเบ่ือหน่าย
กับการปฏิบติังานในลักษณะเดิมทุกๆวนั ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา เม่ือมีความขดัแยง้
เกิดข้ึนอาจเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการปฏิบติังาน มีแรงจูงใจในการท างาน มีความสนใจท่ีจะ
เขา้ถึงประเด็นปัญหาความขดัแยง้นั้นๆ อยากมีส่วนร่วมและรู้สึกภูมิใจท่ีตนเองไดมี้ส่วนช่วยในการ
ลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยลงหรือหมดไป 

5. เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งปัญหาในองคก์าร ในกรณีท่ีฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหาร
มีความขดัแยง้กนัเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะพบไดว้า่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น คือฝ่ายผลิตมีความบกพร่องในการ
ผลิตหรือฝ่ายบริหาร มีการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนท าให้เกิดปัญหาข้ึน ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว
ควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้ งสอง
หน่วยงาน  

6. สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี หลงัการก าจดัปัญหาการขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจกล่าวไดว้่า
เม่ือการวิวาทของคน 2 คนจบส้ินลง และมีการถกถึงประเด็นปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จน
สามารถไดผ้ลสรุปเป็นท่ีพึงพอใจของคู่ขดัแยง้ ผลท่ีอาจจะตามมาคือมิตรภาพอนัดีท่ีเกิดข้ึน การ
ประสานงานการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน เม่ือมีการปรับการเขา้ใจกนัไดผ้ลเป็นท่ีน่ายนิดีแลว้35 

กานดา จนัทร์แยม้ กล่าวถึงความขดัแยง้ท่ีให้ผลในทางบวกก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บุคคลและองคก์าร ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมีดงัน้ี  

1. เพิ่มความคิดสร้างสรรคแ์ละเพิ่มการคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ผลของความขดัแยง้ท า
ใหบุ้คคลท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารท างานหรือปฏิบติัตนในแนวทางใหม่และเป็นแนวทางท่ีดีข้ึน  

2. ท าให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป้าหมายเดิมขององค์การ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั          
ความเป็นจริง  

                                           
35

 เฉลิมพร เยน็เยือก, การส่ือสารในองค์การ (ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 

2553), 269-270. 
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3. เพิ่มความมานะพยายามเน่ืองจากความขดัแยง้สามารถท าใหเ้กิดการเอาชนะความไม่
สนใจในการท างาน และสามารถเป็นเหตุท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจท างานไดม้ากข้ึน  

4. เพิ่มความเป็นปึกแผ่นความขัดแยง้กับบุคคลภายในองค์กร สามารถท าให้กลุ่ม
ท างานมีความเป็นปึกแผน่ เขม้แขง็ข้ึนและร่วมกนัท างานไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนัไดส้ าเร็จ  

5. ลดความตึงเครียด ความขดัแยง้สามารถช่วยใหบุ้คคลลดความตึงเครียด ไดมี้ช่องทาง
ระบายความรู้สึกท่ีไม่พอใจ หรือความคิดเห็นท่ีไม่เห็นด้วยโดยการพูด จากการประชุมมีการ             
อภิปรายกนั ท าให้สามารถท าความเข้าใจกนัได้โดยอาศยัเหตุผลความถูกต้องเป็นการพิจารณา
หาทางยติุความขดัแยง้  

6. ท าให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับองค์การหรือท าให้เกิด
คุณภาพในการตดัสินใจ36 

ผลเสียของความขัดแย้ง 
แทนเน็นบอม (Tannenbaum) และเซลดอน (Scheldon) กล่าวถึงผลเสียของความขดัแยง้

ไวด้งัน้ี  
1. บางคนทนดูและร่วมงานอยูไ่ม่ไดจ้  าเป็นตอ้งยา้ยออกจากหน่วยงาน  
2. ความเป็นมิตรลดนอ้ยลง  
3. ขาดบรรยากาศแห่งความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีการต่อสู้กนัดว้ยอารมณ์ท่ีขาดเหตุผล  
4. มีการต่อตา้นซ่ึงขดักบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีบางคนตอ้งการความสงบ37 
กานดา จนัทร์แยม้ กล่าววา่ ผลเสียหายท่ีเกิดจากความขดัแยง้จะก่อใหเ้กิดผล ดงัน้ี 
1. เพิ่มแรงกดดันในการท างาน น าไปสู่ความตึงเครียดมากข้ึน หรือมีผลกระทบต่อ

สุขภาพจิตของบุคคลในองคก์ารมากข้ึน  
2. เพิ่มความระแวงสงสัยในการท างาน ท าให้บุคคลตอ้งเพิ่มความระมดัระวงั และใช้

ความละเอียดรอบคอบในการท างานมากข้ึน ท าให้ตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายในการ
ท างานส่งผลใหบุ้คคลผูป้ฏิบติังาน เกิดความไม่สบายใจในการท างาน  

3. เพิ่มการแข่งขนั ความขดัแยง้ในทางท าลาย สามารถท าใหเ้กิดคู่แข่งขนัในการท างาน
หรือเป็นปรปักษใ์นการท างานก่อใหเ้กิดการท าลายกนัทางดา้นการท างาน  

                                           
36

 กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2556), 211-212. 
37

 Tennenbaum and Scheldon, “Value, Man and Organizations,” in Behavioral 

Science and the Manager’s Role, ed. W.B. Eddg (Washignton D.C.: NTD, 1969), 3-24. 
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4. การติดต่อส่ือสารดอ้ยคุณภาพ ความขดัแยง้เป็นอุปสรรคขดัขวางการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลแผนก ฝ่าย หรือองคก์าร ท าให้การติดต่อส่ือสารไม่ไดข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความจริง 
และถูกตอ้ง หรืออาจไม่ไดรั้บความร่วมมือในการรับส่งข่าวสารจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์าร 

5. ลดความร่วมมือประสานงานกนั เม่ือมีความขดัแยง้ ผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานต่าง
ปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือ และการประสานงานในการท างานอยา่งเต็มท่ี ท าใหก้ารท างานมีความ
ยากล าบากมากข้ึนก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการท างาน 

6. ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ความขดัแยง้ในทางท าลายท าให้ประสิทธิภาพ 
การท างานของพนักงานแต่ละบุคคล หน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ในองค์การลดลง เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบติังานขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน ประสิทธิภาพการท างานลดลง ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อ
ภาพรวมในการท างาน  

7. ผูป้ฏิบติังานหมดก าลงัใจ บางคนก็ยา้ย หรือลาออกโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความขดัแยง้
ทางความคิด38 

สรุปได้ว่าความขดัแยง้ซ่ึงมีอยู่ในทุกองค์การนั้นมีทั้งผลดี เช่น การสร้างแรงกระตุน้
ให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ท าให้เกิดการปรับปรุง เพิ่มแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา เป็นตน้ และผลเสีย 
เช่น เกิดการแข่งขนัหรือแรงกดดนัในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ส้ินเปลืองและ
สูญเสียก าลงัคน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้จะเป็นผลดีหรือผลเสียนั้น ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
องคก์ารท่ีจะจดัการกบัความขดัแยง้ให้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ ไม่ให้มีมากหรือนอ้ยเกินไป เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบัองคก์าร 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้ง 
แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 
จากการพิจารณางานเขียนทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ จะเห็นไดว้า่แนวคิดและ

ความเช่ือถือเก่ียวกบัความขดัแยง้ได้เปล่ียนไป การเขา้ใจการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้จะช่วยท าใหเ้ขา้ใจความขดัแยง้ไดดี้ข้ึน 

สโตนเนอร์ (Stoner) ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างความขดัแยง้ทศันะ
สมยัเดิมกบัทศันะสมยัปัจจุบนัคือ 

                                           
38

 กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2556), 212. 
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1. ทศันะสมยัเดิมเห็นว่า ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ มีสาเหตุมาจาก
ความผิดพลาดของการบริหารทั้งในดา้นการออกแบบ การจดัองคก์าร หรือโดยมีการท าให้เกิดข้ึน 
ความขดัแยง้ท าลายความสามคัคีในองคก์าร และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานให้เกิดผลดี หนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารคือการขจดัความขดัแยง้ การปฏิบติังานในองคก์ารจะเกิดผลดีจะตอ้งขจดัความขดัแยง้
ออกไปใหห้มด 

2. ทศันะปัจจุบนั มีความเห็นวา่ ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เกิดจาก
หลายสาเหตุทั้งในดา้นโครงสร้างขององคก์าร ความแตกต่างในเป้าหมาย ค่านิยม และการรับรู้ของ
บุคคลในดา้นต่างๆ ความขดัแยง้เป็นส่ิงสนบัสนุนในการปฏิบติังานให้เกิดผลดีรวมทั้งเป็นส่ิงท่ีท า
ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบติังานดว้ย หนา้ท่ีของผูบ้ริหารคือการจดัระดบัความขดัแยง้ กระตุน้
หรือยุติความขดัแยง้เพื่อผลการด าเนินการท่ีดีกวา่ การปฏิบติังานจะบงัเกิดผลดียอมจะตอ้งมีความ
ขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ39 

รอบบินส์ (Robbins) ไดแ้บ่งแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในองคก์ารเป็น 3 แนวคิด คือ 
1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (Traditional View)  

แนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1930-1948 แนวคิดน้ีมี
ความเห็นว่า ความขดัแยง้เป็นส่ิงเลวร้าย ท าลาย ขาดเหตุผล ใช้ความรุนแรง ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร จึงควรหลีกเล่ียงหรือก าจดัให้หมดไป ความขดัแยง้เป็นเร่ืองของความผิดพลาดของคนใด
คนหน่ึง ดงันั้นจึงตอ้งหาตวัคนผิดให้ได ้ความขดัแยง้เป็นเร่ืองเสียหาย ดงันั้นจึงตอ้งช่วยกนัปิดบงั 
สาเหตุของความขดัแยง้เป็นผลมาจากการขาดการส่ือสารท่ีดี ขาดความใจกวา้ง ขาดความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ เป็นความผิดพลาดของผูบ้ริหาร ตามแนวคิดน้ี ความขัดแยง้ทุกอย่างเป็นส่ิงเลวร้าย คนท่ี
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้จึงเป็นคนไม่ดี เป็นคนบัน่ทอนองคก์าร 

ความขัดแยง้แบบประเพณีนิยมน้ี เช่ือว่าผู ้บริหารย่อมมีความคิด มีสติปัญญา 
เหนือกวา่บุคคลอ่ืนๆ สามารถรู้ความคิดและความตอ้งการของลูกน้องได ้จึงสามารถป้องกนัหรือ
ขจดัความขดัแยง้ไม่ให้เกิดข้ึนได ้กรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึน จึงถือวา่เป็นความผิดพลาดของการ
บริหาร เองจากความขดัแยง้เป็นตวัท าลายองคก์าร จึงเป็นส่ิงเลว ถา้เกิดข้ึนมาจึงตอ้งช่วยกนัปิดบงั 
วธีิแกปั้ญหาก็คือ การออกกฎระเบียบกระบวนการท่ีเขม้งวด เพื่อท่ีจะท าใหค้วามขดัแยง้หมดไป แต่
ในความเป็นจริงแลว้ความขดัแยง้ก็ยงัคงมีอยู ่

 

                                           
39

 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี, พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 230-231. 
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2. แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral View)  
แนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1949-1975 แนวคิดน้ี

ยอมรับวา่เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบุคคล และองคก์ารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์ารท่ีมี
ความสลับซับซ้อน ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ยอมรับความ
ขดัแยง้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเลวร้ายเสมอไป แต่อาจเป็นศกัยภาพท่ีจะเป็นพลงัทางบวกหรือพลงัท่ีส่งเสริม
การปฏิบติังานของกลุ่ม ดงันั้นเราจึงตอ้งยอมรับว่าในองค์การตอ้งมีความขดัแยง้ ไม่สามารถจะ
ก าจดัให้หมดไปได ้ยิง่ไปกวา่นั้นบางคร้ังความขดัแยง้ยงัเป็นประโยชน์และส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของกลุ่มอีกดว้ย  

แนวคิดน้ีเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ            
ในองคก์ารความขดัแยง้บางคร้ังเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร เพราะท าให้มองเห็นปัญหาต่างๆ ดงันั้น
ผูบ้ริหารจึงควรคิดหาวธีิแกไ้ขความขดัแยง้แทนท่ีจะขจดัหรือปฏิเสธ วา่ไม่มีความขดัแยง้ 

3. แนวนกัปฏิสัมพนัธ์ (Interactionist View) 
แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดปัจจุบนัท่ีมองความขดัแยง้ในแง่ดีและสร้างสรรค ์คลา้ยๆกบั

แนวพฤติกรรมศาสตร์ ดังท่ีกล่าวมาแล้วเสนอว่า ความขดัแยง้ นอกจากจะเป็นพลังทางบวกท่ี
ส่งเสริมการท างานของกลุ่มแลว้ ความขดัแยง้บางอยา่งยงัจ าเป็นตอ้งมี เพื่อท่ีจะช่วยให้กลุ่มท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การท่ีปราศจากความขดัแยง้จะอยู่กบัท่ี เฉ่ือยชา ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ดงันั้นความขดัแยง้จ ามีความจ าเป็น แต่ความขดัแยง้จะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ จึงจะช่วยให้คน
มีความต่ืนตวั กระตือรือร้น ประเมินตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค ์

