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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 มนุษยมีความแตกตางกันทั้งทางดานรางกายและจิตใจ พฤติกรรม  ความตองการ
ความรูสึกนึกคิด  เมื่อตองมาอยูรวมกันหรือทํางานรวมกัน  ธรรมชาติของความแตกตางจะทําใหเกิด
ความขัดแยงขึ้น  ความขัดแยงจะมีทั้งในทางที่ดี  สรางสรรค  และดานเสื่อมเสีย  จะมีมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับกลุมหรือบุคคลภายในองคกรมีความคลายคลึงกัน  หรือใกลเคียงกันเพียงใด  ปญหาหรือ
ความขัดแยงก็จะมีนอย แตถากลุมหรือบุคคลในองคกรมีความแตกตางกันมาก  เชนดานวัยวุฒิ  หรือ
คุณวุฒิ ปญหาหรือความขัดแยงก็จะมีมากตามไปดวย  (เสกโรจน  ถวนถวิล, 2541, หนา 1)  เมื่อจะ
กลาวถึง  “ความขัดแยง”  บุคคลโดยทั่วไปมักจะมองในภาพลบที่พึงหลีกเลี่ยงหรือขจัดออกไป  
ความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา  แตเปนสิ่งที่ยากจะหลีกเล่ียง  ตราบใดที่มนุษยยังใชชีวิตอยู
ในสังคม  เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงไดก็ควรจะรูจักและทําความเขาใจกับความขัดแยง  
เพื่อใหเปลี่ยนแปลงความขัดแยงมาเปนประโยชน  ในปจจุบันเราตองพบปญหาความขัดแยง
หลายๆ อยางในชีวิตประจําวัน  เชนในการประกอบอาชีพ  อาจมีหลายอาชีพที่เราชอบ  แตเราก็ตอง
เลือกอาชีพเดียวที่เราที่ถนัด เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ในองคกรใหดีที่สุด  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 
2540, หนา 292)  ความขัดแยงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นและพบเห็นไดในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป  ไมวาจะเกิดขึ้น
ในหนวยงานใดหรือองคการใดก็ตาม  ถาที่นั่นมีบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไปมาอยูรวมกันหรือทํากิจกรรม
รวมกัน  กม็ีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงขึ้น  (ชูเกียรติ  แถวปดถา, 2537, หนา 11)  ภายในองคกรจะตอง
มีหัวหนาหรือผูนําคอยประสานงานเพื่อใหคนในองคกรปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค  และมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันใหมากที่สุด  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย,  2540,  หนา  2)  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการขจัด
ความขัดแยง  ความจริงความขัดแยงเปนเหตุการณธรรมชาติที่เกิดขึ้น  เนื่องจากคนเราทุกคนมีลักษณะ
แตกตางกัน  และมีความตองการที่ซับซอน  หลากหลาย  ตลอดจนการรับรูและทําความเขาใจที่แตกตางกัน 
ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงขึ้น (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2545, หนา 123)  ความขัดแยงในองคการ
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  แตความจริงแลวความขัดแยงก็เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนเชนกัน  องคการใด
ที่ปราศจากความขัดแยงบรรยากาศในองคการจะมีความเฉื่อยชาขาดชีวิตชีวา  องคการใดที่มีความขัดแยง
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อยูในระดับปานกลางที่พอเหมาะนอกจากไมกอใหเกิดความขัดแยงยังเปนเครื่องมือท่ีกระตุนใหเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหม  ๆ สงเสริมการแขงขันเชิงสรางสรรค  กอใหเกิดพลังนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีได 
 ในฐานะที่คนเปนผูปฏิบัติงานในองคการ  ซ่ึงแตละคนจะมีบุคลิกภาพที่เปนตัวของตวัเอง 
