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บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 จังหวัดสมุทรปราการแบงเขตพื้นที่การศึกษาเปน 2 เขต  สําหรับการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา
เร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  ซ่ึงรายละเอียด  ดังนี้ 

 2.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
   2.1.1  สภาพทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ 

 2.2  การบริหารความขัดแยง 
   2.2.1  ความหมายของความขัดแยง 
   2.2.2  แนวคดิเกี่ยวกับความขัดแยง 
   2.2.3  ประเภทของความขัดแยง 
   2.2.4  สาเหตุของความขัดแยง 
   2.2.5  ผลของความขัดแยง 
   2.2.6  วิธีขจัดความขัดแยง 

 2.3  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

   2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 2.1.1  สภาพทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการมาจากคําวา  สมุทร  ซ่ึงแปลวาทะเล  และคําวา  ปราการ  ซ่ึงแปลวา  
กําแพง  จึงรวมความหมายไดวา  กําแพงชายทะเล  หรือกําแพงริมทะเล  สมุทรปราการเดิมเรียกวา
ปากน้ํา  อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  30  กิโลเมตร  (กฤษกร วงศกรวุฒิ, 2544, หนา 13)  เหตุที่
เรียกวาปากน้ํานั้น  เพราะที่ตั้งอยูตรงปากแมน้ําเจาพระยา 
 อาณาเขต  ทิศเหนือ           - ติดกรุงเทพ เขตลาดกระบังและคลองเตย 
          ทิศใต                 - ติดอาวไทย 
          ทิศตะวันออก   - ติดกับ  จ.ฉะเชิงเทรา 
          ทิศตะวันตก      - ติดกับกรุงเทพ เขตราษฏรบูรณะและบางขุนเทียน 
 ลักษณะภูมิประเทศ  สวนใหญเปนที่ราบลุม  มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  มีพื้นที่ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ  40  และอุตสาหกรรมรอยละ 60   
 ลักษณะภูมิอากาศ  เปนอากาศแบบชายทะเล  อากาศเย็นสบายไมรอนจัด  ชวงฤดูรอนมี
ความชื้นในอาการสูงเนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมทะเลอาวไทย  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมี
ปริมาณฝนตกหนักในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 
 เขตการปกครอง  การปกครองมีหาอําเภอ  และหนึ่งกิ่งอําเภอ  ไดแก   

    1)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
    2)  อําเภอบางบอ 
    3)  อําเภอบางพลี 
    4)  อําเภอพระประแดง 
    5)  อําเภอพระสมุทรเจดีย 

6)   กิ่งอําเภอบางเสาธง 
ประกอบดวย  50 ตําบล 405 หมูบาน 16 เทศบาล และ 31 องคการบริหารสวนตําบล 
                 สําหรับดานการจัดการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งหมด  169  โรง  แบงเปนสถานศึกษาของรัฐบาลทั้งหมด  87  โรง  สังกัดสถานศึกษาเอกชน  82  โรง  
มีบุคลากรที่ทําการสอน  5,204  คน  มีนักเรียนในสังกัดทั้งหมด  122,564  คน 
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2.2  การบริหารความขัดแยง 
 

 2.2.1  ความหมายของความขัดแยง 
 ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกอบบุคคลเปนจํานวนมากทํางานดวยกัน   
ดังนั้นการที่คนจํานวนมากมาอยูรวมกันก็ยอมจะเกิดความขัดแยงแนนอน  ความขัดแยงเปนทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา  มีตนกําเนิดยุโรป  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2540, หนา 56)  มีนักวิชาการไดให
ความหมายของความขัดแยงไวหลายทาน   ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ใหความหมายไววา  ขัดแยงหมายถึง  ไม
ลงรอยกัน  และยังไดแยกคําออกมาไววา  ขัด  หมายถึง  ไมทําตาม  ฝาฝน  ขืนไว  สวนคําวา  แยง  
หมายถึง  ไมตรงหรือไมลงรอยเดียวกัน  ตานไวทานไว  เมื่อรวบคําทั้งสองคําจะไดความหมายวา  
แตละฝายจะไมทําตามกันและตานทานกันเอาไว 

 ธงชัย สันติวงษ  (2537,  หนา 284)  ความขัดแยงหมายถึง  การแขงขันชิงดีชิงเดน  ระหวางกลุม 
การแบงแยกฝกฝายกัน  การขมขูไมรวมมือกัน  ความพยายามของฝายหนึ่งที่จะมุงใหไดผลสําเร็จ
ตามที่ตองการ  โดยการเอาชนะอีกฝายหนึ่ง  อาจกระทําโดยเปดเผยหรือที่ลับ 

 สุนีย เพงประดิษฐ  (2537, หนา 60)  กลาววา  ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา
ในทุกสังคมและทุกองคการ  หนวยงานหรือองคการที่มีขนาดใหญ  มีบคุลากรมากจะเกิดความขัดแยง
มากขึ้นดวย 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2540, หนา 292)  สรุปความไววา ความขัดแยงเกิดจากการ
ที่บุคคลตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  โดยที่การเลือกนั้นอาจเต็มใจหรือจําใจเลือก  ความขัดแยง
ระหวางบุคคลเปนสถานการณที่การกระทําของฝายหนึ่งไปขัดขวาง  หรือสกัดกั้นการกระทําของ
อีกฝายหนึ่ง  ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขาหรือการที่บุคคลที่มีความแตกตางกันในคานิยม   
ความสนใจ  แนวคิดวิธีการ  เปาหมาย  ตองมาติดตอกัน  ทํางานดวยกัน  หรืออยูรวมกันในสังคม
เดียวกัน  โดยที่ความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไปดวยกันไมได 

 เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541, หนา 20)  ความขัดแยงเปนเรื่องของความไมเห็นพองดวยกัน 
ในเรื่องของความคิด ความเชื่อ  ทัศนคติ  ความตองการเปาหมายและผลประโยชน  ของกลุมหรือบุคคล 
ซ่ึงมีผลตอองคกรทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 

  สรอยตระกูล  อรรถมานะ  (2542, หนา 203)  กลาววา  ความขัดแยงเปนการตอตานหรือ
เปนปรปกษตอบุคคลหรือพลังตางๆ ซ่ึงทําใหเกิดความตึงเครียด  ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสองฝาย 
หรือมากกวาสองฝาย  ซ่ึงเปนไปไดทั้งบุคคล  องคกร  หรือประเทศ  รับรูตางกันในเปาหมายตางๆ  
และมีคุณคาหลากหลายแตกตางกันไปภายใตเหตุการณตางๆ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
10 

 สมยศ นาวีการ  (2543, หนา 772)  กลาวถึงความขัดแยงวา ความขัดแยงคือการไมเห็นพอง
ที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคลสองคนหรือกลุมสองกลุมหรือมากกวา ภายใตความขัดแยง
ขององคการ  บุคคลหรือกลุมอาจจะขัดขวางเปาหมายหรอืงานระหวางกัน 

 ณัฏฐพันธ  เขจรนันท  (2545, หนา 125)  กลาวถึงความขัดแยงวา  เปนปรากฏการณธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทุกสังคม  ไมวาจะเปนทีมงาน  หนวยงาน  และองคการ  ตลอดจนระดับประเทศ 

 ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  (2545, หนา 272)  สรุปไววา  ความขัดแยงเปนสถานการณที่การกระทํา
ของอีกฝายหนึ่งไปขัดขวาง  หรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหนึ่ง  ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขา
หรือการที่บุคคลมีความแตกตางกันในคานิยม  ความสนใจ  แนวคิด  วิธีการเปาหมายตองมาติดตอกัน 
ทํางานดวยกัน หรืออยูรวมกันในวงสังคมเดียวกัน โดยความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกัน 
หรือลงรอยกันไมได 

 จากแนวคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมา  พอสรุปความหมายไดวา ความขัดแยงคือ
การไมลงรอยกันของบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียตอองคกร  การเกิดความขัดแยง
ในองคกรเปนเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได  อาจเปนความขัดแยงระหวางบุคคล  ความขัดแยงระหวางกลุม 
ที่เกิดจากความไมลงรอยกันความไมเขาใจกัน หรือความไมเปนมิตรซึ่งกันและกัน  แตที่สําคัญเราจะมี
วิธีการอยางไรที่จะขจัดความขัดแยงในองคกรและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 
 2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความขดัแยง 
 มีนักทฤษฎีใหแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงไวเปน  2  ฝาย  คือฝายแรกไดแก  เทพนม 
เมืองแมน  และสวิง สุวรรณ  (2537, หนา  238)  มีความเห็นใกลเคียงกับ  สมยศ  นาวีการ  (2535, หนา 
303) และเฟรดเดอริค  เทยเลอร  (1998; อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2543, หนา 
298)  วา 

 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงมี  2  แบบคือ 
 แนวคิดแบบเกา : มนุษยสัมพันธ  (Old View) 
 เห็นวาความขัดแยงเปนกระบวนการทางจิตวิทยา  และเปนสถานการณที่มีผลตอสัมพันธภาพ

ของบุคคลที่เกี่ยวของกัน  ตามหัวขอดังนี้ 
   1)  ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
   2)  ความขัดแยงเกิดจากความผิดพลาดของการออกแบบและการบริหารองคกร 
   3)  ความขดัแยงทําลายความสามัคคีขององคการและทําใหเกดิผลเสียตอการปฏิบัติงาน  
   4)  ความลมเหลวของการสื่อความหมายเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยง 
   5)  บรรยากาศของการไมไววางใจ  ความกดดัน  หรือการเขงขันกันสามารถทําใหเกิด

ความขัดแยงขึน้ได 
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   6)  หนาที่ของผูบริหารคือการขจัดความขัดแยง 
   7)  การขจัดความขัดแยงทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 แนวคดิแบบใหม  หรือทัศนะในปจจุบัน  (New View) 
 เนนถึงผลดีของการเกิดความขัดแยง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  เพื่อใหงานสําเร็จ

ตามเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ตามหัวขอดังนี้ 
   1)  ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
   2)  ความขัดแยงเกิดจากสาเหตุหลายอยางรวมทั้งโครงสรางขององคการ 
   3)  ความแตกตางของเปาหมายที่ไมอาจจะหลีกเล่ียงได  ความแตกตางของการรับรูของ

คานิยมของผูเชี่ยวชาญทําใหเกิดความขดัแยงได 
   4)  ความขัดแยงทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
   5)  หนาที่ของผูบริหารคือการบริหารระดับของความขัดแยง  และการยุติความขัดแยง  

และการยตุิความขัดแยงเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขององคการ 
   6)  ผลการปฏิบัติงานที่ดีขององคการตองการระดับความขัดแยงปานกลาง  
 แตสมยศ  นาวกีาร  (2543, หนา 776)  เสนอไว  3  กลุม  ดังนี ้
 ยุคดั้งเดิม  หรือแนวประเพณีนิยม  (Tradition  View) 
 แนวคิดนี้เปนที่ยอมรับในชวงป  ค.ศ. 1930 -1648  เชื่อวาความขัดแยงเปนสิ่งเลวราย  และ

ถูกมองในทางลบ  ตัวอยางเชน   
   1)  ความขัดแยงเปนความรุนแรง 
   2)  ความขัดแยงเปนผลรายตอองคการ  
   3)  ความขัดแยงเปนการทําลายลาง 
   4)  ความขัดแยงเปนความผดิพลาดของบุคลที่ควรปกปด 
   5)  ความขัดแยงมีผลมาจากความผิดพลาดของการสื่อสาร 
 แนวพฤติกรรม  (Behavioral View) 
 แนวคิดนี้ไดรับความนิยมในชวงป ค.ศ. 1949-1975  มีความเห็นวา  ความขัดแยงเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติในทุกกลุมทุกองคการ  เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  ความขัดแยงไมจําเปนจะตอง
เลวรายเสมอไปแตอาจเปนศักยภาพที่จะเปนพลังในทางบวก  หรือพลังที่สงเสริมการปฏบิัติงานของกลุม  
เนื่องจากความขัดแยงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นตามปกติและหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นจึงควรยอมรับความขัดแยง   
ยอมรับวาตองมีความขัดแยงไมสามารถกําจัดใหหมดไป  ยิ่งไปกวานั้นบางครั้งความขัดแยงก็เปน
ประโยชน  และสงเสริมการปฏิบัติงานของกลุมอีกดวย 
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 แนวนักปฏิสัมพันธ  (Interactions View) 
 แนวคิดนี้เปนแนวคิดปจจุบันที่เสนอวา  ความขัดแยงนอกจากจะเปนพลังงานทางบวกที่

สงเสริมการทํางานของกลุมแลว  ความขัดแยงบางอยางยังจําเปนจะตองมีเพื่อที่จะชวยใหกลุมทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ  องคการที่ปราศจากความขัดแยงจะหยุดกบัที่  เฉื่อยชา  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้นความขัดแยงจึงมีความจําเปน  ถาหากมีความขัดแยงในระดับที่พอเหมาะจะชวยใหคนมี
ความตื่นตัว  กระตือรือรน  ประเมินตนเอง  และมีความคิดสรางสรรค 

 ตามแนวคิดนี้เชื่อวาความขัดแยงไมใชดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมดซึ่งขึ้นอยูกับแบบของ
ความขัดแยง  ซ่ึงจําเปนจะตองแยกความขัดแยงที่เปนประโยชนออกจากความขัดแยงที่ไมเปนประโยชน  
ความขัดแยงที่สนับสนุนเปาหมายของกลุมและชวยพัฒนาการทํางานของกลุม  เปนความขัดแยงที่มี
ประโยชนและเปนความสรางสรรคแบบหนึ่งของความขัดแยง  ความขัดแยงที่ไปลด  สกัดกั้น  หรือ
ขัดขวางการทํางานของกลุม  ก็เปนความขัดแยงที่ไมเปนประโยชนและเปนการทําลายแบบหนึ่งของ
ความขัดแยง  ความขัดแยงที่เปนประโยชนสําหรับกลุมหนึ่งไมจําเปนตองเปนความขัดแยงที่เปน
ประโยชนของอีกกลุมหนึ่ง  ความขัดแยงจะเปนประโยชนหรือไมขึ้นอยูกับวา  จะชวยสงเสริมและ
สนับสนุนเปาหมายหรือไม 

 จากแนวคดิตาง  ๆของนักทฤษฎีขางตนผูวิจยัจึงสรุปวา  แนวคิดเรื่องความขดัแยงแบงออกเปน 
2  แนวคดิ  ดังตาราง 1 คือ 

 
ตาราง 1  เปรียบเทียบแนวคิดของความขัดแยง 
 

แนวคดิเดิม แนวคดิปจจุบนั 
1. ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงได 1. ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
2. ความขัดแยงเกิดจากการมคีนกระทําใหเกิด 2. ความขัดแยงเกิดจากโครงสรางอาชีพและ 

    ความแตกตางของคน  เปนผลที่เกิดจาก 
    การแขงขันซึ่งกันและกัน 

3. ความขัดแยงเปนอันตรายตอความสําเร็จ 3. ความขัดแยงเปนสวนผสมผสานของ 
    ความสําเร็จ 

4. ในองคการที่ดีที่สุดจะไมมีความขัดแยง 4. ในองคการที่ดีที่สุดจะมีความขัดแยงในระดับ 
     เหมาะสมซึง่ชวยกระตุนและจูงใจใหคน 
     ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 1  (ตอ)  เปรียบเทียบแนวคดิของความขัดแยง 
  

แนวคดิเดิม แนวคดิปจจุบนั 
5. ความขัดแยงเปนผลมาจากความผิดพลาดของ 
    การบริหาร 

5. ความขัดแยงเปนผลมาจากความแตกตางของ 
    รางวัลที่ไดรับและคานิยมในองคการ 
    ความขัดแยงอาจเกิดจากความกาวราวของ  
    บุคคล 