ตามแนวความคิดน้ีเช่ือว่าความขดัแยง้ไม่ใช่ไม่ดีทั้ งหมด หรือเลวทั้งหมด ความ
ขดัแยง้จะดีหรือเลวข้ึนอยู่กบัแบบของความขดัแยง้ จ  าเป็นตอ้งแยกความขดัแยง้ท่ีเป็นประโยชน์
ออกจากความขัดแยง้ท่ีไม่เป็นประโยชน์ ความขัดแยง้ท่ีสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มจะช่วย
พฒันาการท างานของบุคคล ถือเป็นความขดัแยง้ท่ีมีประโยชน์และก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อ
องคก์าร ความขดัแยง้ท่ีไปลด สกดักั้น หรือขดัขวางการท างานของกลุ่ม เป็นความขดัแยง้ท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ ท าลายประสิทธิภาพขององค์การ อย่างไรก็ตาม ความขดัแยง้ท่ีเป็นประโยชน์กบักลุ่ม
หน่ึงอาจไม่เป็นประโยชน์กบัอีกกลุ่มหน่ึง ความขดัแยง้จะเป็นประโยชน์กบักลุ่มหรือไม่ ข้ึนอยูก่บั
วา่ความขดัแยง้นั้นช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมายหรือไม่40 

                                           
40

 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior Concepts Controversies and 

Application, 2nded. (Englewood Cliffs, New Jersey: prentice-Hall Inc., 1983), 337-338, อา้งถึงใน 

กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2556), 204-205. 
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อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ไว ้3 แนวคิดดงัน้ี 
1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (The traditional view) เป็นมุมมองยุคเร่ิมแรกท่ีเช่ือว่า  บรรดา

ความขดัแยง้ทั้งหลายลว้นเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย ความขดัแยง้ถูกมองในแง่ลบ และมกัจะให้ความหมาย
เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัค าวา่ ความรุนแรง (Violence)  หรือค าวา่ การท าลาย (Destruction) หรือค า
วา่ ความไร้เหตุผล (Irrationality) ซ่ึงแฝงความหมายท่ีไม่ดี จากนิยามเช่นน้ี ความขดัแยง้จึงเป็นเร่ือง
ท่ีเสียหายมีอนัตรายและควรหลีกเล่ียง เป็นแนวคิดเกิดข้ึนช่วงระหว่าง ค.ศ.1930 – 1940 ทศันะ
ความขดัแยง้ตามแนวคิดดั้งเดิมจึงสอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีในอดีตเก่ียวกบัพฤติกรรมกลุ่ม โดยมอง
ความขดัแยง้ว่ามีสาเหตุมาจากการส่ือความหมายท่ีไม่ดีหรือเกิดจากการท่ีสมาชิกไม่ไวว้างใจและ
ไม่ยอมเปิดเผยซ่ึงกันและกัน  รวมถึงความล้มเหลวของผูบ้ริหารท่ีขาดการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการและแรงจูงใจของผูใ้ตบ้งัคบับัญชาของตนไดอ้ย่างเหมาะสม จากการมองว่าความขดัแยง้
ทั้งหลายเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย  เป็นการมองพฤติกรรมของผูท่ี้สร้างความขดัแยง้อยา่งผวิเผินเกินไป และ
เม่ือเช่ือว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงควรหลีกเล่ียง จึงเพียงแต่ให้ความสนใจหาสาเหตุของความขดัแยง้
แลว้ลงมือแกไ้ขเพื่อใหก้ารท างานของกลุ่มและขององคก์ารกลบัคืนสู่ภาวะเดิม 

2. แนวคิดเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ (The human relations) มุมมองเชิงมนุษยสัมพนัธ์เช่ือว่า
ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติไดใ้นทุกกลุ่มหรือทุกองคก์าร  และเน่ืองจากความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้แนวคิดเชิงมนุษยสัมพนัธ์จึงให้การสนบัสนุนและยอมรับเร่ือง
ความขดัแยง้ ให้เหตุผลสนับสนุนการตอ้งมีความขดัแยง้อยู่ การไม่สามารถขจดัความขดัแยง้ให้
หมดไป และนับคร้ังไม่ถ้วนท่ีความขดัแยง้กลับส่งเสริมการท างานของกลุ่ม แนวคิดเชิงมนุษย
สัมพนัธ์มีความนิยมมากช่วงระหวา่งทศวรรษ 1940 - กลางทศวรรษ 1970 

3. แนวคิดแบบนักปฏิสัมพนัธ์ (The interactionist view) ในขณะท่ีมุมมองเชิงมนุษย
สัมพนัธ์ให้การยอมรับเร่ืองความขดัแยง้นั้นแนวคิดแบบนกัปฏิสัมพนัธ์กลบักระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิด
ความขดัแยง้ข้ึน ดว้ยเหตุผลวา่เม่ือไรก็ตามท่ีกลุ่มหรือองคก์ารเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อยูก่นัอยา่ง
สงบสุข คิดหรือท าส่ิงใดมกัไปในทางเดียวกนัแลว้ เม่ือนั้นคือภาวการณ์เร่ิมตกต ่า เส่ือมถอยของ
องค์การท่ีเกิดจากการอยู่คงท่ีนาน ๆ ขาดการปรับตวัจึงไม่อาจตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ
นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไดอี้กต่อไป ดงันั้นแนวคิดของนกัปฏิสัมพนัธ์ท่ีส าคญัก็คือ  
ท าการกระตุน้และเสนอแนะผูน้ ากลุ่มใหท้  าการคงความขดัแยง้ไวใ้น 
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องค์การ ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีกลุ่มยงัสามารถท างานร่วมกนัได ้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองและ
เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ข้ึน41 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีกล่าวไปขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่ามีอยู่ด้วยกนั 2 
แนวคิดคือ กลุ่มแนวคิดดั้งเดิม ท่ีมองวา่ความขดัแยง้เป็นปัญหา เป็นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีองคก์ารควรก าจดัให้
หมดไป เป็นผลมาจากความผดิพลาดของการบริหาร หากเกิดความขดัแยง้ข้ึนจึงควรหลีกเล่ียงหรือ
ปิดบงัไว ้และกลุ่มแนวคิดใหม่ ท่ีมองวา่ ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดใ้นองคก์าร เป็นส่วน
หน่ึงในองคก์าร ซ่ึงองคก์ารท่ีดีท่ีสุดยอ่มมีความขดัแยง้ในระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุน้ให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และขบัเคล่ือนองคก์าร 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้ง 
เคนเนธ โธมสั (Kenneth Thoman) ไดจ้  าแนกพฤติกรรมซ่ึงมีความครอบคลุมและไดรั้บการยอมรับ
อยา่งแพร่หลาย โดยเสนอแนะวา่เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้จะมีพฤติกรรมสองแบบแสดง
ออกมาคือพฤติกรรมร่วมมือ กบัพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 แบบของพฤติกรรมท่ีอาจแสดงออกเม่ือมีความขดัแยง้ตามแนวคิดของ เคนเนธ โธมสั 
ท่ี ม า : Kenneth W. Thomas, “Conflict and Conflict Management,” in Handbook of Industrial 
and Organizational Psychology, ed. Marvin D. Dunnette (Chicago: Rand McNally, 1976), 889-935, 
อา้งถึงใน พรนพ พุกกะพนัธ์, การบริหารความขัดแย้ง, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ว. เพช็ชรสกุล, 
2550), 240. 
  

                                           
41

 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 23-24. 



29 

 

จากแผนภูมิท่ี 3 อธิบายไดด้งัน้ี 
1. พฤติกรรมร่วมมือ (Co-operativeness) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพื่อให้ผูอ่ื้นมี

ความพึงพอใจ 
2. พฤติกรรมมุ่งเอาชนะ (Assertiveness) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพื่อให้ตนเองมี

ความพอใจในพฤติกรรมในแต่ละแบบขา้งตน้ มี 3 ระดบัคือ ต ่า ปานกลาง และสูง เคนเนธ โธมสั 
ไดจ้  าแนกพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้อาศยักรอบแนวคิดตามทฤษฎี
สองมิติ มิติแรกคือการเอาใจผูอ่ื้นซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมร่วมมือ มิติท่ีสองคือ การเอาใจตนเอง
ซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ โดยอาศยักรอบแนวคิดสองมิติ และพฤติกรรมสามระดบัท่ี
แสดงออก โธมสั จ าแนกพฤติกรรมของบุคคลเม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบดงัน้ี 

1. การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่า เป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเป็น
ประการส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น พฤติกรรมท่ีแสดงออก มุ่งท่ี
การแพช้นะโดยอาศยั อ านาจ ต าแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือ
แมแ้ต่การอา้งระเบียบ เพียงเพื่อจะใหต้นไดป้ระโยชน์ และไดช้ยัชนะในท่ีสุด เขา้ท านองท่ีวา่ ถา้ไม่
รบก็ไม่ชนะ 

2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูงด้วย เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะ และขณะเดียวกันก็ให้ความ
ร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะใหเ้กิดความพอใจ
ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน การร่วมมือ เป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบั การหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ลกัษณะน้ีเป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาท่ีมุ่งจะให้เกิดการชนะ – ชนะทั้งสองฝ่าย เขา
ท านองท่ีวา่ สองหวัดีกวา่หวัเดียว 

3. การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะ และ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลาง เป็นจุดยืนระหวา่งกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติ
การเอาใจผูอ่ื้น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองท่ีมุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง เป็นลกัษณะท่ี
หากจะไดบ้า้ง ก็ควรจะยอมเสียบา้ง หรือในลกัษณะท่ีมาพบกนัคร่ึงทาง พฤติกรรมประนีประน้อม
นั้น ทั้ งสองฝ่ายมีความพอใจมากกว่าพฤติกรรมหลีกเล่ียง แต่ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจน้อยกว่า
พฤติกรรมร่วมมือ พฤติกรรมการประนีประนอมสะทอ้นให้เห็นถึงความขดัแยง้แบบ zero – sum 
conflict ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ โดยมีความเช่ือวา่ผลของความขดัแยง้จะมีค่าออกมาคงท่ี เม่ือฝ่ายหน่ึงได้
อีกฝ่ายหน่ึงเสีย การประนีประนอมเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก เม่ือเผชิญกบัความ
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ขดัแยง้โดยท่ีตอ้งการจะพยายามรักษาหนา้ของทั้งสองฝ่าย หรือความขดัแยง้นั้นเกิดจากการแข่งขนั
เพื่อจะไดท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั การประนีประนอมเป็นลกัษณะของการพบกนัคร่ึงทาง 

4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่าและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่าด้วย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจ
ความตอ้งการของตนเองและความสนใจของผูอ่ื้น แสดงอาการหลีกเล่ียงปัญหา เฉ่ือยชาและไม่
สนใจความ ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พยายามท าตวัอยู่เหนือความขดัแยง้ โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลง
เม่ือเวลาผ่านเลยไป โดยมีปัจจยัต่าง ๆ เขามาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ ขอ้เสียของพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียงก็คือความขดัแยง้บางอยา่งอาจรุนแรงข้ึนจนกระทั้งไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะแกไ้ขได ้แต่ถา้หาก
สถานการณ์ความขดัแยง้ไม่รุนแรงและไม่อยูใ่นเวลาวิกฤต การแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงต่อความ
ขดัแยง้ ก็อาจมีประโยชน์บา้ง พฤติกรรมการหลีกเล่ียงมีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัการเฉยไวแ้ลว้จะดีเอง 

5. การยอมให้ (Accommodation) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่าและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจผูอ่ื้นเป็นผูเ้สียสละ ปล่อยให้
ผูอ่ื้นด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม การยอมให้ เป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนั
ขา้มกบัการเอาชนะ ผูท่ี้แสดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะเป็นผูเ้สียสละแล้วยงัเป็นผูท่ี้ไม่
ตอ้งการให้เกิดการบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความขดัแยง้เกิดจากการแข่งขนัเพื่อท่ีจะได้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัแลว้ หัวหน้าท่ีแสดงพฤติกรรมยอมให้นั้น ลูกน้องมกัจะไม่ชอบ และมี
ความขุ่นเคืองเพราะไม่มีทรัพยากรมากพอท่ีจะปฏิบติังานให้ไดดี้ พฤติกรรมการยอมให้คลายกบั
ภาษิตท่ีวา่ เอาไมตรีชนะศตัรูหรือแพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร42 

ราฮิม (Rahim) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัเวสเทิร์นเคนทคัก้ี (Western Kentucky 
University) สหรัฐอเมริกาได้เสนอแบบของการจดัการับความขดัแยง้ ซ่ึงตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด
ของทฤษฎีสองมิติ คือ มิติมุ่งตนเอง (Concern for self) และมิติมุ่งผูอ่ื้น (Concern for others) ผลรวม
ของสองมิติดงักล่าวท าใหเ้กิดแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้เกิดข้ึน 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การผสมผสาน (Integrating) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูงและผูอ่ื้นในระดบัสูง 
เช่นกนั เป็นแบบท่ีจ าเป็นตอ้งมีความเปิดเผย การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัและการตรวจสอบ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเพื่อท่ีจะบรรลุถึงวิธีแก้ปัญหาท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับเป็นแบบท่ีตอ้งใช้
วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) และเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอ่ืน ๆ ในการ

