
การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

พรนิชา  ปญญาแวว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

         ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

        พฤษภาคม 2553 



การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

พรนิชา  ปญญาแวว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

         ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

        พฤษภาคม 2553 

      ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

พรนิชา  ปญญาแวว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

         ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

        พฤษภาคม 2553 



 

พรนิชา ปญญาแวว. (2553). การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที ่   

             การศึกษานนทบรีุ เขต 2. สารนิพนธ กศ.ม. ( การบริหารการศึกษา ). กรุงเทพฯ:                    

               บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารยที่ปรึกษา:  

               อาจารย ดร. จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน. 

             

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัด
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 The objectives of this study were to investigate the causes of conflict in private 
schools under Nonthaburi Educational Service Office Area 2 in the aspects of personal 
factors, work interaction, and organization conditions; compare the conflict management in 
the schools in 5 methods, i.e. competition, collaboration, compromising, avoiding, and 
accommodation by education degree level, position, and work experience. The samples of 
this study consisted of 242 school administrators and teachers in the private schools under 
Nonthaburi Educational Service Office Area 2. The instrument used for data collection was a 
5-point rating scale questionnaire with an alpha reliability of .97. The statistics used in data 
analysis were percentage, means, standard deviation, and independent samples t-test. 
 The results of the study concluded as follow. 
     1. The school administrators and teachers in the private schools under Nonthaburi 
Educational Service Office Area 2 identified the causes of conflict, as a whole and individual 
aspects, at the moderate level; arranged in descending order of means as follow:  personal 
factors, organization conditions, and work interaction. 
     2. The school administrators and teachers in the private schools under Nonthaburi 
Educational Service Office Area 2 used the conflict management, as a whole and individual 
aspects, at the moderate level; arranged in descending order of means as follow: avoiding, 
collaboration, competition, accommodation, and compromising. 
     3. The results of the conflict management in the private schools under Nonthaburi 
Educational Service Office Area 2 revealed as follow. 
       3.1  The school administrators and teachers with different education degree 
level, position, and work experience did not differently identify the causes of conflict in 
schools. 
       3.2  The school administrators and teachers with different education degree 
level, position, and work experience did not differently use the conflict management 
methods in schools. 
 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

   สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษา 

อยางดีจากอาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย      

 ดร.พวงรัตน  เกสรแพทย และอาจารย เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิต กรรมการสอบปากเปลา 

สารนิพนธ   ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา กรุณาใหคําแนะนําเสนอแนวทาง ตรวจและแกไขการทํา 

สารนิพนธทุกขั้นตอน รวมทั้งคณาจารยในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาสาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน อีกทั้งผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวิจัยที่จะชวยในการ

ทํางานใหเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น ผูวิจัยซาบซึ้งในความอนุเคราะหและความเอาใจใสดูแลเปน

อยางดี จึงขอกรากราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

   ขอกราบขอบพระคุณ  รองผู อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานนทบุ รี  เขต  2  

นายอนันต  สุขกลัด  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ดร.สมศักดิ์  ฮดโท ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  นางวิภาวรรณ มานุย ศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   

นางไพเราะ มีบางยาง และผูอํานวยการโรงเรียนธนพร นางสาวผุสดี จงขวัญ ที่ใหความ  อนุเคราะห

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบการทําเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งนี้ 

  ขอกราบขอบพระคุณ นายอภิศักดิ์ กสิณธร ผู อํานวยการโรงเรียนกสิณธร ที่ใหความ

อนุเคราะหแนะนํา สนับสนุนและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ 

  ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการและครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ที่ไดอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทําให

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดี 

   ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 17 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อรวมงานโรงเรียนกสิณธร ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ หวงใยและใหกําลังใจแก

ผูวิจัยตลอดการทําสารนิพนธ 

   คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดามารดา 

ครอบครัวนาคใหญ และครอบครัวปญญาแวว บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์

ประสาทความรู ใหความรักและความหวงใยแกผูวิจัยการศึกษานนทบุรี เขต 2.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 องคการหรือหนวยงานใดๆก็ตามยอมมีเปาหมายสูงสุดที่ทําใหกิจการขององคการนั้นดําเนิน

ไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว และมีความเจริญกาวหนาเปนปกแผนมั่นคง กระบวนการที่

ทําใหองคการหรือหนวยงานเปนไปตามที่คาดหวังก็คือการบริหารโดยจะตองมีวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพของสังคม ปญหา โอกาสและทรัพยากรที่มีอยู หรือกลาวอีกในหนึ่งวาความสําเร็จ

หรือความลมเหลวขององคการยอมข้ึนอยูกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารเปนสําคัญ

(วิโรจน สารรัตนะ.2542: 11) ซึ่งการบริหารองคการในยุคปจจุบันมีหลักเกณฑในการบริหารพัฒนาไป

ทางดานพฤติกรรมศาสตร มุงเนนเรื่องมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานมากขึ้น แนวทางการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพนั้น การบริหารงานอยางเดียวไมสามารถจะประสบความสําเร็จไดโดยขาดความ

รวมมือรวมใจของผูรวมงานโดยเฉพาะการประชาสัมพันธระหวางกัน จําเปนตองใหความสําคัญและ

ตองเขาใจพฤติกรรม ความแตกตางระหวางบุคคล(บัญชา อ่ึงสกุล.2543:14-15) ทั้งนี้เนื่องจากการ

ทํางานในองคการหรือหนวยงานนั้น คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริหาร เพราะเปนผูใชปจจัยอื่น

ทั้งหมด จากสภาพความขัดแยงในองคการเปนปรากฎการณธรรมชาติที่ยากจะหลีกเลี่ยงไดและมัก

เกิดขึ้นไดเสมอในองคการตางๆ ทั้งระหวางผูรวมงาน ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาและ

ระหวางหนวยงาน เนื่องจากการทํางานในองคการ หรือหนวยงานทุกแหงที่มีคนที่มีที่มาแตกตางกันทั้ง

ความคิด คานิยม อารมณ ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ ผลประโยชน การอบรมสั่งสอน ความขัดแยงจึง

เกิดไดเสมอในองคการทุกประเภท ทุกขนาด และทุกระดับ ซึ่งความขัดแยงที่เกิดขึ้นสามารถกอใหเกิด

ไดทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมและการยอมรับของคนในองคการตอความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้น แตสวนใหญมักจะกอใหเกิดผลเสียทางดานลบมากกวาผลทางดานบวกตอองคการ

เปนอยางยิ่ง  ดังนั้นความขัดแยงจึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่งขององคการที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และถือ

วาเปนสวนหนึ่งของชีวิตในองคการ มีต้ังแตความขัดแยงดวยคําพูดจนถึงการตอสูดวยกําลัง 

(วุฒิชัย มูลศิลป. 2545: 458) และมีอยูในหนวยงานหรือองคการทุกประเภท ทุกขนาดและทุกระดับ

(ประชุม รอดประเสริฐ .2542: 62) 

  โรงเรียนเอกชนจัดไดวาเปนองคการหนึ่ง โรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี

การจัดการเรียนการสอนไดตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการบริหารและจัดการ

ดําเนินการโดยภาคเอกชน และอยูในการควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

และเปนที่ทราบกันทั่วไปวา การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้น เอกชนเขามามีบทบาทและชวยแบง 
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เบาภาระของรัฐบาลมาเปนเวลานาน ทําใหรัฐประหยัดงบประมาณจํานวนมาก แมในทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันโรงเรียนเอกชนก็ยิ่งมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นตามลําดับ  

ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงตองมีการวางแผนในการดําเนินงานและการบริหารงานอยางเปนระบบ

ระเบียบเพื่อใหสามารถดําเนินงาน จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเพราะ

การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาคนใหสมบูรณรอบดาน และถาความขัดแยงเกิดขึ้นกับครูที่ทําการ

สอนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะสงผลทําใหนักเรียนไมไดรับความรูจากครูที่ทําการสอนอยางเต็มที่

เทาที่ควร ซึ่งนับวาเปนผลเสียอยางมากสําหรับนักเรียน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมักจะเกิดจาก

ทรัพยากรไมเพียงพอกับความตองการ เกิดจากการกาวกายในงานหรืออํานาจหนาที่ของผูอ่ืน และเกิด

จากการไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการทํางาน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะสราง

ความยุงยากในการปฏิบัติงานไดโดยเฉพาะเรื่องความรวมมือประสานงาน และเปนการทําให

บรรยากาศของโรงเรียนซบเซา มีผลตออารมณของบุคลากรในโรงเรียนเปนอยางมาก เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมของบุคคล ทําใหเปนคนกาวราว มีการประณามผูอ่ืน ทะเลาะเบาะแวง

กัน แบงพรรคแบงพวก อิจฉาริษยากลั่นแกลงกัน(โกสินทร   รังสยาพันธ. 2530: 93) โรงเรียนมักประสบ

ปญหาที่เดือดรอนใจอยางยิ่งอยูเร่ืองหนึ่ง คือ ปญหาครูขาดความสามัคคี  เกิดความลําบากใจในการ

ส่ังการ บางครั้งแกปญหาความขัดแยงไปแลวแตคูกรณีไมพอใจก็รองเรียนไปยังผูบริหารระดับสูงหรือ

บางรายใชวิธีการเขียนบัตรสนเทห (เสนห  โสมนัส.2537: 6) ส่ิงเหลานี้นับเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 จากสภาพดังกลาวจะเห็นไดวา ความขัดแยงมีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 

นักทฤษฎีองคการไดพยายามศึกษาและทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงภายหนวยงานหรือ

องคการในลักษณะตาง ๆ  เพื่อจะนําขอมูลเหลานั้นไปปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงองคการในทาง

สรางสรรค และไดนําศาสตรในเร่ืองนี้เขามาประยุกตใชในการบริหารการศึกษา ดวยเห็นวาครูและ

ผูบริหารจะทํางานไดมีประสิทธิภาพ และสรางสรรคมากขึ้น หากสามารถควบคุมสาเหตุแหงความ

ขัดแยง และการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนจึงจําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจในเรื่องการ

จัดการความขัดแยงเพื่อใหทํางานรวมกันได การจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนใหสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี จําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากบุคลากร จะเห็นไดวาการทํางานกับคน

จํานวนมากและมีความแตกตางกันอยางหลากหลายยอมมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้น 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน เพื่อเปน

แนวทางและประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปน

ผลดีตอการจัดการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

เขต 2 มีวัตถุประสงคดังนี้ 

    1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแยงโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

เขต 2 ในดานองคประกอบสวนบุคคล ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน และดานสภาพองคการ 

    2.  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  ทั้ง 5 วิธี คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให 

    3.  เปรียบเทียบสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตามระดับการศึกษา ตําแหนงของครู และประสบการณในการ

ทํางาน 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี  เขต  2  ไดใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการความขัดแยง  เพื่อปรับ

ใชใหเหมาะสมกับสถานการณ  และสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
  1.1  ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการจัดการของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2 ตามแนวคิดของนิวแมน  และบรูล (สุรางค  โลหสัมฤทธิ์ชัย.2536: 3; 

อางอิงจาก Pneuman; &  Bruchl 1982:35-49)  ประกอบดวย  3  สาเหตุ 

   1.1.1 ดานองคประกอบสวนบุคคล ไดแกลักษณะนิสัยและอารมณพื้นฐาน การศึกษา

คานิยม ความเชื่อ ปรัชญาในการดํารงชีวิต วิธีการทํางาน ประสบการณชีวิต และประสบการณในการ

ทํางาน 

   1.1.2  ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน  ไดแก มนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ

ระบบการสื่อสารในองคการ 

   1.1.3 ดานสภาพองคกร ไดแกการขาดแคลนทรัพยากร ความไมชัดเจนของโครงสราง

การบริหารและเปาหมายการทํางาน กฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป การแขงขันระหวางบุคคลหรือกลุม 

ขอยกเวนหรือสิทธิพิเศษตางๆ ของบุคคลหรือกลุม การรับรู การแปลความ และความที่เขาใจตางกัน 
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  1.2  ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการความขัดแยง  ตามแนวคิดของโธมัส  และคิลแมนน       

(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.2540: 106 ; อางอิงจาก Thomas; &  kilmann.1987: 11-16)  ประกอบดวย 

   1.2.1  การเอาชนะ  (Competition)  หมายถึง ความพยายามชักจูงใหผูอ่ืนเชื่อวา

วิธีการของตนดีที่สุด ไมวาจะเปนการสรางกฎ ระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมงานและหาเหตุผลตาง ๆ 

มาใชใหคูกรณียินยอมทําตาม เพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนวางไว 

   1.2.2  การรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความพยายามในการชวยเหลือกัน

แกปญหาเพื่อทําใหทุกฝายเกิดความพอใจโดยตะหนักถึงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เปนการเพิ่มความ

รวมมือรวมใจของคนในองคการดวยวิธีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหการทํางานบรรลุ

เปาหมายและมุงใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

   1.2.3  การประนีประนอม (Compromising)  หมายถึง ความพยายามแกปญหาที่

เกิดขึ้นดวยความประนีประนอมเปนที่ยอมรับของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรม เปนการทําให

คูกรณีทั้งสองฝายเกิดความพอใจและยอมเสียสละบาง 

   1.2.4  การหลีกเลี่ยง (Avoiding)  ความพยายามทําเทาที่จําเปนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง

ความตึงเครียดที่หาประโยชนไมได เชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่ตนเองไมสบอารมณโดยมอบหมายให

ผูอ่ืนรับผิดชอบแทน หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่นําไปสูการโตเถียง ตลอดจนผัดผอนเวลาในการ

แกปญหาจนมีเวลาคิดอยางรอบคอบ 

   1.2.5  การยอมให  (Accommodation)   ความพยายามในการแกปญหาที่ไมทําราย

จิตใจหรือทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกที่ไมดีเพื่อรักษาน้ําใจเพื่อนรวมงาน ยอมเสียสละในบางสิ่งเพื่อใหเกิด

ปญหาในการทํางานนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดความบาดหมางใจระหวางบุคคล 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1 ประชากร 

  ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2552 ที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญของอําเภอบางบัวทอง ซึ่งมีครู 

จํานวน  645 คน จากจํานวน  8 โรงเรียน 

  2.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและในครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2552 ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับฉลากเพื่อหา

กลุมตัวอยางจากประชากรที่แบงตามขนาดของโรงเรียน  แลวจึงเทียบสัดสวนเพื่อหากลุมตัวอยางตาม

ตารางเครซี่ และมอรแกน (Krejcie; &  Morgan. 1970: 608 – 610) ได จํานวน 242 คน  
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 3.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สถานภาพครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

เขต 2  ปการศึกษา 2552 ไดแก 

  3.1  ระดับการศึกษา 

    -  ปริญญาตรีและต่ํากวา 

    -  สูงกวาปริญญาตรี 

  3.2  ตําแหนงของครู 

    -  ผูบริหาร 

    -  ครูผูสอน 

  3.3  ประสบการณในการทํางานจําแนกเปน 2 ระดับ 

    -  ตํ่ากวา 10 ป 

    -  ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

  3.4  ตัวแปรตาม  ไดแก   

   3.4.1  สาเหตุของความขัดแยง แบงออกเปน 3 สาเหตุ คือ 

         3.4.1.1 ดานองคประกอบสวนบุคคล 

     3.4.1.2 ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน 

     3.4.1.3 ดานสภาพองคการ 

    3.4.2  การจัดการความขัดแยง   ประกอบดวย 5 วิธี คือ 

     3.4.2.1 การเอาชนะ 

     3.4.2.2 การรวมมือ 

      3.4.2.3 การประนีประนอม 

     3.4.2.4 การหลีกเลี่ยง 

     3.2.2.5 การยอมให 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 1. ความขัดแยง หมายถึง สถานภาพที่มีความไมสอดคลองตองกันของบุคคล กลุมบุคคล ใน

ดานความคิดเห็น คานิยม ความเชื่อ เปาหมาย วิธีการทํางาน และผลประโยชนที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของ

ในการปฏิบัติงาน  

 2. สาเหตุของความขัดแยง หมายถึง ตนเหตุแหลงที่มาที่ทําใหมีการตอตานหรือมีปฏิสัมพันธ

เชิงปฏิปกษทุกประเภท จําแนกเปน 3 สาเหตุ คือ 
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  2.1  องคประกอบสวนบุคคล หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางระหวาง

บุคคลทั้งทางดานพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพของบุคคล ไดแก ภูมิหลัง แบบฉบับ การรับรู และ

ความรูสึกของบุคคล 

  2.2  ปฏิสัมพันธในการทํางาน หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดจากมนุษยสัมพันธการ

รวมงาน ระบบสื่อสารในองคการ และสาเหตุความขัดแยงอื่น ๆ ที่เกิดจากปฏิสัมพันธในการทํางาน

ระหวางบุคคล 

  2.3  สภาพองคการ หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดจากความไมชัดเจนของโครงสรางการ

บริหารและเปาหมายการทํางาน กฎระเบียบที่ใช ความขาดแคลนทรัพยากร การแขงขัน ระหวางบุคคล

หรือกลุมการรับรูและความเขาใจที่แตกตาง 

 3.  วิธีการจัดการความขัดแยง หมายถึง แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น

ภายในโรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเปน 5 วิธี ดังนี้ แนวคิดของโธมัส และ คิลแมน 

(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.2540:106;อางอิงจาก Thomas; & Killman.1987: 11-16) 

  3.1  การเอาชนะ  (Competition)  หมายถึง ความพยายามชักจูงใหผูอ่ืนเชื่อวาวิธีการ

ของตนดีที่สุด ไมวาจะเปนการสรางกฎ ระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมงานและหาเหตุผลตาง ๆ มาใช

ใหคูกรณียินยอมทําตาม เพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนวางไว 

  3.2 การรวมมือ  (Collaborating)  หมายถึง ความพยายามในการชวยเหลือกันแกปญหา

เพื่อทําใหทุกฝายเกิดความพอใจโดยตะหนักถึงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เปนการเพิ่มความรวมมือ

รวมใจของคนในองคการดวยวิธีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย

และมุงใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

  3.3  การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง ความพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้น

ดวยความประนีประนอมเปนที่ยอมรับของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรม เปนการทําใหคูกรณีทั้ง

สองฝายเกิดความพอใจและยอมเสียสละบาง 

  3.4 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) หมายถึง  ความพยายามทําเทาที่จําเปนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง

ความตึงเครียดที่หาประโยชนไมได เชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่ตนเองไมสบอารมณโดยมอบหมายให

ผูอ่ืนรับผิดชอบแทน หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่นําไปสูการโตเถียง ตลอดจนผัดผอนเวลาในการ

แกปญหาจนมีเวลาคิดอยางรอบคอบ 

                 3.5  การยอมให (Accommodation) หมายถึง ความพยายามในการแกปญหาที่ไมทํา

รายจิตใจหรือทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกที่ไมดีเพื่อรักษาน้ําใจเพื่อนรวมงาน ยอมเสียสละในบางสิ่ง

เพื่อใหเกิดปญหาในการทํางานนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดความบาดหมางใจระหวางบุคคล 
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              4. ครูโรงเรียนเอกชน หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน  

และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียนเอกชน 

              5. โรงเรียนเอกชน หมายถึง  สถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตาม

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการบริหารจัดการดําเนินการโดยภาคเอกชน และอยูภายใต

การควบคุมดูแลของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแยงของครูใน

โรงเรียนเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยอธิบายกรอบแนวคิด  ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาสาเหตุของความขัดแยงของครูในโรงเรียนเอกชนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรีเขต 2 โดยศึกษาสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดของ นิวแมน และบรูม  

( สุรางค โลสัมฤทธิ์ชัย. 2536: 3;อางอิงจาก Pneuman; & Bruehl 1982: 35-49 )  ประกอบดวย 

  1.1  ดานองคประกอบสวนบุคคล   บุคลากรในองคการจะมีภูมิหลังตางกัน วัฒนธรรม

ความเคยชิน ความเปนอยู ระดับและสาขาการศึกษารวมทั้งประสบการณชีวิต ความแตกตางเหลานี้

ทําใหคานิยมหรือบรรทัดฐาน ความคาดหวังเกี่ยวกับตนและผูอ่ืน และมโนคติเกี่ยวกับงานในหนวยงาน

แตกตางกันดวย ความขัดแยงจะเกิดขึ้น เมื่อทุกคนพยายามใชบรรทัดฐาน และความคาดหวังของตน

กับผูอ่ืน 

  1.2 ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน หนวยงานภายในองคการหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย

หนวยงานตาง ๆ ทํางานรวมกัน บทบาทหนาที่คือ การใหคําแนะนําปรึกษา การใหความชวยเหลือ การ

ประสานงาน หรือใหบริการดานตาง ๆ ซึ่งแตละหนวยงานจะมีเปาหมายและวัตถุประสงค และวิธีการที่

เหมาะสมกับตน เปนธรรมดาที่ทุกหนวยงานจะตองใหความสําคัญแกหนวยงานของตนเองมากวา

หนวยงานอื่น หนวยงานจะกําหนดมาตรฐานของตนที่เกี่ยวกับหนวยงานอื่น มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนี้ 

ถาหนวยงานที่เกี่ยวของไมเขาใจชัดเจน ความขัดแยงในการปฏิบัติงานรวมกันอาจเกิดขึ้นได 

  1.3 ดานสภาพองคการ เกิดจากความไมเขาใจอันเนื่องมาจากระบบการติดตอส่ือสาร ที่

ไมมีประสิทธิภาพในองคกร หมายถึงการแจงเรื่องตาง ๆ ใหแกผูสมควรไดรับทราบ ระบบการแจงที่

ดอยประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุมาจากการจัดโครงสรางไมชัดเจน ระบบการติดตอที่ไมถูกตองชัดเจน 

ทําใหเร่ืองที่ควรรับทราบไมทั่วถึง เชนการใชภาษาหรือคํา กับผูที่มีพื้นฐานแตกตางกัน ทําใหไมสามารถ

เขาใจไดถูกตอง รวมทั้งการมีทรัพยากรไมเพียงพอกับความตองการ 

 2. ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงใชแนวคิดของโธมัส และ คิลแมน(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.

2540: 106; อางอิงจาก Thomas; & Killman.1987: 11-16) ประกอบดวย  
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  2.1 การเอาชนะ หมายถึง ความพยายามชักจูงใหผูอ่ืนเชื่อวาวิธีการของตนดีที่สุด ไมวา

จะเปนการสรางกฎ ระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมงานและหาเหตุผลตาง ๆ มาใชใหคูกรณียินยอมทํา

ตาม เพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนวางไว 

  2.2 การรวมมือ หมายถึง ความพยายามในการชวยเหลือกันแกปญหาเพื่อทําใหทุกฝาย

เกิดความพอใจโดยตะหนักถึงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เปนการเพิ่มความรวมมือรวมใจของคนใน

องคการดวยวิธีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายและมุงใหเกิด

ประโยชนทั้งสองฝาย 

  2.3 การประนีประนอม หมายถึง ความพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยความ

ประนีประนอมเปนที่ยอมรับของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรม เปนการทําใหคูกรณีทั้งสองฝายเกิด

ความพอใจและยอมเสียสละบาง 

  2.4 การหลีกเลี่ยง หมายถึง การที่เห็นวาความขัดแยงเปนเรื่องเล็กนอย จึงเพิกเฉยโดย

เชื่อวาความขัดแยงจะลดลงเมื่อเวลาผานไป 

  2.5 การยอมให หมายถึง ความพยายามในการแกปญหาที่ไมทํารายจิตใจหรือทําใหผูอ่ืน

เกิดความรูสึกที่ไมดีเพื่อรักษาน้ําใจเพื่อนรวมงาน ยอมเสียสละในบางสิ่งเพื่อใหเกิดปญหาในการ

ทํางานนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดความบาดหมางใจระหวางบุคคล 

 3. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด แบงเปน  

   -  ปริญญาตรีและต่ํากวา 

   -  สูงกวาปริญญาตรี   

 4. ตําแหนงของครู หมายถึง การรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

   -  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู และหัวหนาฝายตางๆ 

   - ครู  หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

  3.3 ประสบการณในการทํางานหมายถึง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร และ

ครูผูสอนในโรงเรียน แบงเปน 2 กลุม ดังนี้  

                  -  ตํ่ากวา 10 ป 

                     - ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 
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           ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาคนควาสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยกําหนดสมมุติฐานดังนี้ 

  1. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับสาเหตุของความ

ขัดแยง  

  2. ครูทีมีตําแหนงของครูตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับสาเหตุของความ

ขัดแยง 

  3. ครูทีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับสาเหตุ

ของความขัดแยง 

  4. ครูทีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับวิธีการจัดการความ

ขัดแยง 

  5. ครูทีมีตําแหนงของครูตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับวิธีการจัดการความ

ขัดแยง 

  6. ครูทีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการความขัดแยง 

 
 

  

 1.ระดับการศึกษา 

                -ปริญญาตรีและต่ํากวา 

                -สูงกวาปริญญาตรี 

 2.ตําแหนงในหนาที่ครู 

                 -ผูบริหาร 

                 - ครู 

 3.ประสบการณในการทํางาน 

   -ตํ่ากวา 10 ป 

                 -ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

สาเหตุของความขัดแยง 

1. ดานองคประกอบสวนบุคคล 

2. ดานปฏิสัมพนัธในการทํางาน 

3. ดานสภาพองคการ 
วิธีการจัดการความขัดแยง 

1. การเอาชนะ 

2. การรวมมือ 

3. การประนีประนอม 

4. การหลกีเลี่ยง 
5. การยอมให 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาสาเหตุและการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการวิจัยดังนี้ 

  1.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

                        1.1 สภาพปจจุบันของการศึกษาเอกชน 

                        1.2 การบริหารการศึกษาเอกชน 

                        1.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

                        1.4 บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 กับการจัดการศึกษา 

  2.  ความขัดแยง 

   2.1  ความหมายของความขัดแยง 

        2.2  ผลของความขัดแยง 

                    3. สาเหตุของความขัดแยง 

                         3.1 ดานองคประกอบสวนบุคคล 

                         3.2 ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน 

                         3.3 ดานสภาพองคการ 

  4.  วิธีการจัดการความขัดแยง 

   4.1 การเอาชนะ 

   4.2  การรวมมือ 

   4.3  การประนีประนอม 

   4.4  การหลีกเลี่ยง 

   4.5  การยอมให  

  5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

   5.1 ระบบการบริหารงานบุคคล 

   5.2 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

   5.3 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

   5.4 หลักการบริหารงานบุคคล 

   5.5 ขอบขายการบริหารงานบุคคล 
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  6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                         5.1 งานวิจัยในประเทศ 

                           5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 

1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาเอกชน 

   ประวัติความเปนมาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  เอกชนมีบทบาทในการจัด

การศึกษาของชาติมาเปนเวลานาน เร่ิมตนดวยการจัดการศึกษาในวัง วัด และบาน โดยมีพระหรือ

เจานายใน   ราชนิกุลเปนผูสอน ผูเรียนจะมาจากราชตระกูลหรือครอบครัวขุนนาง ประชาชนไดรับ

การศึกษาที่จัดโดยเอกชนในลักษณะนี้นอยมาก การจัดการศึกษาเอกชนดําเนินตอเนื่องมาจนถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร และมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการศึกษาเอกชนหลายประการ เพื่อความ

ชัดเจน จึงขอนําเสนอเปน 2 ระยะ คือ 

  - ระยะกอนประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร (พ.ศ. 2325 – 2461)  รัฐได

เปดโอกาสใหเอกชนดําเนินการอยางอิสระโดยไมมีการควบคุม  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 – 2453)  มีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนขึ้นเปน 

คร้ังแรกในโครงการศึกษา ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2411) คณะมิสชันนารีชาวอเมริกันไดจัดตั้งโรงเรียนเชลย

ศักดิ์ในบํารุง และโรงเรียนเชลยศักดิ์นอกบํารุงขึ้น เพื่อเผยแพรคริสตศาสนา  มิไดมุงสอนภาษาหรือ

วิทยาการเทานั้น  โดยรัฐจะควบคุมดูแลเฉพาะโรงเรียนเชลยศักดิ์ในบํารุงเทานั้น  ตอมารัฐไดเรงใหมี

การจัดตั้งโรงเรียนของรัฐ และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนโดยคนไทย  ในป พ.ศ. 2442 ไดมี

การจัดตั้งโรงเรียนบํารุงวิชา ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนแหงแรกที่มีคนไทยเปนเจาของ  ตอมาในตนรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โรงเรียนเชลยศักดิ์ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนบุคคลตาม

ระเบียบการศึกษาสําหรับประเทศสยาม พ.ศ. 2454 
  - ระยะหลังประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร (พ.ศ. 2461 – ปจจุบัน)  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติโรงเรียน

ราษฎร พ.ศ. 2461 ข้ึนเปนฉบับแรก เพื่อควบคุมใหโรงเรียนเอกชนจัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทย

และเนนความจงรักภักดีตอประเทศชาติ  ในป 2464 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา

ฉบับแรก ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลตองการที่จะ

ขยายการศึกษาใหแพรหลายออกไปประกอบกับไดมีการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานของโรงเรียน

ราษฎรใหเทาเทียมกับโรงเรียนของรัฐ จึงทําใหโรงเรียนราษฎรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในที่สุดรัฐได

ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับที่ 2 ข้ึน ในป พ.ศ. 2479 โดยนําพระราชบัญญัติฉบับ
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แรกมาปรับปรุงใหมีรายละเอียดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มอํานาจของรัฐในการลงโทษโรงเรียน

ราษฎรที่ปฏิบัติผิดพระราชบัญญัตินี้ 

   ตอมา  รัฐไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503  และขยายการศึกษาภาค

บังคับเปน 7 ป ทําใหการจัดการศึกษาของรัฐขยายตัวมากขึ้น รัฐไดสนับสนุนใหเอกชนรวมดําเนินการ