6. ความขัดแยงเปนสิ่งไมดีเพราะนําไปสู 
    ความเครียด  ความเปนศัตรูกันระหวางบคุคล 

6. ความขัดแยงเปนของดี  เพราะชวยกระตุนให 
    คนพยายามแกปญหา 

 
 2.2.3  ประเภทของความขดัแยง 

 ความขัดแยงเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดเสมอ  มีนักทฤษฎีหลายทานไดแบงประเภทของ
ความขัดแยงตามทัศนะตางกันไป  ดังนี้ 
 เสกโรจน ถวนถวิล  (2541, หนา 45)  แบงประเภทของความขัดแยงไว  2  ประเภทใหญๆ  
คือ 

     1)  ความขัดแยงภายในกลุม  ประกอบดวย 
      (1)  ความขัดแยงในบทบาท  เปนความขัดแยงที่เกิดจากความคาดหวังตางๆ ที่มี

ตอบุคคลที่ดํารงตําแหนงสองตําแหนง  หรือมากกวา  และความคาดหวังนั้นเปนสิ่งที่ไปดวยกันไมได  
เชนบุคคลหนึ่งตองตัดสินใจเพื่อหนวยงานใหญ  แตขณะเดียวกันก็ตองนึกถึงประโยชนของหนวยงานยอย
ที่ตนเองรับผิดชอบอยูหรือเปนความขัดแยงที่เกิดจากความคาดหวังตางๆ ที่มีตอคนๆ เดียวที่ตองแสดง
หลายบทบาท  เชน  ผูบริหารจะตองเปนผูนําและผูรักษากฎระเบียบ 

      (2)  ความขัดแยงในอํานาจ  ความขัดแยงประเภทนี้มักเกิดขึ้นในองคการขนาดใหญ
และเกี่ยวของกับบทบาทที่ตองแสดงตอผูมีอํานาจ  คนๆ หนึ่งตองปฏิบัติตอผูมีอํานาจสองคนใน 
ขณะเดียวกันและไมสามารถปฏิบัติไดตอทั้งสองคน  เชน  เจาหนาที่ธุรการถูกส่ังงานจากผูชวยทั้ง
สองคน  แตทําใหเสร็จไดเพียงคนเดียว 

      (3)  ความขัดแยงในประเด็น  ความขัดแยงประเภทนี้เปนผลมาจากการมีความคิดเห็น
ไมสอดคลองกันระหวางสมาชิกของกลุมในการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง  ความขัดแยงอาจเกิด
จากการมีความคิดเห็นแตกตางกัน  มีเปาหมายที่ตางกัน  มีวิธีการที่ตางกันหรือมีคานิยมที่ตางกัน ใน
การแกปญหานั้นๆ  เชน  ความขัดแยงวาจะจายเงนิเดือนครูเปนเงินสดหรือผานเขาธนาคาร 
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    2)  ความขัดแยงระหวางกลุม  ความขัดแยงประเภทนี้ประกอบดวย   
      (1)  ความขัดแยงในหนาที่ ความขัดแยงประเภทนี้เกิดจากการบรรลุเปาหมายของ

หนวยงานหนึ่งไปกีดกันไมใหอีกหนวยงานหนึ่งบรรลุเปาหมาย  เชน  ฝายธุรการตองการประหยัดเงิน  
แตฝายวิชาการพยายามคิดหาวิธีทํางานที่ดีกวา  จึงทําใหตองเสียเงินในการพิมพเอกสารตางๆ เพิ่มมากขึ้น  
ความขัดแยงระหวางฝายธุรการและฝายวชิาการจึงเกิดขึ้น 

      (2)  ความขัดแยงระหวางระดับชั้น  ความขัดแยงประเภทนี้  เกิดจากกลุมสนใจ
แตละระดับชั้นของการดิ้นรน  แขงขัน  เพื่อจะเอารางวัลหรือผลประโยชนจากองคการ  เชน  ตําแหนง  
เงินเดือนสถานภาพ   
      (3)  ความขัดแยงระหวางสายบังคับบัญชากับสายอํานวยการ  ความขัดแยงประเภทนี้
เปนความขัดแยงระหวางกลุม โดยทั่วๆ ไปแลวฝายอํานวยการจะใหคําแนะนําแกฝายปฏิบัติการ แต
ฝายปฏิบัติการจะเชื่อหรือไมจะทําตามไดหรือไมจะทําตามหรือไมก็ได ความขัดแยงอาจเกิดจากการที่
ฝายปฏิบัติการเห็นวาอํานวยการกาวกายงานของตน หรือขอเสนอแนะของฝายอํานวยการ ทําใหดู
ประหนึ่งวาฝายปฏิบัติทํางานไมดี ความขัดแยงมักเกิดขึ้นบอยๆ เมื่อบุคคลในฝายอํานวยการเผลอตนวา
เปนสายบังคับบัญชา แลวไปสั่งการสายปฏิบัติการ 

 ณัฏฐพันธ  เขจรนันท  (2545, หนา 127)  แยกประเภทของความขัดแยงไวดังนี้ 
    1)  ความขัดแยงในตัวบุคคล  เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองเผชิญกับความตองการที่ขัดแยง

กันเองภายในตัวเขา  ซ่ึงเมื่อคนๆ นั้นเกิดความขัดแยงของบทบาท  หรือความสับสนในบทบาท  ที่เขา
ตองแสดงในชวงเวลานั้น  หรือความขัดแยงดานจริยธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขา  ทําใหเกิดความสับสน  
กังวล  และวาวุนใจในการแสดงพฤติกรรม 

    2)  ความขัดแยงระหวางบุคคล  เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  ตางพยายาม
ทํางานหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการของตน โดยการกระทําของเขาจะทําให
บุคคลอื่นไมสามารถบรรลุความตองการของตน หรือมีอุปสรรคในการทํางาน ทําใหเกิดความตอตาน
และความขัดแยงระหวางกัน 

    3)  ความขัดแยงภายในกลุม เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกบางคนภายในกลุมพยายามที่จะบรรลุ
ความตองการของตนเอง  ซ่ึงขัดแยงกับความตองการของสมาชิกอื่นในกลุม  โดยความขัดแยงภายในกลุม
อาจจะสรางผลเสียในการทํางานรวมกัน  หรือสรางผลดีในดานการประสานความเขาใจ  และกระตุน
ความคิดในกลุม 

    4)  ความขัดแยงระหวางกลุม เกิดขึ้นระหวางกลุมตั้งแตสองกลุม  ตางใหความสําคัญ
ตอความตองการและเปาหมายของตน  และพยายามดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายนั้น  ซ่ึงจะสงผล
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กระทบตอการดําเนินงานและเปาหมายของกลุมอ่ืน ซ่ึงอาจจะอยูภายในหรือนอกองคการอาจจะนํามา
ซ่ึงผลกระทบในดานลบ หรือความรวมมือในเชิงสรางสรรคระหวางกัน 

    5)  ความขัดแยงระหวางองคการ  เปนธรรมชาติของทุกองคการที่แตละบุคคล  หรือ
กลุม จะใหความสําคัญกับความตองการของตน และพยายามดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
ซ่ึงอาจจะขัดขวางหรือตรงขามกับความตองการของบุคคลอื่น  ทําใหเกิดความคับของใจ  และพฤติกรรม
ที่กันหรือกดดันไมใหคนอื่นสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยท่ีเราสามารถแบงความขัดแยง
ภายในองคการออกเปน  3  ระดับ  คือ 

      (1)  ความขัดแยงในแนวดิ่ง เปนความขัดแยงระหวางหวัหนากับลูกนองที่อยูใน
สายบังคับบัญชาเดียวกัน  ซ่ึงอาจเกิดความไมเขาใจระหวางกัน  ความไมเขาใจหรือไมลงตัวของรูปแบบ
และปริมาณงานที่บุคคลตองปฏิบัติ 
      (2)  ความขัดแยงตามแนวนอน  เปนความขัดแยงระหวางพนักงานที่ทาํงานใน
ระดับเดียวกัน  ทําใหแตละคนไมสามารถปฏิบัติงาน  หรือยอมรับความคิดเห็นระหวางกัน  เนื่องจาก
ตางก็มีความตองการที่จะทําใหอีกฝายไมบรรลุเปาหมายได 