ไมเหมือนกันกลาวคือ มีทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม มีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแผนการดาํเนนิชวีติ
ที่แตกตางกัน มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความรูความสามารถในการทํางานมีความตองการและ
การคาดหวังในชีวิตที่ผิดแผกตางกัน มีความตองการในตําแหนงหนาที่การงานที่ตางกันไปและตางก็มี
ความเปนตัวของตัวเอง  ยึดมั่นในตัวเอง สาเหตุเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยท่ีนําไปสูความขัดแยงในองคการ
หรือสถาบันทั้งสิ้น  ผูบริหารทุกระดับจะตองเผชิญปญหาความขัดแยงในการบริหารงานอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  แตจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้น (สุนีย  เพงประดิษฐ, 
2537, หนา 56)  สถานศึกษาก็เปนอีกองคการหนึ่งที่มีบุคคลรวมกันอยูเปนจํานวนมาก  ดังนั้นยอม
ไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงได  การบริหารความขัดแยงจึงเปนภารกิจที่ยากที่สุดสําหรับ
ผูบริหารที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดวยความรอบคอบ ไมควรละเลยกับปญหาความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น ในลักษณะทําตัวอยูเหนือความขัดแยง ซ่ึงในปจจุบันไมอาจกลาวไดวาความขัดแยงเปนสิ่งดี
หรือไมดี  แตถือวาเปนปรากฏการณธรรมชาติอยางหนึ่งในองคการ  ผูบริหารที่ดีจะตองยอมรับ
ความขัดแยง และพยายามหายุทธวิธีในการแกปญหาความขัดแยงและพยายามทกุวิถีทางในการแกปญหา
ความขัดแยง  เพราะความขัดแยงเปนพลังสําคัญอันหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมขององคการ  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร  หากใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงไมเหมาะสม  
จะทําใหบรรยากาศในองคการเต็มไปดวยการแขงขัน  ขูเข็ญ  และคุกคาม  จากนั้นความขัดแยงจะ
รุนแรงขึ้น  จนกลายเปนความขัดแยงในทางทําลาย  ซ่ึงจะสงผลใหองคการเสื่อมลงในที่สุด  และ
ในทางตรงกันขาม  หากใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมจะทําใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือ
และสนับสนุน  ความขัดแยงจะเปนความขัดแยงที่สงผลในทางสรางสรรคองคการใหเจริญลวงหนา  
บทบาทของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองยืนหยัดอยางมีสติ  พรอมพร่ังดวยขอมูลความรู
และประสบการณที่จะตองตอสูกับปญหาความขัดแยงและเอาชนะใหได  เพื่อสรางความมั่นคงใหกับ
ตนเองและองคการที่รับผิดชอบอยู  รวมทั้งผลักดันใหองคการกาวหนา  พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
ไมเซซวนระส่ําระสายเมื่อเผชิญปญหา  หรือไมใหมีปญหามากลายเปนอุปสรรคทําลายตัวเราและ
องคการผูบริหารสถานศึกษาจึงไมอาจนิ่งดูดายตอปญหาดังกลาว จะตองแกปญหาโดยใชวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง  เทาที่ปรากฏผูบริหารใชวิธีการแกปญหาไมเหมือนกัน  ถึงแมจะเปนปญหาในลักษณะ
เดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณในอดีต  ความรู  ความสามารถ  อายุ  และบุคลิกภาพเฉพาะตัว  
ปญหาความขัดแยงบางอยาง  ผูบริหารคนหนึ่งอาจแกปญหาได  แตอีกคนหนึ่งอาจแกไมได  หรือ
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แกไดแตใชเวลาที่แตกตางกัน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล (ภิญโญ สาธร, 2529, หนา 
217)  การแกไขปญหาความขัดแยงแบบตางๆ ของผูบริหารนั้น  เปนการยากที่จะทําใหคูพิพาทพอใจ
ในการแกปญหาของผูบริหาร  จะตองมีฝายหนึ่งเกิดความคับของใจถาผูบริหารเลือกแบบการแกปญหา