                                           
42

 Kenneth W. Thomas, “Conflict and Conflict Management,” in Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology, ed. Marvin D. Dunnette (Chicago: Rand McNally, 

1976), 889-935, 
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ผสมผสานความแตกต่างเขา้ดว้ยกนั หากความขดัแยง้เป็นเร่ืองซับซ้อน การแกปั้ญหาแบบน้ี ย่อม
สามารถน าเอาทกัษะและขอ้มูลจากคู่ขดัแยง้มาก าหนดวธีิการในการแกปั้ญหา การจดัการกบัความ
ขดัแยง้แบบน้ีเหมาะกบัการแก้ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วิธีการและการวางแผน
ระยะยาว เป็นตน้ 

2. การยอมตาม (Obliging) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดับต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดับสูง 
เป็นแบบท่ีพยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกนัลงและเนน้ส่ิงท่ีมีความเห็นพอ้งกนัเพื่อท่ีจะท าให้
ผูอ่ื้นพอใจ บุคคลท่ีแก้ปัญหาความขดัแยง้แบบยอมตามจะไม่เน้นความสนใจของตนเอง ทั้งน้ี
เพื่อท่ีจะท าความพอใจให้กบัผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้แบบท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเห็นวา่
ฝ่ายหน่ึงอาจจะผิด และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่ายหน่ึง อาจเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการ ท่ีฝ่าย
หน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึงโดยหวงัว่าจะไดรั้บอะไรเป็นการแลกเปล่ียนหรือตอบแทน
จากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง 

3. การเอาชนะ (Dominating) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูง แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่า 
เป็นแบบของการแกปั้ญหาแบบแพ ้– ชนะ โดยใช้อ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยับุคคลท่ีแกปั้ญหา
ความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใชทุ้กวธีิท่ีจะท าใหต้นเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความตอ้งการหรือ
ความคาดหวงัของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะกบัความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ือง
ส าคญัหรือตอ้งรีบตดัสินใจอยา่งรีบด่วน หรือตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆไม่ค่อยเห็นดว้ย เช่น การ
ลดงบประมาณ เป็นตน้ เป็นแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามค าสั่งหรือนโยบายของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่าและมุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่า
ดว้ย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอนตวั การถอยหนี การปัดสวะให้พน้ หรือการเล่ียงปัญหา บุคคล
ท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงจะไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะส าหรับความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั หรือเป็น
เร่ืองเล็กนอ้ย หรือคาดวา่จะเกิดผลไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา  

5. การประนีประนอม (Compromising) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัปานกลางและมุ่ง
คนอ่ืนในระดบัปานกลางดว้ย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยื่นหมูยื่นแมว หรือแบบ give – and – take 
ซ่ึงทั้ งสองฝ่ายจะต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อท่ีจะตกลงกันได้ เป็นแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ใน
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สถานการณ์ท่ีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายท่ีไปด้วยกนัไม่ได้ มีเป้าหมายคนละอย่างกนัหรือแต่ละฝ่ายมี
อ านาจพอ ๆ กนั43 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์กล่าววา่ กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการลดความขดัแยง้มี 9 แนวทางคือ  
1. การแยกจากกนัทางกายภาพ (Physical Separation) เป็นทางเลือกท่ีเร็วท่ีสุดและง่าย

ท่ีสุดในการลดความขดัแยง้ การแยกจากกันทางกายภาพจะใช้เม่ือกลุ่มไม่ท างานร่วมกับผูอ่ื้น
หรือไม่ตอ้งการแสดงออกท่ีสูงกวา่ และจะไม่ส่งเสริมให้สมาชิกเปล่ียนแปลงทศันคติ เพราะตอ้งใช้
เวลามากในการท าและใหค้วามช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหา 

2. การใชก้ฎเกณฑ์และขอ้บงัคบั (Use for the Rules and Regulations) ผูบ้ริหารอาจจะ
ออกหรือใชก้ฎ ค าสั่ง และกระบวนการในการแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ แต่วิธีน้ีจะถูกมองวา่เป็น
การเขา้ใกลร้ะบบเผด็จการ เพราะผูบ้ริหารจะก าหนดและมอบทางเลือกของกลุ่ม 

3. จ ากดัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (Limit Intergroup Interaction) ผูบ้ริหารอาจจะ
ควบคุมความถ่ีและระดบัของการมีปฏิกิริยาต่อกนัระหวา่งกลุ่ม โดยก าหนดขอบเขตของปฏิกิริยา
ระหวา่งกลุ่มท่ีเก่ียวพนักบัเป้าหมายท่ีกลุ่มยอมรับ ซ่ึงจะท าใหมี้การร่วมมือกนัง่ายข้ึน 

4. การใช้ผูป้ระสานงาน (Use of Integrators) เราอาจจะใช้ผูป้ระสานงานเป็นผูแ้นะ
ขอบเขตระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน โดยผูป้ระสานงานจะตอ้งมีความรู้ และตอ้งสังเกตคู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายวา่ประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหรือไม่  

5. การเผชิญหน้าและการเจรจาต่อรอง (Confrontation and Negotiation) บุคคลหรือ
กลุ่มท่ีแข่งขนักนัจะเผชิญหนา้กนั เพื่อถกเถียงหรือพูดคุยถึงปัญหาท่ีตนไม่เห็นดว้ย โดยคาดหวงัวา่
จะเป็นการเปิดประตูสู่การเจรจาต่อรอง เพื่อหาทางออกท่ีต่างยอมรับไดท้ั้งสองฝ่าย 

6. การใชบุ้คคลท่ีสาม (Third Party) การน าบุคคลท่ีสามท่ีมีความเขา้ใจพฤติกรรมของ
มนุษยแ์ละมีความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีปรึกษาภายนอก โดยบุคคลท่ีสามอาจจะไม่
สามารถให้ค  าแนะน าแก่ทั้งสองฝ่ายไดท้ั้งหมด แต่สามารถพูดถึงปัญหาไดต้รงมากกวา่ เพราะไม่ใช่
สมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

7. การหมุนเวียนสมาชิก (Rotation of Member) เป็นเทคนิคในระยะยาวท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหว่างสมาชิกและระหว่างกลุ่ม โดยเราอาจจะท าการหมุนเวียน
สมาชิกจากกุ่มหน่ึงสู่อีกกลุ่มหน่ึง ท าให้บุคคลท่ีเขา้มารับรู้ถึงกรอบอุปนิสัย ค่านิยม และทศันคติ
ของสมาชิกกลุ่มอ่ืน 
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8. การก าหนดงานและเป้าหมายหลกั (Identification of Independent Tasks and Super 
Ordinate Goals) เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเป็นขั้นตอนและล าดบัขั้นตามความส าคญั ซ่ึงจะ
ช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยา่งเหมาะสม 

9. การฝึกอบรมระหว่างกลุ่ม (Intergroup Training) การท างานเป็นกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มเป็นเร่ืองท่ีฝึกฝนกนัได ้โดยการฝึกอบรมจะเป็นพื้นฐานระยะยาวท่ีจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์
ของกลุ่มในการท างานร่วมกนั ซ่ึงโครงสร้างการท างานและโปรแกรมฝึกท่ีมีประสิทธิภาพจะ
สามารถช่วยใหค้วามพอใจในทศันคติและเหตุผลของกลุ่มพฒันาไปอยา่งมัน่คงมากกวา่44 

นุตประวีณ์ เบาเน้ิด สรุปไวว้่า การบริหารความขดัแยง้ไม่ไดห้มายถึงการจ ากดัความ
ขดัแยง้ให้หมดไปหรือหมายถึงเฉพาะการลดความขดัแยง้ แต่เป็นการรักษาระดบัความขดัแยง้ไวใ้ห้
อยู่ในระดบัท่ีมีประโยชนแก่องค์การ และช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้จะเป็นการก าหนดแนวทางและเหตุผลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จะตอ้ง
เร่ิมจากการท าความเขา้ใจถึงสาเหตุและขั้นตอนท่ีความขดัแยง้ไดก่้อตวัข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง 
การบริหารความขดัแยง้ คือการแสดงออกของผูบ้ริหารในการจดัการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อใหร้ะดบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสม45 

อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี ไดก้ล่าวถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์การไว ้  
4 วธีิดงัน้ี   

1. แบบดึงดัน  ประกอบด้วยวิธีการแข่งขัน  (Competition) และวิธีการหลีกล่ียง 
(Avoiding) 

1.1 วิธีการแข่งขัน (Competition) เป็นวิธีท่ีทั้ งสองฝ่ายแข่งขันในสถานการณ์ท่ี
ตอ้งการความเด็ดขาด มีฝ่ายแพแ้ละชนะ 

1.2 วธีิการหลีกล่ียง (Avoiding) เป็นวิธีท่ีไดผ้ลเม่ือไม่สามารถหาวิธีการท าให้ผูอ่ื้น
พึงพอใจ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็ยงัคงมีอยู ่และด าเนินต่อไปในอนาคต 

2. แบบร่วมมือ ประกอบด้วยวิธีการประสานประโยชน์ (Collaborating) และวิธีการ                
โอนอ่อน (Accommodating) 

                                           
44 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), 208-209. 
45 นุตประวีณ์ เบาเน้ิด, “การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 42. 
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2.1 การให้ความร่วมมือประสานประโยชน์ (Collaborating) เน้นวิธีการแกปั้ญหา
โดยมีเป้าหมายท าใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุดส าหรับสองกลุ่ม 

2.2 การยินยอมโอนอ่อน (Accommodating) เป็นวิธีการแกค้วามขดัแยง้โดยตั้งใจท่ี
จะร่วมมือท าใหผู้อ่ื้นพึงพอใจ  

3. การประนีประนอม (Compromising) เป็นวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นพื้นฐาน
ของการร่วมมือกนัและพบกนัคร่ึงทาง วธีิน้ีจะมีประสิทธิผลเม่ือทั้งสองกลุ่มมีอ านาจเท่าเทียมกนั 

4. การใชอ้ านาจท่ีเหนือกวา่ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน (Authoritative) เช่น 
การใชอ้  านาจของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ าในองคก์ารในการจดัการกบัความขดัแยง้ 

แมว้า่ไม่สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร แต่ก็มีวธีิต่างๆในการแกไ้ข
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทั้งการให้ความร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง และการอ านวย
ความสะดวก การน าเอาวธีิต่างๆมาใชข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมกบัสภาพความขดัแยง้ในองคก์าร46 

อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง กล่าววา่ผูบ้ริหารควรมีหลกัในการบริหารท่ีจะขจดัความขดัแยง้ให้
เกิดข้ึนในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีขั้นตอนพิจารณาค าว่า “CONFLICT” ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารโดยตรงดงัน้ี 

C = Control โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-control) 
โดยเฉพาะอารมณ์ของผูบ้ริหารเอง ท่ีควรหลีกเล่ียงการใชค้  าพูดท่ีรุนแรง ซ่ึงท าให้เกิดความเจ็บปวด
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

O = Optimist/Openness ผูบ้ริหารต้องมองโลกในแง่ดีและเปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา ซ่ึงจะช่วยให้เขาลดความวิตกกงัวลและความเครียดท่ีเกิดจากความ                          
ไม่เท่าเทียมกนั 

N = Negotiation การเจรจาต่อรอง ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของการแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้ โดยผูบ้ริหารควรยดึหลกั Win - Win Approach ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

F = Fairness เป็นความยุติธรรมของผูบ้ริหาร ท่ีมีความส าคญัยิ่งในการบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงตอ้งยึดหลกัความเสมอภาคและความยุติธรรมให้เกิดข้ึน โดยท่ีผูบ้ริหารเองจะตอ้งเป็น
แบบอยา่งใหก้บัผูอ่ื้นตอ้งท าตาม 

                                           
46 อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี, พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 242-244. 
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L = Love เป็นผูท่ี้มีความรัก ความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ความรักถือวา่เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในการด ารงชีวติของมนุษย ์เพราะจะท าให้สามารถมอบส่ิงท่ีดีๆ 
ใหก้บัผูอ่ื้น 

I = Individual/Identity เข้าใจและตระหนัก ถึ งความแตก ต่างระหว่างบุ คคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาต่อรองท่ีแต่ละฝ่ายต่างก็มีความแตกต่างกนั โดยจะตอ้งเคารพใน
ความแตกต่างและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

C = Communication เรียนรู้การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัไม่ให้ความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนและหาแนวทางในการแกปั้ญหา หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัอาจมีการ
ใช้คนกลาง (Third party) หรือผู ้ไกล่ เก ล่ีย (Mediator) เพื่ อช่วยในการส่ือสาร ซ่ึ งข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ของความขดัแยง้นั้นๆ  

T = Togetherness ผูบ้ริหารจะต้องพยายามเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่า ไม่สามารถ
ท างานคนเดียวได ้ซ่ึงตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วมใจในการท างานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน จึงตอ้ง
ใหค้วามส าคญั ใหเ้กียรติและเคารพในคุณค่าของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะท าให้สามารถครอง
ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และไดรั้บความร่วมมือในการท างานอยา่งย ัง่ยนื47 

จาการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้พอสรุปไดว้า่ การบริหารความขดัแยง้มีอยู่
ดว้ยกนัหลายวิธีการดว้ยกนั ซ่ึงไม่อาจกล่าวไดว้่าการบริหารความขดัแยง้แบบใดดีท่ีสุด ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ หรือการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม และแต่ละแนวคิดขา้งตน้มี
ความสอดคลอ้งกบัการบริหารความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) ดงัน้ี 1. การผสมผสาน 
(integrating) 2. การยอมตาม (obliging) 3. การเอาชนะ (dominating) 4. การหลีกเล่ียง (avoiding) 
และ 5. การประนีประนอม(compromising) 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
47

 อจัฉรา ล้ิมวงษท์อง, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบุ์ค๊ส์ 

ทู ย,ู 2557), 106-108. 
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โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) 
ปรัชญาของโรงเรียน 
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ

ทางวิชาการคู่กบั จริยธรรม  อนัเป็นรากฐานส าคญัในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน อยา่งมีศกัยภาพ
แห่งความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติโดยสมบูรณ์ในอนาคต 
 

ค าขวญัของโรงเรียน 
เรียนเด่น  เล่นดี  มีวนิยัและคุณธรรม 
 
วสัิยทศัน์ 
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เนน้หลกัเบญจศีล 

เบญจธรรม เป็นผูน้ าทางวิชาการ บริหารจดัการโดยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผูเ้รียนมีลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของสังคม บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถตามศกัยภาพ 
 

ภารกจิของสถานศึกษา 
1. จดัการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ และลักษณะเฉพาะของโรงเรียน                               

วดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
2. พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะทุกวนั มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลกัเบญจศีล เบญจธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง

มีความเป็นประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
4. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาในการ
ส่ือสาร 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศกัยภาพ
ของตน 

6. ส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการ
บริหารงานการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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8. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

9. พฒันาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน 

10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

11. ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี การมีส่วนร่วม ระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน ศิษยเ์ก่าและชุมชน 
 

เป้าหมาย / มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน พฒันาตามการเปล่ียนแปลง

และความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติ 
2. ผูเ้รียนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะทุกวนั มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลกัเบญจศีล เบญจธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
3. ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองมีความ

เป็นประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
4. ผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  มีทกัษะ

ในการคิด วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ การใชเ้ทคโนโลย ีและใชภ้าษาในการส่ือสาร 
5. ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศกัยภาพของตน 
ด้านบุคลากร 
6. บุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการบริหารและ

การจดัการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการรู้มีคุณภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 
9. โรงเรียนมีทรัพยากรดา้นการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน 
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ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
10. โรงเรียนมีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
11. โรงเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีและมีส่วนร่วม ระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน ศิษยเ์ก่าและชุมชน 

 
นโยบายการปฏิบัติงานโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) 
1. เกณฑ์เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบัในเขตบริการให้เขา้เรียนจนจบหลกัสูตร 

โดยการจดัท าส ามะโนนกัเรียน ประชาสัมพนัธ์ จดับริการและช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลนอยา่งทัว่ถึง 
2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนการศึกษาภาค

บงัคบัโดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม 
3. ส่งเสริมเด็กพิเศษและดอ้ยโอกาสใหไ้ดเ้รียนร่วมกบัเด็กปกติตามศกัยภาพ และความ             

สมคัรใจ 
4. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึน โดยส่งเสริมบุคลากรให้จดั

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู ้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการผลิต / ใช้ส่ือการสอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการจดัแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน วดัและประเมินผล
ตามสภาพท่ีแทจ้ริง 

5. ส่งเสริมใหมี้การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียน อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
6. พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้หลากหลายมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
7. จดัสอนวิชาธรรมศึกษาไวใ้นหลกัสูตร ชั้น ป.6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม เขา้ใจในหลกัธรรมและปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้ 
8. มุ่งเนน้การเรียนการสอนวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และ

คอมพิวเตอร์ 
9. จดัเรียนกวดวิชาในวนัเสาร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
10. จดัเรียนสอนพิเศษตอนเยน็ทุกวนั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – ป.6 
11. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและความตอ้งการ

ของชุมชน ใหค้รบทุกชั้น และมีมาตรฐาน 
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12. จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินและบูรณาการเขา้กบัวิชาต่างๆ จดัเป็นกิจกรรมการสอนให้
นกัเรียน 

13. พฒันาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน มีเจตคติ และขวญัก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน 

14. เสริมสร้างใหน้กัเรียนมีวินยัและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดหมายของหลกัสูตร
โดยส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งหลากหลาย จริงจงั และต่อเน่ือง 

15. พฒันาอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม เหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

16. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และน าทรัพยากรในชุมชนมาใชจ้ดั
การศึกษาของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพนัธ์ การประชุมสัมมนา การใชภู้มิปัญญา
และแหล่งความรู้ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

17. ระดมทุนและทรัพยากรจากทุกแหล่ง เพื่อน ามาใชพ้ฒันาการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
18. พฒันาการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
19. สนบัสนุนและด าเนินงานตามนโยบายการศึกษาของทางราชการและหน่วยงานตน้สังกดั48 

 
ขอบข่ายและภารกจิ การบริหารและจัดการสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2. การวางแผนงานวชิาการ 
3. การจดัการเรียนการสอน 
4. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวดัผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 

                                           
48

 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร), “แผนปฏิบติัราชการประจ าปี                    

ปีการศึกษา 2558” (ม.ป.ท.), 18-21. 
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10. การแนะแนว 
11. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานศึกษาและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการ 
16. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
1. การจดัท าแผนงบประมาณ 
2. การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
3. การจดัท าแผนงบประมาณ 
4. การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. งานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การเบิกเงินจากคลงั 
12. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและจ่ายเงิน 
13. การน าเงินส่งคลงั 
14. การจดัท าบญัชีการเงิน 
15. การจดัท ารายการทางการเงินและงบการเงิน 
16. การจดัท าและจดัหาแบบบญัชี ทะเบียน และรายงาน 
17. การวางแผนพสัดุ 
18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง 
19. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
20. การจดัหาพสัดุ 



41 

 

21. การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
22. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอตัราก าลงั 
2. การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
8. การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
10. การรายงานผลการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจดัระบบการจดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมประเมินวทิยฐานะขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
18. การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
19. การสนบัสนุนและส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
20. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
1. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
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7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
10. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
11. การรับนกัเรียน 
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้งยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทศันศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
19. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบติังาน 
21. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับปรุงเปล่ียนพฤติกรรมการลงโทษนกัเรียน49 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)    
ครูประจ าการ (ชาย, หญิง) 95 คน 
ครูจา้งสอน 14 คน 
ครูต่างประเทศ 3 คน 
ครูธุรการ 2 คน 
ครูพี่เล้ียง 14 คน 
ครูอนุบาล3ขวบ 10 คน 
รวมบุคลากรทั้งส้ิน  138 คน 

 
 

                                           
49

 เร่ืองเดียวกนั, 22-23. 
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ข้อมูลนักเรียนและการจัดช้ันเรียนปีการศึกษา  2558  
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์                            

วดัพระปฐมเจดีย ์เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 61หอ้งเรียน 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลนกัเรียนและการจดัชั้นเรียนปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 

 

ระดบัช้ันเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 3 ขวบ 67 79 146 5 
อนุบาล 1 155 135 290 7 
อนุบาล 2 164 124 288 7 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 194 197 391 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 188 191 379 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 196 198 394 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 178 214 392 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 172 196 368 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 181 157 388 7 

รวม 1,495 1,491 2,986 61 

 
ท่ีมา : โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร), “แผนปฏิบติัราชการประจ าปี ปีการศึกษา 
2558” (ม.ป.ท.), 55-61. 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวจัิยในประเทศ  
นริศร กรุงกาญจนา ไดศึ้กษา การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการท างาน

เป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 พบวา่ 1) การบริหาร
ความขดัแยง้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ด้าน
สัมพนัธภาพ การเผชิญหนา้อยูใ่นระดบัมาก ส่วนการถอนตวั การประนีประนอม และการใชอ้ านาจ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) การท างานเป็นทีมของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี                    
การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือในการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์การ
พฒันาตนเอง การเปิดเผยและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา การปฏิบติังานและการตดัสินใจ การ
ติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งทีม ส่วนการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3) การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการเผชิญหนา้และการประนีประนอม
ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูโดยภาพรวม โดยท่ีการประนีประนอมส่งผลผกผนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0550 

สุภทัรา นุชสาย ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการจดัการความ
ขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก                  
การจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0551 

                                           
50 นริศร กรุงกาญจนา, “การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการท างานเป็น

ทีมของครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2549), ง. 
51

 สุภทัรา นุชสาย, “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการจดัการความขดัแยง้

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), ง. 
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รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ ไดศึ้กษา การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดบั
มาก คือ การประนีประนอม การผสมผสาน และการยอมตาม ตามล าดบั ระดบัปานกลาง คือ การ
เอาชนะ และระดบัน้อย คือ การหลีกเล่ียง และการจดัการความขดัแยง้ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกใช้
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ การประนีประนอม การผสมผสาน การยอมตาม การเอาชนะ และการ
หลีกเล่ียง แนวทางการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจดัการความขดัแยง้ท่ีชัดเจน ศึกษา
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุใช้เหตุผล การสร้าง
ความเช่ือมัน่ และความศรัทธาของผูบ้ริหารโรงเรียน การใช้ประสบการณ์ในการท างาน มีการ
กระจายอ านาจ การตดัสินใจ และมีการประสานความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน52 

มทันา กองเงิน ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า 
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัมาก การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัมาก ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0153 

วชัรินทร์ เหลืองนวล ได้ศึกษา การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ขวญัในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 พบวา่ 
การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2 ใชทุ้กรูปแบบ แต่ละรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมาก
                                           

52
 รัชนีวรรณ, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), ง. 
53

 มนัทนา กองเงิน, “ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), ง. 



46 

 

ไปหาน้อย ดงัน้ี การประนีประนอม การไกล่เกล่ีย การเผชิญหน้า การถอนตวั และการใช้อ านาจ 
ขวญัในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกแบบกบัขวญัในการ
ปฏิบติังานของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 มีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0154 

นุตประวีณ์ เบาเน้ิด ไดศึ้กษา การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
ปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดักรุงเทพมหานครใช้ทุกแบบ โดยท่ี แบบการยอมให้อยู่ในระดบัมาก แบบการร่วมมือ การ
ประนีประนอม และการหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนแบบการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย การ
ปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบการร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง และการยอมให้มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบการเอาชนะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของครู55 

ปณิชา คล่องเชิงสาน ไดศึ้กษา สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ใน
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทั้งในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สมรรถนะของ

                                           
54

 วชัรินทร์ เหลืองนวล, “การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญัใน

การปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2” (วทิยานิพนธ์ 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2555), ง. 
55

 นุตประวณ์ี เบาเน้ิด, “การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), ง. 
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ผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0156 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
ลอร์ดอน (Lordon) ไดศึ้กษาการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโดยการสัมภาษณ์ 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนชอบใชก้ารแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียงมากท่ีสุด57 
เวลท์ อีลเลน (Welt Ellen) ไดท้  าวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียน

ระดบักลาง เปรียบเทียบกบัโรงเรียนระดบัสูง โดยการส ารวจใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนระดบักลาง 
จ านวน 39 คน และจากโรงเรียนระดบัสูงจ านวน 34 พบวา่ 1) ไม่พบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มน้ี 
ทั้งดา้นตวับุคคล และระดบัของโรงเรียนและรูปแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้ ท่ีใช้กนัมาก
คือแบบประนีประนอม และพบวา่ ในโรงเรียนระดบักลางใช้รูปแบบการจดัการความขดัแยง้แบบ
ประนีประนอมมากกว่าโรงเรียนระดับสูง 2) ไม่พบความแตกต่างในพฤติกรรมของครูใหญ่ท่ี
แสดงออกในการใชรู้ปแบบการจดัการความขดัแยง้ 3) พบวา่รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ทั้ง 5
รูปแบบ คือ รูปแบบยอมตาม รูปแบบมุ่งชยัชนะ รูปแบบมุ่งเผชิญกบัความขดัแยง้ รูปแบบหลีกเล่ียง 
และรูปแบบประนีประนอม ครูใหญ่ในโรงเรียนทั้ง 2 ระดบัมีความเขา้ใจและใชรู้ปแบบไม่แตกต่าง
กนั 4) ในโรงเรียนทั้ง 2 ระดบั จะใช้วิธีการศึกษาและเรียนรู้ความแตกต่างและความตอ้งการของ
นกัเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ให้สอดคลอ้งกบัสาเหตุและ
ความตอ้งการ และผูบ้ริหารจะวางแผนการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการความขดัแยง้โดยเรียนรู้จาก
วฒันธรรม และจากขอ้มูลของผูท่ี้มีส่วนร่วม และพบวา่ผูบ้ริหารตอ้งเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ทุก
วนั ซ่ึงเป็นการบงัคบัใหผู้บ้ริหารตอ้งใชย้ทุธวธีิในการจดัการกบัความขดัแยง้58 
                                           