      (3)  ความขัดแยงระหวางฝายปฏิบัติการกับฝายสนับสนุน  เปนความขัดแยงระหวาง
ผูปฏิบัติงาน  หรือสายงานหลักกับผูทํางาน  เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ
หรือสายงานสนับสนุน  ซ่ึงจะเกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในขอบเขตของงาน  อํานาจหนาที่  และ
ความรับผิดชอบของบุคลซึ่งจะทําใหกาวกายหนาที่กัน  ความขัดแยงในผลประโยชนและการไมยอมรับ
ฟงความคิดเห็นระหวางกัน 

 ผูวิจัยเห็นวาประเภทของความขัดแยงแบงไดหลายประเภท  แลวแตเกณฑที่ใชแบงสรุปไดวา  
ความขัดแยงแบงเปนประเภทตางๆ ได  คือ 

    1)  ความขัดแยงในตัวบุคคล  ไดแก 
      (1)  ความขัดแยงในบทบาท 
      (2)  ความขัดแยงในอํานาจ 
   2)  ความขัดแยงระหวางกลุม  ไดแก 
     (1)  ความขัดแยงในหนาที่  การปฏิบัติงาน 
     (2)  ความขัดแยงในแนวดิ่ง  หรือกับผูบังคับบัญชา 

     (3)  ความขัดแยงในแนวนอน  หรือความขัดแยงกับผูปฏิบัติงานดวยกัน 
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 2.2.4  สาเหตุของความขัดแยง 
 สภาพเงื่อนไขที่มีอยูในองคกร  มักจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยง  ตามความคิด

ของ สุชา  จันทรเอม  (2536, หนา 135)  ความขัดแยงเกิดจากสถานการณตางๆ ดังตอไปนี ้
    1)  รักทั้งคู  เกิดจากการที่มีความตองการอันพึงประสงค  2  อยางในเวลาเดียวกัน 

และตองเลือกกระทําแตเพียงอยางเดียว  เชน  รักพี่เสียดายนอง  จะทํางานรับราชการที่มีเกียรติดี  หรือ
จะทํางานเอกชนที่มีเงินเดือนสูงกวา  สมัครเรียนตอได  แตงานที่สมัครไวตองการบรรจุดวน 
    2)  เกลียดทั้งคู  คือ  การที่ไดรับส่ิงไมพึงประสงค 2  ส่ิง  และตองเลือกเอาอยางใด
อยางหนึ่ง   อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได  เชน  หนีเสือ  ปะจระเข  ไมอยากตักน้ําใสโอง  ก็ตองไป
ดายหญา  ถาไมยายไปรับราชการในที่ทุรกันดาร  ก็ตองลาออก 
    3)  รักดวยเกลียดดวย  คือการที่ตองเลือกในสิ่งที่ชอบและไมชอบพรอมกันในเวลา
เดียวกัน  เชน  อยากไปเที่ยวสวนสัตว  ก็ตองถือของหนัก ตองไปทํางานในที่ทุรกันดาร  แตไดเงินเดือน
เพิ่มมากขึ้น  อยากรักผูหญิงสวยๆ แตกลัวความหยิ่ง  หรือตองเสียเงินแพง 
                 ธงชัย  สันติวงษ  (2537, หนา 289)  กลาวถึงสาเหตุของความขัดแยงในองคการวา  มีสาเหตุ
ใหญๆ 3  ประการคือ 

    1)  ความแตกตางกันของกลุมตางๆ คือ  องคการมักมีการพัฒนาสวนยอยภายในตางๆ 
อยูเสมอ  แตสวนประกอบที่เปนสวนยอยเหลาน้ีเมื่อยิ่งพัฒนาไป  ก็จะมีความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น  
ทั้งนี้เพราะการมุงสนใจเฉพาะอยางเฉพาะเรื่อง  จะทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น  ซ่ึง
การแบงกลุมการทํางานตามความชํานาญนี้ชวยใหเกิดผลดีในบางอยาง  แตนานไปผลจะปรากฏไปเปน
อีกอยางหนึ่ง  คือกลุมดังกลาวจะแยกความคิดเปนอสิระมากขึ้นมีความคิดแคบอยูในเฉพาะกลุมตน  
ภาษาพูดที่ใช  แนวการทํางาน  จะเริ่มแตกแยกจากกลุมอื่น  ซ่ึงมีผลทําใหกลุมตางๆ เริ่มแบงแยกและ
แตกตางกัน 

    2)  การตองแบงผลประโยชนและทรัพยากรกัน  คือ  การตองแกงแยงกนัเอาทรัพยากร 
ของสวนรวมที่มีจํากัด  ทําใหเกิดปญหาไมยุติธรรม  โดยเฉพาะกลุมใดไดรับงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทุกป  กลุมอื่นก็จะเห็นวา  กลุมของตนจะถูกเบียดบัง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เองที่จะมีผลทําใหกลุมตางๆ
มองเห็นถึงความไมยุติธรรม  และบางทีก็ไปไกลถึงการเขาใจผิดวา  มีบางกลุมที่มีเปาหมายที่แตกตาง
และเขากับกลุมตนไมได 

    3)  การตองเกี่ยวของกันของบุคคลแตละกลุม  คือ  สภาพการทํางานที่งานของคนหนึ่ง
จะทําตอไป  ก็ตอเมื่องานของคนอื่นไดทําไปแลว  ซ่ึงสภาพเชนนี้จะมีอยูในทุกองคการที่กระแสงาน
ทําใหผูทํางานตองเกี่ยวของตอกันไมมากก็นอย  และเมื่อใดกลุมทํางานมีการเกี่ยวของกันมากแลว
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โอกาสที่เปดใหกลุมใดกลุมหนึ่ง  ที่จะเขาไปชวยหรือกล่ันแกลงการทํางานของกลุมอื่นๆ ก็จะมีขึ้น
ไดทันที  ดังภาพประกอบแผนภาพ 1  
 
เงื่อนไขของเหตุการณที่เกิดขึ้น   กระบวนการขัดแยง  ผลปรากฏ 

      
ภาพ 1  แสดงรูปแบบของการขัดแยงกันระหวางกลุม 
(ที่มา : ธงชัย  สันติวงษ, 2537, หนา 289) 
 

 สุนีย  เพงประดิษฐ  (2537, หนา 63)  ไดสรุปสาเหตุของการเกิดความขัดแยงไว  4  สาเหตุ
ดังนี้  คือ 

    1)  องคประกอบภายในบุคคล  เปนความขัดแยงภายในตวับุคคลเอง  ซ่ึงเกิดจากการที ่
ตองการจะบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง   แบงออกเปน  7  แบบ  คือ 

      แบบที่  1  ไมสามารถบรรลุเปาหมายได 
        เกิดจากการที่บุคคลตองการที่จะบรรลุเปาหมายบางอยาง  จึงสรางแรงขับ
ออกมา  เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนั้น  แตไมสามารถบรรลุเปาหมายได  จึงทําใหเกิดความคับของใจ 

      แบบที่  2  สามารถบรรลุเปาหมายได  แตเปาหมายนั้นมีทั้งชอบและไมชอบ 
        เกิดจากบุคคลตองการจะบรรลุเปาหมาย  แตเปาหมายที่ตนปรารถนานั้นมี

ทั้งที่ตนชอบและไมชอบ  หรืออยากไดและไมอยากไดปนกัน 
 

ความแตกตางกัน 

ของกลุมตางๆ 

การตองทํา 
กิจกรรมรวมกนั 

การตองแบงสรร
ทรัพยากรกนั 

การเห็นเปาหมาย
ไมตรงกัน 

การเห็นชองโอกาส
ที่จะเขาไปแกงแยง

ทําลายกัน 

การ 

ขัดแยง 
ผลของการ
ขัดแยง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
18 

      แบบที่  3  สามารถบรรลุเปาหมายได  แตมีวิธีการบรรลุเปาหมายมากกวาหนึ่งวิธี 
        เกดิจากบคุคลตองการจะบรรลุเปาหมาย  และสามารถบรรลุเปาหมายไดโดย