ความขัดแยงโดยมิไดวิเคราะหเหตุแหงความขัดแยงอยางรอบคอบแลว ปญหาความขัดแยงอาจทวี
ความรุนแรงขึ้นก็ได  ดังนั้นกอนที่ผูบริหารจะเลือกแบบการแกปญหาความขัดแยงนั้นจะตองคํานึงถึง
ลักษณะของปญหาความขัดแยง เหตุแหงการเกิดปญหา  พฤติกรรมของคูพิพาท  คานิยม  และ
เหตุแวดลอมตางๆ ในสถานศึกษาประกอบการพิจารณาดวย ซ่ึงในสถานศึกษามักเกิดความขัดแยงที่
เปนประเด็นสําคัญ  3  ประการ  คือ (ทรงเกียรติ เสียงเจริญ, 2543, หนา  22) 
 1)  ความขัดแยง เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไมพอเพียงกับความตองการของบุคคล
หรือกลุม ในสถานศึกษาหรือองคกร ที่เก่ียวของกับทรัพยากรนี้ทั้งที่มองเห็นไดและมองเห็นไมได  
เชน  คน  เงิน  วัสดุ  ตําแหนง  สถานภาพ  หรือเกียรติยศ 
 2)  ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมที่ตองการควบคุมระบบทางการศึกษา 
ความขัดแยงประเภทนี้มักจะเกิดจากการกาวกายหนาที่ซ่ึงกันและกัน 
 3)  ความขัดแยง อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคล หรือกลุมไมสามารถตกลงกันได ไมเกี่ยวกับเปาหมาย 
หรือวิธีในการทํางาน  ตางคนก็มีเปาหมาย  หรือวิธีการทํางานที่แตกตางกันไป  ผูวิจัยคิดวาถาผูบริหาร
ประสงคจะใหองคการอยูรอดและเจริญกาวหนาไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแลว 
ผูบริหารจะตองระมัดระวังมิใหความขัดแยงเกิดขึ้นจนมากเกินไปจนกอใหเกิดผลเสีย  เพราะจะเกิด
ความสับสนไมสามารถทําการตัดสินใจได  และตองระวังความขัดแยงในทางที่ไมดีมิใหเกิดขึ้นดวย 
เมื่อผูบริหารเปนสวนหนึ่งของความขัดแยง  หรือเปนผูบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับพอดี  ก็ไมได
หมายความวาผูบริหารจะเขาไปบริหารความขัดแยงไดทันที  ผูบริหารตองเปนผูที่มีทักษะในการเลือก
วิธีบริหารความขัดแยงตามสถานการณใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการไมยึดมั่นวาวิธีการใดดีที่สุด 
แตคํานึงถึงสถานการณวาสถานการณใดควรจะใชวิธีการใดจึงจะไดประโยชนสูงสุดแกองคการ 
เชนงานวิจัยฉบับนี้ไดทําการศึกษาวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อเปนการนําเสนอแนวทางการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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 1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้  จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ที่จะไดทราบขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีบริหารความขัดแยง  และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจยัในครัง้นี้มุงศึกษา 
     1)  วิธีจัดการกบัความขัดแยงของผูบริหาร  5  วิธี  ไดแก 

(1)  วิธีเผชิญหนา 
(2)  วิธีหลีกเลี่ยง 
(3)  วิธีบังคับ 
(4)  วิธีไกลเกลี่ย 
(5)  วิธีประนปีระนอม 

 1.4.2  ขอบเขตของประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  สังกัดสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2546 จํานวน  84 โรงเรียน  
ประกอบดวยผูบริหาร  210   คน   
 1.4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การวิจยันี้ศึกษาในชวง  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                 ในการวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  5  วิธี  ไดแก 
 
       ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
 

 ประสบการณในการบริหาร   วิธีขจัดความขัดแยง 
 -  ต่ํากวา 10 ป     -  วิธีเผชิญหนา 