มากขึ้น  ตอมาในป พ.ศ. 2515  ไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น  เปน

หนวยงานระดับสูง   ในกระทรวงศึกษาธิการ  ทําหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการโรงเรียนราษฎร

ใหไดมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนของรัฐ และเรียก  “โรงเรียนราษฎร”  ใหมวา  “โรงเรียนเอกชน”   

นอกจากนั้นยังไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร โดยตราเปนพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2525  ข้ึนใชบังคับจนถึงปลายป พ.ศ.2550 จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน เอกชนมี

สวนรวมบุกเบิกการศึกษาในระบบ และมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคูกับรัฐมาโดยตลอด แมวา

ในชวงแรกจะมุงเผยแพรศาสนาเพียงอยางเดียว ซึ่งตอมาไดมีบุคคลทั่วไปสนใจลงทุนและดําเนินการ

ในเชิงธุรกิจการศึกษา โดยใหบริการการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา การศึกษาเอกชน

จึงมีบทบาทสําคัญหลายประการ เชน บทบาทในการจัดการศึกษาในสวนที่รัฐจัดไมได บทบาทในการ

จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูปกครอง บทบาทในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพตางๆ 

โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน บทบาทในการอํานวยความสะดวกใหชุมชนไดมีสถานศึกษาใกล

บาน เปนผูนําในการนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมี

คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งการศึกษาเอกชนยังรวมสนับสนุนการศึกษาของรัฐในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลใหมีคุณภาพ เทาเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 1.1 สภาพปจจุบันของการศึกษาเอกชน  
  การจัดการศึกษาของเอกชนมีความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ โดยปรากฏ

อยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 วรรคสาม ไดกําหนดไววา "การ

จัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวย

ตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับการคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ" และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดหลักการ

สําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ใหเอกชนมีอิสระในการ

บริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมการมี

สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และคุณภาพการศึกษาเอกชน   

ป 2552  มีสถานศึกษาเอกชน  จํานวน  11,554 แหง   นักเรียน  3,678,555 คน ผูสอน 166,266 คน 
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ดานผูเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุมสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4 

ประจําปการศึกษา 2551 พบวา นักเรียนโรงเรียนเอกชน ไดคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ข้ันพื้นฐาน และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ดานสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 พบวา โรงเรียนเอกชนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการประเมินจาก สมศ. จํานวน 1,370 โรงเรียน ไดรับการรับรองรอยละ 

86.93 ซึ่งสูงกวาภาพรวมของผลการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง โดย

สถานศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานรวมทุกสังกัดไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการ ศึกษารอยละ 79.68 

ดานงบประมาณ โรงเรียนเอกชนชวยลดงบประมาณ ของรัฐในการจัดการศึกษาคิดเปนรอยละ 10.43 

หากพิจารณายอนหลัง 10 ป โรงเรียนเอกชนไดชวยแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถึง 202,831.6 ลานบาท   
  กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงแบงประเภทและระดับของโรงเรียนเอกชนในระบบไว 

ดังตอไปนี้ 

  ประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ในระดับตางๆ ไดแก  

   1. ระดับกอนประถมศึกษา 

    1.1 เตรียมอนุบาล เปนการมุงเนนการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการทุก

ดานรวมทั้งการประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาเด็ก เมื่อมีอายุครบสองป 

    1.2 อนุบาล โดยปกติเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุต้ังแตสามปถึงหกป

เพื่อเปนรากฐานชีวิตและการเตรียมความพรอมเด็กทั้งรางกาย และจิตใจ สติปญญา อารมณ 

บุคลิกภาพและการอยูรวมในสังคม 

   2. ระดบัประถมศึกษา  เปนการจัดการศึกษาที่มุงวางรากฐาน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยปกติ

ใชเวลาเรียนหกป 

   3. ระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ คือ 

    3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผู เ รียนไดพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ ตอจากระดับประถมศึกษา เพื่อใหรูความตองการ ความสนใจ
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และความถนัดของตนเองทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการ

งานและอาชีพตามควรแกวัยโดยปกติใชเวลาเรียนสามป 

    3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตาม

ความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพรวมทั้งการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปน โดยปกติใชเวลาเรียนสามป ประเภท

อาชีวศึกษา หมายถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับ

อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับตางๆ ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือ โดยศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยปกติใชเวลาเรียนสามป หลักจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือ

เทียบเทาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานระดับชํานาญการ โดยศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง โดยปกติใชเวลาเรียนสองปหลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจบระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ประเภทนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช

หลักสูตรตางประเทศหรือหลักสูตรตางประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม หรือหลักสูตรที่

จัดทําขึ้นเองที่ไมใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใชภาษาตางประเทศเปนสื่อการเรียนการ

สอนใหกับนักเรียนโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความมั่งคงของประเทศ 
 1.2 การบริหารการศึกษาเอกชน 
  การบริหารโรงเรียนเอกชนนั้นไดพัฒนาการบริการใหสอดคลองกับยุคสมัยตลอดมา  ทั้งนี้

ก็เพื่อตองการใหการศึกษาของเอกชนไดมาตรฐาน  มีคุณภาพ  การบริหารการศึกษาเอกชนในสมัย

เร่ิมตนนั้น  ยังไมมีรูปแบบและโครงสรางที่ชัดเจน  แตจะมีลักษณะเปนงานที่งายๆ เพื่อประโยชนในการ

สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ไดมีการกระจายอํานาจ โดยกําหนดให ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยูในจังหวัดนั้น 

สําหรับ โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนจะมี

ตําแหนงเปนประธานของคณะกรรมการอํานวยการ  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการ  อาจารยใหญหรือ

อาจารย  เปนเพียงตําแหนงที่ใชเรียกกันในโรงเรียนเทานั้น  สําหรับชื่อที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  คือ  ผูจัดการ   ผูอํานวยการ 

  ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอํานวยการ

หนึ่งคนเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนในระบบ หรือผูรับใบอนุญาตจะไมแตงตั้ง
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ผูอํานวยการก็ได ผูรับใบอนุญาตจะแตงตั้งรองผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทํา

หนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับติดตาม การประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการ ไวดังนี้ 

   1. ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียน 

   2. แตงตั้งและถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

   3. ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน 

   4. จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียนและเอกสารอื่นที่

เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

   5. จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการศึกษาตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

   6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ  

รวมทั้งตราสาร  จัดตั้งนโยบาย  ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน 

  นอกจากนี้ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคน แตไมเกินสามคน  

มีหนาที่เปนกรรมการ  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการหรือเปน

บุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหนง  ใหต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  แลวแตกรณี 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ  มีหนาที่ดังตอไปนี้   

   1. ออกระเบียบ  และขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนในระบบ 

   2. ใหความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 

   3. ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร แผนงาน  

งบประมาณ  วิชาการ  กิจกรรมนักเรียน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธกับชุมชน 

   4. กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 

   5. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

   6. ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหา

ของมูลคาของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูในขณะนั้น 
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   7. ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของ

โรงเรียนในระบบ 

   8. ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  งบการเงินประจําป  และการแตงตั้งผูสอบ

บัญชี 

   9. พิจารณาคํารองทุกขของครู  ผูปกครองและนักเรียน 

   10. ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2531: 22 – 23)  ไดนําแนวคิดของนักศึกษา

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  มากําหนดเปนขอบขายในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหบรรลุคุณลักษณะ

ของโรงเรียนที่มีคุณภาพเรียกวา  “มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน”  ซึ่งครอบคลุมงาน 6 ดาน  คือ 

   1. งานวิชาการ 

   2. งานกิจการนักเรียน 

   3. งานบริหารบุคลากร 

   4. งานธุรการและการเงิน 

   5. งานความสัมพันธกับชุมชน 

   6. งานบริหารอาคารสถานที่ 

  งานวิชาการ  เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนไปสูจุดมุงหมายที่ตองการซึ่ง

หมายถึงการจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ ใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทุกดาน

ครบถวนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  งานกิจการนักเรียน  หมายถึง งานบริการนักเรียนและกิจกรรม

นักเรียน  การจัดบริการใหนักเรียนเพื่อใหเกิดความสะดวก  ปลอดภัย และใหผลเต็มที่ตอการเพิ่มพูน

ความสมบูรณและประสบการณชีวิตโดยตรงแกนักเรียนเปนอยางดีและทั่วถึงอีกทั้งเปนในทิศทางที่

สังคมปรารถนา  สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร งานบริหารบุคลากร หมายถึง  

การจัดและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย   ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง

ประกอบดวยผูทําหนาที่สอนและผูไมเกี่ยวของกับการสอนเปนการปฏิบัติเพื่อใหไดบุคคลที่มี

ความสามารถ  และคุณภาพเหมาะสมมาปฏิบัติงานในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  ซึ่งประกอบดวย  การจัดโครงสรางการบริหาร  การจัดบุคลากรทํางานตรงความสามารถ และ

การพัฒนาบุคลากร  งานบริหารธุรการและการเงิน  เปนกลไกสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําใหโรงเรียน

ดําเนินงานไปไดสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ  งานความสัมพันธกับชุมชน

เปนงานที่ชวยเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหสอดคลองและสนองความตองการของผูใชบริการ 

เปนการรวมมือและความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน  งานบริหารอาคารสถานที่ เปน



17 
 

สวนสําคัญที่จะสงเสริมและเกื้อกูลงานดานอื่นๆ ของโรงเรียน  โดยเฉพาะการเรียนการสอนใหดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองการไดเปนอยางดี 

 
 1.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนเอกชนที่ขอรับอนุญาตจัดตั้ง

ทั้งหมด 149 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งทั้งหมดจํานวน 149 โรงเรียน จําแนก

เปนโรงเรียนที่ได รับอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรที่ได รับอนุมัติจาก

กระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนจํานวน 88 โรงเรียน(สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 2552: 9-13) 

  เมื่อมีประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จังหวัด

นนทบุรีไดมีการแบงพื้นที่ออกเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ประกอบดวยอําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางกรวย เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดวย

อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ และอําเภอไทรนอย 

  โรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ที่เปดสอนเปนโรงเรียนใน

ระบบปการศึกษา 2552 มีจํานวน 61 โรงเรียน จํานวนครู 2,821 คน  

  โรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2  มีจํานวน  

61 โรงเรียน ประกอบดวย  

   1. โรงเรียนที่เปดสอนระดับอนุบาล จํานวน 17 โรงเรียน 

   2. โรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 -2 จํานวน 38 โรงเรียน 

   3. โรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 จํานวน 1 โรงเรียน 

   4. โรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปวช-ปวส.          

จํานวน 5 โรงเรียน 
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  โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 -2 ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 38 โรงเรียน คือ            
 

ลําดับ โรงเรียน ระดับที่เปดสอน อําเภอ 

1 กสิณธร อนุบาล-ม.6 บางบัวทอง 

2 กุมุทมาส อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

3 จิตรจํารูญวิทยา อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

4 จิรดา อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

5 ชลประทานวิทยา อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

6 เซนตฟรังซีสเวียร อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

7 ญาโณทัย อนุบาล-ม.3 บางใหญ 

8 ดรุณตะวันวิเทศศึกษา อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

9 ดรุณวิทยศึกษา อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

10 ทาอิฐศึกษา ป.1-ม.6 ปากเกร็ด 

11 เทพพิทักษ อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

ลําดับ โรงเรียน ระดับที่เปดสอน อําเภอ 

12 เทพพิมานพิทยา อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

13 ธนพร อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

14 ธรรมมิสลาม  ทาอิฐ อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

15 นันทนวรวิทย อนุบาล-ม.3 บางบัวทอง 

16 บางบัวทองราษฎรบํารุง ป.1-ม.6 บางบัวทอง 

17 บานรัตนาธิเบศร อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

18 ประชาบดี อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

19 ประถมพฤกษา ป.1-ม.6 บางบัวทอง 

20 ปยะฉัตร อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

21 เปรมประชาวัฒนา อนุบาล-ม.3 บางบัวทอง 

22 ผกาภรณศึกษา อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

23 พระแมสกลสงเคราะห อนุบาล-ม.6 บางบัวทอง 

24 พระหฤทัยนนทบุรี อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

25 พิชญศึกษา อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 
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26 พึงรําลึก อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

27 มารียวิทยาบางบัวทอง อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

28 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

29 ฤกษบุตร (สะอิ้งอนุสรณ) อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

30 วัฒนพฤกษา อนุบาล-ม.3 ปากเกร็ด 

31 ศรีสังวาลย อนุบาล-ม.3 ปากเกร็ด 

32 ศิริมงคลศึกษา อนุบาล-ม.3 บางบัวทอง 

33 สถานศึกษานานาชาติ อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

34 สากลศึกษาบางบัวทอง อนุบาล-ป.6 บางบัวทอง 

35 สารสานวิเทศบางบัวทอง อนุบาล-ม.6 บางบัวทอง 

36 สารสาสนวิเทศราชพฤกษ อนุบาล-ป.6 ปากเกร็ด 

37 อัมพรไพศาล อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

38 บี เอฟ เอส อนุบาล-ม.6 ปากเกร็ด 

 
 
 1.4 บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 กับการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  ที่มีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา

ซึ่งหลอมรวมหนวยงาน  ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและ

กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานเดียวกัน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,2545 ง: 7) มีโครงสรางใหม

เปนระดับกระทรวงโดยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม การกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก

ประเภทมีหนวยงานหลักที่เปนนิติบุคคล 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป.  บทนํา) และระดับพื้นที่การศึกษา มีการ

หลอมรวมหนวยงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ 2  กิ่งอําเภอ  

จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 

4 อําเภอ ไดแก อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอยและอําเภอปากเกร็ด มีพื้นที่

ประมาณ 487.877 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดตอ ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทิศใตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอเมืองนนทบุรี  และ
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กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดนครปฐม มีแหลงทองเที่ยวและวัฒนธรรมที่สําคัญหลาย

แหง โดยเฉพาะริมสองฝงแมน้ําเจาพระยาและคลอง เชน เกาะเกร็ด เปนแหลงเครื่องปนดินเผา  รวมทั้ง

เปนศูนยวัฒนธรรมพื้นบานชาวมอญตั้งอยูใกลกับวัดปรมัยยิกาวาส  และสวนสมเด็จ อําเภอปากเกร็ด  

ตลาดน้ําบางคูเวียงตั้งอยูปากคลองบางคูเวียง  อําเภอบางใหญ  ตลาดน้ําอําเภอไทรนอย ต้ังอยู 

ริมคลองพระพิมลราชา อําเภอไทรนอย  ศูนยสมุนไพร  ที่วัดสวนแกว  อําเภอบางใหญ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2มีสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 140 แหงจําแนกเปนสถานศึกษา

ภาครัฐ  79 แหง  และสถานศึกษาเอกชน จํานวน 61 แหง มีสถานศึกษานอกสังกัด จํานวน 3 แหง 

ต้ังอยูในพื้นที่คือ โรงเรียนเทศบาลวัดละหารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยการอาชีพ

ไทรนอย 
  โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  
  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม 

มารตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีการบริหารจัดการ ภายในสํานักงานเขต

ประกอบดวย 6 กลุมงานและ 1 หนวยงานคือ 

  1. กลุมอํานวยการ มีผูปฎิบัติงาน 19 คน 

  2. กลุมนโยบาย  มีผูปฎิบัติงาน 10 คน 

  3. กลุมบริหารงานบุคคล  มีผูปฎิบัติงาน 15 คน 

  4. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีผูปฎิบัติงาน  5 คน 

  5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีผูปฎิบัติงาน 19 คน 

  6. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีผูปฎิบัติงาน 10 คน 

  7. หนวยตรวจสอบภายใน มีผูปฎิบัติงาน 2 คน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดทําแผนปฎิบัติราชการสนองตอกลยุทธ จุดเนน

และเปาประสงคที่กําหนดไวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน   
  องคกรทันสมัย มีคุณภาพ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดตามมาตรฐานสูสากล ภายใต 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 
  จัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ยุทธศาสตร 
          ยกระดับคุณภาพของผูเรียนและบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสูสากล 
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         เปาประสงค 
  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ 
  1. สรางความเข็มแข็งขององคกรใหทันสมัยมีคุณภาพโดยการบริหารแบบมีสวนรวม 

  2. ปฎิรูปกระบวนการเรียนรูโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน ไดเรียนเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง 
 หนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของกับงานการศึกษาเอกชน  
  ระบุไวในมาตรา 37 ขอ 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 วาใหมีหนาที่ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และในการ

กําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดกําหนดใหกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีหนาที่

ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546: 162 – 169) 

  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนกลุมงานที่มีหนาที่สงเสริมการจัดการศึกษา

เอกชนในดานการสงเสริมขอมูลและสารสนเทศ การดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน การ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สงเสริมการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาเอกชน สงเสริมดานการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ มีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 

   1. งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน  ไดแก งานจัดเก็บขอมูล

และสารสนเทศ ดังนี้ 

   1.1 การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน 

    1.1.1 ขอมูลดานอาคารสถานที่ ไดแก จํานวนอาคารเรียน จํานวนหองเรียน 

ขนาดหองเรียน ความจุของหอง จํานวนหองพิเศษ และจํานวนหองปฏิบัติการ 

    1.1.2 ขอมูลดานบุคลากร ไดแก ประวัติ ที่อยู อายุตัว อายุการทํางาน  

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณศึกษาอบรม ความสามารถพิเศษ การถูกลงโทษทางวินัยและอาญา 

การไมเปนโรคตองหามตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
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    1.1.3 ขอมูลดานงบประมาณ (ทุน) ในการบริหาร ไดแก จํานวนงบประมาณที่

ไดรับการอุดหนุนจากหนวยงานของรัฐ เอกชน มูลนิธิ ฯลฯ  

    1.1.4 ขอมูลดานวัสดุครุภัณฑ ไดแก จํานวนโตะ เกาอี้ อุปกรณ ส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี จํานวนรถโรงเรียน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

    1.1.5 ขอมูลดานวิชาการ ไดแก การจัดหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู การจัด

ตารางสอน จํานวนคาบสอน/ครู การวัดและประเมินผล จํานวนการสอนซอมเสริม จํานวนกิจกรรม

ตางๆ 

    1.1.6 ขอมูลดานสภาพแวดลอมบริเวณสถานศึกษา ไดแก ที่ต้ังใกล/ไกลโรงงาน 

ชุมชน วัด แมน้ํา ตลาด ถนน หนวยงานของราชการและของเอกชน โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย 

   1.2 งานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน ไดแก 

    1.2.1 การจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป เชน ขอมูลจํานวนเด็กตามอายุวัย

เรียน ขอมูลจํานวนหองเรียน จํานวนครูที่สอนรายวิชา จํานวนครูพิเศษ ฯลฯ 

    1.2.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กวัยเรียน เชน ขอมูลจํานวนเด็กตามอายุวัยเรียน

ระดับอนุบาล ขอมูลจํานวนเด็กตามเกณฑเขาเรียนระดับประถมศึกษา ขอมูลจํานวนนักเรียนแตละ

ระดับชั้น ฯลฯ  

    1.2.3 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เชน ขอมูลจํานวนครู ขอมูลจํานวน

นักเรียน ขอมูลจํานวนอาคารเรียน ขอมูลจํานวนหองเรียน ขอมูลเงินอุดหนุน ขอมูลเงินที่เก็บจาก

คาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

    1.2.4 การจัดทําขอมูลอยางเปนระบบ เชน การวางแผนจัดเก็บขอมูล การจัดทํา

เครื่องมือจัดเก็บขอมูล การแตงตั้งเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล ฯลฯ 

    1.2.5 การเผยแพรและใหบริการขอมูลสารสนเทศ เชน การนําเสนอขอมูลใหกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ การรายงานขอมูลใหหนวยงานที่จัดสรรงบประมาณ ฯลฯ 

    1.2.6 การจัดทําขอมูลสารสนเทศงานดานวิชาการ เชน ขอมูลจํานวนชั่วโมงสอน

รายวิชา ขอมูลจํานวนชั่วโมงสอนของครูตอสัปดาห ขอมูลการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

    1.2.7 การจัดทําขอมูลสารสนเทศดานบริหารบุคลากร เชน ขอมูลจํานวนครู 

ขอมูลเจาหนาที่ ขอมูลวุฒิการศึกษาของครู ฯลฯ 

    1.2.8 การจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการบริหารงบประมาณ เชน ขอมูลจํานวน

ครู ขอมูลเจาหนาที่ ขอมูลวุฒิการศึกษาของครู ฯลฯ 
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  2.งานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 

   2.1 การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เชน การยื่นคํารองขอจัดตั้งโรงเรียน การ

จัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียน การจัดทําเอกสารประกอบคํารอง ฯลฯ 

   2.2 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต เชน การจัดคํารอง การ

จัดทําเอกสารประกอบคํารอง การยื่นคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร การเสนอเพื่อขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ฯลฯ 

   2.3 การขออนุญาตใหแบบแปลนกอสรางอาคาร เชน การจัดทําคํารอง การจัดทํา

เอกสารประกอบคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาต ฯลฯ 

   2.4 การขออนุญาตใชอาคารเรียนและอาคารประกอบ เชน การจัดทําคํารอง การ

จัดทําเอกสารประกอบคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาตใหอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ ฯลฯ 

   2.5 การขออนุญาตโอนกิจการสถานศึกษา เชน การจัดทําคํารอง การจัดทําเอกสาร

ประกอบคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาตโอนกิจการ 

   2.6 การขออนุญาตยายสถานศึกษา เชน การจัดทําคํารอง การจัดเอกสารประกอบ 

คํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาตยายสถานศึกษาเอกชน 

   2.7 การขออนุญาตขยายหลักสูตรหรือเพิ่มหลักสูตร เชน การจัดทําคํารอง การจัด

เอกสารประกอบคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาตขยายหลักสูตรหรือเพิ่มหลักสูตร 

ฯลฯ 

   2.8 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน เชน การจัดทําคํารอง การจัด

เอกสารประกอบคํารอง เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่ออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน 

ฯลฯ 

   2.9 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน การจัดทําคํารอง การ

จัดเอกสารประกอบคํารอง จัดทําคําชี้แจงประกอบการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เจาหนาที่

ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

   2.10 การขออนุญาตหยุดทําการสอนชั่วคราว เชน การจัดทําคํารอง การจัดเอกสาร

ประกอบคํารอง จัดทําคําชี้แจงประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาตหยุดทําการสอน

ชั่วคราว 

   2.11 การขออนุญาตเปดทําการสอนภาคฤดูรอน เชน การจัดทําคํารอง การจัด

เอกสารประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาตเปดทําการสอนภาคฤดูรอน 
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   2.12 การขออนุญาตยกเลิกดําเนินกิจการสถานศึกษา เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) 

จัดเอกสารประกอบ จัดทําคําชี้แจงประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาตยกเลิก

ดําเนินกิจการสถานศึกษา ฯลฯ 

   2.13 การขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน การ

จัดทําคํารอง (ร.11) การจัดเอกสารประกอบคํารอง จัดทําคําชี้แจงประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบและ

เสนอเพื่อขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3. งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 

   3.1 การขอเปนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เชน การจัดทําคํารอง การจัด

เอกสารประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาตเปนผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง

โรงเรียนเอกชน ฯลฯ 

   3.2 การขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําคําขอรับ

ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ (สช.4) จัดทําหนังสือแตงตั้งใหเปนผูจัดการ ทําเอกสารประกอบ เจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเพื่อขออนุญาตใหเปนผูจัดการ ฯลฯ 

   3.3 การขออนุญาตแตงตั้งใหเปนครูใหญ เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําคําขอรับ

ใบอนุญาตใหเปนครูใหญ (สช.4) การจัดทําเอกสารประกอบการขออนุญาต เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร และการเสนอเพื่อขออนุญาตเตงตั้งใหเปนครูใหญ ฯลฯ 

   3.4 การขออนุญาตแตงตั้งใหเปนครู เชน จัดทําคําขอรับใบอนุญาตใหเปนครู (สช.10) 

จัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําเอกสารประกอบคําขออนุญาต เจาหนาที่ตรวจสอบ และการเสนอเพื่อขอ

อนุญาตใหเปนครู 

   3.5 การขออนุญาตแตงตั้งครูชาวตางประเทศ เชน การจัดทําหนังสือรับรองการจาง

ชาวตางประเทศเปนครู จัดทําคําขอรับใบอนุญาตใหเปนครู (สช.10) จัดทําเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต และการเสนอเพื่อขออนุญาตแตงตั้งครูชาวตางประเทศ ฯลฯ 

   3.6 การขออนุญาตมีสมุดประจําตัวครู เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และการเสนอเพื่อขออนุญาตมีสมุดประจําตัวครู 

   3.7 การขอเปลี่ยนแปลงผูรับใบอนุญาต เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต และการเสนอเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผูรับใบอนุญาต 

   3.8 การขอเปลี่ยนแปลงผูจัดการ เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําคําขอรับ

ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ (สช.4) การจัดทําเอกสารประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอ

เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผูจัดการ 
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   3.9 การขอเปลี่ยนแปลงครูใหญ เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) จัดทําใบลาออกของ

ครูใหญ จัดทําเอกสารประกอบการขออนุญาต เจาหนาที่ตรวจสอบ และเสนอเพื่อขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงครูใหญ 

   3.10 การขออนุญาตจําหนายครู เชน การจัดทําคํารอง (ร.11) ขอจําหนายครู จัดทํา

ใบลาออกของครู จัดทําเอกสารประกอบการขออนุญาต เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต 

และการเสนอเพื่อขออนุญาตจําหนายครู 

   3.11 การขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครู เชน การสํารวจจํานวนครูที่ขอ

ยกเวน จัดําบัญชีและเกสารประกอบการขอยกเวน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอเพื่อ

พิจารณาการขอยกเวนตอไป 

   3.12 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณครูใหญและครู เชน การสํารวจจํานวนครูที่มี

คุณสมบัติการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ จัดทําบัญชีและเอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 

เจาหนาที่ตรวจสอบ และนําเสนอเพื่อพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป 

 4. งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  

  4.1 การสงเสริมการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เชน การใหเงินอุดหนุน การ

สนับสนุนดานวิชาการ การนิเทศการสอน การติดตามและประเมินผล ฯลฯ 

  4.2 การสงเสริมการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เชน การใหเงินอุดหนุนรายหัว

นักเรียน การสนับสนุนดานวิชาการ การสนับสนุนดานสื่อการเรียน หนังสือยืมเรียน การสนับสนุนการ

วิจัยในชั้นเรียน การติดตามและประเมินผล ฯลฯ 

  4.3 การสงเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เชน การใหเงินอุดหนุนรายหัว

นักเรียน การสนับสนุนดานวิชาการ การสนับสนุนดานสื่อการเรียน การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน 

การติดตามและประเมินผล ฯลฯ 

  4.4 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน เชน ใหการชวยเหลือดานกระบวนการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการนิเทศภายในใหครู ฯลฯ 

  4.5 การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เชน การใหการอบรมเทคนิคการสอนใหมๆ 

ใหครู สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ การใหขวัญและกําลังใจ ฯลฯ 

  4.6 การสงเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เชน สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนอยูเสมอ ฝกอบรมในการใชส่ือที่ทันสมัย ฯลฯ 

  4.7 การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เชน การสนับสนุนใหครูไดตัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

เผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ใหขวัญและกําลังใจครูที่จัดทําการวิจัยในชั้นเรียน 



26 
 

  4.8 การสงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น เชน การสนับสนุนใหครูจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

เผยแพรการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

  4.9 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เชน การติดตามประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนของครู ประเมินผลการสอน การจัดทําแผนการสอน การประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ ฯลฯ 

  4.10 การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร เชน การติดตามการใชหลักสูตรของครู 

การประเมินผลการใชหลักสูตร ฯลฯ 

  4.11 การสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอนของครู เชน การจัดอบรมเทคนิคการสอน 

การนิเทศการสอน การใหโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การจัดอบรมการสอนเฉพาะดาน การ

แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากเพื่อนครู 

  4.12 การสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา เชน การจัดทดสอบดวยขอสอบกลาง 

การวัดผลสัมฤทธิ์ การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมี

ความรูคูคุณธรรม คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ฯลฯ 

 5. งานสงเสริมการอุดหนุนและกองทุนสวัสดิการ 

  5.1 การขอรับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เชน การจัดทําคํารองขอรับเงินอุดหนุน การ

จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอเพื่อขออนุมัติ 

การขอรับเงินอุดหนุน ฯลฯ 

  5.2 การขอรับเงินอุดหนุนบัตรคาเลาเรียน เชน การจัดทําคํารองขอรับเงินอุดหนุนบัตรคา

เลาเรียน การจัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอ

เพื่อขออนุมัติการขอรับเงินอุดหนุน ฯลฯ 

  5.3 การเบิกจายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เชน การจัดทําเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุน 

การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย เจาหนาที่ตรวจสอบ และนําเสนอเพื่อขออนุมัติการเบิกจายเงิน

อุดหนุน ฯลฯ 

  5.4 การเบิกจายเงินอุดหนุนบัตรคาเลาเรียน เชน การจัดทําเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุน 

การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย เจาหนาที่ตรวจสอบ และนําเสนอเพื่อขออนุมัติการเบิกจายเงิน

อุดหนุนบัตรคาเลาเรียน ฯลฯ 

  5.5 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เชน การจัดทําเอกสารขอรับเงิน

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุน เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร และนําเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ฯลฯ 
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  5.6 การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เชน การจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน

อุดหนุน จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอเพื่อขออนุมัติ

เบิกจายเงินอุดหนุน ฯลฯ 

  5.7 การเบิกจายเงินสวัสดิการชวยเหลือบุตร เชน การจัดทําคํารองขอรับเงินสวัสดิการ

ชวยเหลือบุตร จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารการขอรับเงิน 

และนําเสนอเพื่อขออนุมัติการขอรับเงินสวัสดิการ 

  5.8 การเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร เชน การจัดทําคํารองขอรับเงินสวัสดิการ

คาการศึกษาบุตร จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอเพื่อ

อนุมัติขอรับเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ฯลฯ 

  5.9 การขอหนังสือรับรองสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เชน การจัดทําคํารองขอรับ

หนังสือรับรองสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล การจัดทําเอกสารประกอบ เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

และนําเสนอเพื่อขอหนังสือรับรองสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล ฯลฯ 

  5.10 การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เชน การจัดทําคํารองขอรับเงิน

สวัสดิการคารักษาพยาบาล จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และ

นําเสนอเพื่อขออนุมัติการเบิกจายคารักษาพยาบาล ฯลฯ 

  5.11 การขอรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ เชน การจัดทําคํารองขอรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ จัดทํา

เอกสารประกอบการขอรับเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และนําเสนอเพื่อขออนุมัติการขอรับ

เงินกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

  5.12 การจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลและ

การศึกษาบุตร  เชน  การจัดทําบัญชีคุมการขอรับเงินสวัสดิการเปนรายโรงเรียนและรายบุคคล การ

ตรวจสอบการเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการ ฯลฯ 

  5.13 การจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินอุดหนุน เชน การจัดทําบัญชีการขอรับเงิน

อุดหนุน 
 
2. ความขัดแยง 
 2.1  ความหมายของความขัดแยง ในเร่ืองของความขัดแยง มีนักวิชาการและผูรูไดให

ความหมายไวดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  ไดใหความหมายของคําวา  “ขัดแยง”  

วาหมายถึง  “ไมลงรอยกัน”  นอกจากนั้นไดอธิบายคําวา  “ขัด”  หมายถึง  ไมทําตาม  ฝาฝน  ขืนไว  

และใหความหมายคําวา  “แยง”  หมายถึง  ไมตรงหรือลงรอยเดียวกัน  ตานไว  ทานไว  ดังนั้นจึงพอ
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เห็นไดวา  ความขัดแยงนั้นประกอบดวยทั้งขัด  ทั้งแยง  นั่นคือ  แตละฝายนอกจากจะไมทําตามกัน

แลว  ยังตานทานเอาไวอีกดวย 

  พจนานุกรมของเวบสเตอร  (Webster’s dictionary อางในศิริวรรณเสนีรัตนและคณะ

2542: 475)กลาววา  ความขัดแยง  (Conflict)  มาจากภาษาลาตินวา  Confligere  ซึ่งแปลวา การ

ตอสู  การสงคราม  ความพยายามที่จะเปนเจาของการเผชิญหนาที่มุงราย  การการะทําที่ทําไปดวยกัน

ไมไดในลักษณะตรงกันขาม  การไมถูกกัน  เมื่อมีความสนใจความคิดหรือการกระทําที่ไมเหมือนกัน 

  Chung  และ  Megginson  (1981  อางอิงจาก ไพฑูรย นามบุญลือ. 2544)  ความ

ขัดแยง คือ การดิ้นรนตอสูเพื่อความตองการ  ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคลที่ไป

ดวยกันไมได หรือที่เปนตรงกันขาม ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลตองเผชิญกับ

เปาหมายที่ไมสามารถทําใหทุกฝายพอใจ 

  พรนพ  พุกกะพันธุ. (2542) ไดใหความหมายของความขัดแยงวาความขัดแยงคือการ ด้ิน

รนตอสูเพื่อความตองการความปรารถนา ความคิด ความสนใจของยุคคลที่ไปดวยกันไมไดหรือตรงกัน

ขาม ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลตองเผชิญกับเปาหมายที่ไมสามารถทําใหทุกฝาย

พอใจ สวนธํารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ(2547: 152) ไดกลาววาความขัดแยงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปน

ตอนๆ ในแตละตอนจะมีเหตุการณเกิดขึ้นเรียงลําดับ คือความขัดแยงที่เกิดจากความคับของใจของอีก

ฝายหนึ่งที่เกิดจากการถูกอีกฝายหนึ่งกระทํา การกระทํากอใหเกิดความคับของใจ เชนไมเห็นดวย ไม

ชวยเหลือ ดูถูก เอาเปรียบ ใหราย ไมอนุมัติเปนตน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534: 11) กลาววาความ

ขัดแยงของบุคคลตองตัดสินใจเลือกกอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่การเลือกนั้นอาจเต็มใจ จําใจเลือก 

ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนสถานการณที่การกระทําของอีกฝายหนึ่งในการที่จะบรรลุเปาหมาย

ของเขา หรือการที่บุคคลมีความแตกตางในคานิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปาหมาย ตองมา

ติดตอกัน ทํางานดวยกัน หรืออยูรวมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลอง

กันหรือไปดวยกันไมได สวนวรนาถ แสงมณี (2544: 12-14) ใหไดความหมายของความขัดแยงวา

หมายถึง การไมเห็นดวยในทัศนคติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคลตั้งแต

สองคนขึ้นไป หรือกลุมสองกลุม หรือมากกวานั้น ซึ่งความขัดแยงขององคการ บุคคลหรือกลุมเหลานี้ 

อาจมีผลกระทบกับเปาหมาย หรือกิจกรรมระหวางกัน จนเกิดการตอตานหรือขัดขวางซึ่งกันและกันได 

ในขณะที่  

                 สมยศ นาวิการ (2544: 303) กลาววาความขัดแยงขององคการคือความไมเห็นพองตองกัน

ระหวางสมาชิก หรือกลุมขององคการสองคนหรือมากกวาเกิดขึ้นจากขอเท็จจริง เกี่ยวกับวาพวก

เขาตัองมีความแตกตางทางดานสถานภาพ เปาหมาย คานิยมการรับรู สมาชิกขององคการหรือ

แผนงานที่ไมเห็นพองตองกัน จะพยายามแสดงทัศนะของพวกเขาใหเดนกวาบุคคลอื่น นอกจากนั้น                   
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                 เสนาะ ติเยาว (2544: 298) ใหความหมายของความขัดแยงวา คือความไมลงรอยกันที่

เกิดขึ้นในสังคม ไมวาจะเกิด จากอารมณ ซึ่งเหตุผลที่นําไปสูความบาดหมางกันระหวางบุคคล กลุม

หรือสถาบัน ความขัดแยงที่เกิดจากอารมณ เกิดจากความรูสึกโกรธ ความไมไววางใจกัน ความไมชอบ 

ความกลัว ความไมยอมกัน หรือความขัดกันทางบุคลิกภาพ  ธงชัย  สันติวงษ  (2537: 248) กลาวถึง

ความขัดแยงวามักจะเขาใจไดถึงสภาพอาการตางๆ  การเกลียดชัง การแขงขันชิงดีกันระหวางกลุม  

ไมใหความรวมมือ  สภาพความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อฝายหนึ่งมุงที่จะบรรลุความสําเร็จของเปาหมาย  

โดยเอาชนะเหนือฝายหนึ่ง 

               เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538: 161) กลาวถึงความขัดแยงวา เปนสภาพการณที่คนหรือกลุม 

คนเกิดความไมเขาใจกัน  มีความรูสึกไมพอใจกัน  หรือคับของใจที่จะปฏิบัติงานจากความตองการของ

คนตอทรัพยากรที่ไมสามารถสนองตอบเบญจมาศ  ลีละวาณิชย (2538: 7)ไดใหความหมาย ความ

ขัดแยงในลักษณะที่รวมกัน ทั้งความขัดแยงระหวางบุคคลระหวางกลุม  และความขัดแยงในตัวเองไว

วา  ความขัดแยงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลประสบปญหาในการตัดสินใจ และเมื่อบุคคล

สองฝายสองกลุมหรือมากกวามีความเห็น ความเชื่อ คานิยม ขอมูลขาวสารและผลประโยชนไม

สอดคลองกันจรรยา  เสี่ยงเทียนชัย  (2544: 14)  กลาววาความขัดแยงเปนความคับของใจที่เกิดขึ้น   

เนื่องจากความไมพอใจในสถานการณตางๆ ที่ขัดกับความตองการของตน  ในเมื่อความตองการของ

ตนไมไดรับความสนใจหรือไดรับการตอบสนองไมตรงตามที่ตนไดคาดหวังไว  ก็จะแสดงพฤติกรรมเพื่อ

แสดงออกถึงความไมพอใจ  ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการตอตานนั้นขึ้นอยูกับพื้นฐานทางวุฒิภาวะ

ของแตละบุคคลสรอยตระกูล อรรถมานะ (2541: 203)ไดกลาวไววาความขัดแยงเปนกระบวนการ

พยายามของบุคคลหนึ่งที่กระทําโดยตั้งใจ เพื่อขัดขวางความพยายามของอีกบุคคลหนึ่งสงใหบุคคลที่

ถูกขัดขวางเกิดความคับของใจกอใหเกิดความตึงเครียด 

               จากที่กลาวมานี้สามารถสรุปไดวาความขัดแยงนั้นเปนลักษณะของการที่คนไมลงรอยกัน ไม

ทําตาม ฝาฝน ความสนใจของบุคคลที่ไปดวยกันไมได หรือที่เปนตรงกันขาม การไมสามารถทําใหทุก

ฝายพอใจเปนความคับของใจของอีกฝายหนึ่งที่เกิดจากการที่ถูกอีกฝายหนึ่งกระทํา โดยไมเห็นดวย ไม

ชวยเหลือ ดูถูก เอาเปรียบ ใหราย ไมอนุมัติ เปนสถานการณที่การกระทําของอีกฝายหนึ่งไปขัดขวาง

หรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหนึ่งที่จะบรรลุเปาหมายของเขา หรือการที่บุคคลที่มีความแตกตาง

ในคานิยม ความสนใจ แนวคิดวิธีการ เปาหมาย การตองการมีสวนรวมในทรัพยากรที่จํากัด หรือเกิด

จากความโกรธ ความไมไววางใจกัน  ความไมชอบ ความกลัว ความไมยอมกัน หรือความขัดกันทาง

บุคลิกภาพ 
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 2.2  ผลของความขัดแยง 
 ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของชีวิต ไมวาจะเปนชีวิตในวัยเรียน  ชีวิตวัยทํางาน  ชีวิต

ครอบครัว  ชีวิตภายในสังคม  และเปนเรื่องยากที่จะหลีกหนีใหพนจากความขัดแยงและเนื่องจาก

แนวคิดปจจุบันความขัดแยงไมใชส่ิงที่ดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด ความขัดแยงมีทั้งประโยชนและโทษ

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภทของความขัดแยงและระดับของความขัดแยง  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

 
  1. ผลดีของความขัดแยง 
  พรนพ  พุกกะพันธุ  (2544: 276)  ไดกลาวถึงผลดีของความขัดแยงไววา ความจริงแลว

ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและเมื่อเกิดขึ้นก็จะนําไปสูความกาวหนา หรือเกิดความ

สรางสรรคได  เพราะจะเกิดแนวคิดที่สามข้ึนมา  ซึ่งเหนือกวาสองแนวคิดที่ขัดแยงกันอยู ดังนั้น ความ

ขัดแยงจึงเสมือนเปนการบังคับใหมนุษยแสวงหาความคิดที่ใหมข้ึนเสมอซึ่งจะเปนผลดีตอองคการ  

เพราะจะเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ  และเปดโอกาสใหมนุษยตรวจสอบความสามารถของตนเองอยู

เสมอ 

  วิจิตร  วรุตบางกูร  (2526: 173-174)  โดยทั่วไปบุคคลสวนใหญจะมีทัศนคติไมดีตอ

ความขัดแยงเพราะเชื่อวาความรวมมือเปนสิ่งที่ดีและความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมดี  แมวาความขัดแยง

อาจกอใหเกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดและเปนผลเสียตอองคการแตบางครั้งความขัดแยงอาจกอใหเกิด

ผลดีไดเหมือนกัน  กลาวคือ  ความขัดแยงสามารถใหผลในทางบวก  เปนตนวา 

     1. ทําใหเกิดแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นอื่นๆ มากขึ้น 

     2. ทําใหมีโอกาสเลือกแนวทางที่ดีกวา 

     3. ทําใหเกิดแรงผลักดันที่ตองคนหาวิธีการใหมๆ 

     4. ทําใหเกิดความพยายาม  ที่จะอธิบายความเห็น  ความเชื่อหรือชี้แจงให

ชัดเจน  จึงตองพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายและใหเหตุผล 

     5. ความตึงเครียดกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

     6. ทําใหเกิดความเคยชิน  ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและยอมรับนับถือซึ่ง

กันและกันมากขึ้น 

  ซึ่งคลายกับ  ทิศนา  แขมมณี  (2522: 81)  กลาววา  ความขัดแยงไมใชจะใหผลเสียเสมอ

ไป  แทที่จริงแลวความขัดแยงมีประโยชนในหลายดาน  เชน   

     1. ความขัดแยงทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ  

     2. ทําใหความคิดและการทํางาน  ไมหยุดอยูกับที่ 
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     3. ชวยกระตุนใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนและแสดงความสามารถของตน  

อาจสงผลใหการทํางาน  และผลงานของกลุมดีข้ึน 

    สถาบัน อเลกซานเดอร แฮมิตัน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2540: 21-22;  

อางอิงจาก  Alexander Hamiliton Institute. 1983: 1)  ไดกลาววา  ความขัดแยงมีประโยชนตอบุคคล  

และองคการประโยชนที่สําคัญบางประการ  ไดแก 

     1. ประโยชนตอบุคคลในองคการ 

                            1.1 ความขัดแยงสามารถทําใหความตองการทางจิตบางอยางไดรับการ

ตอบสนอง การโตเถียงกันบางหรือโตแยงกันบาง อาจทําใหบางคนลดความเครียดลงไดบางคนที่ชอบ

กาวราวอาจมีความสุขในการโตเถียงเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน 

                             1.2 ความขัดแยงทําใหคนรูจักตัวเองโดยจะตองระวังและรูวาจะพูดอะไร 

หรือรูวาจะทําอะไรเมื่อเกิดความขัดแยง 

                             1.3 ความขัดแยงอาจทําใหคนเปนที่ยอมรับของคนอื่นและมีชื่อเสียง 

                              1.4 ดวยเกรงวาจะเกิดความขัดแยง จะชวยใหคนมีการเตรียมตัวและมี

แรงจูงใจที่จะทํางานใหไดดี 

                            2. ประโยชนตอองคการ 

                             2.1 ความขัดแยง จะชวยใหมีขอมูลวินิจฉัยเกี่ยวกับเร่ืองที่ควรจะตอง

ปรับปรุงแกไข ความขัดแยงทําใหผูบริหารตองระวังวาปญหาคืออะไร ใครเกี่ยวของบางและจะ

แกปญหาอยางไร 

                              2.2 ความขัดแยงทําใหเกิดการอภิปรายกอนที่จะตัดสินใจ ถาหากความ

ขัดแยงถูกละเลยและปดบังแลว ความแตกตางของความคิดในการทํางานรวมกันจะไมไดรับการแกไข 

                              2.3 ความขัดแยงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ความขัดแยงแต

เพียงเล็กนอยในการเริ่มตนเปลี่ยนแปลงใหม ๆ จะทําใหคนปรับตัวและยอมรับในส่ิงใหม ๆ ใน

สถานการณที่ขัดแยงบุคคลอาจสามารถแสดงความสามารถเฉพาะตนออกมามากในสถานการณที่

สงบ 

                            2.4 ความขัดแยงจะทําใหคนเกิดความสนใจและอยากรูอยากเห็น 

หลังจากความขัดแยงสิ้นสุดลง ความสามัคคีกลมเกลียวก็อาจเกิดขึ้น  

      โอเวนส (Owen 1991: 246-248) ไดกลาววา หากความขัดแยงไดรับการ

ตอบสนองในทางบวกมีการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศที่ดี  เกิด

บรรยากาศของความรวมมือและสนับสนุน  ความขัดแยงนั้นจะเปนความขัดแยงในทางสรางสรรคซึ่ง

จะสงผลใหองคการมีความเจริญกาวหนาในที่สุด 
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    ดอยทช (Deutsch) ไดกลาวถึงความขัดแยงที่เปนประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 

     1. ปองกันการเฉื่อยชา 

     2.  เปนตัวกระตุนใหบุคลเกิดความสนใจและเกิดความอยากรูอยากเห็น 

     3.  เปนสื่อที่ทําใหปญหาตางๆ ถูกนํามาตีแผ และหาทางแกไข 

     4.  เปนรากเหงาของการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม  

     5. ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการทดสอบและประเมินผล

ตนเอง 

     6. ความขัดแยงจะทําใหเห็นขอบเขตของกลุมชัดเจนขึ้น ทําใหเห็นวาแตละ

กลุมมีขอบเขตเพียงใด หรือใครเปนสมาชิกของกลุมบาง ซึ่งจะชวยใหสมาชิกไดแสดงเอกลักษณวาตน

เปนสมาชิกของกลุมนี้ 

     7.ความขัดแยงภายนอกมักทําใหเกิดความกลมเกลียวภายในกลุม 

  
   2. ผลเสียของความขัดแยง 
   พรนพ  พุกกะพันธุ. (2544: 277) ไดกลาวถึงผลเสียของความขัดแยงไววา  อาจจะทํา

ใหองคการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ถาหากผูบริหารไมรูจักแกไขปญหาของความขัดแยง

ของบุคคลภายในองคการมีอยูหลายประการดวยกัน การแกไขจึงตองใชวิธีการที่แตกตางกันดวย  

ดังนั้นผูบริหารหรือหัวหนางานจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจใหถองแท มิฉะนั้นอาจมีการแกไข

ปญหาไดไมถูกจุด  และจะเกิดความเสียหายตอผลงานขององคการในสวนรวมได  เชน  อาจมีผลใหคน

ที่ทนไมไดจะตองยายหนีจากหนวยงานนั้นไป  ความเปนมิตรระหวางบุคคลจะลดลง  บรรยากาศของ

ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกันจะหมดไป  และอาจเปนการตอสูที่ใชอารมณไรเหตุผล  มีการ

ตอตานซึ่งอาจขัดตอวัตถุประสงคของหนวยงาน  เปนตน 

   ธงชัย สันติวงษ. (2535: 292-294)ไดใหทัศนะเกี่ยวกับผลเสียของความขัดแยงไวดังนี้ 

ความขัดแยงที่มีผลเสียตอองคการ เชน เมื่อเกิดความขัดแยง ทั้งตัวบุคคลและกลุมที่อยูในภาวะที่อยาก

ชนะ เมื่อไดเห็นปญหาอุปสรรคจากกลุมอ่ืนที่มาขวางกั้นมิใหเกิดความสําเร็จไดนั้น ความรูสึกสับสน 

เปนศัตรู และการเครงเครียดตางๆ จะกอตัวขึ้น บรรยากาศตึงเครียด เกิดแรงกดดันและจะมีผลทําให

การใชดุลยพินิจและความสามารถในการทํางานต่ํา พลังการตอสูที่เกิดจากความขัดแยงจะพุงตรงไปที่

ประเด็นความขัดแยงกันเปนสวนใหญ แทนที่จะไปในทางสรางสรรคมีการกลั่นแกลงมิใหงานของคนอื่น

หรือกลุมอ่ืนดําเนินตอไปได อันเปนผลทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมที่ขัดแยงกันเสื่อมลง  
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   อุษามาศ ระยาแกว.(อางอิงจากอรุณ รักธรรม. 2533: 8) ไดกลาวผลเสียของความ

ขัดแยง ซึ่งทําใหองคการขาดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

     1. บางคนทนดูและรวมงานดวยไมได จําเปนตองยายหนีออกไปจาก

หนวยงานนัน้เสีย 

     2. ความเปนมิตรระหวางบุคคลยอมลดลง 

     3. บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจกันจะหมดไป และอาจตอสูกัน

ดวยอารมณที่ไรเหตุผล 

     4. มีการตอตาน ซึ่งจะขัดกับวัตถุประสงคของหนวยงานที่บางคนตองการ

ความสงบ ทํางานเปนทีม หรือตองการความรวมมือ รวมใจ มากกวาการแขงขันเพื่อเอาชนะอยางเดียว 

   กรองแกว อยูสุข. (2537: 190-191) ใหทัศนะเกี่ยวกับผลเสียของความขัดแยงดังนี้ 

ผลเสียที่เกิดจากความขัดแยงในองคการ คือทําใหองคการขาดประสิทธิภาพและประสิทธผลถา

ผูบริหารไมสามารถจัดการกับความขัดแยงนั้นได ทําลายความคิดสรางสรรคของสมาชิก ส้ินเปลือง

เวลาที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอองคการผลเสียในแงบุคคลคือ บางคนตองออกจากองคการไป

เพราะไมสามารถจะรวมงานกับผูอ่ืนได ความเปนมิตรระหวางบุคคลลดลง มีการจับผิด กลั่นแกลงกัน 

ขาดบรรยากาศของความเชื่อถือไววางใจกัน ทําใหมีแรงตานฮึดสูโดยไมคํานึงถึงเปาหมายรวมของ

องคการ 

   ไชย ณ พล. (2540: 62) กลาวถึงผลเสียของความขัดแยงไวดังนี้ ทําใหเกิดความลังเล

บ่ันทอนพลัง ทําใหเกิดความแตกแยกนํามาซึ่งความเสียหายขององคการ 

   วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2536: 170) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับผลของความขัดแยงไวในแงที่

เปนผลเสีย ดังนี้ ทําใหองคการขาดประสิทธิภาพ ถาผูบริหารไมรูจักการแกไขที่ถูกตอง ก็จะทําให

เกิดผลเสีย เชน บางคนทนอยูหรือทนทํางานรวมกันดวยไมไดก็จะยายหนีจากหนวยงานหรือลาออกไป 

ความเปนมิตรระหวางบุคคลลดลงไป บรรยากาศของความเชื่อถือและความไววางใจกันจะหมดไปหรือ

อาจจะตอสูกันดวยอารมณที่ไรเหตุผล มีการตอตานซึ่งอาจขัดกับวัตถุประสงคของหนวยงานที่ตองการ

ทํางานเปนทีมหรือความรวมมือรวมใจมากกวาการแขงขันที่มุงเอาชนะแตเพียงอยางเดียว 

   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ( 2540: 20.) ไดกลาวถึงผลเสียของความขัดแยง โดยสรุปได

ดังนี้ 

     1. ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ขาดความไววางใจ ไมเคารพซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งบุคคลตั้งแงใชเลหเลี่ยมเขาหากัน 

     2. ขาดความรวมมือ คูขัดแยงตางก็ไมใหความรวมมือในการทํางาน 
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     3. ขาดความคิดริเร่ิม บุคคลจะทํางานเฉพาะสวนที่ตนเองรับผิดชอบ หรือ

ทํางานตามที่ถูกสั่งใหทําเทานั้น 

     4. การสื่อสารระหวางบุคคลถูกบิดเบือน อาจโดยความตั้งใจหรือไมต้ังใจก็

ตาม 

     5. ทําใหเกิดความเครียดสุขภาพจิตเสีย 

     6. ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง 

     7. ทําลายความสมานฉันท และความกลมเกลียวในการทํางานของกลุม 

     8. เปนอุปสรรคตอกระบวนการตัดสินใจ มักจะขาดขอมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจจึงทําใหตองตัดสินใจดวยความเสี่ยง 

     9. ทาทายและสงเสริมใหคงสภาพเดิม ไมสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

     10. ทําใหบุคคลหรือองคการเกิดความเสียหายอาจเปนชื่อเสียง เกียรติยศ ทุน

ทรัพย ผลผลิตหรือแมแตชีวิต 

     11. ถาหากแกปญหาไมดีแลวความขัดแยงอยางหนึ่งจะไปสูความขัดแยงอีก

อยางหนึ่งๆอีก 

     12. ความขัดแยงทําใหคนไมพอใจที่จะทํางาน ทําใหเกิดการ”เฉื่อยงาน” 

     13. ทําใหสูญเสียกําลังคน เมื่อบุคคลไมสามารถที่จะทนดู และทนรวมงาน

ภายใตบรรยากาศของความขัดแยงที่รุนแรงได จึงหนีไปจากองคการนั้น 

   กอรทเนอร (Gortner) ไดกลาวถึงผลเสียของความขัดแยงไวดังนี้ ความขัดแยงทําให

ตนทุนการใชจายสูงเนื่องจากผูปฏิบัติงานไมพอใจที่เกิดความขัดแยง ขาดแรงจูงใจในการทํางานให

ตองเพิ่มคาตอบแทนเพื่อกระตุนการทํางาน นอกจากนั้นความขัดแยงทําใหการติดตอส่ือสารขาด

ประสิทธิภาพและสงถึงผลผลิตขององคการ สรางความแตกแยกระหวางสมาชิกพยายามหาวิธีเอาชนะ

ฝายตรงขามโดยใชทรัพยากรที่มีอยู เกิดผลกระทบตอผลผลิตทําใหการติดตอส่ือสารมีอุปสรรคมีการ

ออกกฎระเบียบมากขึ้น สมาชิกไมสนใจการศึกษาคนควาทําใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมาก 

   แทนแนนบอม(tannenbaum)และเซลดอน(Scheldon)กลาวถึงผลเสียของความ

ขัดแยงไวดังนี้ คือบางคนทนดูและรวมงานอยูไมไดจําเปนตองยายออกไปจากหนวยงาน ความเปน

มิตรลดลง ขาดบรรยากาศแหงความไวเนื้อเชื่อใจมีการตอสูกันดวยอารมณที่ขาดเหตุผลและมีการ

ตอตานขัดกับวัตถุประสงคของหนวยงานที่บางคนตองการความสงบซึ่งสอดคลองกับ อรุณ รักธรรม ได

กลาวถึงผลเสียของความขัดแยงไวดังนี้คือ ทําใหเกิดการสูญเสียกําลังคนในองคการ ทําใหมิตรภาพ

ระหวางบุคคลหรือกลุมลดลงไปกวาเดิมบรรยากาศของความถือไววางใจซึ่งกันและกันจะหมดไป ทําให

เกิดการตอตานความขัดแยงและเกิดการบิดเบือนการรับรู 
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   พนัส พันนาคินทร กลาวถึงผลเสียของความขัดแยงวา ความขัดแยงมีผลเสียหลาย

ประการกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เสียเวลา เสียแรงงาน เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่ขาด

น้ํามันหลอล่ืนหรือมีส่ิงไมปรารถนาเขาไปขัดขวางกอใหเกิดความรูสึกในทางลบเกิดขึ้นระหวาง

ผูปฏิบัติงานไมวาจะระดับเดียวกันหรือตางระดับความรูสึกเชนนี้ไมเปนผลดีตอการทํางานกอใหเกิด

การแตกความสามัคคีอาจจะมีการแยกเปนพวกเปนหมูตามความคิดเห็นที่มีอยูหาเหตุจับผิดตอตาน

การทํางานของหนวยงาน หาเรื่องใสรายกันบรรยากาศในการทํางานเต็มไปดวยความหวาดระแวง

ปราศจากความสุข งานขององคการนั้นก็เสียหรือไมดําเนินการตามที่ควรจะเปน กอใหเกิดความรูสึกวา

ตนเองพายแพ ทําใหเสียขวัญ เสียกําลังใจในการทํางาน เสื่อมความเชื่อมั่นในตนเอง หรือรายแรงกวา

นั้นอาจทําใหเสียสุขภาพจิตไดงาย 

   ความขัดแยงมีทั้งผลดีและผลเสีย ความขัดแยงที่เปนผลเสียทําใหขาดความไววางใจ

กัน เสียสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทํางานลดลงแตถาความขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสม

สามารถนํามาซึ่งผลดีตางๆ เชน เกิดความรอบคอบในการทํางาน มีความไววางใจกันและทําให

บรรยากาศในการทํางานมีความสุขการที่มีความรวมมือรวมใจกันมีการปรึกษาหารือกัน เพื่อหาทาง

แกไขขอขัดแยงตางๆ จะชวยใหลดความขัดแยงและกอใหเกิดการพัฒนาทั้งดานตัวบุคคลและองคการ 

เสริมสรางความคิดสรางสรรค กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

3. สาเหตุของความขัดแยง  
      ความขัดแยงเปนสิ่งที่บุคคลแสดงออกในทางที่เปนปฏิปกษกัน เปนลักษณะความขัดแยงที่มา

จากบุคลิกสวนตัว จากความรู อารมณความรูสึก ความตองการทั้งในเรื่องผลประโยชนสวนตัวทั้งใน

ดานผลประโยชนที่เปนทรัพยากรอันมีอยูจํากัดหรือความตองการการใชอํานาจขัดกันในเปาหมาย 

วิธีการ ประสบการณ คานิยม ทัศนคติ บทบาทตลอดจนการรับรูส่ิงตางๆ ดังนั้นการแกปญหาความ

ขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ คือการที่พยายามเขาใจวา ความขัดแยงมีสาเหตุของความขัดแยงนั้น แบง

ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 3.1  ดานองคประกอบสวนบุคคล  
              องคประกอบสวนบุคคลเปนจุดสําคัญที่เราตองใหความสนใจ เพราะการที่องคการจะดําเนิน

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้นตองอาศัยคน ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงความสําคัญของ

พฤติกรรมของมนุษยที่แตกตางกัน  

              นิวแมน และบรูม (Pneuman; &  Bruchl)  (1982  อางอิงจาก  พรนพ  พุกกะพันธุ, 2542)  