มีวิธีการมากกวาหนึ่งวิธี  จึงเกิดความขัดแยงในการเลือกวธีิที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 
      แบบที่  4  มีเปาหมายสองอยางที่พอใจเทาๆ กัน  แตตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
        เกิดจากการที่บุคคลมีเปาหมายสองอยาง  เปนเปาหมายที่ตนเองมีความตองการ

ที่เทาๆ กัน  แตจําเปนตองเลอืกเอาอยางใดอยางหนึ่ง  หรือตรงตามคติที่วา  รักพี่เสยีดายนอง 
      แบบที่  5  มีเปาหมายสองอยางที่ไมพอใจเทาๆ กัน  แตตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
        เกิดจากบุคคลจําใจตองเลือกเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งจากเปาหมาย

ทั้งหลายที่ตนเองไมชอบหรือไมปรารถนา  บุคคลจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง  ตรงตามคติที่วา  
หนีเสือปะจระเข 

      แบบที่  6  มีเปาหมายสองอยางทั้งที่พอใจและไมพอใจในแตละเปาหมาย  แต
ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

        ความขัดแยงประเภทนี้เกิดจากการที่บุคคลมีเปาหมายสองอยาง  ในแตละ
เปาหมายนั้นมีทั้งสิ่งที่ตนเองชอบและไมชอบ  บุคคลจําเปนจะตองตัดสินใจเลือกเปาหมายใด
เปาหมายหนึ่ง 

      แบบที่  7  สามารถบรรลุเปาหมายไดแตประสงคจะเปลี่ยนเปาหมายใหม  เมื่อเวลา
ไดผานไปแลว 

       เกิดจากการที่บุคคลสามารถบรรลุเปาหมายหนึ่งโดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง  
แตเปนความขัดแยงที่ยากแกการแกไข  เพราะเปนปญหาที่ไมเปนปญหา  เนื่องจากบุคคลพลาดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายที่สองโดยปลอยใหเวลาผานเลยไป 

    2)  ความขัดแยงในองคการ  มี  3  ลักษณะ  คือ 
       (1)  โครงสรางขององคการกอใหเกิดความขัดแยงมี  4  ลักษณะคือ 
         ก.  ความขัดแยงในสายงานและระดับการบังคับบัญชา 
         ข.  ความขัดแยงในหนาที ่
         ค.  ความขัดแยงระหวางสายการบังคับบญัชากับสายอํานวยการ 
         ง.  ความขัดแยงระหวางองคการรูปนัยและอรูปนัย 