 -  ตั้งแต 10 ปขึ้นไป    -  วิธีหลีกเลี่ยง 
 ขนาดของสถานศึกษา    -  วิธีบังคับ 
 -  ขนาดเล็ก     -  วิธีไกลเกลี่ย 
 -  ขนาดกลาง     -  วิธีประนีประนอม 
 -  ขนาดเล็ก 
  

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.6.1  ความขัดแยง  หมายถึง  การไมลงรอยกันของบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ซ่ึงมีทั้งผลดี
และผลเสียตอองคกร  การเกิดความขัดแยงในองคกรเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไดอาจเปนความขัดแยง
ระหวางบุคคล  ความขัดแยงระหวางกลุม  ที่เกิดจากความไมลงรอยกัน  ความไมเขาใจกัน  หรือ
ความไมเปนมิตรซึ่งกันและกัน แตที่สําคัญเราจะมีวิธีการอยางไรที่จะบริหารความขัดแยงในองคกร
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 87 โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  
หมายถึง  ผูมีหนาที่ดูแล  และบริหารงานภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  จํานวน  84  โรงเรียน มีผูบริหารรวมทั้งส้ิน  210  คน  ไดแก
ผูดํารงตําแหนงครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการประสบการณในตําแหนง  หมายถึง  
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  แบงเปน  2  กลุม  คือ 
     1)  ประสบการณต่ํากวา  10  ป 
     2)  ประสบการณตั้งแต  10  ปขึ้นไป 
 1.6.2  การแกปญหาความขัดแยง  หมายถึง  กลวิธีในการแกปญหาหรือลดปญหาความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  ใหลุลวงไปได 
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 1.6.3  วิธีบริหารความขัดแยง  หมายถึง  วิธีการที่ผูบริหารใชบริหารความขัดแยง มี 5  วิธี
ไดแก วิธีเผชิญหนา  หมายถึง  วิธีที่ผูบริหารใชบริหารความขัดแยงโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน ที่วา  อะไร
จะเกิดก็ตองเกิด  เปนวิธีการที่เปดเผยตรงไปตรงมา  พยายามใหคูกรณีไดชี้แจงปญหาตางๆ และ
ติดตามแกไขจนปญหาเสร็จสิ้นไป 
 1.6.4  วิธีหลีกเล่ียง  หมายถึง  วิธีที่ผูบริหารใชบริหารความขัดแยงโดยไมยอมรับวามปีญหา  
และเห็นวาความขัดแยงเปนเรื่องเล็กนอย  พยายามหลีกเลี่ยง  เพิกเฉย  ไมเกี่ยวของดวย  ไมโตแยง
ไมยอมรับรูความขัดแยงที่เกิดขึ้น  หลีกเลี่ยงการโตเถียงที่นําไปสูการทะเลาะวิวาท  ปลีกตัวออกหาง
อยูเหนือความขัดแยง 
 1.6.5  วิธีบังคับ  หมายถึง  วิธีที่ผูบริหารใชบริหารความขัดแยงใหผูอ่ืน  ดําเนินตามระเบียบ
วิธีการและคําส่ังที่ผูบริหารคิดและเสนอเทานั้น  เปนการใชอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายที่ผูบริหาร
มีอยู  ส่ังการไมใหมีการโตแยงมาสนใจความตองการและความคาดหวังของผูอ่ืน 
 16.6  วิธีไกลเกล่ีย  หมายถึง  วิธีที่ผูบริหารจัดการกับความขัดแยง  โดยผูบริหารพยายาม 
ลดความตึงเครียด  โดยเปนผูไกลเกลี่ย  เปนคนกลาง  เนนใหคูกรณีไดปรองดองกัน  ใหคูกรณีพยายาม
เขาใจอีกฝายหนึ่งและใหลดความสําคัญของตนเองลงไปบาง 
 1.6.7  วิธีประนีประนอม  หมายถึง  วิธีที่ผูบริหารใชบริหารความขัดแยงโดยพยายามหาทาง
ประนีประนอม  ใหมาพบกันครึ่งทาง  เปนวิธีที่มุงตนเองในระดับปานกลาง  และมุงคนอื่นในระดับ
ปานกลางดวยเชนกัน  ซ่ึงทั้ง  2  ฝายจะตองยอมเสียสละ  ส่ิงที่ตนเองอยากไดลงบาง  เพื่อจะตกลงกันได  
เปนวิธีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาไดบางยังดีกวาไมไดอะไรเลย  รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายมาแกปญหา  
หลีกเลี่ยงวิธีการใชอํานาจบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 