ไดกลาวถึงสาเหตุความขัดแยงที่เกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลแบงเปน 4 สวน  ดังนี้ 
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   1.  ภูมิหลัง  สาเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงคือ  การที่แตละคนมีภูมิหลังที่

แตกตางกัน  เชน 

    1.1  ความแตกตางกันทางวัฒนธรรม  บุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันยอม

ปฏิบัติหรือตัดสินใจในลักษณะตางกัน  ส่ิงที่กระทําไดในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมในอีก

วัฒนธรรมหนึ่ง 

    1.2  ความแตกตางทางดานการศึกษา  ระดับและประเภทของการศึกษาที่ไดรับ

เปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวปฏิบัติของบุคคล  ทําใหบุคคลคิดหรือเห็นแตกตางกัน 

    1.3  ความแตกตางในคานิยมและความเชื่อ  บุคคลที่มีคานิยมและความเชื่อที่

แตกตางกันยอมประพฤติและปฏิบัติแตกตางกัน 

    1.4  ความแตกตางดานประสบการณ  ความขัดแยงอยางหนึ่งที่มักเห็นบอยครั้ง

คือความขัดแยงของคนที่มีความรูกับคนที่มีประสบการณ  คนที่มีความรูอาจขาดประสบการณ  และ

คนที่มีประสบการณอาจขาดความรูก็ได 

   2.  แบบฉบับ  สาเหตุของความขัดแยงอีกอยางหนึ่งคือความแตกตางของแบบฉบับ

ของแตละบุคคล  มนุษยมีการกระทํา  พฤติกรรม  และการแสดงออกที่เปนแบบฉบับของตนเอง  แบบ

ฉบับของบุคคลพิจารณาไดดังนี้ 

    2.1  แบบฉบับทางจิตวิทยา  (Psychological)  แตละบุคคลก็มีแบบฉบับทาง

จิตวิทยาเปนของตนเอง  ไมวาจะเปนวิธีการคิด  ความรูสึก  หรือประสาทสัมผัส 

    2.2  แบบฉบับทางอารมณ  (Emotional Style)  แบบฉบับของบุคคลแตกตางกัน

ไปตามแบบฉบับทางอารมณ  บางคนชอบที่จะเปนมิตรชวยเหลือผูอ่ืน  แตบางคนชอบขมขูกาวราว 

    2.3  แบบฉบับเจรจา  (Negotiation Style)  แบบฉบับของการเจรจาเปนผลมา

จากแบบฉบับทางอารมณ  หากบุคคลชอบพินิจไตรตรอง  มีอารมณเย็น  แบบฉบับการเจรจาก็จะเปน

แบบหนึ่ง  หากเปนคนอารมณรอน  กาวราว  แบบฉบับในการเจรจาก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง 

    2.4  แบบฉบับภาวะผูนํา  (Leadership Style)  แบบภาวะผูนําอาจจําแนกได

หลายวิธี  เชน  แบงเปนผูนํามุงงานกับมุงคนหรือมุงสัมพันธเปนตน  ถาผูนําเปนแบบเดียวกันกับผูตาม

ปญหาก็อาจไมเกิด  แตถาผูนําและผูตามเปนคนละแบบกัน  ความขัดแยงยอมเกิดขึ้น 

   3.  การรับรู สาเหตุสําคัญของความขัดแยงอีกอยางหนึ่งคือ การรับรูในการกระทํา

หรือเปาหมายที่ไปดวยกันไมได การรับรูที่ไมเหมือนกันของบุคคลเปนผลทําใหเกิดความขัดแยง การ

รับรูที่สงผลตอความขัดแยง แบงเปน 2 อยางคือ 
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    3.1  การรับรูที่บิดเบือน  บุคคลอาจมีการรับรูที่บิดเบือนไปจากสภาพจริง  หรือ

ของจริงโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ได  หากบุคคลรับรูแตกตางไปจากของจริงก็จะสงผลใหเกิดความ

ขัดแยงได 

    3.2  การรับรูที่แตกตาง  บุคคลที่อยูในเหตุการณเดียวกัน  เห็นเหตุการณเดียวกัน

หรือขอมูลเหมือนกัน  อาจตีความหมายของขอมูลที่มีอยูหรือส่ิงที่เห็นแตกตางกันได  ความแตกตางใน

การรับรูนี้สงผลใหเกิดความขัดแยงได 

   4.  ความรูสึก  ความรูสึกแตกตางของบุคคลที่แตกตางกัน เร่ิมจากโมโหเพียงเล็กนอย

ไปจนถึงเดือดดาล  หรือจากความวิตกกังวลไปจนถึงหวาดกลัว การที่คนเรามีหลายความรูสึกปะปนกัน

ทําใหเกิดความสับสนและนําไปสูความขัดแยง ความรูสึกของบุคคลจะสังเกตเห็นไดเมื่อมีความขัดแยง

เกิดขึ้น ความรูสึกของบุคคลสงผลตอความไววางใจหรือความศรัทธาของบุคคลอื่น  และยังสงผลไปถึง

ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล ดังนั้นจะเห็นไดชัดเจนวาสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงก็

คือความรูสึกของบุคคล  

  พรรณราย ทรัพยะประภา (2444: 14-15) ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยงของ

องคประกอบสวนบุคคลไวดังนี้ 

   1. คานิยมที่แตกตางกัน คําวา “นิยม” ในที่นี้หมายถึงหลักเกณฑที่บุคคลยึดถือในการ

ตัดสินใจคุณคาของสิ่งตางๆ วา ดี-ไมดี ถูก-ผิด ตัดสินใจควร –ไมควร ซึ่งมาจากความเชื่อ ทัศนคติ 

ประสบการณหรือการอบรมเลี้ยงดูที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับมาก ความเชื่อถือในคานิยมที่แตกตางกันโดยไม

สามารถหาขอตกลงกันได ก็เปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยง 

   2. ความคิดเห็นแตกตางกัน เปนธรรมดาที่คนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป

บางทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางกันทางดานตางๆ เชน วัน ประสบการณ เพศ ความรู ฯลฯ ความ

แตกตางของคนเปนสาเหตุใหญที่ทําใหคนมีความรูสึกนึกคิดไมเหมือนกัน ถาคนหรือกลุมคนนั้นมี

ความเห็นไมตรงกันในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และไมสามารถตกลงกันไดดวยความพึงพอใจทั้งสองฝาย 

ปญหาความขัดแยงก็เกิดขึ้น 

   3. การรับรูแตกตางกัน คนเรามองสิ่งเดียวกันแตไมเหมือนกัน ทั้งนี้เนื่องจาก

ประสบการณเดิมที่นํามาเชื่อมโยงในสิ่งที่คนนั้นรับรูไมเหมือนกันซึ่งสอดคลองกับ(อางอิงจาก                

พรนพ พุกกะพันธุ 2542: 185-190)หนาตางโจแฮรรีเกิดจากการผสมกันของตัวแปร 2 มิติ มิติแรกคือ

การรูของเรา(เรารู หรือเราไมรู) มิติที่สองคือการรูของคนอื่น(เขารูหรือเขาไมรู) จากมิติทั้งสองทําใหเกิด

แบบของบุคคล4 แบบ คือ แบบที่หนึ่งเรารูและเขารู เปนลักษณะที่เปดเผย เปนบุคคลที่เปดเผยงายใน

การติดตอสัมพันธ สามารถที่จะคบหรือไมคบกับคนอื่นไดไมยาก  แบบที่สองเราไม รูแตเขารู  

เปนลักษณะของบุคคลที่มองไมเห็นตนเองหรือมีลักษณะบอด บุคคลประเภทนี้ไมรูจักตนเอง ไมรูวา
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ตนเองคือตัวปญหา จึงมักทําใหคนอื่นขุนเคืองโดยตั้งใจหรือไมไดต้ังใจ เปนคนที่เชื่อวาความคิดของ

ตนเองถูกตองดีกวาความคิดของคนอื่น ยึดตนเองเปนใหญไมเชื่อใคร บุคคลแบบนี้จะนําไปสูความ

ขัดแยงเสมอ แบบที่สามเรารูแตเขาไมรู เปนลักษณะของบุคคลที่ซอนเรน เนื่องจากกลัวคนอื่นจะรูจึง

ตองระมัดระวังในการแสดงออก บุคคลประเภทนี้มักจะเก็บความรูสึกและทัศนคติที่แทจริงของตนเองไว

ไมคอยยอมแสดงออกมาซึ่งนําไปสูความขัดแยงได แบบที่ส่ีเราไมรูและเขาไมรู เปนลักษณะที่ตางคน

ตางก็ไมรูจึงเปนการไมรูเขาไมรูเรา คนเหลานี้นําไปสูความเขาใจผิดกันตลอดเวลา เปนสาเหตุสําคัญ

ที่สุดที่นําไปสูความขัดแยง 

  นักวิชาการแหงสถาบันอเลกซานเดอร แฮมิลตัน (Alexander Hamilton Institute ) 

อางองจาก พรนพ พุกกะพันธุ 2542: 187-190) ไดชี้ใหเห็นวาความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดจากเหตุ

สําคัญ8 ประการ ดังนี้ 

 

    1. ความแตกตางของบุคลิกภาพและวัฒนธรรม 

    2. ความแตกตางของคานิยมอันเกิดจากการถูกสั่งสมมาในดานคุณธรรม ปรัชญา

การไดรับการเลี้ยงดู การศึกษา และศาสนาที่แตกตางกัน  

    3. ความแตกตางของการรับรู เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณแตกตางกัน 

    4. ความแตกตางของเปาหมาย เกิดจากการที่บุคคลหรือกลุมบุคคล มีภูมิหลังที่ 

แตกตางกัน 

    5. การแขงขันเพื่อจะไดทรัพยากรที่มีจํากัด ทรัพยากรไมวาจะเปนคน เงิน วัสดุ 

ตําแหนง หรือยศถาบรรดาศักดิ์ แตละคนก็มักจะแขงขันกันเพื่อจะไดมา 

    6. การพึ่งพาอาศัยกันของบุคคลในการทํางาน การมอบหมายงานที่คาบเกี่ยวกัน

มากเทาใด ความขัดแยงเกิดขึ้นไดมากเทานั้น 

    7. ความกดดันตอบทบาท ทุกตําแหนงในระบบราชการจะมีการกําหนดตําแหนง

และบทบาทเอาไว ถามีการปฏิบัติผิดบทบาท ความขัดแยงก็จะเกิดขึ้นได 

    8. การแทรกแซงกันของสถานภาพแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ 

                    วอลตัน (Walton 1969: 71-75 อางอิงจาก  เทพพนม  เมืองแมนและสวิง  สุวรรณ  

2540: 252) กลาวไวว าความขัดแยงระหวางบุคคลจะประกอบดวย  องคประกอบพื้นฐาน  

4 องคประกอบ  

    1.  รายละเอียดของความขัดแยงหรือปญหา 

    2.  สภาพการณที่ผลักดันหรือทําใหเกิดความขัดแยง 

    3.  พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของบุคคลซึ่งมีสวนรวมในความขัดแยงนั้น 
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    4.  ผลสืบเนื่องของความขัดแยงนั้น 

                   องคประกอบสวนบุคคลเปนความขัดแยงภายในตัวเอง ซึ่งเกิดความไมแนใจในการตัดสิน

ในการเลือกปฏิบัติงานใดใหประสบผลสําเร็จได ซึ่งความขัดแยงขององคประกอบสวนบุคคลพฤติกรรม

สวนตัวของแตละคน ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลแตละคนมีภูมิหลัง ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยม 

ประสบการณ ความรูที่ตางกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นอาจจะไมตรงกัน                                    
  3.2  ดานปฏิสัมพันธการทํางาน  
                    โรงเรียนเปนสถานที่ใหบริการทางการศึกษา และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน

เร่ืองที่ตองเกี่ยวของกับคน และการสื่อสาร โดยการปฏิบัติงานสวนใหญเปนการใชคนมากกวา

เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ มีความจริงอยูอยางหนึ่งคือคนที่ไมมีความสุขไมมีทางที่จะทําใหคนอื่นมี

ความสุขได เชน รูสึกไมดีกับงานที่ทําและกับเพื่อนรวมงานทะเลาะเบาะแวงกัน การมีปฏิสัมพันธเปน

เร่ืองของทักษะความสามารถในการติดตอส่ือสารและการแกปญหาเพราะเปนทักษะที่จะชวยใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงไมวางานที่ทําจะเปนงานประเภทใดก็ตาม ทุกองคการอยากไดผูปฏิบัติงาน

ที่มีทักษะในการติดตอส่ือสารเพราะเปนปจจัยที่สําคัญในยุคขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน รูวิธีการในการ

แกปญหาการติดตอส่ือสารและวิธีสรางทีมงานที่ดี ปฏิสัมพันธที่เปนสาเหตุของความขัดแยงคือ   

การสื่อสาร  (Communication)  ที่ไมดี  หรือไมมีคุณภาพ  การสื่อสารที่ไมดีจะกอใหเกิดความเขาใจ

ผิด  ทั้งในแงสาระและเจตนาของขาวสารซึ่งจะทําใหระดับคุณภาพของความขัดแยงเกิดมากยิ่งขึ้น   

ความสําคัญและความหมายของการติดตอส่ือสาร งานดานการติดตอส่ือสารเปนหัวใจสําคัญของงาน

ที่จําเปนจะตองมีความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางดี ไมวาจะเปนการพูด การฟง การเขียน 

การอาน ตลอดจนมีความสามารถในการใชเครื่องมือส่ือสารชนิดตางๆไดอยางถูกตอง นอกจากนี้การ

ติดตอส่ือสารยังชวยใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวกอใหเกิด

ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน งานดานการติดตอส่ือสารจึงเปนกระบวนการที่ใชสงเรื่องราว ขาวสาร 

ขอความ เร่ืองและภาพ ไปมาระหวางกันทั้งภายในและนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

ความหมายของขอมูลที่สงไป และเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันและเกิดผลดังนี้ คือ 

    1.  งานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางราบรื่น 

    2.  เกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 

    3.  เสริมสรางขวัญและกําลงัใจในการทํางาน 

    4.  ลดขอขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจ 

    5.  ประหยัดทรัพยากรในการทํางาน 

    6.  ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

    7.  ปองกันการทํางานซ้ําซอน 
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   ซึ่งการสงขาวสารอาจอยูในรูปของการสื่อสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร การใช

กิริยาทาทางอยางหนึ่งอยางใดก็ได  การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพตองพิจารณาในเรื่อง ผูนําขาวสาร

ตองเขาใจจุดมุงหมายในการสงขาวสาร หาชองทางในการสงขาวสาร และเขาใจระดับความสามารถ

ในการสื่อสารของผูรับสารปฏิสัมพันธที่เปนสาเหตุของความขัดแยง คือการสื่อสาร(Communication) 

ที่ไมดีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดทั้งในแงสาระและเจตนาของขาวสารซึ่งจะทําใหระดับคุณภาพของ

ความขัดแยงเกิดมากยิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการของการสื่อสารประกอบดวยสวนสําคัญ  3 สวน คือ 

    1. ผูสงขาวสาร  (Sender of Message)  เปนผูเร่ิมตนกระบวนการติดตอส่ือสาร  

โดยที่ผูสงสารจะมีความคิดที่ตองการสงผานและสรางความเขาใจใหแกผูรับสาร  โดยจะแปลขอมูล

เปนรหัส  หรือเรียกวา  การเขารหัส  ที่ทําใหทั้งผูรับและผูสงเขาใจรวมกัน  แลวเลือกชองในการสื่อสาร

และทําการสงสารไปสูผูรับสาร 

    2. ชองทางในการสงขาวสาร  (Channel of Communication)  เปนขอมูลขาวสาร

ที่เขารหัสแลว  จะถูกสงไปตามชองทางที่เชื่อมโยงกันระหวางผูสงกับผูรับสาร  โดยขาวสารอาจจะเปน

คําพูด  ภาษาเขียน  หรือทาทางตางๆ  ซึ่งผูสงสารอาจใชชองทางหลายๆ ชองทางรวมกัน  เพื่อความ

สะดวกและความเขาใจในการแปลความขาวสาร 

    3. ผูรับขาวสาร (Receiver of Message)  จะรับขาวและทําการถอดรหัสเปน

ขอมูล  เพื่อทําความเขาใจตามที่ผูสงสารสงมา  โดยความถูกตองและแมนยําของการติดตอส่ือสาร

เกิดขึ้น  เมื่อทั้งผูรับและผูสงสารมีความเขาใจในความหมายของขาวสารที่ใกลเคียงกันมากที่สุด 

   ความขัดแยงอาจเกิดจากสวนประกอบทั้งสามสวนของกระบวนการสื่อสารนี้  ดังเชน 

    1. ปญหาของผูสงขาวสาร  เชน 

     1.1 สงขาวสารที่ไมสมบูรณหรือไมเพียงพอ 

     1.2 สงขาวสารที่คลุมเครือไมชัดเจน 

     1.3 เขาใจความหมายของขาวสารที่จะสงอยางไมถูกตอง เปลี่ยนความคิด

ออกเปนสื่อเพื่อการสงขาวสารไดไมถูกตองสมบูรณ เชน เปลี่ยนความคิดออกเปนภาษาเขียนหรือ

คําพูดไดไมถูกตอง 

    2. ปญหาจากสื่อที่ใชสงขาวสาร  เชน 

     2.1 การบิดเบือนขอมูลโดยไมต้ังใจของผูสงขาวสาร ซึ่งอาจเกิดจากถอยคํา  

หรือทาทางที่ใชหรือการทําจนเคยชิน 

     2.2 ส่ือประกอบดวยขอมูลเกินความจําเปน เชน ในการรายงานเรื่องหนึ่งอาจ

มีเนื้อหายาวเพียง 2 หนาก็เพียงพอ แตปรากฏวามีถึง 8 หนา เปนตน 
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     2.3  ส่ิงรบกวนระหวางผูสงสารและผูรับขาวสาร  ทําใหเกิดขอเท็จจริง

บิดเบือนไป  เชน  เสียงดัง การเห็นไมชัด หรือการใหขอมูลตองผานหลายคนจึงจะถึงผูรับสาร 

    3.  ปญหาจากผูรับขาวสาร  เชน 

     3.1  ความสามารถของผูรับขาวสารที่จะแปลความหมายของขอมูลจากสื่อ

เปนความคิดเปนตนวา  ผูรับขาวสารไมเขาใจภาษาที่ใชในการสื่อสารยอมจะทําใหเกิดความขัดแยงได 

     3.2  ความเขาใจไมตรงกันระหวางผูรับขาวสารกับผูสงขาวสาร 

  พรรณราย  ทรัพยะประภา. (2544: 14 –15.)  การรับรูแตกตางกัน  คนเรามองสิ่งเดียวกัน

แตเห็นไมเหมือนกัน  ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณเดิมที่นํามาเชื่อมโยงกับส่ิงที่คนนั้นรับรูไมเหมือนกัน  

ถาตางฝายตางก็ยืนยันวาสิ่งที่คนเห็นนั้นถูกตอง  และสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นนั้นไมถูกตอง  และไมสามารถหาขอ

ยุติอันเปนที่พอใจของทั้งสองฝายได  ปญหาความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น 

  วิธีคิดและแกปญหาตางกัน  คนแตละคนมีวิธีคิดและแกปญหาแตกตางกัน ซึ่งเปนสาเหตุ

ใหเกิดความขัดแยงได  เชน  ฝายหนึ่งอางวา  “ทําวิธีนี้ดี” และอีกฝายหนึ่งอางวา “ทําวิธีนี้ดีกวา”  ถาไม

สามารถหาขอตกลงที่พอใจดวยกันทั้งสองฝายได  ปญหาความขัดแยงก็เกิดขึ้น 

  ความขัดแยงกันในบทบาทและอํานาจหนาที่สูงกวาไมเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน หรือผูที่มี

ตําแหนงต่ํากวาแตวามีอิทธิพลทางตรงและทางออมสูงกวาความขัดแยงในการปกครองบังคับบัญชา

หรือในบทบาทหนาที่ก็เกิดขึ้น การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญตออนาคตการทํางาน เนื่องจากวาเรา

จะตองสื่อสารใหคนรอบขางเขาใจในความคิดเห็นและคําสั่ง  ยังจําเปนที่จะตองสื่อสารจนสามารถโนม

นาวจิตใจผูอ่ืนใหคลอยตามได  และจะตองดึงผูคนรอบขางหันมารับฟง  และเขาใจเราและสนองตอบ

ตามเปาประสงค ผูคนจะตัดสินความคิดของเราจากความสามารถในการสื่อสาร                                                         

                   การพัฒนาตนเองใหมีปฏิสัมพันธในการทํางานโดยการเริ่มตนปฏิบัติอยางนี้คือ ริเร่ิมการ

สรางมิตร โดยการริเร่ิมผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีใหกับผูอ่ืนกอนเสมอ ทั้งตอเพื่อนรวมงาน เจานาย 

ลูกนอง ในที่ทํางาน เชนการยิ้มอยางจริงใจ เขาไปแนะนําตัวแสดงความรูจักกับผูอ่ืนที่เราอยากคบหา

เปนมิตรกอน การใหเกียรติผูอ่ืนทั้งคําพูดและการกระทํา การเรียนรูจักการเปนผูใหมากกวาผูรับ 

ฝายเดียว รวมทั้งการหาโอกาสในการพบปะกับคนในกลุมใหม ๆ อยูเสมอ ไมเพียงเฉพาะที่เกี่ยวของกับ

หนาที่การงานเทานั้น อาทิ การหาโอกาสพูดคุยอยางไมเปนทางการกับเจานาย ลูกนอง เพื่อนรวมงาน 

การพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานญาติพี่นองอยางสม่ําเสมอ การหาโอกาสทํากิจกรรมทั้งในและภายนอก

องคกรนอกเหนือไปจากงานประจําที่ตนทําอยู การทํางานอาสาสมัครตางๆ การอาสาดวยงานขาม

แผนก  เปนตน นอกจากนั้นยังมีการสานตอมิตรภาพ หลังจากทําความรูจักและเริ่มผูกมิตรแลว การ

สานตอมิตรภาพใหยั่งยืนตอไปเปนสิ่งสําคัญ การที่เราจะเปนที่ยอมรับของสังคมหรือกลุมเพื่อน

รวมงานไดนั้น อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรมการแสดงออกที่เรามีตอบุคคลอื่นเปนสิ่งสําคัญ คนจํานวนมาก
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ขาดทักษะในดานนี้เนื่องจากเอาความตองการของตนเองเปนที่ต้ัง โดยไมไดเรียนรูที่จะเขาใจถึงจิตใจ

หรือความตองการของคนรอบขาง สงผลใหไมเปนที่ยอมรับหรือเปนที่ตองการของเพื่อนในกลุม อัน

นํามาซึ่งความเจ็บปวดและบาดเจ็บภายในใจโดยที่ในบางครั้งเราเองอาจไมรูตัวและไมทราบจริงๆ วา

เพราะเหตุใดคนรอบขางจึงพากันปฏิเสธหรือรังเกียจเรา                           

        สรุปไดวาสาเหตุของความขัดแยงอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธในการทํางาน ส่ิงที่สําคัญคือการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและการวางตัวใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานไมวาจะเปนเจานาย ลูกนอง และ

เพื่อนรวมงาน 
 3.3  ดานสภาพองคการ 
 “องคการ” ภาษาอังกฤษวา Organization พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวาองคการ  

หมายถึง  ศูนยกลางของกิจกรรมที่รวมประกอบขึ้นเปนหนวย 

                ความหมายขององคการ องคการคือกลุมบุคคลที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุความสําเร็จใน

เปาหมายรวมกัน โดยที่เปาหมายดังกลาวมุงไปสูการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคาเปนสําคัญ องคการจึงตองกระทําหรือดําเนินการเพื่อใหไดมาในผูรับบริการมีความพึง

พอใจ เร่ืองที่สําคัญ ไดแกตนทุนที่ถูกกวา คุณภาพดีกวา ผลิตและบริการที่รวดเร็ว 

                  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ  (2541: 11) วา  องคการ (Organization) เปนหนวยสังคมที่

มีการประสานงานกัน  ประกอบดวยบุคคล 2 คนขึ้นไป  ซึ่งทําหนาที่ที่มีความตอเนื่องและเกี่ยวของกัน

โดยถือเกณฑบรรลุเปาหมายรวมกัน  องคการอาจจะเปนโรงเรียน โรงพยาบาล วัด หนวยราชการ  ฯลฯ 

                   สมคิด  บางโม (2518: 14)กลาววา องคการ คือ กลุมบุคคลหลายๆ คนรวมกันทํากิจกรรม

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  การรวมกันของกลุมตองถาวร  มีการจัดระเบียบภายในกลุมเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ของแตละคน  ตลอดจนระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถือยึดปฏิบัติ 

                    ศิริพร  พงคศรีโรจน (2540: 5) วา องคการ คือ กลุมคนกลุมหนึ่ง (2 คนขึ้นไป) ซึ่งมารวม

กันดําเนินการใดๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดขึ้นเปน

หนวยที่มีระบบ  มีสายบังคับบัญชาที่แนนอน  มีการแบงงานกันทํา  มีการประสานงาน  และใหความ

รวมมือกันทํางานในหนวยงานนั้น  เพื่อจัดเปนองคการใหบริหารงานบรรลุวัตถุประสงครวมกันของ

องคการดังกลาว  

   สภาพแวดลอมขององคการ หมายถึงแรงกดดันและเงื่อนไขตางๆ ที่อยูนอกอาณาเขต

ขององคการหากแตมีแนวโนมที่จะสรางผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการในทางใดทางหนึ่ง 

แรงกดดันเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและอาจจะมีผลตอองคการทั้งในดานบวกและดาน

ลบ นั่นคือจะเปนไดทั้งโอกาส และอุปสรรค สําหรับองคการ การเปลี่ยนแปลง เชนการเกิดเทคโนโลยี

ใหมเปนการสรางโอกาสที่ทําใหองคการมีวิธีการทํางานใหมที่มีประสิทธิภาพไดมากขึ้น แตในทาง
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ตรงกันขามการมีคูแขงเพิ่มข้ึน หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เหลานี้ลวนสรางขอจํากัดและเปนอุปสรรคใน

การทํางานขององคการ ความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเหลานี้และหาทางสนองตอบการเปลี่ยนแปลง

อยางเหมาะสม จะทําใหองคการสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สภาพแวดลอมจะเปน

ทั้งโอกาสและอุปสรรคสําหรับองคการสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือสภาพแวดลอมระดับงานและ

สภาพแวดลอมในระดับที่กวางขวางออกไปจากสภาพแวดลอมระดับงานคือสภาพแวดลอมทั่วไป 

 สภาพแวดลอมระดับงาน เปนสภาพแวดลอมที่สรางผลกระทบตอการปฏิบัติงานในงาน

ประจําวัน ในการทํางานประจําวันสวนใหญของผูบริหารมักจะเกี่ยวของกับการแกไขปญหาตางๆที่

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สวนสภาพแวดลอมทั่ว ๆไปเปนสภาพแวดลอมในวงกวางที่สงผล 

กระทบตอทั้งองคการและสภาพแวดลอมระดับงานสภาพแวดลอมทั่วไปประกอบดวยภาวะ 

เ ศ รษฐกิ จ  ( Economic forces)  เ ทค โน โลยี  ( Technological forces)  สั งคมและวัฒนธรรม                        

(Socialcultural forces) ประชากร (Demographic forces) โลกาภิวัตน(Global forces) การเมืองและ

กฎหมาย(Political and Legal forces) โอกาสและอุปสรรคที่เปนผลมาจากสภาพแวดลอมทั่วไปนั้น

ยากที่จะคาดคะเนและตอบสนองเมื่อเทียบกับสภาพแวดลอมระดับงานเนื่องจากเปนสภาพแวดลอมที่

อยูนอกเหนือการควบคุมได(วิทยา ดานธํารงกูล. 2546: 71-72) โรงเรียนในฐานะที่เปนองคการทาง

การศึกษาหรือองคการประเภทบริการซึ่งเปนองคการที่ซับซอน ตามแนวคิดของโอเวนส(Owens) 

องคการที่ซับซอนจะมีโครงสรางองคการ 2 ประการคือโครงสรางองคการอยางเปนทางการและ

โครงสรางองคการอยางไมเปนทางการ โครงสรางองคการอยางเปนทางการเปนสวนที่มีความสําคัญ

ที่สุดขององคการในองคการที่มีความซับซอนจะมี”โยงใยของบทบาท” รวมกันเปนโครงสรางของ

องคการอยางเปนทางการ(Owens 1970: 48-49) บทบาทหรือตําแหนงแตละตําแหนงในองคการจะ 

ถือครองโดยบุคคลแตละคน ซึ่งคนเหลานั้นจะตองแสดงใหสอดคลองกับคําอธิบายของตําแหนงนั้น

และเมื่อ บุคคล ที่ครองตําแหนงนั้นพนจากตําแหนงไป คนที่มาครองตําแหนงนั้นก็จะตองแสดงบทบาท

นั้นเหมือนเดิม โดยตองปฏิบัติภารกิจ โรงเรียนอาจจะมีลักษณะเชนนี้ เมื่อผูบริหารโรงเรียนครอง

ตําแหนงจะเปนผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ ก็จะตองปฏิบัติงานตามที่ระบุตามตําแหนงนั้น 

และเมื่อพนตําแหนงไปคนมาครองตําแหนงที่วางก็จะตองดําเนินบทบาทเชนเดียวกันกับผูบริหาร 

คนเดิม ความคงที่ของภารกิจในตําแหนงเชนนี้ถือวา เปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของโครงสราง

องคการอยางเปนทางการ สวนที่สองคือโครงสรางองคการแบบไมเปนทางการ ในโรงเรียนไดกําหนด

บทบาทของคนแตละคนไววา ผูที่ทําหนาที่บริหารจะมีบทบาทอยางไร ผูที่ทําหนาทีสอนจะมีบทบาท