56
 ปณิชา คล่องเชิงสาน, “สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ใน

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2556), ง. 
57

 K. J. Lordon, “A case study Conflict Management in  Superintendent School Board 

Relationship” Dissertation Abstracts Internation 52, 5 (1991): 1569-A-1597-A. 
58

 Ellen S. Welt. Conflict management styles of middle school principals 
compared to comprehensive high school principal, Accesses 4 May 2013, Available from 
http://www.lib.umi.com Abstract from:Proquest file:Dissertation Abstract:AAT9971620. 
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โคเรีย (Correia) ได้ศึกษาเร่ือง ความเข้าใจความขดัแยง้ในทีมงาน กรณีศึกษา ความ
ช่วยเหลือต่างๆทา้งดา้นเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสมบูรณ์ในการจดัการความขดัแยง้ พบว่า 
ความขดัแยง้เบ้ืองตน้เกิดข้ึนจากบุคคล หรือเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์และต่อดว้ยงานเป็นล าดบั
ต่อไป ปรากฏว่าความขดัแยง้ของประเภทของงาน ซ่ึงมีประโยชน์ต่องานกลุ่มอย่างมาก ขอ้มูลท่ี
จดัท าดว้ยตนเอง แสดงถึงองคป์ระกอบในการจดัการความขดัแยง้ท่ีน ามาใช ้แต่การสังเกตโดยตรง
และการวิเคราะห์ทางอีเมล ผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าทีมงานต่างๆ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ท างาน ส่ิงท่ีค้นพบแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีมีบทบาทในการจดัการความขดัแยง้ของทีมงาน 
เทคโนโลยดูีเหมือนจะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการความขดัแยง้ โดยเป็นวถีิทางในการ
ส่ือสารขั้นพื้นฐาน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาส ให้เกิดการกระท าท่ีมีความคิด 
อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีอาจจะเพิ่มความขดัแยง้จากการเขา้ใจผดิ จากการขาดการส่ือสารทางค าพูด
สรุปการวิจยัน้ี เป็นการตีความในการท างานอย่างมืออาชีพ หรือกบัทีมงานภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
เทคโนโลยท่ีีมากมาย59 

ฮูเวอร์ (Hoover) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการจดัการกบัความขดัแยง้ 
ระดบัของความขดัแยง้ และบรรยากาศขององคก์ารในโรงเรียนมธัยมศึกษา ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่
ส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนดีข้ึนคือ สภาพโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศแบบเปิดเผย                
เป็นกนัเอง การแก้ปัญหาความขดัแยง้บนพื้นฐานความเขา้ใจและประนีประนอม ช่วยลดความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งดี60 

จาการศึกษางานวิจยัทั้งในและต่างประเทศพอสรุปไดว้า่ ปัญหาความขดัแยง้เป็นเร่ือง
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดไดใ้นทุกองค์กร แต่ถา้เรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้หรือวีแกไ้ขย่อม
กลายเป็นส่ิงท่ีดี และช่วยกระตุน้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ เกิดเป้าหมายท่ีชดัเจน การเกิดความ

                                           
59

 Correia, Ana Paula, “Understanding conflict in teamwork:Contributions of a 
technology-rich environment to conflict management” (Dissertation Abstract Indiana University, 
January, 2006). 

60 R. David Hoover, “Relationship Among perceptions of Conflict Management 
Behaviors Levels of Conflict and Organization Climate in High School” (Dissertation, The 
Pennsylvania State University, 1990), อา้งถึงใน รัชนีวรรณ, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2554), 52. 
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ขดัแยง้มิไดห้มายความวา่องคก์รนั้นลม้เหลว แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นเคร่ืองเตือนถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในองค์กร ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและมีแนวทางการบริหารความขดัแยง้นั้นให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การบริหารความขดัแยง้มีอยูด่ว้ยกนัหลายวธีิการดว้ยกนั ซ่ึงไม่อาจกล่าวได้
วา่การบริหารความขดัแยง้แบบใดดีท่ีสุด ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ หรือการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีจะ
น าไปใชใ้หเ้หมาะสม 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด พร้อมกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวมาแลว้ จึงอาจกล่าว         

ไดว้า่ ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสองฝ่าย หรือตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไปมีความคิด การรับรู้ 
ท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดความคิดเห็นหรือการกระท าท่ีไม่ลงรอยกัน โดยแนวคิดเก่ียวกับความ
ขดัแยง้สมยัดั้งเดิมมองว่า ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดี จะท าให้องค์การเส่ือมลง แต่แนวคิดสมยัใหม่
มองวา่ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร และไมใ้ช่ส่ิงเลวร้าย ในขณะเดียวกนัความขดัแยง้อาจ
กระตุน้การปฏิบติังานของบุคคลในองค์การไดด้ว้ย ซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็ไดจ้ากหลายสาเหตุ 
เช่น ความไม่เพียงพอของทรัพยากร การรับรู้ข่าวสารท่ีผิดพลาด ความขดัแยง้ในบทบาทหน้าท่ี 
รวมถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดจากภายตวับุคคล หรือบุคคลกบัองค์การ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรเรียนรู้
วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง ในสถานการณ์ต่าง ซ่ึงทั้งน้ีแนวความคิด
เก่ียวกับความขัดแย้งของราฮิม (Rahim) นับว่าเป็นแนวความคิดท่ีผสมผสานหลากหลาย
แนวความคิดเขา้ดว้ยกนัประกอบดว้ย 5 รูปแบบ 1) การผสมผสาน 2) การยอมตาม 3) การเอาชนะ 
4) การหลีกเล่ียง และ 5) การประนีประนอม จึงเป็นแนวการบริหารความขดัแยง้ท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้
เป็นแนวด าเนินการในการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 
 

การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อทราบการบริหารความขดัแยง้
ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 2) เพื่อทราบความตอ้งการของครูต่อการบริหาร
ความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา (Descriptive research ) โดยใช้โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of annlysis) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งหวัหนา้งาน และครูผูส้อน การด าเนินการวจิยั
ในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยั และระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัยตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ผู ้วิจ ัยจึงได้ก าหนด
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงร่างวจัิย  
เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากเอกสาร ขอ้มูลทางสถิติ รายงานและ

บทความต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลมาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าในการท าโครงร่างการวจิยั แลว้
น าเสนอภาควชิา เพื่อขออนุมติัโครงร่างงานวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยั 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวจัิย 
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัประยกุตเ์คร่ืองมือจากงานวจิยัท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัในคร้ังน้ี แลว้

น ามาปรึกษา ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ในการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีก าหนด แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 
เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมการคน้ควา้อิสสระ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ แลว้จดัท ารายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อขออนุมติัจบการศึกษา 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคก์าร

วิจยั จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร ตวัแปรท่ีศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แผนแบบการวจัิย   
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ท่ีมีแบบแผนการวิจยัใน

ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The one - short, non experimental 
case study) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ไดด้งัน้ี  
 
             O  
 
                       
                                                S                                X 
 
 
เม่ือ S หมายถึง ประชากร 
 X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา                                                                
 O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากร             
ประชากรท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร

ศึกษาคาร) จ  านวนทั้ งส้ิน 94 คน ซ่ึงไม่รวมผู ้วิจ ัย จ าแนกตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงมี
รายละเอียดตามตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ประชากร  

ประเภท จ านวน (คน) 
ผูบ้ริหาร  
       ผูอ้  านวยการ 
       รองผูอ้  านวยการ 
       หวัหนา้สายชั้น 
       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผูส้อน 

1 
4 
9 
8 

72 
รวม 94 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยตวัแปรพื้นฐาน และตวั

แปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์การท างาน 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ การบริหารความขัดแยง้ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) 

ประกอบดว้ย                                   
2.1 แบบผสมผสาน (Integrating) หมายถึง แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูงและผูอ่ื้น

ในระดบัสูง เช่นกนั เป็นแบบท่ีจ าเป็นตอ้งมีความเปิดเผย การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัและ
การตรวจสอบความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเพื่อท่ีจะบรรลุถึงวิธีแก้ปัญหาท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับเป็น
แบบท่ีตอ้งใชว้ธีิการแกปั้ญหา (Problem solving) และเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบอ่ืน ๆ 
ในการผสมผสานความแตกต่างเขา้ดว้ยกนั หากความขดัแยง้เป็นเร่ืองซบัซอ้น การแกปั้ญหาแบบน้ี 
ยอ่มสามารถน าเอาทกัษะ และขอ้มูลจากคู่ขดัแยง้มาก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา การจดัการกบั
ความขดัแยง้แบบน้ีเหมาะกับการแก้ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย วิธีการและการ
วางแผนระยะยาว เป็นตน้ 

2.2 การยอมตาม (Obliging) หมายถึง แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นใน
ระดับสูง เป็นแบบท่ีพยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกันลงและเน้นส่ิงท่ีมีความเห็นพ้องกัน
เพื่อท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นพอใจ บุคคลท่ีแก้ปัญหาความขดัแยง้แบบยอมตามจะไม่เน้นความสนใจของ
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ตนเอง ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะท าความพอใจให้กับผู ้อ่ืน  การจัดการกับความขัดแยง้แบบท่ีเหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีเห็นว่าฝ่ายหน่ึงอาจจะผิด และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่ายหน่ึง อาจเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกบัการ ท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึงโดยหวงัว่าจะได้รับอะไรเป็นการ
แลกเปล่ียนหรือตอบแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง 

2.3 แบบเอาชนะ (Dominating) หมายถึง แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูง แต่มุ่งผูอ่ื้น
ในระดบัต ่า เป็นแบบของการแกปั้ญหาแบบแพ ้– ชนะ โดยใชอ้ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยับุคคลท่ี
แกปั้ญหาความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใช้ทุกวิธีท่ีจะท าให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะกบัความขดัแยง้ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองส าคญัหรือตอ้งรีบตดัสินใจอยา่งรีบด่วน หรือตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆไม่ค่อยเห็นดว้ย 
เช่น การลดงบประมาณ เป็นตน้ เป็นแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามค าสั่งหรือนโยบายของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.4 แบบหลีกเล่ียง (Avoiding) หมายถึง แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่าและมุ่งผูอ่ื้นใน
ระดบัต ่าด้วย เป็นแบบท่ีเก่ียวข้องกับการถอนตวั การถอยหนี การปัดสวะให้พ้น หรือการเล่ียง
ปัญหา บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงจะไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะส าหรับความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ือง
ส าคญั หรือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย หรือคาดวา่จะเกิดผลไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา 

2.5 แบบประนีประนอม (Compromising) หมายถึง แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัปาน
กลางและมุ่งคนอ่ืนในระดบัปานกลางด้วย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยื่นหมูยื่นแมว หรือแบบ             
give – and – take ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอมเสียบางอยา่งเพื่อท่ีจะตกลงกนัได ้เป็นแบบท่ีเหมาะสม
ท่ีจะใชใ้นสถานการณ์ท่ีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้มีเป้าหมายคนละอย่างกนัหรือแต่
ละฝ่ายมีอ านาจพอ ๆ กนั 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย         
การวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม ส าหรับเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล แบบสอบถามมี

จ านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน รายละเอียดดงัน้ี         
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี  และประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม 
(Rahim) มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ธ  
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(Likert ’s five rating scale )61 มีขอ้ค าถามทั้งหมด 28 ขอ้ เป็นค าถามเชิงนิมาน (Positive) จ านวน 16 ขอ้ 
คือขอ้ 1-11 และ 24-28 โดยค าถามเชิงนิมาน (Positive) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี    

ระดบั 5 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก มีค่าน ้ าหนัก
เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย มีค่าน ้ าหนัก
เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 1 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 1 คะแนน 

และเป็นค าถามเชิงนิเสธ (Negative) จ านวน 12 ขอ้ คือ ขอ้ 12-23 โดยค าถามเชิงนิเสธ 
(Negative) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 1 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย มีค่าน ้ าหนัก
เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก มีค่าน ้ าหนัก
เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 1 หมายถึง การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 5 คะแนน 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัอนัดบัความตอ้งการของครูต่อการบริหารความ
ขดัแยง้ มีลกัษณะเป็นการให้อนัดบัของแบบการบริหารความขดัแยง้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดโดยใส่
หมายเลข 1 เรียงไปสู่อนัดบัของแบบการบริหารความขดัแยง้ท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสุดใส่หมายเลข 5 

                                           
61 Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo: McGrew-Hill book 

company, 1961), 73-74. 
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาและสร้างเคร่ืองมือท่ีในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ด าเนินการ

ตามขั้นตอนดงัน้ี                
ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรม แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัได้

เลือกแบบสอบถามเพื่อการวิจยัของ นางสาวปณิชา คล่องเชิงสาน62 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความตรง
เชิงเน้ือหา (Content validity) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ค่า IOC อยูท่ี่ 0.5 ข้ึนไป) และมีค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.934  