      (2)  การที่บุคคลตองปฏิบัติรวมงานกัน  มักจะกอใหเกิดสาเหตุความขัดแยงดังนี้คือ  
ความกดดันทําใหเหมือนกัน  ปกติวิสัยหรือนอรม  การหลีกเล่ียงความรับผิดชอบสวนบุคคล  ความกดดัน
ใหทํางานในระดับปานกลาง 
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     (3)  การมีความคาดหวังทีแ่ตกตางกัน  เกิดจากกลุมภายในองคการมีความคาดหวัง
แตกตางกนั  อาจเกิดขึน้กับจดุมุงหมาย  ลําดับความสําคัญ  ความปรารถนาและพฤติกรรม  ซ่ึงแตกตางนี้
มีสาเหตุมาจากแรงจูงใจ  การรับรูและอารมณ  ทั้งสามประการคือ  พลังเกีย่วกับแรงจูงใจ  องคประกอบ
ของการรับรู  และพลังเกีย่วกับอารมณ 
   3)  ความขัดแยงระหวางกลุม  แตละกลุมมีความแตกตางกันในภารกิจ  เปาหมาย  
และความสนใจ  เมื่อตองมาทํางานรวมกันจึงมีสาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมทั้งหมด  6  
ประการ  คือ 
     (1)  ความแตกตางกันในเปาหมายกลุม 
     (2)  ภารกิจที่ตองพึ่งพิงอาศัยกัน 
     (3)  ความแตกตางในสิ่งแวดลอมของการทํางาน 
     (4)  การแขงขันเพื่อจะไดทรัพยากรที่มีอยางจํากัด 
     (5)  ระบบการแขงขันเพื่อจะไดรับรางวัล 
     (6)  ความขัดแยงระหวางกลุม 
   4)  ปญหาของการปฏิสัมพันธ  เปนสาเหตุของความขัดแยงที่มีผลสืบเนื่องมาจาก
การสื่อสารที่ไมชัดเจน  คลุมเครือ  การรับ  การสงของการสื่อสารไมดีพอ 
                ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  (2545, หนา 272)  ไดแบงสาเหตุของความขัดแยงวาเกิดจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 
    1)  องคประกอบดานบุคคล  เปนสาเหตุที่เกิดจากบุคคล  หรือกลุมคน  ซ่ึงแบงออกเปน  
4 สวนใหญๆ คือ  ภูมิหลัง  แบบฉบับ  การรับรูและความรูสึกของแตละคน 
      (1)  ภูมิหลัง แตละคนยอมมีภูมิหลังที่แตกตางกัน  เชน  ความแตกตางกันในดาน
ความคิด  ดานวัฒนธรรม  การศึกษา  คานิยม  ความเชื่อ  และประสบการณ 
      (2)  แบบฉบับ  (Style)  มนุษยยอมมีแบบฉบับของการกระทําเฉพาะของตนเอง  
แบบฉบับของบุคคลอาจพจิารณาได  เชน  
       ก.  แบบฉบับทางจิตวิทยา  ไมวาจะเปนทางดานความคิด  ความรูสึก  หรือ
ประสาทสัมผัส 
       ข.  แบบฉบับทางอารมณ เปนแบบฉบับของบุคคลที่แตกตางกันไปตามสภาพ
อารมณ  บางคนชอบเปนมิตร  บางคนชอบชวยเหลือผูอ่ืน  บางคนชอบขมขู  กาวราว 
       ค.  แบบฉบับของการเจรจา เปนผลมาจากอารมณ ถาเปนคนพินิจไตรตรอง 
มักจะมีอารมณเย็น  แบบฉบบัของการเจรจาก็จะเปนแบบหนึ่ง  แตถาเปนคนกาวราว  อารมณรอน  
แบบฉบับของการเจรจาก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง 
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       ง.  แบบฉบับทางภาวะผูนํา สามารถแบงออกไดหลายวิธี  เชน  แบบมุงคน
หรือมุงสัมพันธ  เปนตน  ถาผูนํากับผูตามเปนแบบเดียวกันปญหาก็อาจจะไมเกิดขึ้น  แตถาผูนําและ
ผูตามเปนคนละแบบกันปญหาก็อาจจะเกิดขึ้นไดเสมอ 
     (3)  การรับรู  การรับรูที่ไมเหมือนกันของบุคคลเปนผลทําใหเกิดความขัดแยง
การรับรูซ่ึงสงผลตอการขัดแยง  แบงออกเปน  2  อยาง 
        ก.  การรับรูที่บิดเบือน  บุคคลอาจจะรับรูบิดเบือนไปจากสภาพจริงโดยเจตนา
หรือไมเจตนาก็ไดหากบุคคลรับรูแตกตางไปจากของจรงิก็จะสงผลใหเกิดความขดัแยงได 
        ข.  การรับรูที่แตกตางกัน  เหตุการณเดียวกันหรือขอมูลเดียวกัน  บุคคล
อาจจะรับรูแตกตางกันได  ซ่ึงความแตกตางกันในการรับรูอาจจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําใหเกิด
ความขัดแยงได 
      (4)  ความรูสึก  คนเราเมื่อมีความรูสึกที่แตกตางกัน  ยอมทําใหเกิดความสับสน
และนําไปสูความขัดแยงในที่สุด  เพราะวาความรูสึกของบุคคลสงผลตอความไววางใจหรือความศรัทธา
ตอคนอื่น  และสงผลไปยังเจตคติและพฤตกิรรมของบุคคล  ดังนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวาสาเหตุหนึ่ง  
ของความขัดแยงของบุคคลคือ  ความรูสึกของบุคคล 
                    2)  องคประกอบดานปฏิสัมพันธ  การปฏิสัมพันธที่เปนสาเหตุของความขัดแยงก็คือ  
การสื่อสารไมดี  ไมมีคุณภาพ  เปนเหตุที่ทําใหเขาใจผิด  ซ่ึงทําใหเกิดความขัดแยงในที่สุด  ความขัดแยง
จึงอาจเกิดจากสวนประกอบทั้ง  3  สวน  ของกระบวนการสื่อสารดังนี้ 
      (1)  ปญหาจากผูสงขาวสาร  เชน  การสงขาวสารที่ไมสมบูรณหรือไมเพียงพอ  
การสงขาวสารที่คลุมเครือหรือไมชัดเจน  เขาใจความหมายของการสงขาวสารยังไมถูกตอง  และ
เปล่ียนความคิดออกไปเปนสื่อเพื่อการสงขาวสารไมไดถูกตองและสมบูรณ 
      (2)  ปญหาจากสื่อที่ใชสงขาวสาร  เชน  การบิดเบือนขอมูลโดยไมไดตั้งใจของ
ผูสงขาวสารซึ่งอาจจะเกิดจากถอยคําหรือทาทางที่ทําจนเคยชิน  ส่ือประกอบดวยขอมูลเกินความจําเปน  
และมีส่ิงรบกวนระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ทําใหขอเท็จจริงบิดเบือนไป 
      (3)  ปญหาจากผูรับขาวสารเชนความสามารถของผูที่รับขาวสารที่จะแปลความหมาย
ของขอมูลจากสื่อมาเปนความคิด  เปนตนวาที่ไมเขาใจภาษาที่ใชในการสื่อสารยอมทําใหเกิด
ความขัดแยงกันได  และความเขาใจไมตรงกันระหวางผูรับขาวสารและผูสงขาวสาร 
                    3)  สภาพขององคการที่เปนสาเหตุของความขัดแยง  สภาพขององคการก็ยังเปนสาเหตุ
ของความขัดแยงที่สําคัญอยางหนึ่ง  สาเหตุของความขัดแยงในองคการมีดังนี้ 
      (1)  การมีทรัพยากรที่จํากัด  โครงสรางขององคการจะเปนตัวกําหนดทรัพยากร
และกิจกรรมทรัพยากรขององคการท่ีสําคัญ  ไดแก  คน  เงิน  วัสดุ  ทักษะ  เวลา   เปนตน  เมื่อบุคคล
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มีความตองการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ยอมเกิดการแขงขันเพื่อที่จะไดใชทรัพยากรเหลานั้น  
ความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดแนนอน 
      (2)  ความคลุมเครือ  เปนสาเหตุของความขัดแยง  เชน  ความคลุมเครือทางโครงสราง  
เปนตนวา  สายการบังคับบัญชาเปนอยางไร  ใครทําหนาที่อยางไร  ความคลุมเครือทางดานบทบาท   
เปนตนวาใครตองรับผิดชอบอะไร 
      (3)  กฎเกณฑที่เขมงวด  กฎเกณฑตรงกันขามกับความคลุมเครือ  คือทําใหบุคคล
อึดอัดในการทํางาน  และทําใหเห็นวาผูบริหารใชอํานาจเกินความจําเปน 
      (4)  การแขงขัน  ลักษณะโดยทั่วไปขององคกรมักจะมีโครงสรางโดยทั่วไปที่ทํา
ใหเกิดการแขงขัน  เนื่องจากขอจํากัดในทรัพยากร  สภาพการแขงขันจึงทําใหเกดิความขัดแยงในองคกร
ไดขึ้น 
      (5)  การมีขอยกเวน  การที่บุคคลบางคนไดรับขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติก็เปน
สาเหตุใหเกิดความขัดแยง 
                 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2534,  หนา  15) วาแบงความขัดแยงไวเปน  3  ประเภทดังนี้ 
    1)  ความขัดแยงภายในบุคคล  คือสภาพความคับของใจที่เกิดขึน้กับบุคคล  ที่เกิด
ความลําบากใจในการตัดสินใจแสวงหาทางเลือก  อันกอใหเกิดความกาวราวรุกราน 
    2)  ระดับกลุม  จากความตองการของแตละบุคคลตางกัน  สมาชิกในกลุมบางคน
ไมมีความรูสึกหรือความตองการรวมกันในคานิยมเดียวกัน 
    3)  ระดับองคการ  ความขัดแยงมักจะเกิดจากอํานาจ  และความรับผิดชอบระหวาง
องคการ 
                 จากทฤษฎีดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดแบงสาเหตุของการเกิดความขัดแยงเปน  3  ขอใหญๆ   
คือ 
    1)  เกิดจากองคประกอบสวนบุคคล  ไดแก  ความแตกตางระหวางบุคคล  ทัง้ดาน
พฤติกรรม  และบุคลิกภาพของบุคคล 
    2)  ปฎิสัมพันธในการทํางาน  ไดแก  ความขัดแยงที่มีสาเหตุมาจากมนุษยสัมพันธ   
กับเพื่อนรวมงาน  ระบบการสื่อสารในองคการ  ความสัมพนัธของการทํางานกลุม 
    3)  สภาพขององคการ  ไดแก  ความไมชัดเจนของโครงสรางทางการบริหาร  เปาหมาย
ของการทํางาน  กฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป  ความขาดแคลนทรัพยากร  การแขงขันระหวางกลุม
หรือบุคคล  การรับรู  การแปลความหมาย  และความเขาใจที่แตกตางกัน  
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 2.2.5  ผลของความขัดแยง 
  ความขัดแยงนอกจากมีผลเสียแลวยังมีผลดอียูหลายประการ  ขึ้นอยูกับการบริหาร  ดังที่
นักทฤษฎีไดจาํแนกไวดังนี ้
                 เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541, หนา 42)  สรุปผลของความขัดแยงวา 
                   ผลในทางที่ดีของความขัดแยง  จะชวยใหเกดิความคิดสรางสรรคที่ดีในองคการ  และ
นําไปสูการพฒันาองคการใหเจริญกาวหนา 
                   ผลในทางลบของความขดัแยง  จะทําใหเกดิความกาวราวในองคการ  มุงทําลายลางกนั
และจะทําใหองคการเสียผลประโยชนในที่สุด   
                 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  (2545, หนา 125)  กลาวถึงประโยชนของความขัดแยงที่มีตอ
องคการวา 
                   ผลลัพธในดานบวกของความขัดแยง  คือ 
     1)  เปนการเพิม่แรงจูงใจและระดบัพลังงานในการปฏิบัติงานและความผูกพนัของ 
สมาชิกในกลุม 

2)   ความขัดแยงชวยกระตุนความคิดสรางสรรค 
    3)  ชวยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการตัดสินใจกลุม 
    4)  ทําใหสมาชิกมีความรูสึกวาเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
  ผลลัพธในทางลบของความขัดแยง 
    1)  ทําใหขาดความเชื่อใจและความสามัคคีในกลุมลดลง 

     2)  ลดประสิทธิภาพในการทํางาน  และการสื่อสารของกลุม 
     3)  อาจสรางปญหาการใชความรุนแรงในการโตตอบ  
       มนูญ  คงทน  (2545,  หนา  38)  กลาวถึงผลดีของความขัดแยงในองคการวา 
     1)  ความขัดแยงทําใหเกิดความเจริญกาวหนาในองคการ 
     2)  ความขัดแยงชวยใหเกิดแรงกระตุนในการปฏบิัติงาน 
     3)  ความขัดแยงทําใหเกิดความคิดริเร่ิมใหมๆ 
     4)  ความขัดแยงเปรียบเสมือนยาชูกําลังในการปฏิบัติงาน 