อยางไร แตบรรดาบทบาทและตําแหนงเหลานั้นยอม “ครอง” หรือ “รวม” โดย”คน” ซึ่งแตละคนจะมี

บุคลิกภาพความตองการแตกตางกันออกไปเวลาทํางานดวยกัน นอกจากรวมบทบาทหนาที่แลว  

ทุกคนยังทําสิ่งดังกลาวเขาไปดวย และประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือในองคการใดๆก็ตามสมาชิก
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ขององคการยอมตองการเขารวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ เชน กลุมรับประทานอาหารดวยกัน กลุม

เลนกีฬา กลุม”คนเกาคนแก”ของหนวยงาน จากการวิจัยหลายเรื่องใหความเห็นวา กลุมไมเปนทางการ

มีความสําคัญตอความลมเหลวหรือความสําเร็จของโรงเรียนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียน

มีองคประกอบที่สําคัญคือ มนุษย ซึ่งมีความตองการที่จะรวมกลุมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการ

ตอบสนองความตองการของตนทั้งรางกาย สังคม และจิตวิทยา จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาโรงเรียนใน

ฐานะที่เปนองคการทางการศึกษาเปนองคการที่ประกอบดวยโครงสราง 2 โครงสรางในองคการ

เดียวกัน คือโครงสรางอยางเปนทางการและโครงสรางอยางไมเปนทางการ 

  สาเหตุของความขัดแยงดานสภาพขององคการ    มักมีสาเหตุดังตอไปนี้ คือ 

   1.การมีทรัพยากรที่จํากัด  โครงสรางขององคการเปนตัวกําหนดการกระจายของ

ทรัพยากรและกิจกรรม  ทรัพยากรในองคการ  ไดแก  คน  เงิน  วัสดุ  ทักษะ  เวลา เปนตน เมื่อบุคคลมี

ความตองการทางทรัพยากรที่มีอยูจํากัดจึงตองแขงขันกันเพื่อที่จะไดทรัพยากรที่ตองการจึงทําใหความ

ขัดแยงเกิดขึ้น 

   2. ความคลุมเครือ ความคลุมเครือขององคการเปนเหตุแหงความขัดแยงที่สําคัญ  

ไดแก  ความคลุมเครือในโครงสราง และความคลุมเครือในบทบาท  โครงสรางขององคการที่คลุมเครือ

ยากที่จะเขาใจไดวา สายบังคับบัญชาเปนอยางไร ใครทําหนาที่อะไร ความคลุมเครือในบทบาททําให

ไมเขาใจวาใครรับผิดชอบอะไร  ผลที่เกิดขึ้นทําใหงานบางอยางมีคนรับผิดชอบหลายคนแตบางงานไม

มีใครรับผิดชอบเลย 

   3. กฎเกณฑที่เขมงวด กฎเกณฑที่เขมงวดเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับความคลุมเครือของ

องคการ  กฎเกณฑที่เขมงวดทําใหบุคคลอึดอัดในการทํางาน  และทําใหเห็นวาผูบริหารใชอํานาจเกิน

ความจําเปน  เชน  คําสั่งใหขาราชการมาทํางานกอนเวลา 08:00 น. เปนตน 

   4. การแขงขัน ทุกๆ องคการที่มีโครงสรางทําใหเกิดการแขงขันเพื่อที่จะไดรับ

ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด  กระบวนการแขงขันเปนสาเหตุทําใหเกิดความขัดแยง 

   5. การมีขอยกเวน การที่บุคคลบางคนไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามบทบาท  

หรือปฏิบัติไมถึงมาตรฐานที่กําหนดก็เปนสาเหตุทําใหเกิดความขัดแยง 

  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวาสาเหตุสําคัญของความขัดแยงโดยทั่วไปมาจาก 

   1. คนเราคิดไมเหมือนกัน 

   2. คนเราทําไมเหมือนกัน 

   3. ผลประโยชนขัดกัน 
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 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2540: 71 – 72) ไดกลาววาสาเหตุของความขัดแยงไมวาจะเปน

ความขัดแยงระหวางบุคคล  ความขัดแยงในองคการหรือความขัดแยงระหวางกลุม อาจสรุปไดวามี

สาเหตุมาจาก 4F คือ  ความกลัว (Fear) การใชกําลัง (Force) ความเปนธรรม  (Fair)  และทุน  (Fund) 

  1. ความกลัว  (Fear) ความกลัวเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความขัดแยงเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนปจจัยที่มีอํานาจมากเกิดไดอยางถาวร คนที่กลัว ไฟฟา  เมื่อ

เห็นสายไฟก็จะเกิดความกลัวทั้งๆ ที่ส่ิงที่กลัวอาจจะไมเกิดขึ้นเลย ความกลัวเปนแรงผลักดันที่ทําให

เกิดสิ่งอื่นๆ  ความขัดแยงที่รุนแรงขนาดตองรบกันระหวางประเทศ เกิดจากความกลัวจะถูกลบหลู

ศักดิ์ศรีกลัวจะขายหนา กลัวจะถูกกลาวหาวาไมแนจริง  ความขัดแยงอาจลดลงไดโดยการเจรจาแตก็

กลัวที่จะตองเจรจา จึงทําใหความขัดแยงสิ้นสุดลงไมได  ในวงการศึกษาความกลัวตางๆ นานา เชน 

กลัวจะไมสมหวัง กลัวจะไมไดสองขั้น กลัวจะไมไดตําแหนง  กลัวจะถูกจับผิด  กลัวจะไมไดรับเลือกตั้ง  

เปนตน  ความกลัวทําใหคนขาดเหตุผล  ใหการรับรูผิดพลาด  ทําใหการสื่อสารบิดเบือนสิ่งนี้ตางก็เปน

สาเหตุของความขัดแยงทั้งสิ้น 

  2. การใชกําลัง  (Force)  ถาไมมีการใชกําลังก็อาจไมมีความขัดแยง  เราจะเห็นไดวาการ

ใชกําลัง เปนการจุดระเบิดของความขัดแยงที่รุนแรง กําลังในที่นี้ไมไดหมายถึงกําลังทางกาย ทางอาวุธ 

เทานั้น แตหมายรวมถึงกําลังทางคุณธรรม กําลังทางอารมณ การจะใหความรวมมือหรือไมใหความ

รวมมือ การจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ การจะใหความชวยเหลือหรือไมใหความชวยเหลือ เปนตน กําลังทํา

ใหเกิดความเจ็บปวดทั้งแกบุคคลและแกระบบ  การใชกําลังเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยง 

  3. ความเปนธรรม  (Fair)  เมื่อบุคคลมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม  

ในการเลื่อน  ลด  ปลด  ยาย  การมอบหมายงาน  การสั่งการ  การพิจารณาความดีความชอบในการ

ปฏิบัติงานโอกาสที่จะกาวหนา  การบรรลุเปาหมายสวนตน  บุคคลนั้นจะเกิดความขัดแยงอาจเกิด

ความขัดแยงในตนเองกับเพื่อนกับผูบังคับบัญชา  กับหนวยงานเมื่อใดที่บุคคลหรือองคการรูสึกวาไมได

รับความเปนธรรม  หรือความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น  ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาใหรอบคอบ  คือเราใช

เกณฑอะไรวัดความเปนธรรม  เกณฑนั้นใครเปนคนตั้ง  คนมีความรูสึกวา  เปนธรรมก็ตอเมื่อเขาไดส่ิง

ที่เขาควรได  ความเปนธรรมเกิดจากความพอใจของตน  ตางคนตางมองเห็นและยากที่จะหา

มาตรฐานสากล  ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายในการวัดความเปนธรรม  ความเปนธรรมก็เหมือนความ

งามขึ้นอยูกับสายตาผูดู 

  4. ทุน  (Fund)  ทุนในที่นี้หมายถึงทรัพยากรในการบริหารซึ่งหมายถึงคน  เงิน  วัสดุ  

อุปกรณ  การจัดการ  การบริหารในปจจุบันนั้นทรัพยากรมีไมเพียงพอแตละคนแตละหนวยงานจําเปน

ที่ตองแขงขันก็เพื่อที่จะไดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดจะชวยใหตนหรือหนวยงานบรรลุเปาหมายได  

การแขงขันเพื่อใหไดทรัพยากรเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความขัดแยง  
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                       เมื่อพิจารณาของความขัดแยงแลวอาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

                        1. ความขัดแยงของเรื่องการปฏิบัติงาน เกิดขึ้นเพราะความตองการเปนอิสระใน

การปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานยอย บางคนอาจทํางานเร็ว บางคนอาจทํางานชา เชนฝาย

จัดซื้อไมสามารถจัดหาสินคาใหแกฝายขายไดทันเวลาเปนตน 

                       2. ความขัดแยงในการเรื่องการใชทรัพยากรมักเกิดบอยๆ ในองคการเพราะตอง

ใชทรัพยากรรวมกัน แยงชิงสถานที่ พัสดุ และงบประมาณ เปนตน ความขัดแยงเกิดจากความตองการ

หรือการใชทรัพยากรมากไมเทากัน หรือองคการจัดสรรใหไมเพียงพอ 

                      3. ความขัดแยงในเรื่องระบบการทํางาน เกิดจากเปาหมายของหนวยงานยอย

แตกตางกัน ทําใหความสําคัญของหนวยงานยอยไมเทากัน เชน นโยบายการจํากัดสินเชื่อของฝาย

เครดิตยอมขัดกับนโยบายการเพิ่มยอดขาย หรือนโยบายการผลิตสินคาตองการเนนคุณภาพแตฝาย

บริหารการเงินตองการใหลดคาใชจายในการผลิตลง จึงเกิดความขัดแยงขึ้น เปนตน 

    สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากสภาพขององคการคือ การใชอํานาจหรือความ

ตองการขัดกันในเปาหมาย โครงสรางไมชัดเจน ตลอดจนโครงสรางของหนวยงานที่มีสายการบังคับ

บัญชาที่ไมชัดเจน การมีทรัพยากรที่จํากัดและการไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในองคการ สงผล

ใหองคการมีความเฉื่อยชา และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง 

 

4. วิธีการจัดการความขัดแยง 
     ความขัดแยงเปนสิ่งที่ตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลดีที่สุดตามมา การ

จัดการกับความขัดแยงจึงควรเปนไปในทางที่จะทําใหไดผลตามมาเปนประโยชนตอองคกร มากที่สุด 

โดยปราศจากการเปนศัตรูกันของกลุมที่ขัดแยงและพฤติกรรมการทําลาย  จากแนวคิดของโธมัส 

(Thomas)และคิลแมน (Killmann)วิธีการจัดการกับความขัดแยง คือ การเอาชนะ การรวมมือ การ

ประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การยอมให ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      4.1 การเอาชนะ  (Competition)   
      วิธีนี้บุคคลจะมีพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมความรวมมือใน 

ระดับตํ่า  เปนพฤติกรรมที่เนนเอาใจตนเอง  มุงชัยชนะของตนเองเปนสําคัญ  โดยไมคํานึงถึง

ผลประโยชนหรือความเสียหายของผูอ่ืน  ซึ่งจะอาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทาง

เศรษฐกิจ  แสดงการขมขู  มักตัดสินใจดวยตนเองเปนใหญ  บางครั้งควรปลอยใหผูอ่ืนตัดสินใจก็ไป

ตัดสินใจเสียเอง  เพราะตางฝายตางตองการใหอีกฝายหนึ่งทําตามความตองการหรือจุดมุงหมายของ

ตนเอง  พยายามใชอํานาจที่จะมีอิทธิพลตอผูอ่ืน(มาลัย  ทิอุด. 2544: 37) 
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 วิภาวี  เจียมบุศย  (2544: 67)  การเอาชนะ  ควรจะใชวิธีการนี้เมื่อ 

  1.  ตองรีบตัดสินใจอยางเรงดวน  เชน  กรณีมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น 

  2.  เมื่อเปนประเด็นสําคัญ  ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติไปแลวอาจเปนสิ่งที่คนไมชอบหรือไม

พอใจ  เชน  การตัดงบประมาณ  การลดคาใชจาย  การบังคับใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การลงโทษทาง

วินัย   

                   3. เมื่อเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงานและเรามีความมั่นใจวาเราถูกตอง 

                   4. เพื่อกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไรเหตุผล 

             การเอาชนะเปนพฤติกรรมที่เอาแตใจตนเอง มุงชัยชนะของตนเองเปนประการสําคัญ โดยไม

คํานึงถึงผลประโยชนหรือความสูญเสียของผูอ่ืน 

 
     4.2  การรวมมือ  (Collaboration)  
              เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อใหผูอ่ืนพอใจเปนพฤติกรรมมุงเอาชนะและมีพฤติกรรม

ความรวมมือในระดับสูง เปนการมุงเอาชนะและในขณะเดียวกันก็ใหความรวมมืออยางเต็มที่เปนวิธีที่

ทั้งสองฝายเกิดความพึงพอใจ โดยทั้งสองฝายก็พยายามที่จะหาวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ โดย

จะใชเวลาและพลังงานเปนอันมากในการแสวงหาความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานทั้งหลายเพื่อที่จะ

บรรลุวัตถุประสงคหรือจุดประสงครวมกัน การรวมมือจึงเปนการแกปญหาแบบทั้งยืนยันรักษา

ผลประโยชนและใหความรวมมือ  ซึ่งเปนวิธีตรงขามกับการหลีกเลี่ยง (Avoidance) การรวมมือนั้นคือ

ความพยายามที่จะทํางานรวมกับคนอื่น  ทั้งนี้เพื่อหาทางทําใหทั้งสองฝายพอใจอยางเต็มที่ทั้งยัง

หมายถึง  การศึกษาเจาะลึกลงไปเพื่อแยกแยะวาอะไรเปนความสนใจพื้นฐานของทั้งสองฝายและเพื่อ

จะไดทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับความมั่นใจของทั้งสองฝายดวยการรวมมือกันของคนสองคนยังอาจ

แสดงออกมาในรูปของการสํารวจดูถึงความคิดเห็นที่ขัดแยงกันของทั้งสองฝายทั้งนี้เพื่อใหรูถึงความคิด

ของกันและกันชัดเจนขึ้น  ยังแสดงออกมาในรูปของการสรุปความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน ทั้งนี้เพื่อ

คลี่คลายสถานการณอันอาจกอใหเกิดการแขงขันกันเพื่อที่จะหาขอมูลมาสนับสนุนตนอีก ที่สุดยังแสดง

ออกมาในรูปของการเผชิญหนาและการพยายามที่จะหาวิธีแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับการ

แกปญหาระหวางบุคคลอีก  (วิภาวี  เจียมบุศย  2544: 70) 

      การรวมมือแกปญหา  วิธีนี้บุคคลจะมีพฤติกรรมมุงเอาชนะและมีพฤติกรรมความรวมมือ

ในระดับสูง  เปนการมุงเอาชนะ  และในขณะเดียวกันก็ใหความรวมมืออยางเต็มที่ เปนวิธีที่ทั้งสองฝาย

พอใจในขอสรุป  ทําใหทุกฝายเกิดความพึงพอใจ  โดยทั้งสองฝายตางก็พยายามที่จะแกไขปญหาที่มี

ประสิทธิภาพ  โดยจะใชทั้งเวลาและพลังงานเปนอันมาก  ในการแสวงหาความรวมมือจากเพื่อน

รวมงานอื่นๆ  หรือเพื่อนรวมงานอาจไมเชื่อถือหรือไววางใจในการตัดสินใจหรือในนโยบายของบุคคล
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นั้น  อนึ่งพฤติกรรมการรวมมือนั้น  ควรใชเพื่อหาทางแกไขเชิงผสมผสานความคิด  เพราะแนวคิดของ

ทั้งสองฝายตางมีความสําคัญเกินกวาที่จะประนีประนอมไดตลอดทั้งตองการรวมความคิดเห็นของ

หลายๆ คนเขาดวยกัน  (มาลัย  ทิอุด. 2544: 38) 

                การใชวิธีการรวมมือ ควรใชเมื่อ 

   1.  ตองการวิธีการที่ดีกวาในการแกปญหาความขัดแยง เมื่อแนวคิดของทั้งสองฝายมี 

ความสําคัญมากกวาเกินกวาที่จะประนีประนอมกันได 

   2. เมื่อเราตองการที่จะเรียนรู เชน การทดสอบจุดยืนของตัวเราเอง หรือเพื่อตองการที่

จะเขาใจความคิดเห็นของคนอื่น 

   3. เพื่อตองการผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝายเขาดวยกัน เพื่อจะไดวิธีที่ดีกวา

ในการแกปญหาความขัดแยง 

   4. เพื่อใหคนทั้งหลายมีความผูกพันตอกัน โดยผนึกความตองการของคนทั้งหลายให

เปนมติเอกฉันท 

                  5. เพื่อประสานความรูสึกที่ไมดีตอกันระหวางบุคคล  

                  ความรวมมือ เปนพฤติกรรมที่มุงเอาชนะแตก็ใหความรวมมือเปนการมุงที่จะใหเกิดความ

พึงพอใจทั้งแกตนเองและผูอ่ืน เปนพฤติกรรมตรงกันขามกับการหลีกเลี่ยง 
   4.3  การประนีประนอม  (Compromise) 
              การประนีประนอม มีพฤติกรรมการมุงเอาชนะระดับปานกลาง และพฤติกรรมความรวมมือ

ในระดับปานกลางเชนกัน เปนแบบของการเจรจาตอรอง มุงใหทั้งสองฝายมีความพึงพอใจหรือเปน

ลักษณะพบกันครึ่งทาง เปนวิธีที่ทั้งสองฝายตางก็ตระหนักดีวา ในสถานการณที่มีความขัดแยงแตละ

ฝายตองไมพอใจ  ทั้งสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการและความจําเปนอีกฝายหนึ่ง แตละฝายได

ประโยชนและเสียประโยชน อนึ่งพฤติกรรมการประนีประนอมนั้น ควรใชเมื่อวัตถุประสงคของความ

ขัดแยงมีความสําคัญปานกลาง แตไมคุมกับการถกเถียงตอสูเพื่อเอาชนะ เมื่อคูขัดแยงมีอํานาจเทา

เทียมกันหรือเมื่อตองการใหไดแนวทางแกปญหาเมื่อมีเวลาจํากัด (มาลัย มิอุด 2544: 38) หรืออาจ

กลาวไดวาเปนลักษณะพบกันครึ่งทางเปนวิธีที่ทั้งสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการและความ

จําเปนของอีกฝายหนึ่งวัตถุประสงคของการแกปญหาแบบนี้ก็คือ หาวิธีการแกปญหาชนิดที่ไมเปน

อุปสรรคและทั้งสองฝายตางก็ยอมรับไดเปนบางสวน วิธีนี้จึงอยูตรงกลางระหวางวิธีแกปญหาแบบการ

เอาชนะ (Competition) และแบบการยอมให (Accommodation)การประนีประนอมนั้นยอมใช

มากกวาการแขงขัน  แตยังนอยกวาแบบการอยูรวมกันการแกปญหาแบบนี้มีลักษณะเชนเดียวกับ

วิธีการแกปญหาแบบการยอมให  นั่นก็คือพูดถึงปญหาอยางตรงๆ  มากกวาจะหลีกเลี่ยงปญหา แตยัง

ไมถึงคงกับเจาะลึกลงไปเหมือนกับแบบการรวมมือ (Collaboration) การประนีประนอมนั้นยังอาจ
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หมายถึงการแยกเอาความแตกตางกันออกไปเสียแลวมาแลกเปลี่ยนประเด็นที่ยอมกันไดหรือพูดงายๆ  

เปนการแสวงหาจุดยืนที่เปนกลางๆ  อยางรวดเร็วนั่นเอง  (วิภาวี  เจียมบุศย  2544: 70)  ตามวิธี

ดังกลาวนี้ การที่จะพยายามยุติความขัดแยงโดยการหาสิ่งที่เปนกลาง ไมเหมือนการระงับ วิธีการ

ดังกลาวนี้มีขอดีที่ฝายที่ขัดแยงกันมีความรูสึกเปนศัตรูที่ซอนอยูภายในนอยลง แตอยางไรก็ตามเมื่อ

มองจากทัศนะขององคการแลว การประนีประนอมแมวาจะเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะยุติความขัดแยง แตก็

ยังมีจุดออนเพราะวาโดยปกติวิธีการดังกลาว ไมไดนําไปสูผลลัพธที่จะชวยใหองคการประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย รูปแบบของการประนีประนอม ไดแก การใชผูตัดสินฝายที่ขัดแยงตอง

ยอมรับการตัดสินของบุคคลที่สาม ซึ่งโดยปกติคือผูบริหารใหปฏิบัติดวยการใชกฎในกรณีที่คูแขงขันไม

สามารถหาทางออกได โดยตกลงปฏิบัติตามกฎและปลอยใหกฎตัดสินผลลัพธของความขัดแยง และ

บางครั้งก็ใชการใหสินบนโดยที่ฝายใดฝายหนึ่งยอมรับผลตอบแทนบางอยาง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ

ยุติความขัดแยงไปดวยกัน(พงษพันธ พงษโสภา 2542: 150-152)ซึ่งจะดีกวาการไมไดอะไรเลย 

               การประนีประนอม ควรใชวิธีนี้เมื่อ 

               1. เปาหมายของความขัดแยงมีความสําคัญในระดับปานกลาง ไมคุมกับกับความ

พยายามหรือการออกแรงเพื่อเอาชนะ 

               2. เมื่อคูขัดแยงมีอํานาจ หรือมีพวกมากพอ ๆกัน และมีเปาหมายที่ตางกันอยาง

ชัดเจน 

               3. เพื่อใหสามารถตกลงกันไดชั่วคราวในประเด็นขัดแยงที่ซับซอน 

               4. เพื่อใหไดวิธีแกปญหาที่พอยอมรับกันไดภายในเวลาที่จํากดั 

               5. ใชเปนทางสายกลางในการแกปญหาความขัดแยง เมื่อใชวิธีการแขงขันหรือ

รวมมือไมไดผล 

              อาจกลาวไดวาพฤติกรรมเชิงประนีประนอม เปนพฤติกรรมที่มุงเนนการปรับตัวเพื่อให

เกิดความพอใจโดยยอมไดนอยกวาสิ่งที่คาดหวังซึ่งจะดีกวาไมไดอะไรเลย หรือพยายามหาเหตุผล

เขาขางตนเอง ไมแสดงออก ไมคัดคาน จะทําอะไรก็ตอเมื่อถูกใช เมื่อความขัดแยงผานไปก็จะทํางาน

สรางสรรคตอไปใหม 
    4.4  การหลีกเลี่ยง  (Avoidance) 
     การหลีกเลี่ยง  หมายถึง  การแกปญหาแบบไมยืนยันรักษาผลประโยชนและไมใหความ

รวมมือนั่นก็คือ  บุคคลไมยึดมั่นในเรื่องที่ตนเองและคนอื่นสนใจอยู  เขาเองจะไมพูดถึงความขัดแยง  

การแกปญหาแบบหลีกเลี่ยงนี้ยังอาจแสดงออกมาในรูปของการเลี่ยงปญหาแบบนักการทูต  การเลี่ยง

เวลาแกปญหาออกไปจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสมกวาหรือการถอยหนีออกไปจากสถานการณที่

คุกคามตนอยูได  (วิภาวี  เจียมบุศย  2544: 69) 
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     การหลีกเลี่ยง  มีพฤติกรรมมุงเอาชนะและพฤติกรรมความรวมมือในระดับตํ่า บุคคลจะ

เลี่ยงหรือถดถอยจากสถานการณที่จะนําไปสูความขัดแยง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ในการแกปญหา  

หรือไมเขารวมกลุม โดยเชื่อวาการใชความพยายามขัดแยงกับฝายตรงขามไมไดผล พฤติกรรมการ

หลีกเลี่ยงของบุคคลนั้นถาใชในปริมาณมากหรืออยูในระดับสูง  แสดงวาบุคคลนั้นมีความยากลําบาก

ในการประสานงาน เพราะบุคคลอื่นไมคอยยอมรับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของบุคคลอยูในปริมาณ

นอยหรืออยูในระดับตํ่า แสดงวาบุคคลนั้น อาจมีความเชื่อมั่นวาสามารถเผชิญกับปญหามากมาย  

และสามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาได อนึ่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงนั้นควรใชเมื่อเปนเรื่อง 

ไรสาระ หรือเมื่อไมมีทางที่จะแกปญหาเปนที่พอใจได หรือเมื่อเห็นวาเผชิญกับความขัดแยงจะสราง

ความแตกแยกใหมากกวาประโยชนที่จะไดรับ หรือเมื่อประเด็นดูเหมือนจะไขวเขว เปลี่ยนแปลงสับสน  

(มาลัย  ทิอุด 2544: 37) 

                  การใชวิธีจัดการความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยงควรใชเมื่อ 

  1.  ประเด็นขอขัดแยงเปนเรื่องไรสาระ และมีปญหาอยางอื่นที่สําคัญกวารอการแกไขอยู  

  2. เมื่อเรารูวาเราไมมีโอกาสที่จะชนะ เชน เมื่อเราไมมีอํานาจพอ หรือเรามีความขุนเคือง

กับส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไดยาก หรือส่ิงที่นอกเหนืออํานาจของเรา เชน บุคลิกภาพที่ไมนาคบของเพื่อน

รวมงาน ความเห็นแกตัวของเพื่อน กฎระเบียบที่ไมเปนธรรมและยากแกการปฏิบัติ 

              3. เมื่อเผชิญหนาในปญหาความขัดแยงนั้น จะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 

              4. เพื่อตองการใหคนอื่นลดความโกรธลง จนกระทั่งอยูในระดับพอที่จะทํางานรวมกันได

ตอไป 

              5. เมื่อใชวิธีอ่ืน ๆ อาจไดผลดีกวา 

              6. เมื่อความขัดแยงนี้เปนอาการของความขัดแยงอื่นๆ 

              การหลีกเลี่ยง เปนพฤติกรรมที่อาจกลาวไดวาไมสนใจความตองการของตนเองและไมสนใจ

ความตองการของคนอื่น แสดงอาการเลี่ยงปญหา เฉื่อยชา ไมสนใจความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น 
   4.5  การยอมให  (Accommodation) 
    มีพฤติกรรมมุงเอาชนะระดับตํ่า และพฤติกรรมรวมมือในระดับสูงเพราะอีกฝายหนึ่งเสียสละ

ความตองการของตนเองแมไมเห็นดวย แตไมตองการใหเกิดความบาดหมางใจระหวางบุคคล เพื่อเห็น

แกประโยชนของอีกฝายหนึ่ง เพราะเชื่อวาการรักษาสัมพันธภาพระหวางกันนั้น สําคัญกวาการสราง

ความไมพอใจในระหวางผูที่ทํางานรวมกัน ตองการใหฝายตรงขามเกิดความไมพอใจ พฤติกรรมการ

ยอมใหถาใชปริมาณนอยหรืออยูในระดับตํ่า แสดงวาบุคคลนั้นอาจมีปญหาในการสรางไมตรีจิตกับ 

บุคคลอื่น หรืออาจเห็นวาตนเองไมคอยมีเหตุผล อนึ่งพฤติกรรมการยอมใหนั้นควรใชเมื่อพิจารณาแลว
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เห็นวาตนเองผิด หรือเมื่อตองการใหคนอื่นพอใจ สบายใจ หรือเมื่อตองการความเชื่อถือและยอมรับ

ทางสังคมหรือเมื่อการแขงขันยืดเยื้อ  จนกอใหเกิดความเสียหายได  (มาลัย  ทิอุด 2544: 37-38) 

  วิภาวี  เจียมบุศย  (2544: 68)  การยอมใหควรใชวิธีการนี้เมื่อ 

   1. ในสถานการณนั้นเราเห็นวาเราเปนฝายผิดและตองการวิธีการที่ดีกวาหรือตองการ

ที่จะเรียนรูจากผูอ่ืน  และตองการใหคนทั้งหลายเห็นวาเราเปนคนมีเหตุผล 

   2. เมื่อประเด็นนั้น  มีความสําคัญตอคนอ่ืนมากกวาตัวเราเอง  หรือเพื่อตองการใหคน

อ่ืนพอใจและเพื่อแสดงไมตรีจิตในการที่จะไดรับความรวมมือจากคนอื่นๆ 

   3. เพื่อตองการสรางความยอมรับจากสังคม  ในการที่จะทําใหสะดวกในการ

แกปญหาสําคัญๆ ในอนาคต 

   4. เมื่อการแขงขันตองดําเนินตอไปอีกอยางไมรูจักจบสิ้นและจะเปนผลเสียตอเราเอง  

ไมวาเราจะชนะหรือแพก็ตาม 

   5. เมื่อตองการประสานสามัคคี  และหลีกเลี่ยงความยุงเหยิง 

   6. เพื่อชวยในการพัฒนาบุคลากร  โดยเปดโอกาสใหลองทําหรือเรียนรูจากความ

ผิดพลาดของตัวเอง 

                    การยอมใหอาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่เอาใจผู อ่ืน เปนผูเสียสละ ปลอยใหผูอ่ืน

ดําเนินการตามที่เขาชอบแมจะไมเห็นดวยก็ตาม 

 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสวนบุคคล 
   5.1 ระบบการบริหารงานบุคคล 

   ระบบการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยที่สําคัญมอียู 2 ระบบ คือ   

 1 ระบบอุปถัมภ ((Patronage System) 

 ระบบการบริหารงานบุคคลเริ่มตนจากระบบอุปถัมภ ซึ่งไมมีระบบหรือหลักเกณฑที่

แนนอน จะรับใครเขาทํางานหรือจะแตงตั้งใครทําหนาที่อะไรที่ไหนอยางไรก็ได โดยถือเอาความใกลชิด

หรือพรรคพวกเปนหลัก จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ระบบพรรคพวก ระบบอุปถัมภมี 3 ลักษณะ คือ    