ขั้นท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
ภายใตค้  าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการคน้ควา้อิสระ 

ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีได้แก้ไขเสนอต่ออาจารย์ผู ้ควบคุมการค้นควา้อิสระ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) อีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 4 จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ออกหนังสือถึงผูบ้ริหารโรงเรียน            
วดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดคื้นมา      
2. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบรวมคะแนน 
3. ลงรหสัขอ้มูล แลว้น าไปค านวณค่าสถิติ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
4. น าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

                                           
62

 ปณิชา คล่องเชิงสาน, “สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ใน

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2556), 114-120. 
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย     
เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี      
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ในการค านวณ

ค่าความถ่ี (Frequency: f ) และค่าร้อยละ (Percentage: %) 
2. การวิเคราะห์การบริหารความขดัแยง้ โดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( ) โดยน าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดไ้ปวเิคราะห์เทียบกบัคะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์
(Best)63 ดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารความขัดแยง้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง การบริหารความขัดแยง้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง การบริหารความขัดแยง้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง การบริหารความขัดแยง้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง การบริหารความขัดแยง้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์เพื่อทราบความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน                  
วดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) วิเคราะห์โดยการค านวณค่าความถ่ี (Frequency: f) และ                   
ค่าร้อยละ (Percentage: %) 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
63 John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, 1970), 87. 
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สรุป 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์ดังน้ี             
1) เพื่อทราบการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 2) เพื่อทราบ
ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)  
มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง         
ใชผู้บ้ริหารและครูโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) จ  านวนทั้งส้ิน 94 คน เป็นหน่วย
วเิคราะห์ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐาน และตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ จ  านวน 1 ฉบบั แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี (Frequency: f) และค่าร้อยละ (Percentage: %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (µ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  
 



 

58 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวิจยัเร่ือง “การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)” ผูว้ิจยัได้
ส่งแบบสอบถามให้ประชากรในการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครูผูส้อน จ านวนทั้งส้ิน 94 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามา
วเิคราะห์และเสนอขอ้มูลโดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์                              

(มหินทรศึกษาคาร) 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน                         

วดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งส้ิน 94 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์การท างาน 
โดยหาค่าคาวามถ่ี (Frequencies: f) และหาค่าร้อยละ (Percentage: %) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวน (ร้อยละ) ของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
12 
82 

 
12.80 
87.20 

รวม 94 100.00 
2. อาย ุ
        ไม่เกิน 30 ปี 
        31-40 ปี 
        41-50 ปี 
        51 ปีข้ึนไป 

 
8 

31 
18 
37 

 
8.50 

33.00 
19.10 
39.40 

รวม 94 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
        ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
- 

66 
28 
- 

 
- 

70.20 
29.80 

- 
รวม 94 100.00 

4. ต าแหน่งหนา้ท่ี 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
        รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
        หวัหนา้สายชั้น 
        หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ครูผูส้อน 

 
1 
4 
9 
8 

72 

 
1.06 
4.26 
9.57 
8.51 

76.60 
รวม 94 100.00 

5. ประสบการณ์การท างาน 
        ไม่เกิน 5 ปี 
        6-10 ปี 
        11-15 ปี 
        16-20 ปี 
        21 ปีข้ึนไป 

 
8 

27 
9 
5 

45 

 
8.50 

28.70 
9.60 
5.30 

47.90 
รวม 94 100.00 
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ตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.20 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 อายุ 51 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมา อายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยท่ีสุด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.20 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ต าแหน่งหน้าท่ีครูผูส้อนมาก
ท่ีสุด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมา หัวหน้าสายชั้น จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.57 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 รองผูอ้  านวยการ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.26 และผูอ้  านวยการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ประสบการณ์การท างาน 21 
ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 รองลงมา 6-10 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 28.70 11-15 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 และ 16-20 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30   
 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) 

ในการวิเคราะห์ระดบัการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทร
ศึกษาคาร) ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) แลว้น า
ค่าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ตามแนวของเบสท ์ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความขัดแยง้ใน

โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) โดยภาพรวม 

การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน 
วดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 

µ   ระดบั 

1. แบบผสมผสาน (Integrating) 
2. แบบยอมตาม (Oblinging) 
3. แบบเอาชนะ (Dominating) 
4. แบบหลีกเล่ียง (Avoiding) 
5. แบบประนีประนอม (Compromosing) 

3.87 
3.68 
3.93 
3.20 
4.01 

0.75 
0.80 
0.96 
0.79 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.72 0.57 มาก 
  



61 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร
ศึกษาคาร) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.72,   = 0.57) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 4 แบบ คือ แบบประนีประนอม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (µ = 4.01,   = 0.75) 
รองลงมาคือ แบบเอาชนะ (µ = 3.93,   = 0.96) แบบผสมผสาน (µ = 3.87,  = 0.75) และแบบ
ยอมตาม (µ = 3.68,  = 0.81) ส่วนแบบหลีกเล่ียง อยูใ่นระดบัปานกลางคือ (µ = 2.80,   = 0.79)  

เม่ือวิเคราะห์การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) 
ในแต่ละแบบเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 5-9  
 
ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความขัดแยง้ใน

โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบผสมผสาน 

ขอ้ท่ี แบบผสมผสาน µ   ระดบั 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานร่วมกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
ผูบ้ริหารประสานความสนใจของครูและผูบ้ริหาร 
เขา้ดว้ยกนั 
ผูบ้ริหารตระหนกัถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
ผูบ้ริหารพยายามชกัจูงใหผู้ร่้วมงานเช่ือในวธีิการของตน 
ผูบ้ริหารหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยความยติุธรรม 

3.90 
3.84 

 
3.96 
3.72 
3.97 

0.90 
0.90 

 
0.85 
0.99 
0.89 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.87 0.74 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย(์มหินทร                 
ศึกษาคาร) แบบผสมผสาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.87,   = 0.74) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหารหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยความยุติธรรม มีค่ามชัฌิมเลขคณิต             
มากท่ีสุด (µ = 3.97,   = 0.89) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารตระหนกัถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
(µ = 3.96,   = 0.85) ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานร่วมกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ (µ = 3.90,    = 0.90) 
ผูบ้ริหารประสานความสนใจของครูและผูบ้ริหารเขา้ดว้ยกนั(µ = 3.84,   = 0.90) และผูบ้ริหาร
พยายามชกัจูงใหผู้ร่้วมงานเช่ือในวธีิการของตน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด (µ = 3.72,   = 0.99) 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความขัดแยง้ใน
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบยอมตาม 

ขอ้
ท่ี 

แบบยอมตาม µ   ระดบั 

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

ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ของตนเองให้แก่ผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว ้
ผูบ้ริหารนึกถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงานในการ 
เจรจาต่อรอง 
ผูบ้ริหารยอมใหผู้ร่้วมงานท าตามความคิดเห็นของตน 
ผูบ้ริหารไม่ท าลายความรู้สึกของผูร่้วมงาน 

3.54 
3.73 
3.89 

 
3.66 

 
3.37 
3.88 

1.01 
0.86 
0.85 

 
0.86 

 
0.93 
2.09 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.68 0.80 มาก 
  

จากตารางท่ี 6 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร
ศึกษาคาร) แบบยอมตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.68,   = 0.80) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบวา่อยู่ในระดบัมาก 5 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้มีค่า
มชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (µ = 3.89,   = 0.85) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารไม่ท าลายความรู้สึกของ
ผูร่้วมงาน (µ = 3.88,  = 2.09) ผู ้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงาน (µ = 3.73,   = 0.86) 
ผูบ้ริหารนึกถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงานในการเจรจาต่อรอง (µ = 3.66,   = 0.86) ผูบ้ริหาร
เสียสละประโยชน์ของตนเองให้แก่ผู ้ร่วมงาน (µ = 3.54,   = 1.01) และพบว่าอยู่ในระดับ               
ปานกลาง 1 ขอ้คือ ผูบ้ริหารยอมใหผู้ร่้วมงานท าตามความคิดเห็นของตน (µ = 3.37,   = 0.93) 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความขัดแยง้ใน
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบเอาชนะ 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร

ศึกษาคาร) แบบเอาชนะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.93,   = 0.96) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหารใช้อิทธิพลหรืออ านาจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ ต่อผูร่้วมงาน 
เพื่อให้การปฏิบติังานต่างๆบรรลุเป้าหมายหรือส่ิงท่ีตนต้องการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด               
(µ = 4.13,   = 1.05) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหาดว้ยความคิดของตนเองเท่านั้น (µ = 4.02, 
  = 1.01) ผูบ้ริหารเอาแต่ใจตนเองเป็นส าคญั ไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น              
(µ = 4.01,   = 1.07) ผูบ้ริหารมกัอ้างระเบียบแก่ผูร่้วมงาน เพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์ และได ้             
ชยัชนะในท่ีสุด (µ = 3.99,   = 1.12) ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะโดยใชก้ารตดัสินใจของ
ตนเองเท่านั้น (µ = 3.86,   = 1.16) และผูบ้ริหารมุ่งเน้นงานมากกวา่มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด (µ = 3.55,   = 1.18)   
 

ขอ้ท่ี แบบเอาชนะ µ   ระดบั 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
6. 

ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะโดยใชก้ารตดัสินใจ 
ของตนเองเท่านั้น 
ผูบ้ริหารเอาแต่ใจตนเองเป็นส าคญั ไม่ค  านึงถึงประโยชน์
หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น 
ผูบ้ริหารใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ ต่อ
ผูร่้วมงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่างๆบรรลุเป้าหมายหรือ
ส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
ผูบ้ริหารมกัอา้งระเบียบแก่ผูร่้วมงาน เพื่อจะให้ตนได้
ประโยชน์และไดช้ยัชนะในท่ีสุด 
ผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหาดว้ยความคิดของตนเองเท่านั้น 
ผูบ้ริหารมุ่งเนน้งานมากกวา่มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

3.86 
 

4.01 
 

4.13 
 
 

3.99 
 

4.02 
3.55 

1.16 
 

1.07 
 

1.05 
 
 

1.12 
 

1.01 
1.18 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.96 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารความขดัแยง้ใน
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบหลีกเล่ียง 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร

ศึกษาคาร) แบบหลีกเล่ียง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.20,   = 0.79) เม่ือพิจารณา               
รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุก ขอ้ คือ ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการกระท าท่ีตนเองไม่ชอบ มีค่า
มชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (µ = 3.43,   = 1.13) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมอบหมายให้ผูอ่ื้นแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ในองค์กร (µ = 3.37,   = 1.12) ผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมาช่วย
แกปั้ญหาความขดัแยง้เสมอ (µ = 3.37,   = 1.04) ผูบ้ริหารพยามยามหลีกเล่ียงการอภิปรายปัญหา
อย่างตรงไปตรงมา (µ = 3.17,   = 1.02) ผู ้บริหารแก้ปัญหาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงความ                 
ตึงเครียด (µ = 3.04,   = 1.03) และ ผูบ้ริหารพยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีจะน าไปสู่
ความขดัแยง้ (µ = 2.80,   = 1.08)  
 
 
 

ขอ้ท่ี แบบหลีกเล่ียง µ   ระดบั 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 

6. 

ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้อ่ื้นแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
องคก์ร 
ผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมาช่วย
แกปั้ญหาความขดัแยง้เสมอ 
ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการกระท าท่ีตนเองไม่ชอบ 
ผูบ้ริหารพยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ี
จะน าไปสู่ความขดัแยง้ 
ผูบ้ริหารแกปั้ญหาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงความตึง
เครียด 
ผูบ้ริหารพยามยามหลีกเล่ียงการอภิปรายปัญหาอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

3.37 
 

3.37 
 

3.43 
2.80 

 
3.04 

 
3.17 

1.12 
 

1.04 
 

1.13 
1.08 

 
1.03 

 
1.02 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.20 0.79 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารความขดัแยง้ใน
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)  แบบประนีประนอม 

ขอ้ท่ี แบบประนีประนอม µ   ระดบั 
1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

ผูบ้ริหารเสนอแนวทางสายกลางระหวา่งความคิดเห็น 
ของตนและผูร่้วมงาน เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
ผูบ้ริหารเนน้เจรจาในส่ิงท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งกนั 
ผูบ้ริหารพยายามใหผู้ร่้วมงานตกลงกนัเพื่อ
ประนีประนอม 
ผูบ้ริหารถนอมน ้าใจและรักษาสัมพนัธภาพของ
ผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารพยายามท าใหทุ้กฝ่ายมีความพึงพอใจ 

4.03 
 

3.99 
4.10 

 
3.96 

 
4.00 

0.89 
 

0.85 
0.79 

 
0.88 

 
0.82 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.01 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทร
ศึกษาคาร) แบบประนีประนอม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.01,   = 0.76) เม่ือพิจารณา                
รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหารพยายามให้ผูร่้วมงานตกลงกนัเพื่อประนีประนอม 
มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (µ = 4.10,   = 0.79) รองลงมาคือผูบ้ริหารเสนอแนวทางสายกลาง
ระหว่างความคิดเห็นของตนและผู ้ร่วมงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้ (µ = 4.03,   = 0.89) 
ผูบ้ริหารพยายามท าใหทุ้กฝ่ายมีความพึงพอใจ (µ =  4.00,   = 0.82) ผูบ้ริหารเนน้เจรจาในส่ิงท่ีทุก
ฝ่ายเห็นพ้องกัน (µ = 3.99,   = 0.85) และผูบ้ริหารถนอมน ้ าใจและรักษาสัมพันธภาพของ
ผูร่้วมงาน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด (µ = 3.96,   = 0.88)   
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์ความต้องการของครูต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)  
ในการวเิคราะห์ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามจดัอนัดบัความตอ้งการของการบริหารความขดัแยง้ จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 แสดงอนัดบัความตอ้งการของการบริหารความขดัแยง้ 

แบบการบริหารความขดัแยง้ 
อนัดบัความตอ้งการ 

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 อนัดบั 4 อนัดบั 5 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แบบผสมผสาน 48(1) 51.1 35(1) 37.2 9 9.6 2 2.1 - - 
แบบยอมตาม 8 8.5 24 25.5 45(1) 47.9 15 16.0 2 2.1 
แบบเอาชนะ - - - - 1 1.1 23(2) 24.5 70(1) 74.5 
แบบหลีกเล่ียง - - 4 4.3 18 19.1 52(1) 55.3 20(2) 21.3 
แบบประนีประนอม 38(2) 40.4 31(2) 33.0 21(2) 22.3 2 2.1 2 2.1 

รวม 94 100 94 100 94 100 94 100 94 100 
 
*หมายเหตุ เม่ือพิจารณาเป็นรายสดมภอ์นัดบั (1) (2) เป็นการเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยในอนัดบัเดียวกนั
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จากตารางท่ี 10 แบบการบริหารความขดัแยง้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกเป็นอนัดบั 1 
มาก ท่ี สุดคือ แบบผสมผสาน มีจ านวน 48 คน  คิดเป็น ร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ แบบ
ประนีประนอม มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และแบบยอมตาม มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.5  อนัดบัท่ี 2 มากท่ีสุดคือ แบบผสมผสาน มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ 
แบบประนีประนอม มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0แบบยอมตามมีจ านวน  24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 และแบบหลีกเล่ียง มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 อนัดบัท่ี 3 มากท่ีสุดคือ แบบยอม
ตาม มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ แบบประนีประนอม มีจ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.3 แบบหลีกเล่ียง มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 แบบผสมผสาน มีจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และแบบเอาชนะ มีจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.1 อนัดบัท่ี 4 มากท่ีสุดคือ 
แบบหลีกเล่ียง มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ แบบเอาชนะ มีจ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.5 แบบยอมตาม มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และแบบผสมผสานกบัแบบ
ประนีประนอม มีจ านวนเท่ากนัคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ อนัดับท่ี 5 มากท่ีสุดคือ แบบ
เอาชนะ มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ แบบหลีกเล่ียง มีจ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 และแบบยอมตามกบัแบบประนีประนอม 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 
1) การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) 2) ความตอ้งการของ
ครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) จ  านวนทั้งส้ิน 
94 คน ซ่ึงไม่นบัรวมผูว้ิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การบริหารความขดัแยง้
ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) ตอนท่ี 3 ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) และได้รับข้อมูลกลับคืนมาครบ 94 ฉบับ     
คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. การบริหารความขัดแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากได้แก่ แบบประนีประนอม 
แบบเอาชนะ แบบผสมผสาน และแบบยอมตาม อยูใ่นระดบัปานกลางคือ แบบหลีกเล่ียง 

2. ความต้องการของครูต่อการบริหารความขัดแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์    
(มหินทรศึกษาคาร) เป็นแบบผสมผสานทั้งอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง รองลงมาคือแบบยอมตาม 
แบบหลีกเล่ียง และแบบเอาชนะเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
การอภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ าไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี  
1. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์       

(มหินทรศึกษาคาร) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะในปัจจุบันผู ้บริหารสามารถตัดสินใจ หรือเลือกใช้การบริหารความขัดแย้งในแบบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี วนัชัย วฒันศพัท์ กล่าวไวว้่า 
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ผูจ้ดัการขอ้พิพาทหรือผูจ้ดัการความขดัแยง้จะตอ้งเป็นนกัยทุธศาสตร์ และสามารถท่ีจะใชเ้คร่ืองมือ
ของเขาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละอย่างได้  อีกทั้ งอจัฉรา ล้ิมวงษ์ทอง กล่าวเช่นกันว่า
ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ต่างๆให้
เกิดผลดีต่อองคก์าร รวมถึงกานดา จนัทร์แยม้ สรุปไวว้า่ การท่ีผูบ้ริหารมีความเขา้ใจและวิเคราะห์
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได้ จะเป็นการป้องกันและแก้ไขความขดัแยง้ได้อย่างถูกต้อง จาก
เหตุผลดงักล่าว จึงท าให้การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั นุตประวีณ์ เบาเน้ิด สรุปไวว้่า การแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้จะเป็นการก าหนดแนวทางและเหตุผลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จะตอ้ง
เร่ิมจากการท าความเขา้ใจถึงสาเหตุและขั้นตอนท่ีความขดัแยง้ไดก่้อตวัข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง 
การบริหารความขดัแยง้ คือการแสดงออกของผูบ้ริหารในการจดัการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อให้ระดบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั มทันา กองเงิน ไดศึ้กษา ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบั
มาก สอดคล้องกบั ปณิชา คล่องเชิงสาน ได้ศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า การ
บริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทั้ง
ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

หากพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดงัน้ี แบบประนีประนอม แบบเอาชนะ แบบผสมผสาน และแบบยอมตาม อยู่ใน
ระดบัปานกลางคือ แบบหลีกเล่ียง  

การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบ
ประนีประนอม แบบเอาชนะ แบบผสมผสาน และแบบยอมตาม จากผลการวิจยัพบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารเสนอแนวทางสายกลางระหว่างความคิดเห็นของตนและ
ผูร่้วมงาน เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ เนน้เจรจาในส่ิงท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งกนั พยายามใหผู้ร่้วมงานตก
ลงกนัเพื่อประนีประนอม ถนอมน ้ าใจและรักษาสัมพนัธภาพของผูร่้วมงาน และพยายามท าให้ทุก
ฝ่ายมีความพึงพอใจ นอกจากน้ีผูบ้ริหาร มีการมุ่งเอาชนะโดยใชก้ารตดัสินใจของตนเอง มีการอา้ง
ระเบียบแก่ผูร่้วมงาน เพื่อจะให้ตนไดช้ยัชนะในท่ีสุด หรือแกปั้ญหาดว้ยความคิดของตนเองเท่านั้น
ในบางคร้ัง อีกทั้งผูบ้ริหารและผูร่้วมงานร่วมกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ ประสานความสนใจของครู
และผูบ้ริหารเขา้ดว้ยกนั ตระหนกัถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง พยายามชกัจูงให้ผูร่้วมงาน
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เช่ือในวธีิการของตน และหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยความยติุธรรม รวมถึงผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ของ
ตนเองให้แก่ผูร่้วมงาน มีความเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงาน เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว ้นึกถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงานในการเจรจาต่อรอง ยอมให้ผูร่้วมงานท าตามความ
คิดเห็นของตน และไม่ท าลายความรู้สึกของผูร่้วมงาน สอดคล้องกับ รัชนีวรรณ พวงวรินทร์              
การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดบัมาก คือ การประนีประนอม การ
ผสมผสาน และการยอมตาม ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั มทันา กองเงิน ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยู่ในระดบัมาก ดงัน้ี 
การประนีประนอม ความร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา และการปรองดองหรือความราบร่ืน 
สอดคลอ้งกบั ปณิชา คล่องเชิงสาน สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้คือ  การยอมตาม การผสมผสาน 
และการประนีประนอม  

การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) แบบ
หลีกเล่ียง จากผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมอบหมายให้
ผูอ่ื้นแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองค์กร ผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมาช่วยแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ หลีกเล่ียงการกระท าท่ีตนเองไม่ชอบ พยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีจะ
น าไปสู่ความขดัแยง้ แกปั้ญหาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงความตึงเครียด และพยามยามหลีกเล่ียงการ
อภิปรายปัญหาอยา่งตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบั มทันา กองเงิน ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการ
ความขัดแย้งของผู ้บ ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง
สองดา้น โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การแข่งขนัหรือการสั่งการแบบ
เผด็จการ และการหลีกเล่ียงหรือการถอนตวั สอดคล้องกบั นุตประวีณ์ เบาเน้ิด การบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 
การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครใชทุ้กแบบ โดยท่ีแบบการ
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หลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ปณิชา คล่องเชิงสาน สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการ
บริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทั้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางสอง
ขอ้คือ การหลีกเล่ียง และการเอาชนะ 

2. จากการวิจยั พบว่า ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดั
พระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) เป็นแบบผสมผสานทั้งอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง รองลงมาคือ
แบบยอมตาม แบบหลีกเล่ียง และแบบเอาชนะเป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก การบริหารความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) แบบผสมผสาน เป็น
แบบการบริหารความขดัแยง้ท่ีมุ่งตนเองในระดับสูงและผูอ่ื้นในระดับสูง เช่นกัน เป็นแบบท่ี
จ าเป็นตอ้งมีความเปิดเผย การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัและการตรวจสอบความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัเพื่อท่ีจะบรรลุถึงวิธีแก้ปัญหาท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับเป็นแบบท่ีตอ้งใช้วิธีการแก้ปัญหา 
(Problem solving) และเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอ่ืน ๆ ในการผสมผสานความ
แตกต่างเขา้ด้วยกนั หากความขดัแยง้เป็นเร่ืองซับซ้อน การแก้ปัญหาแบบน้ี ย่อมสามารถน าเอา
ทกัษะและขอ้มูลจากคู่ขดัแยง้มาก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา การจดัการกบัความขดัแยง้แบบน้ี
เหมาะกบัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วิธีการและการวางแผนระยะยาว จึงท า
ให้ผลการวิจยัพบวา่ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์
(มหินทรศึกษาคาร) เป็นแบบผสมผสานทั้งอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง สอดคลอ้งกบั รัชนีวรรณ 
พวงวรินทร์ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก คือ การ
ประนีประนอม การผสมผสาน และการยอมตาม ตามล าดบั สอดคล้องกบั ปณิชา คล่องเชิงสาน 
สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้คือ การยอมตาม การผสมผสาน และการประนีประนอม  

ผลการวิจยัท่ีพบวา่ แบบยอมตาม แบบหลีกเล่ียง อยูใ่นอนัดบัรองลงมานั้น อาจเป็น
เพราะ การบริหารความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) การยอมตาม (Obliging) เป็นแบบท่ี
มุ่งตนเองในระดบัต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัสูง เป็นแบบท่ีพยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกนัลง
และเน้นส่ิงท่ีมีความเห็นพอ้งกนัเพื่อท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นพอใจ บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบยอม
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ตามจะไม่เน้นความสนใจของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าความพอใจให้กบัผูอ่ื้น การจดัการกบัความ
ขดัแยง้แบบท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเห็นวา่ฝ่ายหน่ึงอาจจะผดิ และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่าย
หน่ึง อาจเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัการ ท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึงโดยหวงัวา่จะไดรั้บ
อะไรเป็นการแลกเปล่ียนหรือตอบแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงบ้าง  และแบบหลีกเล่ียง เป็นแบบท่ีมุ่ง
ตนเองในระดบัต ่าและมุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่าดว้ย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอนตวั การถอยหนี การ
ปัดสวะให้พน้ หรือการเล่ียงปัญหา บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงจะไม่สนใจความ
ตอ้งการของตนเองและความตอ้งการของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะส าหรับ
ความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั หรือเป็นเร่ืองเล็กน้อย หรือคาดวา่จะเกิดผลไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้ง
เผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหา อีกทั้ง อรอนงค์ สวสัด์ิบุรี กล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้แบบ
วิธีการหลีกล่ียง (Avoiding) เป็นวิธีท่ีได้ผลเม่ือไม่สามารถหาวิธีการท าให้ผูอ่ื้นพึงพอใจ ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็ยงัคงมีอยู่ และด าเนินต่อไปในอนาคต รวมถึง กรรณิการ์ วงศ์สวสัด์ิชาติ ได้วิจยั
เร่ืองศึกษาวิธีแกไ้ขความขดัแยง้ของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั พบวา่ ผูบ้ริหาร
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ส่วนใหญ่ เลือกใช้วิธีแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการ
ประนีประนอมและวิธีการหลีกเล่ียง อาจเป็นเพราะว่าลกัษณะของคนไทยและสังคมไทยไม่นิยม
การแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยวธีิการรุนแรง และหกัหาญน ้าใจซ่ึงกนัและกนั  