  ผลเสียของความขัดแยงคือ 
    1)  ความขัดแยงทําใหเสียขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

     2)  ความขัดแยงทําใหเกิดบรรยากาศตึงเครียดในการปฏิบัติงาน 
     3)  ความขัดแยงอาจทําใหสูญเสียมิตรภาพ 
     4)  ความขัดแยงทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง 
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                 สลีลา  ศรีสําราญ  (2545,  หนา  39)  สรุปวา 
                   ความขัดแยงในทางที่ดีจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการใหมีมากขึ้น  และจะ
สงผลดีตอการพัฒนาองคการอีกดวย  ผลเสียของความขัดแยง  ถาจะเปนไปในทางเสื่อมจะเกิด
ความกาวราวในองคการ  มุงแตจะทําลายรางกัน  และทําใหเกิดผลเสียตอองคการในที่สุด 
                 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดสรุปผลของความขัดแยงไวเปนตารางดังนี้     
 
ตาราง 2  แสดงการสรุปผลการเปรียบเทียบผลของความขัดแยง 
 

ผลในการสรางสรรค ผลในการทําลาย 
- เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
- กระตุนความตื่นตัวและสนใจ 
- เพิ่มความสามัคคีของกลุม 
- เพิ่มแรงจูงใจตองานของกลุม 
- ดึงดูดใหเกิดความสนใจตอปญหา 
- ชวยปดเปาปญหาขอขัดแยงที่รุนแรงได 
- ใชทดสอบและปรับอํานาจที่แตกตางกัน 

- สับสน  กดดัน  และกาวราว 
- การถูกบังคับจิตใจใหยอมตามกลุม 
- พลังอํานาจออกนอกทิศทาง 
- ขัดขวางกิจกรรมมิใหดําเนินไปได 
- ปฏิเสธไมใหความรวมมือ 
- ลดการติดตอส่ือสาร  และไมพูดจากัน 
- เกิดความเขาใจผิด 
- เกิดการขยายตัวของขอขัดแยงแบบบานปลายได 