  - การสืบสายโลหิต  

  - การแลกเปลีย่นตอบแทน 

  - การชอบพอเปนพิเศษ 

 2 ระบบคุณธรรม(Merit System) เปนระบบการบริหารงานบุคคลที่นํามาใชในภาค

ราชการและไดรับการยอมรับวามีความเหมาะสมมากที่สุดบางครั้งใชคําวาระบบคุณวุฒิ ระบบ
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คุณธรรมความดี ระบบความรูความสามารถ ระบบความดีความชอบ ซึ่งมีหลักการสําคัญ 4 ประการ 

คือ 

-  หลักความสามารถ 

-  หลักความเสมอภาค 

-  หลักความมั่นคง 
-  หลักความเปนกลางทางการเมือง 

                         ตามมาตรา 54 แหงหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 กําหนดวา ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

ใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผานการ

ประเมิน  ทั้งนี้ ให คํานึงถึงความประพฤติดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ ใน

ดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

              ดังนั้นเพื่อใหมีการเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

ความสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ก.ค.ศ. จึง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการโดยยึดหลัก 5 ประการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและ

เลื่อนวิทยฐานะ คือ 

1.  หลักความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

2.  หลักคุณธรรม 

3.  หลักผลการปฏิบัติงานที่สงผลตอนักเรียน ตอคุณภาพการศึกษา ตอวชิาชีพและ 

ตอชุมชนและสังคม 

4.  หลักการทํางานแบบมืออาชีพ การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ ์การจัดการความรู  

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

5.  หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน ไปพรอมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
5.2 ความหมายของการบรหิารงานบุคคล 

    การบริหารงานบุคคล มีความหมายเดียวกับ การบริหารบุคคลกร การจัดงานบุคคล 

การเจาหนาที่และการบริหารงานเจาหนาที่ การบริหารงานบุคคล มีผูใหความหมายการบริหารงาน

บุคคลไวดังตอไปนี้ 
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    ภิญโญ สาธร (2516: 171) ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคคล คือการใชคนให

ทํางานใหไดผลดีที่สุด ภายในเวลาอันสั้นที่สุด ส้ินเปลืองเงินทองและวัสดุนอยที่สุด ในขณะเดียวกันคน

ที่เราใชนั้นมีความสุข มีความพอใจที่จะใหผูบริหารใชพอใจที่จะทํางานตามที่ผูบริหารตองการ 

                ฟริบโป(Flippo 1971: 4-7) ไดใหคําจํากัดความ การบริหารงานบุคคล หมายถึงการวางแผน 

การจัดองคการ การอํานวยการ การควบคุมเกี่ยวกับการสรรหา  การพัฒนาอัตราเงินเดือน คาตอบแทน 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การทํานุบํารุงรักษาไวซึ่งบุคคลขององคการ เพื่อวัตถุประสงคตางๆของ

องคการ 

                 จากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทานดังกลาว พอสรุปไดวา การบริหารงานบุคคล 

คือการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในหนวยงาน นับต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 

เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน และการ

บํารุงรักษาใหบําเหน็จรางวัล ชักจูงใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน

ดวยความพึงพอใจ  มีการควบคุมดูแล  การประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาใหมีความ

เจริญกาวหนา และปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน ตลอดจนการใหบุคคลพนจาก

งาน และการใหบําเหน็จบํานาญ 

 
      5.3 ความสําคัญของการบรหิารงานบุคคล 

                   ไดมีผูใหแนวคดิเกี่ยวกับความสําคัญของของการบริหารงานบุคคลไวดังตอไปนี ้

       กิติมา ปรีดีดิลก(2532: 83) กลาววา ไมวาองคการหรือหนวยงานใดจะเจริญกาวหนาและ 

มีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสมรรถภาพและคุณภาพของ

ผูปฏิบัติงานควบคูไปกับความรูตามความสามารถของผูบริหารดวย หากผูบริหารสามารถจัดการ

เกี่ยวกับเร่ืองคนไดแลว ปญหาอื่นๆ แทบจะหมดไปสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ หรือหนวยงาน

ตางๆในปจจุบัน ไมวาปญหาขาดคน บุคคลทํางานไมมีประสิทธิภาพ มีการนัดหยุดงานเปนตน ลวน

เปนปญหาเกิดจากการบริหารงานบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพของผูบริหารหรือผูจัดการ การบริหาร

บุคคลที่ดีจะชวยแกและลดปญหาดังกลาวได หากผูบริหารไดมีความรูความเขาใจหลักการบริหารงาน

บุคคลที่ถูกตอง 

                    เสนาะ ติเยาว(2534: 24-28) กลาววาองคการใดที่ใหความเอาใจใสตอคน ผลผลิตของ

องคการนั้นจะเพิ่มมากขึ้น เพราะคนทํางานมีประสิทธภาพมากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตจากการผลิตขนาดเล็กภายในครอบครัวเดียวกันมาเปนระบบการผลิตในโรงงานที่มีขนาดใหญ 

และมีคนรวมทํางานเปนจํานวนมาก ความสําคัญของการบริหารบุคคลก็ยิ่งมากขึ้น จนในปจจุบันนี้

กลาวไดวา ความสนใจในการบริหารงานบุคคลเกิดจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1. มีการแขงขันมากขึ้น 

2. เกิดจากกฎเกณฑและขอจํากัดของรัฐ 

3. ความซับซอนทางดานเทคโนโลย ี

4. พลังงานของสหภาพแรงงาน 

5. องคกรมีความซับซอนมากขึน้ 

6. บทบาทของฝายบริหารเปลีย่นไปจากเดิม 

7. ความรูทางพฤติกรรมศาสตรมีมากขึน้ 

                 หนวยงานดานการศึกษา เชนโรงเรียนมีภารกิจในการใหการศึกษาแกเยาวชน การที่

โรงเรียนจะกระทําภารกิจหลักไดดีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจําเปนจะตองมีบุคคลากรทางการศึกษาซึ่ง

ไดแกครู อาจารยและเจาหนาที่ ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับภาระงาน บุคลากรจึงเปนปจจัย

สําคัญอยางยิ่งในการบริหารการศึกษานอกจากนี้ เมกกินสัน(Megginson) อางในมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราช (2526:5) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของคนไววา มนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน

การบริหาร ถึงแมคุณคาของมนุษยจะจับตองไมได และไมสามารถใชหลักเกณฑกําหนดคุณคา

เชนเดียวกับวัตถุหรือสินคาอื่นได แตยังถือวามนุษยเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทั้งที่มีคุณคาและ

เกียรติภูมิ  

   กลาวโดยสรุป การบริหารบุคคลมีความสําคัญที่สุดในการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมาย           

                                                                                                                                                                            
   5.4 หลักการบริหารงานบุคคล 
   หลักการบริหารงานบุคคลากรที่ดี จุดมุงหมายที่สําคัญไดแก การสรรหาและคัดเลือกผูที่มี

ความรู ความสามารถ ความประพฤติดี เขารวมงานในองคการอยางเพียงพอ และใชกําลังคนเหลานั้น

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ธํารงรักษาใหบุคคลากรทํางานอยูกับองคการใหนาน บํารุง สงเสริม พัฒนา

สมรรถภาพ และกําลังใจ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฎิบัติหนาที่ไดดี มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังรวมไป

ถึงการใหบุคลากรพนจากงานดวย แตการบรรลุถึงจุดมุงหมายดังกลาว ผูบริหารจะตองมีความรู ความ

เขาใจทั้งทางทฤษฎี ตลอดจนหลักการในการบริหาร  

   ในการบริหารงานบุคคลมีปรัชญา จุดมุงหมาย และแนวทางซึ่งเปนหลักในการบริหาร 

ดังตอไปนี้  

   อุทัย หิรัญโต(2531: 3) หลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคล คือการจัดการใหบุคคลที่

เลือกสรรมาเปนอยางดี แลวไดมาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสมใหเขามีจิตใจที่ทุมเทและรับผิดชอบ

งานโดยใหความเปนธรรม ในการกําหนดเงินเดือน หรือคาจางรวมทั้งการเลื่อนตําแหนงฐานะและ
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เงินเดือน ฝกอบรมใหเขามีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน ตลอดจนจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลให

เขามีขวัญกําลังใจดี ซึ่งการที่จะดําเนินการใหเบรรลุดังกลาวนี้ การบริหารงานบุคคลจึงมีกระบวนการ

เปนอันมาก ซึ่งอาจลําดับข้ันที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1.  การกาํหนดนโยบาย และวางระเบยีบเกีย่วกับตัวบุคคล 

2.  การวางแผนในอัตรากําลงั ใหสอดคลองกบัวัตถุประสงค 
3.  การวางโครงการปฏิบัติ 

4.  การกาํหนดหนาที่และคุณสมบัติ 

5.  การจาํแนกตาํแหนง 
6.  การกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือคาจาง 
7.  การสรรหาคนมาทํางาน 

8.  การเลือกสรรและทดสอบ 

9.  การใหทดลองปฏิบัติงาน 

10. การบรรจุแตงตั้ง 
11. การจัดทาํทะเบียนประวัติ 

12. การยายและโอน 

13. การพัฒนาตัวบุคคล 

14. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

15. การพิจารณาความดีความชอบ 

16. การเลื่อนตาํแหนงฐานะ 

17. การรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน 

18. การจัดสวัสดิการ  
19. การปกครองบงัคับบัญชา 

20. การรักษาวนิัย 

21. การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ 

22. การศึกษาวิจยั 

 
               5.5 ขอบขายการบริหารงานบุคคล 

                ขอบขายการบริหารงานบุคคลากรประกอบไปดวยระบบการบริหารงานบุคคลากร การ

วางแผน บุคลากร การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางขวัญและการดําเนินทาง

วินัย การประเมินผลการปฎิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคลากรไวคือ         
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วิจิตร ศรีสอาน (อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2531: 7) ไดสรุป

ขอบขายงานบุคลากรไวดังนี้ 

1. การกําหนดความตองการเกีย่วกับบุคคล ไดแก การกาํหนดเกี่ยวกับเงนิเดือน  

คาตอบแทนตางๆ  

2. การตอบสนองความตองการดานบุคคล ไดแก การสรรหาบุคคล การเลือกสรรบุคคล  

และการเตรียมบุคคลใหม เพื่อใหพรอมทีจ่ะปฏิบัติงาน 

3. การธํารงรักษาและพัฒนาบคุลากรและการบริการ อันไดแก การพัฒนาบุคลากร  
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การแตงตัง้ โยกยาย และสวัสดิการ ปนตน 

        ดังนัน้ขอบขายงานบุคลากรที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. การบริหารบุคคลเปนระบบที่มีโครงสรางชัดเจน 

2. การสรรหาบุคคลากรไดบุคลากรทกุฝายมคุีณภาพ ไดทาํงานตรงความสามารถ/ 

ความสนใจ และมีเพยีงพอ 

3. มีการพฒันาบคุลากร ตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลงัใจบุคลากรทกุฝายอยาง 
เหมาะสมและตอเนื่อง 

  

6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
              6.1  งานวิจัยในประเทศ 
                  นิพนธ ใจดีทอง(2543) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการแกปญหาความขัดแยงและ

บรรยากาศองคการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สังกัดกรมสามัญ พบวา ผูอํานวยการสามัญ

ศึกษาจังหวัดที่มีประสบการณมากและนอยในสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญใชวิธีแกปญหาความขัดแยงในดานความรวมมือ การประนีประนอม และการยอมให อยูใน

ระดับมาก สวนการเอาชนะและหลีกเลี่ยง อยูในระดับปานกลาง การจําแนกขนาดของสํานักงานและ

ประสบการณการบริหารไมมีปฏิสัมพันธกันตอวิธีแกปญหาความขัดแยงกับบรรยากาศองคการของ

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05โดยดานการเอาชนะ มีความสัมพันธทาง

ลบสวนดานรวมมือการประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการยอมให มีความสัมพันธทางบวก 

                    นิเทศ บัวตูม (2544) ไดวิจัยเรื่อง วิธีขจัดความขัดแยงภายในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ไดเลือกใชวิธีขจัดความขัดแยง 5 แบบ โดยเลือกใชวิธีขจัดความขัดแยงแบบ

หลีกเลี่ยงมากที่สุด รองลงไปคือ การประนีประนอม แบบการปรองดอง แบบการรวมมือและเลือกแบบ

วิธีการแบบแขงขันนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงวิธีการขจัดความขัดแยงแบบแขงขันผูบริหารเกือบจะ
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ไมใชเลย นอกจากนี้พบวาผูบริหารโรงเรียนที่มีเพศตางกัน ใชวิธีการขจัดความขัดแยงแบบการแขงขัน 

แบบการปรองดอง แบบการหลีกเลี่ยง แบบการรวมมือและแบบการประนีประนอมสัมพันธกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผูบริหารที่มีอายุแตกตางกัน ใชวิธีการขจัดความขัดแยงแบบการ

แขงขัน แบบการปรองดอง แบบการหลีกเลี่ยง แบบการรวมมือและแบบการประนีประนอมสัมพันธกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารตางกัน 

ใชวิธีการขจัดความขัดแยงแบบการแขงขัน แบบการปรองดอง แบบการหลีกเลี่ยง แบบการรวมมือและ

แบบการประนีประนอมสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผูบริหารที่ปฏิบัติงาน

อยูในโรงเรียนที่ตางประเภทกันใชวิธีการขจัดความขัดแยงแบบการแขงขัน แบบการปรองดอง แบบการ

หลีกเลี่ยง แบบการรวมมือ และ แบบการประนีประนอมสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.05  

             จรรยา เสี่ยงเทียนชัย (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะและวิธีการบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู ไดพบวา 

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีทักษะการบริหารความขัดแยงในระดับมากและใชทักษะการบริหาร

ความขัดแยงในระดับมาก เชนเดียวกัน ใชวิธีการบริหารความขัดแยงในวิธีการประนีประนอมมากที่สุด 

รองลงมาคือ วิธีการรวมมือแกปญหา วิธีการหลีกเลี่ยงวิธีการยอมใหและวิธีการเอาชนะตามลําดับ 

ผูบริหารทั้ง 4 กลุมเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 

              นิพนธ แจมจํารัส (2544) ไดศึกษาสาเหตุและการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาภาคตะวันออก พบวา สาเหตุความขัดแยงของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออก มี

สาเหตุดานองคประกอบสวนบุคคล สภาพโรงเรียน และปฏิสัมพันธในการทํางาน วิธีการจัดการความ

ขัดแยงของผูเชี่ยวชาญพบวาใชวิธีประนีประนอม และวิธีเอาชนะ ตามลําดับ 

             จตุรพร วรพิบูลยศักดิ์( 2547) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีจัดการกับความ

ขัดแยงพบวา สาเหตุของความขัดแยงไดแก องคประกอบสวนบุคคล สภาพขององคกร และปฏิสัมพันธ

ในการทํางาน และผูบริหารเลือกใชวิธีการจัดการกับความขัดแยง วิธีประนีประนอมอยูในระดับมาก 

สวนวิธีบังคับถูกเลือกใชในระดับนอย 

 รุจิเรข มีเจริญ (2548) ไดศึกษาวิธีแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ยกเวนดานการหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการ

ประนีประนอม  ดานการรวมมือ  ดานการยอมให  ดานการเอาชนะ  และดานการหลีกเลี่ยง   

การเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  การเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานจําแนกตามประสบการณแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการยอมให แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 อุบล ชนะสิทธิ์ (2549) ไดศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี พบวา พยาบาลวิชาชีพใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบ

ประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาเปนวิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการรวมมือ วิธีการยอมให และวิธีการ

เอาชนะ ตามลําดับ หัวหนาหอผูปวยใชวิธีการประนีประนอมมากที่สุดและวิธีการเอาชนะนอยที่สุด 

เชนเดียวกับพยาบาลประจําการ และพบวาวิธีการจัดการความขัดแยงของพยาบาลวิชาชีพ ไมมี

ความสัมพันธกับอายุสถานภาพการสมรส และประสบการณในการปฏิบัติงาน และโดยการใชการ

ประนีประนอมมากที่สุดและวิธีการเอาชนะนอยที่สุด เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส

ที่แตกตางกันที่เลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยใชวิธีการประนีประนอมมากที่สุด

และวิธีการเอาชนะนอยที่สุด และพยาบาลวิชาชีพมที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

เลือกใชวิธีการประนีประนอมมากที่สุดและวิธีการเอาชนะนอยที่สุดเชนเดียวกัน   

 วัชรพล มนตรีภักดิ์(2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดพบวาโดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษา  

มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงมากที่สุดเปนแบบการประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการ

รวมมือผูบริหารสถาศึกษาเพศชาย มีพฤติกรรมความขัดแยงมากที่สุด เปนแบบการประนีประนอม 

รองลงมาเปนแบบการรวมมือ สวนเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงมากที่สุดเปนแบบ

ประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการหลีกเลี่ยง ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุการทํางานในตําแหนง

นอยกวา 6 ป และอายุการทํางานในตําแหนงมากกวา 10 ป มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงมาก

ที่สุดเปนแบบการประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการรวมมือ 

  ประภาทิพย ผาสุก (2551) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาํพูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอม

มากที่สุด รองลงมาคือการรวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะนอยที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณบริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมี

พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงสวนใหญเปน

แบบประนีประนอม 
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       5.2 งานวิจัยในตางประเทศ         
                แบรดเลย (Bradley 1984: 66 อางอิงจาก อุษามาศ ระยาแกว 2538: 41) ไดทําการศึกษา

วิจัยเปรียบเทียบวิธีการที่ใชในการแกความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนระดับกลาง ทั้งหญิงและชายใน

เขตเมืองเดนเวอร ผูบริหารเหลานั้น มิไดใชวิธีแกไขความขัดแยงวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงแตมัก

ใชควบคูไปสุดแลวแตกรณีแวดลอมเปนใหญ 

                ริวิลลา (Revilla1984: 160 A). ไดศึกษารูปแบบการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร

ชายและหญิงในสถาบันอุดมศึกษา ผลวิจัยพบวา การใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหามีนอย 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาใชวิธีประนีประนอม และวิธีหลีกเลี่ยงสูงกวาปกติ ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวา

วิธีแกปญหาความขัดแยงระหวางชายหญิงไมแตกตางกัน นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธที่ระดับ.05

และ.01 ระหวางวิธีแกความขัดแยงกับอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการบริหารงานกลุมผูบริหารที่

มีประสบการณมากใชวิธีเอาชนะ มากกวาวิธีอ่ืนๆ ใชวิธีประนีประนอมและใชวิธีการมุงผลประโยชน

ตนเองมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณนอย 

    พริทชารด (Pritchard 1986: 2810-A อางอิงจาก สมเดช ภูศรี 2541: 32) ไดทําการวิจัย

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวิธีแกความขัดแยงของผูจัดการชายหญิง ที่มีประสบการณในวิทยาลัย

ชุมชนสหรัฐอเมริกา โดยใชแบบสอบถามวิธีแกความขัดแยง แบบ โธมัส คิลแมนน ในการเก็บขอมูล

การปญหาความขัดแยง หรือการดําเนินการเมื่อมีความขัดแยงใน 5 ดาน คือ การแขงขัน การรวมมือ 

การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให ผลการศึกษาพบวาวิธีการแกความขัดแยงของ

ผูจัดการหญิงและชายที่มีประสบการณ ในวิทยาลัยชุมชนอเมริกาไมมีความแตกตางกัน 

               ลิตตัน (Litton.1989: 2219) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐนอรทคาโรไลนาทั้งของภาครัฐและเอกชน พบวาผูบริหารโรงเรียนใช

วิธีการจัดการความขัดแยงตางกัน ใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหานอยกวาวิธีประนีประนอม วิธี

หลีกเลี่ยงและยอมให ผูบริหารโรงเรียนของรัฐและเอกชนใชวิธีการจัดการความขัดแยงแตกตางกันมี

นัยสําคัญ โดยผูบริหารโรงเรียนของรัฐใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหานอย แตใชวิธีหลีกเลี่ยง

และยอมแพมากกวาผูบริหารโรงเรียนเอกชน ผูบริหารเพศหญิงมีแนวโนมที่จะใชวิธีการเอาชนะและวิธี

รวมมือแกปญหามากกวาผูบริหารเพศชาย ประสบการณในการดํารงตําแหนงและขนาดของโรงเรียนมี

ผลตอการใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหา 

               ฮูเวอร (Hoover. 1990: 2942)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับการจัดการกับ

ความขัดแยงระดับของความขัดแยงและบรรยากาศขององคการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัย

ชี้ใหเห็นวา ส่ิงที่สําคัญที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึน คือสภาพโรงเรียนที่มีบรรยากาศแบบ
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เปดเผยเปนกันเอง การแกปญหาความขัดแยงบนพื้นฐานของความเขาใจและประนีประนอมชวยลด

สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนอยางดี 

               คาซ (Cash. 1991: 356 – A อางอิงจาก นิพนธ ใจดีทอง 2543: 851) ไดศึกษาพบวา การ

แกปญหาความขัดแยงของผูบริหารและครูใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงไมแตกตางกัน สวนผูบริหาร

และครูที่มีเพศ ระดับการศึกษาใชวิธีการแกปญหา แบบประนีประนอมและการรวมมือมากที่สุด การ

แขงขันนอยที่สุด 

              ไบเออร (Byers. 1987: 784) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

แกปญหาความขัดแยง คุณลักษณะผูนํา และความผูกพันในองคการ โดยศึกษากับผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในรัฐแทนซิลวาเนีย พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงแบบให

ความรวมมือ แบบเผชิญหนา แบบประนีประนอมจะมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันใน

องคการ สวนผูบริหารที่ใชวิธีหลีกเลี่ยงจะมีความสัมพันธในทางลบตอความผูกพันในองคการ 

 แอชเวิธ  (Ashworth 1989, p. 2314)  ไดศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของครูใหญและ

ศึกษาธิการในโรงเรียนรัฐบาลแหงรัฐโอไฮโอ  โดยเปรียบเทียบวิธีการจัดการกับความขัดแยงของ

ผูบริหารโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษากับศึกษาธิการ  โดยกําหนดตัวแปรอิสระ  คือ  

ลักษณะของโรงเรียน  ขนาดของโรงเรียน วุฒิ  ประสบการณ  และผลงานในรอบ  5  ปที่ผานมา  ขอมูล

ไดจากศึกษาธิการ  118 คน ผูบริหารโรงเรียนมัธยม 116 คน  และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   

113  คน  ผลการศึกษาปรากฏวา  ผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับศึกษาธิการมีวิธีการจัดการ

กับความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  สวนผูบริหารระดับประถมศึกษาและศึกษาธิการมี

วิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน 

 มีแลมดและคณะ (Melamed; & Other 1999) ไดทําการวิจัย เกี่ยวกับความรวมมือและการ

แกปญหาความขัดแยงในการจัดการศึกษา โดยทําการศึกษาในสถานศึกษาระดับสูง (High School) 

จากนักการศึกษา และผูปกครองนักศึกษาและมีสวนรวม ผลปรากฏวาความตองการทางดานพื้นฐาน

เปนตนเหตุของความขัดแยงมากที่สุด สถานศึกษาตองจัดใหมีการประชุม อภิปรายเพื่อใหทราบขอมูล

พื้นฐานและความตองการของผูปกครอง ที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมมือกันแกปญหาความขัดแยง และ

จัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ 

               เฮนกินและคณะ(Hemkin; & others 8-1999) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับยุทธวิธีการจัดการ

ความขัดแยงของครูใหญในโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานจากโรงเรียนขนาดใหญ 

(Large Urban School) โดยศึกษาถึงยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของครูใหญและพฤติกรรมของ

ครูใหญในการแกไขความขัดแยง พบวาผูบริหารใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงแบบรวมมือรวมใจ

และแบบผสมผสานหรือบูรณาการในการแกปญหา                                                                                          



61 
 

 จากรายละเอียดในเนื้อหาการนําเสนอเรื่องการศึกษาสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแยง

ของครูในโรงเรียนเอกชน ตลอดจนผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนความา

นั้นขอคนพบในวิธีการจัดการความขัดแยงเหมือนกันคือ ผูบริหารที่มีเพศ อายุ ประสบการณในการ

ดํารงตําแหนง และขนาดของโรงเรียนตางกันใชวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และสวนใหญ

ใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบประนีประนอมเหมือนกัน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  

ในบทนี้ไดเสนอรายละเอียดในประเด็น ดังตอไปนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือและวิธีสรางเครือ่งมือ 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

                    5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 

  ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2552 ที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญของอําเภอบางบัวทอง  ซึ่งมีครู 

จํานวน  645 คน  จากจํานวน  8 โรงเรียน 

 1.2 กลุมตัวอยาง 

  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2552ไดจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลากเพื่อหา

จํานวนกลุมตัวจากประชากรที่แบงตามขนาดของโรงเรียน  แลวจึงเทียบสัดสวนเพื่อหากลุมตัวอยาง

ตามตารางเครซี่ และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608 – 610) ได จํานวน 242 คน  ดังนี้ 
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ตารางจํานวนประชากรและจํานวนครูที่เปนกลุมตัวอยาง  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ทีม่า: สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานนทบุรี  เขต  2 (2552) เอกสารทาํเนยีบสถานศึกษา  

ที่ต้ัง และขอมลูพื้นฐาน  ปการศึกษา  2552  หนา 9-14 

 

2. เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือ 
         1. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 1.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามสาเหตุและวิธีการจัดการ

ความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยแบงเปน 3 ตอน  คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับการศึกษา ตําแหนงของครู และประสบการณ

ในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงตามแนวคิดของนิวแมน 

และบรูล  ( นิพนธ แจมจํารัส; อางอิงจาก Pneuman; & Bruchl.1982: 35-49)เปนแบบทดสอบแบบ

ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีขอคําถาม ประกอบดวย 3 สาเหตุ คือ 1) องคประกอบสวนบุคคล   

2)ปฏิสัมพันธในการทํางาน  3)สภาพองคการ  โดยเปนคําถามที่ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว  มีคา  

5 ระดับ คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยคอนขางมาก   ปานกลาง เห็นดวยคอนขางนอย เห็นดวยนอย  

โรงเรียน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนจิรดา 35 13 

2. โรงเรียนดรุณวิทย 31 11 

3. โรงเรียนนันทนวรวิทย 68 26 

4. โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 24 10 

5. โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห 166 62 

6. โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 49 18 

7. โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 232 87 

8. โรงเรียนมารียวิทยา 40 15 

รวม 645 242 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงตามแนวคิดของโธมัสและคิล

แมนน(Thomas;& Kilmann) เรียบเรียงโดยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ(2540:105; 

อางอิงจาก Thomas; & Killmann) ประกอบดวยการจัดการความขัดแยง 5 วิธี คือวิธีการเอาชนะ  การ

รวมมือ การประนีประนอม  การหลีกเลี่ยง  และการยอมให โดยเปนคําถามที่ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  คือ เห็นดวยมากเห็นดวยคอนขางมาก ปานกลาง เห็นดวยคอนขางนอย 

เห็นดวยนอย  
 2.  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูศึกษาดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความ

ขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงใหครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย 

   2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรต

(Likert Scale) และวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัยของ นิพนธ แจมจํารัส (2544: 118-119) เร่ือง 

การศึกษาสาเหตุและการจัดการความความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในภาค

ตะวันออก มาปรับปรุงและพัฒนาใหถูกตองและครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทที่ศึกษา 

   3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตองของภาษา และนิยามศัพท 

   4. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง(Content 

Validity)  

        5.นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

   6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try Out) กับครูโรงเรียนเอกชนสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2552  ที่ไมเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามา

วิเคราะห หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่น.97 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้ 

  1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล

จากครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญในอําเภอบางบัวทองที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม   
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  2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อความสะดวกแกผูตอง

แบบสอบถาม พรอมทั้งกําหนดวัน เวลา ในการเก็บขอมูลใหครูโรงเรียนเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง

รับทราบ 

 

4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด 

  2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละฉบับของแบบสอบถาม 

  3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางพรอมทั้ง

บรรยายประกอบ  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

   1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 จําแนกขอมูลตามตัวแปรที่ตองศึกษา คือ ครูโรงเรียน

เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 วุฒิการศึกษาในการทํางาน  ตําแหนงปจจุบัน  

และประสบการณ  เพื่อหาคาความถี่และคารอยละ 

   2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่เปนคําตอบเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยง  และ

แบบสอบถามตอนที่ 3 ที่เปนคําตอบเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง  นํามาตรวจใหคะแนน  ดังนี้ 

    เห็นดวยมาก  ให  5 คะแนน 

    เห็นดวยคอนขางมาก ให 4 คะแนน 

    ปานกลาง   ให 3 คะแนน 

    เห็นดวยคอนขางนอย ให 2 คะแนน 

    เห็นดวยนอย  ให 1 คะแนน 

    วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย (Mean)คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เปนรายดานและรายขอ ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงของ

ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานองคประกอบ

สวนบุคคล ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน และดานสภาพองคกร และแบบสอบถามตอนที่ 3 ที่เกี่ยวกับ

การจัดการความขัดแยงของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 แลว

ประเมินระดับคะแนน  โดยใชเกณฑของ  บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 103)  โดยแปลคาความหมายของ

คะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
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     คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมาก 

     คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดวยคอนขางมาก 

     คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดวยคอนขางนอย 

     คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   4. การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS/PC+ 

 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 หาคาความเที่ยงตรงรายขอ ดวยการคํานวณความสอดคลองระหวางขอแบบทําสอบ

จุดประสงคโดย IOC(บุญเชิด ภิญโญอนัตตพงษ.2526: 85) 