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน
วดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) แบบเอาชนะเป็นอนัดับสุดท้าย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะเป็น
วิธีการท่ีไม่เป็นท่ีปรารถนาของผูร่้วมงาน เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัสูง
เป็นแบบท่ีพยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกนัลงและเนน้ส่ิงท่ีมีความเห็นพอ้งกนัเพื่อท่ีจะท าให้
ผูอ่ื้นพอใจ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าความพอใจให้กบัผูอ่ื้น การจดัการความขดัแยง้แบบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเห็นว่าฝ่ายหน่ึงอาจจะผิด และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่าย อาจเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัการท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึง โดยหวงัว่าจะได้รับอะไรเป็นการ
แลกเปล่ียนหรือตอบแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง สอดคลอ้งกบั นุตประวีณ์ เบาเน้ิด การบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการปฏิบติังานของครู สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 
การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครใชทุ้กแบบ โดยท่ีแบบการ
เอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย 

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า ความต้องการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ใน
โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) แบบประนีประนอม ไม่ปรากฏอยู่ในทั้ง 5 อนัดบั 
อาจเป็นเพราะ การประนีประนอม เป็นวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการร่วมมือกนั
และพบกนัคร่ึงทาง วธีิน้ีจะมีประสิทธิผลเม่ือทั้ง 2 กลุ่มมีอ านาจท่ีเท่าเทียมกนั ในการประนีประนอม
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จะไม่มีผูช้นะหรือผูแ้พอ้ย่างชัดเจน อีกทั้ง เคนเนธ โธมสั นักการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความ
ขดัแยง้ไดก้ล่าววา่ การประนีประนอม เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้งก็ควรจะยอมเสียบา้ง พฤติกรรม
ประนีประนอมนั้นทั้งสองฝ่ายพอใจมากกว่าพฤติกรรมหลีกเล่ียง แต่ทั้งสองฝ่ายก็พอใจน้อยกว่า
พฤติกรรมร่วมมือ ซ่ึงเป็นแบบเดียวกนักบัการบริหารความขดัแยง้แบบผสมผสานท่ีมีความตอ้งการ
เป็นอนัดบัหน่ึงของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
ซ่ึงสัดส่วนของครูมีมากกวา่เม่ือเทียบกบัผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหผ้ลการวจิยัท่ีตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้น้ีแสดงผลเป็นเช่นน้ี 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์ (มหินทร
ศึกษาคาร) ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. จากการวิเคราะห์การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย์  (มหินทร

ศึกษาคาร) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าแบบประนีประนอม มีค่า
มชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แบบหลีกเล่ียง มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่
ผูบ้ริหารมีการน าหลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาความขดัแยง้นั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารอาจจะใช้การบริหารความขดัแยง้
แบบประนีประนอมต่อไป พร้อมกบัมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการจดัการกบัปัญหาหรือความขดัแยง้ในทุกรูปแบบ 

2. จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ พบวา่การบริหาร
ความขดัแยง้แบบผสมผสาน มีความตอ้งการมากอนัดบั 1 และ แบบเอาชนะตอ้งการเป็นอนัดบั 5 
ดงันั้น ผูบ้ริหารควรบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนแบบผสมผสาน และไม่ควรมีการน าการบริหาร
ความขดัแยง้แบบเอาชนะมาใชใ้นบริบทของโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ตามแนวคิดของนักการศึกษา

ท่านอ่ืน 
2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการบริหารความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เร่ือง 

การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 
……………………………………………. 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์  
(มหินทรศึกษาคาร) 
 2. แบบสอบถามน้ีก าหนดผูต้อบแบบสอบถามเป็น 2 ฝ่าย ดงัน้ี 

2.1 ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้สายชั้น หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2.2 ครูผูส้อน 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้แบบต่างๆ 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัดบัความตอ้งการของครูต่อการบริหารความขดัแยง้ 

 4. การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ในภาพรวมของโรงเรียนจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการบริหารความขดัแยง้
ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 5. เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี                     
มา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
 
 นางสาวทิพยรั์ตน์  จิตตเดชาธร 
 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) ท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
 
ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วจัิย 
1 เพศ 

            (   ) ชาย                                                 (   ) หญิง 
[   ] 01 

2 อาย ุ
            (   ) ไม่เกิน 30 ปี                                    (   ) 31 – 40 ปี 
            (   ) 41 - 50 ปี                                         (   ) 51 ปีข้ึนไป 

[   ] 02 

3 ระดบัการศึกษา 
            (   ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี                             (   ) ปริญญาตรี 
            (   ) ปริญญาโท                                       (   ) ปริญญาเอก 

[   ] 03 

4 ต าแหน่งหนา้ท่ี 
            (   ) ผูบ้ริหาร    
                             (   ) ผูอ้  านวยการ 
                             (   ) รองผูอ้  านวยการ 
                             (   ) หวัหนา้สายชั้น 
                             (   ) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            (   ) ครูผูส้อน 

[   ] 04 

5 ประสบการณ์การท างาน 
            (   ) ไม่เกิน 5 ปี                                        (   ) 6 - 10 ปี 
            (   ) 11 – 15 ปี                                          (   ) 16 – 20 ปี 
            (   ) 21 ปีข้ึนไป 

[   ] 05 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้งแบบต่างๆ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัการบริหารความขดัแยง้ท่ีปฏิบติัในโรงเรียน   
ตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกั ดงัน้ี 
 5  หมายถึง   การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง  การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง  การบริหารความขดัแยง้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ แบบการบริหารความขดัแยง้ 
ระดบั               

การปฏิบติั 
ส าหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
แบบผสมผสาน 
1 ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานร่วมกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้      [   ] 06 
2 ผูบ้ริหารประสานความสนใจของครูและผูบ้ริหารเขา้ดว้ยกนั      [   ] 07 
3 ผูบ้ริหารตระหนกัถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง      [   ] 08 
4 ผูบ้ริหารพยายามชกัจูงใหผู้ร่้วมงานเช่ือในวธีิการของตน      [   ] 09 
5 ผูบ้ริหารหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยความยติุธรรม      [   ] 10 
แบบยอมตาม 
6 ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ของตนเองให้แก่ผูร่้วมงาน      [   ] 11 
7 ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงาน      [   ] 12 
8 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้      [   ] 13 
9 ผูบ้ริหารนึกถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงานในการเจรจา

ต่อรอง 
     [   ] 14 

10 ผูบ้ริหารยอมใหผู้ร่้วมงานท าตามความคิดเห็นของตน      [   ] 15 
11 ผูบ้ริหารไม่ท าลายความรู้สึกของผูร่้วมงาน      [   ] 16 
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ขอ้ แบบการบริหารความขดัแยง้ 
ระดบั               

การปฏิบติั 
ส าหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
แบบเอาชนะ 

12 
ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะโดยใชก้ารตดัสินใจ 
ของตนเองเท่านั้น 

     [   ] 17 

13 
ผูบ้ริหารเอาแต่ใจตนเองเป็นส าคญั ไม่ค  านึงถึงประโยชน์
หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น 

     [   ] 18 

14 
ผูบ้ริหารใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ ต่อ
ผูร่้วมงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่างๆบรรลุเป้าหมายหรือส่ิง
ท่ีตนตอ้งการ 

     [   ] 19 

15 
ผูบ้ริหารมกัอา้งระเบียบแก่ผูร่้วมงาน เพื่อจะให้ตนได้
ประโยชน์และไดช้ยัชนะในท่ีสุด 

     [   ] 20 

16 ผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหาดว้ยความคิดของตนเองเท่านั้น      [   ] 21 
17 ผูบ้ริหารมุ่งเนน้งานมากกวา่มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล 
     [   ] 22 

แบบหลีกเล่ียง 
18 ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้อ่ื้นแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ร      [   ] 23 
19 ผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมาช่วยแกปั้ญหา

ความขดัแยง้เสมอ 
     [   ] 24 

20 ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการกระท าท่ีตนเองไม่ชอบ      [   ] 25 
21 ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีจะน าไปสู่ความ

ขดัแยง้ 
     [   ] 26 

22 ผูบ้ริหารแกปั้ญหาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงความตึงเครียด      [   ] 27 
23 ผูบ้ริหารพยามยามหลีกเล่ียงการอภิปรายปัญหาอยา่ง

ตรงไปตรงมา 
     [   ] 28 
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ขอ้ แบบการบริหารความขดัแยง้ 
ระดบั 

การปฏิบติั 
ส าหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
แบบประนีประนอม 
24 ผูบ้ริหารเสนอแนวทางสายกลางระหวา่งความคิดเห็นของ

ตนและผูร่้วมงาน เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
     [   ] 29 

25 ผูบ้ริหารเนน้เจรจาในส่ิงท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งกนั      [   ] 30 
26 ผูบ้ริหารพยายามใหผู้ร่้วมงานตกลงกนัเพื่อประนีประนอม      [   ] 31 
27 ผูบ้ริหารถนอมน ้าใจและรักษาสัมพนัธภาพของผูร่้วมงาน      [   ] 32 
28 ผูบ้ริหารพยายามท าใหทุ้กฝ่ายมีความพึงพอใจ      [   ] 33 
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ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัอนัดับความต้องการของครูต่อการบริหารความขัดแย้ง 
ค าช้ีแจง โปรดใส่หมายเลข 1 - 5 ลงในช่องอนัดบัความตอ้งการ เพื่อจดัล าดบัแบบการบริหารความ
ขดัแยง้ท่ีท่านตอ้งการใหป้ฏิบติัมากท่ีสุดไปสู่นอ้ยท่ีสุด โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 

1 หมายถึง   อนัดบัความตอ้งการมากท่ีสุด  
2  หมายถึง   อนัดบัความตอ้งการมาก 
3 หมายถึง   อนัดบัความตอ้งการปานกลาง 
4 หมายถึง   อนัดบัความตอ้งการนอ้ย 
5  หมายถึง   อนัดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

 

แบบการบริหารความขดัแยง้ 
อนัดบัความ
ตอ้งการ 

ส าหรับ
ผูว้จิยั 

แบบผสมผสาน 
         เป็นแบบท่ีมีมุ่งตนเองในระดบัสูงและผูอ่ื้นในระดบัสูง เช่นกนั 
เป็นแบบท่ีจ าเป็นตอ้งมีความเปิดเผย การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
และตรวจสอบความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเพื่อจะบรรลุถึงวิธีแกปั้ญหาท่ี
ทั้งสองฝ่ายยอมรับเป็นแบบท่ีตอ้งใชว้ธีิการแกปั้ญหา น าเอาทกัษะ และ
ขอ้มูลจากคู่ขดัแยง้มาก าหนดวธีิในการแกปั้ญหา 

 

[   ] 34 

แบบยอมตาม 
        เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัสูงเป็นแบบท่ี
พยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกนัลงและเนน้ส่ิงท่ีมีความเห็นพอ้งกนั
เพื่อท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นพอใจ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าความพอใจใหก้บัผูอ่ื้น การ
จดัการความขดัแยง้แบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเห็นวา่ฝ่ายหน่ึง
อาจจะผดิ และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ของอีกฝ่าย อาจเป็นวธีิการท่ี
เหมาะสมกบัการท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึง โดยหวงัวา่
จะไดรั้บอะไรเป็นการแลกเปล่ียนหรือตอบแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง 

 

[   ] 35 
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แบบการบริหารความขดัแยง้ 
อนัดบัความ
ตอ้งการ 

ส าหรับ
ผูว้จิยั 

แบบเอาชนะ 
         เป็นแบบท่ี  มุ่งตนเองในระดบัสูง แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่า เป็นแบบ
ของการแกปั้ญหาแบบแพ-้ชนะ โดยใชอ้ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยั
บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใชทุ้กวธีิท่ีจะท าใหต้นเอง
เป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูอ่ื้น 
ตดัสินใจอยา่งรีบด่วน หรือตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆไม่ค่อยเห็นดว้ย 

 [   ] 36 

แบบหลีกเล่ียง 
        เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่าและมุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่าดว้ย เป็น
แบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอนตวั การถอยหนี การปัดสวะให้พน้ หรือการ
เล่ียงปัญหา บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงจะไม่สนใจ
ความตอ้งการของตนเองและความตอ้งการของผูอ่ื้น 

 

[   ] 37 

แบบประนีประนอม 
        เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัปานกลางและมุ่งคนอ่ืนในระดบัปาน
กลางดว้ย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยืน่หมูยืน่แมว หรือแบบgive – and 
– take ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอมเสียบางอยา่งเพื่อท่ีจะตกลงกนัได ้

 

[   ] 38 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ 
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ประวตัิผู้วจัิย     
 

ช่ือ - สกุล   นางสาวทิพยรั์ตน์  จิตตเดชาธร   
ท่ีอยู ่    16 หมู่ 10 ต าบลตากอ้ง อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
ท่ีท างาน    โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) จงัหวดันครปฐม 
    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
 
ประวติัการศึกษา    

 พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
    อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย   
   มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม                                       
พ.ศ. 2557  ศึกษาต่อปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม    
         

ประวติัการท างาน            
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 ครูผูช่้วย โรงเรียนวดัตะคร ้ าเอน อ าเภอท่ามะกา      

จงัหวดักาญจนบุรี                                   
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ครูผูช่้วย (ยา้ยมาช่วยราชการ) โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์ 

(มหินทรศึกษาคาร) อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม   
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ครูคศ. 1 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร) 

    อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 