  1.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามนี้ทั้งฉบับ และรายดานดวยการหาคา

สัมประสิทธิ์และแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Cofficient) 

 2. สถิติพื้นฐาน 

  2.1 คารอยละ (Percentage) 

  2.2 คาเฉลี่ย (mean) 

  2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 

 3. สถิติที่ใชการทดสอบสมมุติฐานใชการทดสอบ t – test แบบ Independent Sample test 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคนควาเรื่องการศึกษาการจัดการความ

ขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดกระทําตามลําดบัความมุงหมาย

ของการศึกษาที่กําหนดไวดังมีรายละเอยีดดังตอไปนี้  

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การเสนอผลการวิจัยครั้งนี้  กําหนดสัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 

SD  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

n  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

t  แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

F  แทน  สถิติที่ใชใน F – Distribution 

*p แทน  ความมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบุรี เขต 2  

ตามระดับการศึกษา ตําแหนงของครู และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 วิเคราะหสาเหตุการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  จําแนกเปน องคประกอบสวนบุคคล ปฏิสัมพันธในการทํางาน และสภาพองคกร 

ตอนที่ 3 วิเคราะหการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2   5 วิธ ีคือ วิธีการเอาชนะ การรวมมือ การประนปีระนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให 

 

 

 

 

 
 

χ
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
    ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนงของครู และประสบการณในการ

ทํางานโดยใชคาความถี่และคารอยละ ดังปรากฎในตาราง 1  ซึง่รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง1 จํานวน และรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา   

      ตําแหนงของครู ประสบการณในการทํางาน 

 

      สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                                     จาํนวน                  รอยละ 

   1. ระดับการศึกษา                                                                  

       ปริญญาตรีและต่ํากวา                                                          197  81.40 

        สูงกวาปริญญาตรี      45  18.59 

                                รวม               242            100.00 

2.     ตําแหนงของครู 

         ผูบริหาร       35  14.46 

          ครูผูสอน                207  85.54 

                               รวม                          242            100.00 

3.   ประสบการณในการทาํงาน 

       ตํ่ากวา 10 ป               186  76.86 

       ต้ังแต 10 ปข้ึนไป                 56  23.14 

        รวม                           242                   100.00 

 

จากตาราง 1 แสดงวา ครูจํานวน 242 คน มีวุฒิปริญญาตรีและต่ํากวาจํานวน 197 คน  

คิดเปนรอยละ 81.40 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ18.59 ตําแหนงในปจจุบัน   

จํานวน 242 คน  ผูบริหารคิดเปนรอยละ 14.46  ครูผูสอน รอยละ 85.54 ประสบการณในการทํางาน    

จํานวน  242 คน  ตํ่ากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 76.86 มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ  23.14                            

  

 

 



69 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  จําแนกเปน องคประกอบสวนบุคคล ปฏิสัมพันธในการทํางาน และสภาพองคกร ผูวิจัย

นําเสนอผลการวิเคราะห โดยรวมและรายดาน ดังตาราง 2 และผลการวิเคราะหรายดานและรายขอ ดัง

ตาราง 2-5 

 

ตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียน    

      เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

 

สาเหตุของความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

องคประกอบสวนบุคคล 3.31 1.04 ปานกลาง 

ปฏิสัมพันธในการทาํงาน 3.16 .67 ปานกลาง 

สภาพองคการ 3.21 .80 ปานกลาง 

รวม 3.22 .84 ปานกลาง 

 

จากตาราง2  แสดงวา  ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  พบวา    

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(     =  3.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดบัปานกลางทกุ

ดาน  โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอย ไดแก  ดานองคประกอบสวนบุคคล(      =  3.31) 

ดานสภาพองคกร(    = 3.21) และดานปฏิสัมพันธในการทํางาน (     =  3.16)  
 

ตาราง 3 คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและของสาเหตุของความขัดแยงใน     

       โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษานนทบุรี เขต 2 ดานองคประกอบสวนบุคคล 
 

ขอ สาเหตุของความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อที่ตางกัน 3.40 1.16 ปานกลาง 

2 พื้นฐานการศกึษาตางกนักอใหเกิดความขัดแยง 3.26 1.07 ปานกลาง 

3 ความขัดแยงเกิดจากประสบการณตางกนั 3.26 1.14 ปานกลาง 

4 ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อที่ตางกัน 3.32 1.13 ปานกลาง 

5 การรับรูตางกนั ตางเวลา สถานที ่เกิดความขัดแยงได 3.32 1.12 ปานกลาง 

 รวม 3.31 .82 ปานกลาง 

χ

χ

χ

χ χ

χ
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จากตาราง 3 แสดงวา สาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง(     =  3.31) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อที่ตางกัน 

(     = 3.40) ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อที่ตางกัน (     =  3.32)  การรับรูตางกัน ตางเวลา สถานที่ 

เกิดความขัดแยงได  (      = 3.32))พื้นฐานการศึกษาตางกันกอใหเกิดความขัดแยง(X 3.26)ความ

ขัดแยงเกิดจากประสบการณตางกัน(     =  3.26)  

 

ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของสาเหตุสาเหตุของความขัดแยงในโรง 

      เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน 

 

ขอ สาเหตุของความขัดแยง n = 242 
แปลผล 

 SD 

1 การสื่อสารที่ไมครบถวน 3.35 .90 ปานกลาง 

2 พูดที่ไมเปนความจรงิการเพยีงขางเดียว 3.19 .91 ปานกลาง 

3 การแปลความหมายที่ไมถูกตอง 2.87 .97 ปานกลาง 

4 ขาวสารที่บิดเบือน 3.09 .90 ปานกลาง 

5 การเขาใจที่ไมตรงกัน 3.30 1.09 ปานกลาง 

 รวม 3.16 .95 ปานกลาง 

 

จากตาราง แสดงวา สาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ดานปฏิสัมพนัธในการทํางานโดยอยูในระดับปานกลาง(      =  3.16)  เรียงลาํดับจาก

มากไปหานอย คือ การสื่อสารที่ไมครบถวน (     = 3.35)พูดที่ไมเปนความจรงิการเพยีงขางเดียวการ

เขาใจที่ไมตรงกัน (    = 3.30)  การแปลความหมายที่ไมถูกตอง(      = 2.87 )   

 

 

 

 

 

 

 

χ

χχ

χ

χ

χ

χ

χ
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 

      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานสภาพองคการ 

 

ขอ สาเหตุของความขัดแยง n = 242 
แปลผล 

 SD 

1 ทรัพยากรไมเพียงพอ 3.25 .99 ปานกลาง 

2 ความไมชัดเจนในโครงสราง 3.23 1.04 ปานกลาง 

3 ความขัดแยงจากผูบริหาร 3.21 .92 ปานกลาง 

4 การแขงขันกนัในกลุมครู 3.22 .86 ปานกลาง 

5 การละเวนการปฏิบัติกับบางกลุม บางคน 3.15 .89 ปานกลาง 

 รวม 3.21 .94 ปานกลาง 

 

 

จากตารางแสดง สาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2   ดานสภาพองคการ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง(      =  3.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาอยูในระดับกลางทุกขอ เรียงลาํดับจากมากไปหานอยคือ ทรัพยากรไมเพยีงพอ(      = 3.25) 

ความไมชัดเจนในโครงสราง(      =  3.23) การแขงขันกนัในกลุมครู (       =  3.22) การละเวนการ

ปฏิบัติกับบางกลุม บางคน(      = 3.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ

χ

χ
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χ



72 
 

ตอนที่ 3  วิเคราะหการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ใน 5 วธิี คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนปีระนอม การหลีกเลี่ยง การยอมให  ซึง่

รายละเอียดดงัแสดงในตารางตอไปนี ้

 

ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ จัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 

      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

 

การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

การเอาชนะ 3.25 .82 ปานกลาง 

การรวมมือ 3.27 .83 ปานกลาง 

การประนีประนอม 3.10 .67 ปานกลาง 

การหลกีเลี่ยง 3.31 .88 ปานกลาง 

การยอมให 3.14 .74 ปานกลาง 

รวม 3.21 .79 ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(      =  3.21) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

ปานกลางทกุดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลาํดับจากมากไปนอย ดังนี ้การหลีกเลี่ยง (      =  3.31) การ

รวมมือ (      =  3.27) การเอาชนะ (      = 3.25) การยอมให (      = 3.14) และการประนีประนอม                      

(      =  3.10)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ

χ

χ
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัด  

      เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการเอาชนะ 

 

ขอ การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 การจัดการความขัดแยงดวยความเด็ดขาดของ

ผูบริหาร 

3.10 .85 ปานกลาง 

2 การใชวิธีสรางกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมการทํางาน    3.17 .92 ปานกลาง 

3 การพยายามชกัจูงใหผูอ่ืนเชือ่วาวธิีของตนดีที่สุด      3.35 1.02 ปานกลาง 

4 การพยายามใชวิธทีี่หลากหลายในการที่จะเอาชนะ

การแกปญหา       
3.32 1.03 ปานกลาง 

5 การหาเหตุผลตาง ๆ ในการที่จะทําใหบรรลุ

เปาหมายตามที่วางไว      
3.30 1.06 ปานกลาง 

 รวม 3.25 .98 ปานกลาง 

 

จากตาราง แสดงวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  ดานการเอาชนะ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (     = 3.25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การพยายามชกัจูงใหผูอ่ืนเชือ่วา

วิธีของตนดทีีสุ่ด (   = 3.35)  การพยายามใชวิธทีีห่ลากหลายในการที่จะเอาชนะการแกปญหา 

(      = 3.32) การหาเหตุผลตาง ๆ ในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว (     = 3.30)  การใช
วิธีสรางกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมการทาํงาน (       = 3.17) การจัดการความขัดแยงดวยความเด็ดขาด

ของผูบริหาร (     =  3.10)                         
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    ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 
          สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษานนทบุรี เขต 2 ดานการรวมมือ 

 

ขอ การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 เพิ่มความรวมมือ รวมใจของคนในองคการให

มากขึ้น                         
3.24 1.04 ปานกลาง 

2 แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากคน

อ่ืนอยูเสมอ ในการแกปญหา 

3.29 .95 ปานกลาง 

3 พยายามทาํใหทกุฝายที่มีความขัดแยงกนัมีความ

พอใจ และสมประสงคเกือบทุกครั้ง 

3.26 .89 ปานกลาง 

4 พยายามทาํงานใหบรรลุเปาหมายโดยตะหนกัถึง

ความคิดเหน็ที่แตกตาง        
3.29 .99 ปานกลาง 

5 ชี้แจงถึงปญหาใหผูอ่ืนรับรูเพื่อที่จะไดรวมมือ

ชวยเหลือกนัในการแกปญหา      
3.28 .95 ปานกลาง 

 รวม 3.27 .96 ปานกลาง 

 

จากตารางแสดงวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ดานการรวมมือโดยรวมอยูในระดับกลางทุกขอ  (      = 3.27 ) เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 

แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากคนอืน่อยูเสมอ ในการแกปญหา(     = 3.29) พยายาม

ทํางานใหบรรลุเปาหมายโดยตะหนักถงึความคิดเห็นที่แตกตาง (     = 3.29) ชี้แจงถงึปญหาใหผูอ่ืน

รับรูเพื่อที่จะไดรวมมือชวยเหลือกนัในการแกปญหา (      =  3.28) พยายามทาํใหทกุฝายที่มีความ
ขัดแยงกันมีความพอใจ และสมประสงคเกือบทุกครั้ง(      = 3.26) แสวงหาความชวยเหลือและความ
รวมมือจากคนอื่นอยูเสมอ ในการแกปญหา(     = 3.29) 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 

      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการประนีประนอม 

 

ขอ การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 ใชวิธีการยอมแพในบางประเด็นเพื่อจะไดเอาชนะ

ในอีกบางประเด็น 

3.34 .99 ปานกลาง 

2 พยายามหาวธิีการที่ยอมรับไดทั้งสองฝายเมื่อ

ความคิดเหน็ไมตรงกัน 

3.32 .97 ปานกลาง 

3 พยายามทาํใหการไดเปรียบเสียเปรียบของทุก

ฝายเปนไปดวยความยุติธรรม 

2.57 1.73 ปานกลาง 

4 ยอมทาํตามความตองการของคนอื่นบางเพื่อเปน

การปองกนัไมใหเกิดความขดัแยงขึ้นมา 

3.10 .85 ปานกลาง 

5 พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึน้ดวยความ

ประนีประนอม 

3.17 .92 ปานกลาง 

 รวม 3.10 1.09 ปานกลาง 

 

จากตาราง แสดงวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ดานการประนีประนอมโดยรวมอยูในระดับกลาง(      = 3.10) เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย คือใชวิธกีารยอมแพในบางประเดน็เพื่อจะไดเอาชนะในอกีบางประเด็น(      =  3.10)  พยายาม

หาวิธีการที่ยอมรับไดทั้งสองฝายเมื่อความคิดเห็นไมตรงกัน (      = 3.32) พยายามทําใหการไดเปรียบ

เสียเปรียบของทกุฝายเปนไปดวยความยติุธรรม(      =  2.57) พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยความ

ประนีประนอม(     = 3.17 ) ยอมทาํตามความตองการของคนอื่นบางเพื่อเปนการปองกนัไมใหเกิด

ความขัดแยงขึน้มา (       =  3.10) 
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ตาราง10 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 

      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการหลกีเลี่ยง 
 

ขอ การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 ใชวิธีการหลีกเลี่ยงการกระทําในสิ่งที่ตนไม

ชอบและไมสบอารมณ 
3.35 1.02 ปานกลาง 

2 มอบหมายใหผูที่เกีย่วของรับผิดชอบแทนใน

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเสมอ 
3.32 1.03 ปานกลาง 

3 พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงความคดิเห็น

ซึ่งจะนําไปสูการโตแยง 
3.30 1.06 ปานกลาง 

4 ในการแกปญหาผัดผอนจนกวาจะมีเวลาคิด

อยางรอบคอบ 
3.29 .99 ปานกลาง 

5 พยายามทาํเทาที่จาํเปนเพื่อที่จะหลีกเลีย่ง

ความตึงเครียดที่หาประโยชนไมได 
3.28 .95 ปานกลาง 

 รวม 3.31 1.01 ปานกลาง 

 

จากตารางแสดงวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ดานการหลีกเลี่ยง  อยูในระดับปานกลาง (    = 3.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ใชวธิีการหลีกเลีย่งการกระทาํในสิง่ที่ตนไมชอบและ

ไมสบอารมณ(      = 3.35)  มอบหมายใหผูที่เกีย่วของรับผิดชอบแทนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเสมอ  

(       =  3.32 ) พยายามที่จะหลีกเลีย่งการแสดงความคดิเห็นซึง่จะนําไปสูการโตแยง (       =  3.30) 

ในการแกปญหาผัดผอนจนกวาจะมีเวลาคิดอยางรอบคอบ( X 3.29) พยายามทําเทาที่จําเปนเพือ่ที่จะ

หลีกเลี่ยงความตึงเครียดทีห่าประโยชนไมได (      = 3.28)                         
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ตาราง11 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน 

      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการยอมให 

 

ขอ การจัดการความขัดแยง 
n = 242 

แปลผล 
 SD 

1 ใชวิธีการแกปญหาที่ไมทาํรายจิตใจหรือทาํให

คนอื่นเกิดความรูสึกที่ไมดี 

3.34 .99 ปานกลาง 

2 พยายามที่รักษาน้าํใจเพื่อนรวมงานเพื่อรักษา

สัมพันธภาพในการทํางานรวมกนั 
3.32 .97 ปานกลาง 

3 ในการเจรจาตอรองพยายามที่จะนึกถงึความ

ประสงคหรือความพอใจของผูรวมงาน 
2.57 1.73 ปานกลาง 

4 ยอมเสียสละความตองการของตนเองเพื่อให

สนองความตองการของผูรวมงาน 
3.35 .90 ปานกลาง 

5 ยอมเสียสละในบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกดิ

ปญหาในการทํางานนอยทีสุ่ด 
3.10 .85 ปานกลาง 

 รวม 3.14 1.09 ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2  ดานการยอมให  อยูในระดับปานกลาง (      = 3.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ

ปานกลางทกุขอ  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอย  คือ  ยอมเสียสละความตองการของตนเองเพื่อให

สนองความตองการของผูรวมงาน(      =  3.35)  ใชวธิีการแกปญหาทีไ่มทํารายจิตใจหรือทําใหคนอื่น

เกิดความรูสึกที่ไมดี (       =  3.34) ในการเจรจาตอรองพยายามที่จะนกึถึงความประสงคหรือความ

พอใจของผูรวมงาน(      = 3.32)  ยอมเสยีสละในบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิด (       = 3.10)                            

ในการเจรจาตอรองพยายามที่จะนึกถงึความประสงคหรือความพอใจของผูรวมงาน (      =  2.57)                  
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของครูในโรงเรียนเอกชน  จําแนกตามระดับ

การศึกษา ตําแหนงของครู ประสบการณในการทํางาน โดยเปรียบเทยีบสาเหตุของความขัดแยง และ

การแกปญหาความขัดแยงของครูในโรงเรยีนเอกชน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2    

ปรากฏผลดังนี ้

 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 12 

 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทยีบสาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที ่

      การศึกษานนทบุรี เขต 2    จําแนกตามระดับการศึกษา 

สาเหตุความขัดแยง 

ระดับการศึกษา  

p ปริญญาตรี - ตํ่ากวา สูงกวาปริญญาตรี t 

 SD แปลผล  SD แปลผล  

ดานองคประกอบ

สวนบุคคล 

 

3.15 

 

1.06 

 

ปานกลาง 

 

4.02 

 

.60 

 

คอนขางมาก 

 

5.34 

 

.000* 

ดานปฏิสัมพันธใน

การทํางาน 

 

3.06 

 

.62 

 

ปานกลาง 

 

3.60 

 

.71 

 

คอนขางมาก 

 

5.15 

 

.038* 

ดานสภาพองคการ 3.12 .81 ปานกลาง 3.63 .63 คอนขางมาก 4.01 .131 

รวม 3.10 0.73 ปานกลาง 3.75 .05 คอนขางมาก 5.47 .107 

*p < .05 

 

จากตารางที่ 12  พบวา สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษา

นนทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมมีความแตกตางกนัมีนยัสําคัญทางสถิติ .05  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานองคประกอบสวนบุคคล  และดานปฏิสัมพันธในการทํางาน มีความ

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 ยกเวน ดานสภาพองคการที่แตกตางกันอยางไมมนีัยสาํคัญ

ทางสถติิ โดยผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสาเหตุความขดัแยงมากกวาผูที่มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึง ตํ่ากวาปริญญาตรี 
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  2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามตาํแหนง ปรากฏผลตามตารางที ่13 

 

ตาราง13 ผลการเปรียบเทยีบ  สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที ่

      การศึกษานนทบุรี เขต 2   จาํแนกตามตําแหนง 

สาเหตุความขัดแยง 

ตําแหนง  

p ผูบริหาร ครูผูสอน t 

 SD ระดับ  SD ระดับ  

ดานองคประกอบสวนบุคคล 1.84 .73 คอนขางนอย 3.56 .87 คอนขางมาก 11.08 .498 

ดานปฏิสัมพันธในการ

ทํางาน 

 

2.52 

 

.55 

 

ปานกลาง 

 

3.27 

 

.62 

 

ปานกลาง 

 

6.67 

 

.617 

ดานสภาพองคการ 2.22 .70 คอนขางนอย 3.38 .6988 ปานกลาง 9.19 .457 

รวม 2.19 .54  3.40 .63  10.68 .763 

*p < .05 

 

จากตารางที่ 13  พบวา  สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน   สังกัดเขตพื้นที่การศกึษา

นนทบุรี เขต 2 จําแนกตามตาํแหนงของคร ูโดยรวมไมมคีวามแตกตางกันมนีัยสาํคญัทางสถิติ .05    

 

 3.  ผลการเปรียบเทียบ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

ตาราง14 ผลการเปรียบเทยีบ สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที ่

       การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

สาเหตุความขัดแยง 

ประสบการณในการทํางาน  

p ตํ่ากวา 10 ป มากกวา 10 ป t 

 SD ระดับ  SD ระดับ  

ดานองคประกอบสวนบุคคล 3.50 .95 คอนขางมาก 2.70 1.11 ปานกลาง 5.29 .017* 

ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน 3.27 .65 ปานกลาง 2.81 .62 ปานกลาง 4.66 .732 

ดานสภาพองคการ 3.33 .75 ปานกลาง 2.81 .84 ปานกลาง 4.45 .055 

รวม 3.37 .69  2.70 .77  5.46 0.38 

*p < .05 

 

χ χ

χ χ



80 
 

จากตารางที่ 4.14  พบวา สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษา

นนทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีความแตกตางกนัมนีัยสาํคัญทางสถิติ .05)   

พบเพยีงดานองคประกอบสวนบุคคล มคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ .05 ยกเวน ดาน

ปฏิสัมพันธในการทาํงาน และ ดานสภาพองคการที่แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถติิ  โดยผูที่

ประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป  มีสาเหตคุวามขัดแยงมากกวาผูที่มปีระสบการณในการ

ทํางานต่ํากวา 10 ป 

 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา ปรากฏผลตามตาราง 

 

ตาราง15 ผลการเปรียบเทยีบ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที ่

      การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การจัดการความ

ขัดแยง 

ระดับการศึกษา  

p ปริญญาตรี - ตํ่ากวา สูงกวาปริญญาตรี t 

 SD ระดับ  SD ระดับ  

การเอาชนะ 3.13 .80 ปานกลาง 3.75 .72 คอนขางมาก 4.76 .43 

การรวมมือ 3.18 .85 ปานกลาง 3.65 .66 คอนขางมาก 3.48 .27 

การประนีประนอม 3.06 .66 ปานกลาง 3.29 .69 ปานกลาง 2.15 .41 

การหลีกเลี่ยง 3.18 .87 ปานกลาง 3.86 .71 คอนขางมาก 4.86 .14 

การยอมให 3.08 .65 ปานกลาง 3.38 .65 ปานกลาง 2.76 .71 

รวม 3.12 .69  3.59 .61  4.10 .459 

*p < .05 

 

จากตารางพบวาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไมมีความแตกตางกันมนีัยสําคัญทางสถติิ (p < .05)  

 

 

 

 

 

 

χ χ
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  2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกปญหาความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกดัเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตําแหนง  ปรากฏผลตามตาราง 
 
ตาราง16 ผลการเปรียบเทยีบ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที ่

      การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามตาํแหนง 

การจัดการความ

ขัดแยง 

ตําแหนงของครู  

p ผูบริหาร ครูผูสอน t 

 SD ระดับ  SD ระดับ  

การเอาชนะ 2.30 .84 คอนขางนอย 3.41 .70 ปานกลาง 8.33 .45 

การรวมมือ 3.37 .59 ปานกลาง 3.42 .75 ปานกลาง 7.68 .42 

การประนีประนอม 2.73 .64 ปานกลาง 3.16 .64 ปานกลาง 3.64 .33 

การหลีกเลี่ยง 2.18 .74 คอนขางนอย 3.50 .74 คอนขางมาก 9.61 .33 

การยอมให 2.65 .70 ปานกลาง 3.22 .61 ปานกลาง 5.02 .21 

รวม 2.44 .70  3.34 .62  7.82 .258 

*p < .05 

 

จากตารางที่ 16 พบวาการจดัการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน  สังกดัเขตพื้นทีก่ารศึกษา

นนทบุรี เขต 2 จําแนกตามตาํแหนง โดยรวมไมมีความแตกตางกนัมนียัสําคัญทางสถิติ (p < .05)  

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกปญหาความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกดัเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามประสบการณในการทํางาน ปรากฏผลตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χχ
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทยีบ การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที ่

      การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

การจัดการความ

ขัดแยง 

ประสบการณในการทํางาน  

p ตํ่ากวา 10 ป ต้ังแต 10 ปขึ้นไป t 

 SD ระดับ  SD ระดับ  

การเอาชนะ 3.36 .80 ปานกลาง 2.88 .80 ปานกลาง 3.98 .92 

การรวมมือ 3.43 .75 มาก 2.74 .89 ปานกลาง 5.80 .05* 

การประนีประนอม 3.15 .63 มาก 2.92 .78 ปานกลาง 2.28 .04* 

การหลีกเลี่ยง 3.46 .81 ปานกลาง 2.80 .95 ปานกลาง 5.17 .06 

การยอมให 3.20 .61 มาก 2.92 .76 ปานกลาง 2.90 .01* 

รวม 3.32 .64  2.86 .77  4.58 .040 

*p < .05 

 

จากตารางที่ 17 พบวาการจดัการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 จําแนกตามตาํแหนงของคร ูโดยรวมมีความแตกตางกนัมีนยัสําคัญทางสถิติ (p < .05) 

เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรวมมือ  ดานการประนีประนอม  ดานการยอมใหแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p < .05) ยกเวนดานการเอาชนะและดานการหลีกเลีย่ง  แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ  โดยครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ปมีการจดัการความขัดแยง

ที่ดีกวาครูผูสอน 

 
 

χ χ
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 

 การศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2   

ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นไวตามลําดับดังนี ้

   1. ความมุงหมายของการศกึษาคนควา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3. ขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหที่ใชในการรวบรวมชอมูลขอมูล 

5. สรุปผลการวิเคราะหขอมลู 

6. การอภิปรายผล 

7. ชอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในดานองคประกอบสวนบุคคล ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน 

และดานสภาพองคการ 

1.  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

เขต 2  ทั้ง 5 วิธี คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให 

2. เปรียบเทียบสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตามระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ประชากร 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ปการศึกษา 2552 ที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญของอําเภอบางบัวทอง ซึ่งมีครู จํานวน  645 คน    

จากจํานวน  8 โรงเรียน 

           กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและในครูโรงเรียนเอกชน 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2552 ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับ

ฉลากเพื่อหากลุมตัวอยางจากประชากรที่แบงตามขนาดของโรงเรียน  แลวจึงเทียบสัดสวนเพื่อหากลุม

ตัวอยางตามตารางเครซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 :608 – 610) ได จํานวน 242 คน  
          เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงใน

โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบ เปนแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงของความขัดแยงในโรงเรียน

เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดวย 3 สาเหตุ คือ ดานองคประกอบสวน

บุคคล ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน ดานสภาพองคกร เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวย

มาก เห็นดวยคอนขางมาก ปานกลาง เห็นดวยคอนขางนอย เห็นดวยนอย จํานวน 15 ขอ   

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถาม  เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2  ประกอบดวย 5 วิธี คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การ

หลีกเลี่ยง การยอมให  เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมาก เห็นดวยคอนขางมาก ปาน

กลาง เห็นดวยคอนขางนอย เห็นดวยนอย จํานวน  25 ขอ  

 

การวิเคราะหขอมูล  
การดําเนินการวิจัยครั้งนี ้ผูวจิัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําผลคะแนนที่ไดมาหาคาสถิติ

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows Version 11.5 ซึ่งผูวิจยัทาํการ

วิเคราะหขอมลูตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. หาคารอยละของแบบสอบถามดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถาม สาเหตุชองความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

นนทบุรี เขต 2 หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม รายดานและรายขอ 
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3. เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง จําแนกตามตวัแปร  และระดับการศึกษา  

ตําแหนงของครู และประสบการณในการทํางาน โดยใชคา t-test 

  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาไดดังนี ้

          1. สถานภาพของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา            

ครูจํานวน  242  คน มีวฒุิปริญญาตรีและต่ํากวาจํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ  81.40                          

   1. ผลการวิเคราะหในภาพรวมพบวา   ขอมูลสาเหตุการจัดการความขัดแยงในโรงเรียน

เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ในภาพรวม โดยจําแนกเปน องคประกอบสวนบุคคล 

ปฏิสัมพันธในการทํางาน และสภาพองคกร  พบวา  สาเหตุของการจัดการความขัดแยงในโรงเรียน

เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน  อยูในระดับปานกลางทุกดาน  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ดานองคประกอบสวนบุคคล  

และดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดไดแกดานปฏิสัมพันธในการทํางาน สําหรับขอมูลการจัดการความ

ขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง”  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดับปานกลางทุกดาน  และดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การ

หลีกเลี่ยง 

     2. สรุปเปรียบเทียบสาเหตุ และการจัดการความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนงของครู ประสบการณในการทํางาน  

พบวา 

         2.1 สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2    

จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมมีความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา  ดานองคประกอบสวนบุคคล  และดานปฏิสัมพันธในการทํางาน มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ยกเวน ดานสภาพองคการที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสาเหตุความขัดแยงมากกวาผูที่มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึง ตํ่ากวาปริญญาตรี 

         2.2  สาเหตุความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน  สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษานนทบุรี เขต 2    

จําแนกตามตาํแหนงของคร ูโดยรวมไมมคีวามแตกตางกันมนีัยสาํคญัทางสถิติ (p < .05)    
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            2.3  สาเหตุความขดัแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2   

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีความแตกตางกนัมนีัยสาํคัญทางสถิติ (p < .05)   พบเพียง

ดานองคประกอบสวนบุคคล มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p < .05) ยกเวน ดาน

ปฏิสัมพันธในการทาํงาน และ ดานสภาพองคการที่แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ  โดยผูที่

ประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป มีสาเหตคุวามขัดแยงมากกวาผูที่มปีระสบการณในการ

ทํางานต่ํากวา 10 ป 

            2.4  การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2    

จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมไมมคีวามแตกตางกันมนีัยสาํคญัทางสถิติ (p < .05) 

           2.5  การจัดการความขัดแยงของในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

เขต 2 จําแนกตําแหนง โดยรวมไมมีความแตกตางกนัมนีัยสําคญัทางสถิติ (p < .05)  

           2.6 การจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2    

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  โดยรวมมีความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) เมื่อ 

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรวมมือ  ดานการประนีประนอม  ดานการยอมใหแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ยกเวนดานการเอาชนะและดานการหลีกเลี่ยง  แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  โดยครูที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป มีการจัดการความขัดแยงที่

ดีกวาครูผูสอน 

 
อภิปรายผล 

      จากการศึกษาสาเหตุความขดัแยง และการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบประเดน็สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี ้

 ดานสาเหตุความขัดแยง  พบวา ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

มีสาเหตุของความขัดแยง โดยแบงประเดน็ศึกษาออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานองคประกอบสวนบคุคล 

ดานปฏิสัมพนัธในการทํางาน  และดานสภาพองคการ  พบวา สาเหตขุองความขัดแยงในโรงเรียน

เอกชน สังกัดเขตพื้นทีก่ารศกึษานนทบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลางเมือ่พิจารณาเปนราย

ดาน  อยูในระดับปานกลางทุกดาน    

 1.1 หากพิจารณาในสวนขององคประกอบสวนบุคคล จะพบวา ขอยอยที่มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับ “ปานกลาง” และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.40  นั้น คือ สาเหตุความขัดแยงที่เกิดจากความ

เชื่อที่ตางกันสามารถสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดนิวแมน และบรูม 

(Pneuman; & Bruchl)  (1982  อางอิงจาก  พรนพ  พุกกะพันธุ, 2542) ที่วาความแตกตางในคานิยม

และความเชื่อ  บุคคลที่มีคานิยมและความเชื่อที่แตกตางกันยอมประพฤติและปฏิบัติแตกตางกัน  
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รวมถึงความแตกตางดานประสบการณ  ความขัดแยงอยางหนึ่งที่มักเห็นบอยครั้งคือความขัดแยงของ

คนที่มีความรูกับคนที่มีประสบการณ  คนที่มีความรูอาจขาดประสบการณ  และคนที่มีประสบการณ

อาจขาดความรูก็ได  ซึ่งถือเปนความขัดแยงภายในตัวเอง ซึ่งเกิดความไมแนใจในการตัดสินในการ

เลือกปฏิบัติงานใดใหประสบผลสําเร็จได ซึ่งความขัดแยงขององคประกอบสวนบุคคลพฤติกรรม

สวนตัวของแตละคน ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลแตละคนมีภูมิหลัง ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยม 

ประสบการณ ความรูที่ตางกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นอาจจะไมตรงกัน 

 1.2  ดานปฏิสัมพันธในการทํางาน  พบวา ขอยอยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ “ปาน

กลาง” และมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.35  คือ เร่ืองการสื่อสารที่ไมครบถวน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

พรรณราย  ทรัพยะประภา (2544: 14 –15.)  การรับรูแตกตางกัน  คนเรามองสิ่งเดียวกันแตเห็นไม

เหมือนกัน  ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณเดิมที่นํามาเชื่อมโยงกับส่ิงที่คนนั้นรับรูไมเหมือนกัน  วิธีคิดและ

แกปญหาตางกัน  คนแตละคนมีวิธีคิดและแกปญหาแตกตางกัน  ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงได  

เชน  ฝายหนึ่งอางวา  “ทําวิธีนี้ดี”  และอีกฝายหนึ่งอางวา “ทําวิธีนี้ดีกวา”  ถาไมสามารถหาขอตกลงที่

พอใจดวยกันทั้งสองฝายได  ปญหาความขัดแยงก็เกิดขึ้น การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญตออนาคตการ

ทํางาน  เนื่องจากวาเราจะตองสื่อสารใหคนรอบขางเขาใจในความคิดเห็นและคําสั่ง  ยังจําเปนที่

จะตองสื่อสารจนสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหคลอยตามได  และจะตองดึงผูคนรอบขางหันมารับฟง  

และเขาใจเราและสนองตอบตามเปาประสงค ผูคนจะตัดสินความคิดของเราจากความสามารถในการ

ส่ือสาร                  

    1.3  ดานสภาพองคการ พบวา ขอยอยที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ “ปานกลาง” ไดแก 

การที่ทรัพยากรมีไมเพียงพอ  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ วิทยา ดานธํารงกูล. 2546: 71-72 โรงเรียน

ในฐานะที่เปนองคการทางการศึกษาหรือองคการประเภทบริการซึ่งเปนองคการที่ซับซอน ตามแนวคิด

ของโอเวนส(Owens) องคการที่ซับซอนจะมีโครงสรางองคการ 2 ประการคือโครงสรางองคการอยาง

เปนทางการและโครงสรางองคการอยางไมเปนทางการ โครงสรางองคการอยางเปนทางการเปนสวนที่

มีความสําคัญที่สุดขององคการในองคการที่มีความซับซอนจะมี”โยงใยของบทบาท” รวมกันเปน

โครงสรางขององคการอยางเปนทางการ  นอกจากนั้นความขัดแยงจะสามารถเกิดขึ้นไดจากการแขงขัน 

และการเลือกปฏิบัติตอบุคคลทําใหเปนสาเหตุของความขัดแยงทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุของความขัดแยงที่เกิด

จากสภาพขององคการคือ การใชอํานาจหรือความตองการขัดกันในเปาหมาย โครงสรางไมชัดเจน 

ตลอดจนโครงสรางของหนวยงานที่มีสายการบังคับบัญชาที่ไมชัดเจน การมีทรัพยากรที่จํากัดและการ

ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในองคการ สงผลใหองคการมีความเฉื่อยชา และประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานลดลง 
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    ดานการจัดการความขัดแยง พบวา ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 มีการจัดการความขัดแยง ในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2พบวาการ

แกปญหาขัดแยงทั้ง 5 วิธี โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง”  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบรดเลย 

ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิธีแกความขัดแยงของผูบริหารระดับกลางทั้งชายและหญิงในเมืองเดนเวอร พบวา

ผูบริหารเหลานั้นมิไดใชวิธีแกปญหาความชัดแยงวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แตมักใชควบคูกันไป

สุดแลวแตกรณีแวดลอม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534: 159-165) กลาววาไมมียาขนานใดที่จะ

บริหารและแกไขความขัดแยงไดทุกเรื่อง ทุกสถานการณ แตถาผูบริหารสนใจความตองการของเพื่อน

รวมงาน ขอกําหนดของหนวยงาน แรงกดดันตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคการแลวจะลดความ

ขัดแยงที่ไมนาจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคลองกับความเห็นของไพบูลย ฉ่ิงทองคํา ประชุม โพธิกุล 

และสิทธิพงษ สิทธิขจร  ที่ใหไดความเห็นวาถึงแมมีตําราตาง ๆ ไดเสนอวิธีจัดการกับความขัดแยงไว

มากมาย แตพอจะลงมือแกปญหาจริง ๆ ก็ยังตองอาศัยความรูที่จําเปนซึ่งไมไดกลาวไวมากมาย ทั้งนี้

อาจเปนเพราะผูบริหารมีความเห็นวาไมมีวิธีแกปญหาของความขัดแยงไดดีที่สุดแตละวิธีมีทั้งขอดีและ

ขอเสียแตกตางกันไป ส่ิงที่นาจะนําไปสูความสําเร็จคือการเลือกวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการ

แกปญหา เพราะความขัดแยงเปนปญหาเกี่ยวกับบุคคลที่ยากจะแยกแยะ เขาใจทํานายได เมื่อศึกษา

ขอมูลจากภาพรวมในแตละดานมีประเด็นในการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

    1.1   วิธียอมให จากการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ใชวิธีแกปญหาความขัดแยงดวยวิธียอมใหอยูในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งสอดคลองกับนาย สมพร 

ชูกอนทอง (2546) ที่ศึกษาสาเหตุความขัดแยงและวิธีจัดการความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เลือกใชวิธีจัดการกับความขัดแยงดวยวิธีการยอมรับใหเปนอันดับหนึ่ง 

และสอดคลองกับการวิจัยของ พิมลวรรณ พงษสวัสด์ิ (2531: 31) ที่วาขอดีของการยอมรับใหคือชวย

ใหเปนคนใจกวาง คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนทํา

ใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหเกิดความสงบสุข อะยัล ไดวิเคราะหสังคมไทยในรูปแบบ

คานิยมที่เนนเปนบุคคล ที่วาการยึดถือพระพุทธศาสนาเปนหลักการพัฒนาศีล คือไมกอการเบียดเบียน 

ไมทําความเดือดรอนแกคนอื่นแกสังคม ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอ่ืน ตอสังคม การมี

ระเบียบวินับและการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะสรางสรรคและกอสันติ

สุข ยิ่งไปกวานั้นพุทธศาสนายังชวยใหมีการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา มองดูรูเขาใจ คิดเห็นวินิจฉัยตาง 

ๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ปราศจากอคติและแรงจูงใจเคลือบแฝง  

     ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารบางคนเห็นวาการยอมใหเปนสิ่งที่ดีแตละคนจะละทิ้งจากเรื่อง

ของตัวเองและคํานึงถึงผูอ่ืน มีความเมตตากรุณาเปนสิ่งที่ยึดมั่น หรือถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน 

และสังคมไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอระบบคานิยมของคนไทย 



89 
 

 

       1.2   วิธีการรวมมือ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนใชวิธีจัดการความขัดแยง

ดวยวิธีการรวมมืออยูในระดับ  “ปานกลาง”  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสลีลา ศรีสําราญ (2545) ที่

ศึกษาวิธีการจัดการกับการแกปญหาของผูบริหารโรงเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  

   พบวา ในการจัดการความชัดแยงไมวาจะจําแนกตามระดับการศึกษา  จะใชวิธีรวมมือ

แกปญหาอยูในระดับ “ปานกลาง”   เบรกและมูตัน   กลาววา  ความสําเร็จของงานยอมข้ึนอยูกับความ

รวมมือ ความผูกพันของสมาชิกที่สัมพันธกันอยางดี การมีประสิทธิภาพในการผลิตขึ้นอยูกับการมีสวน

รวม และเกี่ยวของจากจากทุกฝายที่มีเปาหมายรวมกันและเชื่อใจกันทุก ๆ ฝาย ผูบริหารโรงเรียน

สมัยใหมมักจะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสรวมไตถาม แสดงความคิดเห็นโดยไมคํานึงถึง

หรือกังวลวาตนเองจะถูกลงโทษ  การกระทําเชนนี้จะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตนเองไดรับความ

ยุติธรรม และเปนที่นิยมชมชอบของผูบังคับบัญชา ความรวมมือกันจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการ

แสดงออกถึงการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เดน ชะเนติยัง  (ม.ป.ป.:134 หนา)  กลาววาการ

แกปญหาความขัดแยงโดยการที่ทุกฝายเผชิญหนากัน รวมปรึกษาหารือ อภิปรายปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นไดเพื่อใหที่ประชุมไดฟงเหตุผล ทราบขอมูล ตลอดจนแนวคิดของแตละฝายวามีอยางไร วิธีการ

ปฏิบัติอยางไรและผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางไร เปนการเปดโอกาสใหกลุมไดใชความคิดเห็นของ

ตนเองดวยความสุจริตใจ เปนการใชความคิดรวมกันในการวินิจฉัยความขัดแยง ซึ่งอาจตองใชเวลา

มากแตจะไดผลคุมคา และเปนแบบที่นักบริหารยอมรับกันวามีประสิทธิผลมากกวาวิธีอ่ืน ซึ่งสอดคลอง

กับขอสรุปของผูเชี่ยวชาญ อาศศุวัฒนกุล (2532:288) ที่วาผลจากการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ที่

พบและยืนยันใหเห็นวา การแกปญหาที่ใชวิธีการแกปญหารวมกัน จะทําใหสมาชิกในองคการเกิด

ความรูสึกที่ดีตอกัน ทําใหเกิดผลในทางสรางสรรคตอองคการ และทําใหองคการเกิดประสิทธิภาพ

ข้ึนมาได ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักใชวิธีการรวมมือในแกปญหาความขัดแยงทั้งนี้อาจ

เปนเพราะผูบริหารไดพัฒนาตนเองใหทันกับความเจริญกาวหนาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ขอมูลขาวสารเปนผูบริหารยุคใหมที่เขาใจธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษยมากยิ่งขึ้น มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง และธรรมชาติของความขัดแยงเปนอยางดีมองเห็นความสําคัญของความ

ขัดแยงวาเปนแหลงกําเนิดของการพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนา 

       1.3 การประนีประนอม ผลการศึกษาพบวา ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ใชวิธีการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการประนีประนอมอยูในระดับ “ปานกลาง” ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กําจัด คงหนู (2537: 73)  ที่ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของ

ศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 5 พบวาในการจัดการความขัดแยงไมวาจะจําแนกตามวุฒิ 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และประสบการณในการฝกอบรมของศึกษาธิการอําเภอจะใชวิธี
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ประนีประนอมแกปญหาอยูในระดับปานกลาง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (253: 156) กลาววาการ

ประนีประนอมเปนแบบที่มุงตนเองในระดับกลางและมุงคนอื่นในระดับปานกลางดวยเปนแบบที่

เกี่ยวกับการยื่นหมูยื่นแมวหรือแบบ Give and Take คือทั้งสองฝายจะตองยอมเสียบางอยางเพื่อที่จะ

ตกลงกันไดนอกจากนี้ ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ และสุรสิทธิ์ รุงเรืองศิลป (2525: 23-32) ยังเสนอความ

คิดเห็นวาการแกปญหาความคิดเห็นวาการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม เปนการถอยที

ถอยอาศัยดวยการลดฐานะระดับความตองการและยอมรับขอผิดพลาดในบางสวนของตนซึ่งวิธีการนี้

อาจใชไดกับความขัดแยงในผลประโยชนอันเกิดจากความจํากัดของทรัพยากรที่จะสนองความตองการ

ของแตละฝายไดระดับหนึ่งแตในระยะยาวการแกปญหาความขัดแยงนี้คอย ๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของการ

ทํางานรวมกัน เปนกลุมลดลงได นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดมีการ 

จัดอบรมสัมมนารวมมือกันระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอนเปนประจําไดพบปะพูดคุยและเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความผูกพันและความใกลชิด ทั้งนี้เปนเพราะการแกปญหาดวยวิธี

ประนีประนอมเปนวิธีพบกันคนละครึ่ง ไดคร่ึงหนึ่งไมไดคร่ึงหนึ่งเปนการแกปญหาดวยสันติวิธีโดย 

ยึดสานกลางตามหลักในพุทธศาสนา เปนวิธีแกปญหาแบบกลาง ๆ ระหวางการยืนยันรักษา

ผลประโยชนและการใหความรวมมือ อีกทั้งคนไทยมีนิสัยรอมชอม รักษาหนาซึ่งกันและกันไมนิยมการ

แกปญหาแตกหักหรือรุนแรง จะยึดหลักการแกปญหาตางๆดังสุภาษิตที่วาบัวไมใหช้ําน้ําไมใหขุน หรือ

เอาใจเขามาใสใจเรา ซึ่งในการแสวงหาจุดยืนที่มีความเปนกลาง 

      1.4   วิธีการหลีกเลี่ยง จากการศึกษาพบวา ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเสนห โสมนัส (2538 บทคัดยอ อางถึงในวันทนา กอวัฒนสกุล 2541) ที่ศึกษาสาเหตุของ

ความขัดแยงและวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงดวยวิธี

หลีกเลี่ยงเปนอันดับส่ี อรุณ รักธรรม (2527: 7 ) ไดกลาววาในสังคมไทยมีลักษณะที่พยายามหลีกเลี่ยง 

ไมปะทะหรือเผชิญหนากันอยางตรงๆ มุงดํารงชีวิตที่เรียบงาย มีสมานฉันท ไมนิยมความรุนแรงในการ

แกปญหา มีน้ําใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนหรือในบางกรณีความขัดแยง บาง

ประเภทในโรงเรียน เปนความขัดแยงในระดับเล็กนอยไรสาระซึ่งกาลเวลาจะคอยๆกลบเกลื่อนปญหา

เหลานั้น  

 ผูบริหารโรงเรียนจึงเลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยง อาจเปนเพราะวา 

หนวยงานไมวาจะเปนโรงเรียนหรือองคกรใด ๆ ก็ตามจะมีคนประเภท ตัวสรางปญหา ตัวคนกวนน้ําให

ขุน คนมือไมพายแตเอาเทาราน้ํา คนประเภทดังกลาวเปนที่เบื่อหนายของเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา คนประเภทนี้บางคนเขาลักษณะของคนพาลพุทธสุภาษิตกลาววาทุกโขฬาเลหิ สวาโส 
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อมิตเตเนว  สพพทา  การอยูรวมกับคนพาลนําความทุกขมาให  อมร  โสภณวิเชษฐวงศ  และ 

กวี อิศริวรรณ(2535:106) กลาววาคนประเภทดังกลาว ผูบริหารตองใชวิธีหลีกเลี่ยง โดยปดหูปดตาปด

ปากเพิกเฉยเสียบาง โธมัส และคิลแมนค ไดเสนอแนะวาควรจะใชวืธีหลีกเลี่ยงประเด็นขัดแยงเปนเรื่อง

สาระและมีปญหาอื่นที่สําคัญรอการแกไขอยูเมื่อเรารูวาไมมีโอกาสชนะ เมื่อเราไมมีอํานาจเพียงพอ

เพื่อตองการลดความโกรธลง จนกระทั่งอยูในระดับที่จะรวมกันได เมื่อตองการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

และเชื่อวาจะไดผลดีกวารีบตัดสินใจในทันทีทันใด  

 อนึ่งผลการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ   วิราวัน และดอรดอน ซึ่งไดศึกษาพบวา

ผูบริหารโรงเรียนชอบใชการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ

แกปญหาความขัดแยง ของผูบริหารโรงเรียนนั้นมีปจจัยหลาย ๆ อยางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

วิธีการแกปญหาแบบใด นอกจากนั้นการจักการความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยงยังเปนการแกปญหา

แบบ นักการทูต ซึ่งแสดงออกมาในรูปการเลี่ยงปญหา การเลื่อนเวลาแกปญหาออกไปจนกวาจะถึง

เวลาที่เหมาะสม เปนความพยายามขมใจและขมอารมณ โดยเอาทางพระเขาชวยหรือหนีไปจาก

เหตุการณที่เปนปญหานั้นเสียเพราะผูบริหารสวนใหญไมสามารถเผชิญเหตุการณขัดแยงนั้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1.5   วิธีการเอาชนะ ผลการศึกษาพบวาในโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษานนทบุรี เขต 2 ใช

วิธีการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา 

แจงประดิษฐ (2538: 125-131) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของผูนํากับวิธีแกปญหาความ

ขัดแยงดวยวิธีการเอาชนะ เปนอันดับหาซึ่งสอดคลองกับวิจิตร อาวะกุล(2525: 71) ที่กลาววา การ

แกปญหาดวยวิธีนี้อาจบางออกเปน 2 แบบ คือ แบบแรกใชกําลังอํานาจลงโทษ กลั้นแกลง เอาชนะแพ

กันไปขางหนึ่งแบบนี้จะทําใหผูแพโกรธแคน อาฆาต จองเวร สวนแบบที่สองใชวิธีเจรจาทําความตกลง 

เปนแบบที่ดีกวาคอนขางไปในทางเสริมสราง มีผลสะทอนทางลบเกิดขึ้น เกิดความสบายใจทั้งสองฝาย

จึงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ แตดานปฏิบัติจริงคอนขางลําบาก เนื่องจากครูมีภารกิจดานอื่นมากจึงนิยม

ใชวิธีแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยของมาเรีย ที่ศึกษาวิธีแกปญหาความ

ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนชายและหญิง ในวิทยาลัยที่สอนวิชาศิลปศาสตรเอกชน ในเพนนิซิลวาเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวากลุมผูบริหารใชวิธีแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีนี้และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอินเวอรนิซี อางถึงในวีระพงษ แสนโภชน 2533: 110) พบวาทั้งผูบริหารโรงเรียนรัฐบาล

และSchool Superintendents ตางก็เลือกใชการแขงขันแกไขปญหาความขัดแยงนอยที่สุด ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวิธีการเอาชนะเปนการแกปญหาแบบการยืนยันรักษาผลประโยชนและไมใหความรวมมือ 

เอาแตผลไดของตนมุงใชอํานาจที่ตนเห็นเหมาะสม และโดยแทจริงแลวธรรมชาติไดสรางใหมนุษยมี

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การปรับตัวโดยการแขงขันจึงเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ทําให
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บรรยากาศของการอยูรวมกันมีความขัดแยงมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจึงไมนิยมใชวิธีแกปญหาความ

ขัดแยงดวยวิธีการเอาชนะ  
  

ขอเสนอแนะ 
            จากผลการวิจยัครั้งนี้พบวา ผูวิจยัมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี ้ 

 1.การจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะดานการไมควรจัดการความขัดแยงดวยความ

เด็ดขาดของผูใดผูหนึ่ง ควรรวมกันสรางกฎระเบียบเพื่อควบคุมการทํางานของคนในองคการ  

 2. การจัดการความขัดแยงดานการรวมมือ ควรใหทุกคนในองคการไดเขามามีสวนรวม เพื่อ

เปดโอกาสใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

 3. การจัดการความขัดแยงดานการประนีประนอม  ควรปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความ

ยุติธรรมและทําตามความตองการของผูอ่ืนเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความขัดแยง 

 4. การจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยง ควรทําเทาที่จําเปนเพื้อจะหลีกเลี่ยงความ 

ตึงเครียดที่หาประโยชนไมได และพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะนาํไปสูความขัดแยง 

 5. การจัดการความขัดแยงดานการยอมใหในการเจรจาตอรองควรพยายามที่จะนึกถึงความ

ประสงคหรือความพึงพอใจของผูรวมงาน และควรยอมเสียสละในบางสิ่งเพื่อใหเกิดปญหานอยที่สุด 

และเพิ่มความรวมมือรวมใจของคนในองคการใหมากขึ้น 

 
  ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
             1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนสังกัดอื่น 

      2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
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       แบบสอบถามเพื่อการวิจยั   เรื่อง 
การศึกษาการจัดการความขัดแยงของครูโรงเรียนเอกชน 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการศึกษาการบริหารความขัดแยงของครู

โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ขอใหทานอานและตอบ

คําถามทุกขอตามความเปนจริง แบบสอบถามนี้จะใชเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยเทานั้น คําตอบ

ของทานจะเก็บเปนความลับ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้   

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่เปนจริง หรือตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว

ทาน 

1.  ระดับการศึกษาสงูสุด 

   ปริญญาตรีและต่ํากวา    สูงกวาปริญญาตรี 

2.  ตําแหนงปจจุบัน 

   ผูบริหาร      ครูผูสอน 

3.  ประสบการณในการทาํงาน 

  ตํ่ากวา 10 ป    มากกวา 10 ป 

สวนที่ 2    ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุความขัดแยง 

คําชี้แจง  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่เปนจริง หรือตรงกบัความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน  

ขอ ทานคิดวาสิ่งใดกอใหเกิดความขัดแยง 
ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขางมา

ก 

ปาน
กลาง 

เห็นดวย
คอนขาง
นอย 

เห็นดวย
นอย 

ดานองคประกอบสวนบุคคล      

1 ทานคิดวาความขัดแยงเกิดจากความเชือ่ที่ตางกัน      

2 ทานคิดวาพื้นฐานการศึกษาตางกันกอใหเกิดความ

ขัดแยง 

     

3 ความขัดแยงเกิดจากการ มปีระสบการณที่ตางกนั      

4 แนวคิด เจตคติที่แตกตางกันสรางความขัดแยงได      

5 การรับรูที่ตางกนั หรือตางเวลา สถานที ่เกิดความ

ขัดแยงได 
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ขอ ทานคิดวาสิ่งใดกอใหเกิดความขัดแยง 
ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขางมา

ก 

ปาน
กลาง 

เห็นดวย
คอนขาง
นอย 

เห็นดวย
นอย 

ดานปฏสิัมพนัธในการทาํงาน      

6 การสื่อสารที่ไมครบถวน กอใหเกิดความขดัแยง      

7 การพูดที่ไมเปนความจริงเพยีงขางเดียว กอใหเกิดความ

ขัดแยง 

     

8 การแปลความหมายที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความขัดแยง      

9 ขาวสารที่บิดเบือน กอใหเกดิความขัดแยง      

10 การเขาใจที่ไมตรงกัน กอใหเกิดความขัดแยง      

ดานสภาพองคการ      

11 ความขัดแยงภายในองคการเกิดจาก ทรัพยากรไม

เพียงพอ 

     

12 ความขัดแยงเกิดจากความไมชัดเจนในโครงสราง      

13 ความขัดแยงเกิดจากผูบริหาร      

14 ความขัดแยงเกิดจาก  มกีารแขงขนักนัในกลุมครูมาก      

15 ความขัดแยงเกิดจาก การละเวนการปฏบัิติ กับบาง

กลุม บางคน 

     

 
สวนที ่3    ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง 

คําชี้แจง  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่เปนจริง หรือตรงกบัความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน  

ขอ ประเด็นใดชวยลดปญหาความขัดแยง 
ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขางมา

ก 

ปาน
กลาง 

เห็นดวย
คอนขาง
นอย 

เห็นดวย
นอย 

การเอาชนะ      

1 การจัดการความขัดแยงดวยความเด็ดขาดของผูบริหาร      

2 การใชวิธีสรางกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมการทํางาน      

3 การพยายามชกัจูงใหผูอ่ืนเชือ่วาวธิีของตนดีที่สุด      

4 การพยายามใชวิธทีี่หลากหลายในการที่จะเอาชนะการ

แกปญหา 

     

5 การหาเหตุผลตาง ๆ ในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว      
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การรวมมือ      

6 เพิ่มความรวมมือ รวมใจของคนในองคการใหมากขึ้น      

7 แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากคนอืน่อยู

เสมอ ในการแกปญหา 

     

8 พยายามทาํใหทกุฝายที่มีความขัดแยงกนัมีความพอใจ 

และสมประสงคเกือบทุกครั้ง 

     

9 พยายามทาํงานใหบรรลุเปาหมายโดยตะหนกัถึงความ

คิดเห็นที่แตกตาง 

     

10 ชี้แจงถึงปญหาใหผูอ่ืนรับรูเพื่อที่จะไดรวมมือชวยเหลือ

กันในการแกปญหา 

     

ขอ ประเด็นใดชวยลดปญหาความขัดแยง 
ความคิดเห็น 

มาก คอนขางมา
ก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย 

การประนีประนอม      

11 ใชวิธีการยอมแพในบางประเด็นเพื่อที่จะไดเอาชนะใน

บางประเดน็ 

     

12 พยายามหาวธิีการที่ยอมรับไดทั้งสองฝายเมื่อความ

คิดเห็นไมตรงกัน 

     

13 พยายามทาํใหการไดเปรียบเสียเปรียบของทุกฝายเปนไป

ดวยความยุติธรรม 

     

14 ยอมทาํตามความตองการของคนอื่นบางเพื่อเปนการ

ปองกนัไมใหเกิดความขัดแยงขึ้นมา 

     

15 พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึน้ดวยความประนีประนอม      

การหลีกเลี่ยง      

16 ใชวิธีการหลีกเลี่ยงการกระทําในสิ่งที่ตนไมชอบและไม

สบอารมณ 

     

17 มอบหมายใหผูที่เกีย่วของรับผิดชอบแทนในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึน้เสมอ 

     

18 พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงความคดิเห็นซึง่จะ

นําไปสูการโตแยง 

     

19 ผัดผอนในการแกไขปญหาจนกวาจะมีเวลาคิดอยางรอบคอบ      
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20 พยายามทาํเทาที่จาํเปนเพื่อที่จะหลีกเลีย่งความตึง

เครียดที่หาประโยชนไมได 

     

การยอมให      

21 ใชวิธีการแกปญหาที่ไมทาํรายจิตใจหรือทาํใหคนอืน่เกิด

ความรูสึกที่ไมดี 

     

22 พยายามที่รักษาน้าํใจเพื่อนรวมงานเพื่อรักษา

สัมพันธภาพในการทํางานรวมกนั 

     

23 ในการเจรจาตอรองพยายามที่จะนึกถงึความประสงค

หรือความพอใจของผูรวมงาน 

     

24 ยอมเสียสละความตองการของตนเองเพื่อใหสนองความ

ตองการของผูรวมงาน 

     

25 ยอมเสียสละในบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกดิปญหาในการ

ทํางานนอยทีสุ่ด 

     

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
 

 



118 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



119 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล                  พรนิชา ปญญาแวว 

วัน เดือน ป เกดิ                  17 เมษายน 2506 

สถานที่เกิด                   อําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 

สถานที่อยูปจจุบัน                 9/123 หมู 8 ตําบลเสาธงหนิ   

        อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี                                                                

ตําแหนงปจจบัุน                                     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกสิณธร 

สถานทีท่ํางาน                                        โรงเรียนกสิณธร  ตําบลบางรักพัฒนา   

                                                             อําเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบุรี                                                                

ประวิติการศึกษา 

 พ.ศ. 2519                                ประถมศึกษาปที่ 6 

                                                              จาก โรงเรียนวัดสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2523                                มัธยมศึกษาปที ่3  

                                                              จาก โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม 

 พ.ศ. 2529                                ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ.)    

                                                              จาก กองสงเสริมวิทยฐานะครู                                                              

 พ.ศ. 2533                                ประกาศนยีบัตรประโยคพิเศษครูมัธยม(พ.ม.)  

                                                              จาก กองสงเสริมวิยฐานะคร ูกระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2546                                ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)  

                                                              จาก สถาบนัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 พ.ศ. 2553      กศ.ม.(การบริการการศึกษา)  

                                                 จาก  มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            

         
 


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