 
 2.1.6  วิธีขจัดความขัดแยง 
 วิธีบริหารและขจัดความขัดแยงในองคการมีนักทฤษฎีหลายทานไดใหคําอธิบายวิธีขจัด
ความขัดแยงไวหลายกลุมดังนี้ 
 กลุมแรกประกอบดวย  ธงชัย  สันติวงษ  (2537, หนา 294)  เทพนม  เมืองแมน  และสวิง  
สุวรรณ  (2537, หนา 245)  มีความเห็นตรงกันในเรื่องวิธีขจัดและบรหิารความขัดแยงทั้งหมด  3  วิธีวา 
    1)  วิธีการชนะ-แพ  คือ  สภาพการณที่มีกลุมหนึ่งเปนฝายชนะ  โดยสามารถไดส่ิงที่
ตองการ  และมีผลทําใหกลุมอื่นไมอาจบรรลุเปาหมาย  และกลายเปนแพในที่สุด 
    2)  การปรับใหแพทั้งคู  คือ  สภาพที่แตละกลุมตางตองยอมจํานน  และไมสามารถ
ไดรับในสิ่งที่ตั้งใจไว  ทั้งนี้โดยอาจตกลงประนีประนอมกัน  ซ่ึงเมื่อไมมีกลุมใดไดส่ิงที่ตัวตั้งเปาหมาย
เอาไว  ก็ยอมเสนอวาทั้ง 2 กลุมตางก็เปนฝายแพทั้งคู 
    3)  การใหชนะดวยกันทั้งคู  คือ  การที่ทั้ง 2 กลุมไดเขามารวมหาขอสรุปที่ยุติลงได
ดัวยดี  โดยทั้ง 2 กลุมสามารถประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  ดังนั้นจึงเทากับวา  2  ฝายตางก็
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สามารถเปนฝายชนะทั้งคู  สําหรับทางแกไขขอขัดแยง  2  แบบแรกนั้น  ทางปฏบิตัจิะทาํใหการขดัแยง
ยังคงมีอยู  และปญหายังคงคุกรุนอยูตอไป  ทั้งนี้เพราะไดมีปญหาวา  กลุมใดกลุมหนึ่งหรือทัง้  2  กลุม  
ตางไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ  หรือเทากับวาการขัดแยงยังคงมีอยู  และจะยังคงเปนเชื้อ
ใหเกิดการขัดแยงครั้งใหมที่ตางฝายตางเอาชนะกันใหได  แตในอีกสภาพหนึ่งที่มีการชนะดวยกัน
ทั้งคูนั้น  แสดงวาวงจรแหงความขัดแยงไดถูกตัดตอนไป  และโอกาสของการขัดแยงที่จะเกิดขึ้น
ใหมในอนาคตก็จะมีนอยลงไปดวย 
                 เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541,  หนา  95) กลาววาวิธีการขจัดความขัดแยงที่มีผลเสียตามมา
นอยที่สุดมี  5  วิธี  ไดแก 
    1)  วิธีเผชิญหนา  เปนวิธีจัดการกับความขัดแยงที่ผูบริหารหยิบยกเปนขอขัดแยงขึ้นมา
พิจารณาและเผชิญหนากันอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา  ไมทอดทิ้งขอขัดแยงจนกวาจะไดรับ
การแกไขจนเรียบรอย 
                   2)  วิธีหลีกเลี่ยง  เปนวิธีจัดการกับความขัดแยงที่ผูบริหารถอนตัวออกจากสถานการณ
ความขัดแยง  โดยไมรับรูวามีขอขัดแยงเกิดขึ้น  ลอยตัวอยูเหนือปญหาความขัดแยง  พยายามไมเขาไป
เกี่ยวของดวยการหลีกเลี่ยงการเผชิญปญหาโดยตรง 
    3)  วิธีบังคับ  เปนวิธีจัดการกับความขัดแยงที่ผูบริหารใชคําสั่งหรืออํานาจทั้งทางตรง
และทางออม  ใหผูอ่ืนยอมรบัและทําตามความคิดเห็นของผูบริหารยืนกรานและเรียกรองใหรับวิธีการ
ที่ผูบริหารเสนอใหเทานั้น 
    4)  วิธีไกลเกลี่ย  เปนวิธีการจัดการกับความขัดแยงที่ผูบริหารทําใหเห็นวาเปาหมาย
ที่มีอยูรวมกันมีความสําคัญเปนอันดับแรกใหคูกรณีรอมชอมกันในเรื่องของความแตกตางไมยึดมั่น
กบัความเห็นที่แตกตาง  พยายามชี้ใหเห็นวาความสําคัญของเปาหมายมากกวาความสําคัญของวิธีการ 
    5)  วิธีประนีประนอม  เปนวิธีขจัดกับความขัดแยงที่ผูบริหารรับฟงขอขัดแยงของ
คูกรณีทั้งสองมาพิจารณา  พยายามใหคูกรณีพบกันครึ่งทางคนหาทางสายกลางในการดําเนินการ  
คูกรณีเสียสละบางสวนและไดเพียงบางสวนเทานั้น  ไมมฝีายใดชนะหรือแพทั้งหมด 
                 สมยศ  นาวีการ  (2543,  หนา  791)  เสนอวิธีขจัดความขัดแยงไว  3  วิธีดังนี้ 
    1)  วิธีการแบบแพ-แพ  คือการลดความขัดแยงแบบไมจัดการกับความขัดแยงโดยตรง  
อาจจะใชวิธีแยกบุคคลออกจากกัน  พยายามหลีกเลี่ยงไมใหเผชิญหนากัน 
    2)  วิธีการแบบแพ-ชนะ  เปนการลดความขัดแยงแบบใหผูหนึ่งแพ  และอีกผูหนึ่ง
ชนะ  แตอาจจะมีผลตอเนื่องมาจากปญหาความขัดแยง 
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    3)  วิธีการแบบชนะ-ชนะ  บุคคลที่เกิดปญหาความขัดแยงกันจะไดส่ิงที่เขาตองการ  
เนื่องจากเขาจะมุงหาสาเหตุของความขัดแยงโดยตรง  และชวยกันขจัดออกไป  ส่ิงไมเกิดผลตามมา
ภายหลัง 
              ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  (2545,  หนา  131)  เสนอวิธีขจัดความขัดแยง  เอาไว  5  วิธีดังนี้ 
    1)  การหลีกเลี่ยง  เปนการขจัดความขัดแยง  โดยคูกรณีทั้ง  2  ฝายตางไมยอมรับ
ความจริงและเผชิญความจริง  วาตางก็มีความขัดแยงระหวางกัน  โดยพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ
ที่จะกระทบกระทั่ง  หรือกระตุนใหเกิดความขัดแยงรุนแรงขึ้น  ซ่ึงเหมาะกับสถานการณที่มีความขัดแยง
ที่ไมรุนแรงและไมซับซอน 
    2)  การแขงขันเปนกลยุทธ  ชนะ-แพ  เปนการจัดการกับความขัดแยง  โดยบุคคลหรือ
กลุมจะมองความตองการของตนเปนหลัก  คูกรณีแตละฝายจะพยายามดําเนินงาน  เพื่อใหตนไปถึง
เปาหมาย  และอาจจะดําเนินงานขัดขวางการทํางานของคูกรณีในรูปแบบตางๆ ซ่ึงความขัดแยงจะยังคง
ปรากฏอยูจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะไดรับชัยชนะ  แตก็อาจสรางปญหาความเจ็บแคนและการลางแคน
อีกตอไป 
    3)  การยอมเสียสละ  เปนกลยุทธ  แพ-ชนะ เปนการจัดการความขัดแยง โดยคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่ง  ยินยอมปฏิบัติตามความตองการของคูกรณีของอีกฝายหนึ่ง  เพื่อลดความสูญเสียและ
รักษาความสัมพันธระหวางกัน  โดยเฉพาะคูกรณีที่มีอํานาจตอรองนอยกวา  และหวังวาความสัมพันธ
ที่มีระหวางกันจะชวยสรางสรรคผลประโยชนใหตนเองในอนาคต 
    4)  การประนีประนอม  กลยุทธถอยคนละกาว หรือการพบกันครึ่งทาง โดยคูกรณี
ทั้ง 2 ฝาย ตางยินยอมที่จะลดความตองการ  หรือเปาหมายของตนเองลง  เพื่อที่ทั้งสองฝายจะสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตองการบางสวน  และรักษาความสัมพันธระหวางกัน  และซื้อเวลา  เพื่อไมให
ความขัดแยงขยายตัวมากและรวดเร็วขึ้น 
      5)  การรวมมือกัน  เปนกลยุทธชนะ-ชนะ เปนการจัดการกับความขัดแยง โดยคูกรณี
ทั้งสองฝายจะรวมมือแกไขปญหาความขัดแยง  เพื่อหาทางออกที่ทั้งคูตางก็พึงพอใจและปฏิบัติงาน
ไดตามตองการ  การที่คูกรณีจะสามารถดําเนินงานแบบตางก็ไดรับประโยชน  จะตองเริ่มตนจาก
ความเชื่อใจ  ความเขาใจและการไมเอาเปรียบกัน  โดยคูกรณีเปดใจทําการเจราแลกเปลี่ยนขอมูล  
และกําหนดแนวการปฏิบัติที่ตางก็ไดรับประโยชนอยางเต็มที่ 
                 สลีลา  ศรีสําราญ  (2545, หนา 45)  เสนอวิธีขจัดความขัดแยงของผูบริหารการไว  8  วธีิ
ดังนี้ 
    1)  การใชกําลัง  ซ่ึงรวมไปถึงการใชอํานาจในการยุติปญหาความขัดแยง  เปนวิธีที่
นิยมใชกันในระบบการบริหารแบบเผด็จการ  เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจหรือมีกําลังเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง  
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ผลลัพธของการใชกําลังจะออกมาในรูปแบบแพ-ชนะ ฝายที่ใชอํานาจ หรือใชกําลังเปนผูชนะไดรับ
ส่ิงที่ตั้งใจหรือมุงหวังไว สวนฝายที่แพก็จะผิดหวังตอส่ิงที่มุงหมายไว จะหมดกําลังใจในการคิด
สรางสรรค และอาจจะบั่นทอนสุขภาพจิตดวย 
    2)  การหลีกหนีหรือหลีกเล่ียง  เมื่อบุคคลมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  หรือไมเห็นดวย
ทางความคิดของอีกฝายหนึ่งหลีกเลี่ยงปญหาขอขัดแยงดวยการลาออกหรือถอยลาออกไป 
    3)  การนิ่งเฉยหรือการทําเปนทองไมรูรอน  เปนการแกปญหาความขัดแยงตามคติที่วา  
นิ่งเสียตําลึงทอง  โดยมีความคาดหวังวา  เหตุการณหรือปญหาจะคลี่คลายออกไปในทางที่ดีเอง  หรือ
อีกนัยหนึ่งที่วา  เวลาจะชวยแกปญหา 
    4)  การยึดจุดมุงหมายขององคการเปนหลัก  ผูบริหารบางคนเมื่อเผชิญหนากับ
การขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงาน  อาจใชวิธีขอระงับเรื่องขัดแยงไวกอน  โดยการยกเอาความสําคัญ
และจุดมุงหมายของหนวยงานเปนสําคัญ 
    5)  การประนีประนอม  เปนการที่ผูบริหารนิยมใชแกปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อคูกรณีมีอํานาจเทาเทียมกัน  ผลของการประนีประนอมจะทําใหทั้งสองฝายไดรับ
ผลประโยชน  แตจะไมมีใครไดรับผลประโยชนเต็มที่ 
    6)  ตุลาการตัดสิน  ในบางกรณีเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น  ผูรับผิดชอบจะเชิญบุคคลภายนอก
เขามาตัดสินแกปญหา  ซ่ึงผลการตัดสินอาจออกมาในรูปแบบของถูก  ผิด  ก็ได  ความสนใจที่คูกรณี
มีใหตอปญหาความขัดแยงจะอยูในระดับสูงกวาประนีประนอม 
    7)  การไกลเกลี่ย  เปนวิธีการที่มีลักษณะคลายกับการใชตุลาการตัดสิน  โดยการเชิญ
บุคคลที่เปนที่ยอมรับของคูกรณี  เขามาไกลเกลี่ยหาขอยุติปญหาความขัดแยง 
    8)  การหันหนาเขาหากัน  ตามหลักการบริหาร  การหันหนาเขาหากันเพื่อปรึกษา
แกไขปญหาขอขัดแยงเปนวิธีการที่ดีที่สุด  โดยคูกรณีจะไดรับความพอใจดวยกันทั้งสองฝาย   
                 จากแนวคิดทั้งหมดของนักทฤษฎีที่กลาวมาขางตนนั้น  ผูวิจัยมีความเหน็วา  การจะเลอืก
วิธีการใดมาขจดัความขดัแยงภายในองคกรนั้นจะตองเลือกวิธีทีเ่หมาะสมกับสถานการณ  และเกดิผล
ขางเคยีงตามมานอยที่สุด  โดยผูวจิัยเสนอพฤติกรรมความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง  ซ่ึงเปน
แนวคดิของ Blake และ Mouton  (1964, p. 104) ที่อธิบายไวใน  Managerial  Grid  ไว  5  วิธีไดแก 
    1)  การเผชิญหนากัน  (Confrontation) 
    2)  การหลีกเลี่ยง  (Avoidance) 
    3)  การบังคับ  (Forcing) 
    4)  การประนีประนอม  (Compromise) 
    5)  การไกลเกลี่ย  (Smoothing) 
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2.2  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                 ดานการจัดการศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐบาล  
อยูจํานวน  84  แหง  ในแตละแหงมีวิธีบริหารโดยแบงเปน  4  งานดังนี้ 
    1)  งานวิชาการ 

   2)  งานบริหารงบประมาณ 
   3)  งานบริหารงานบุคคล 
   4)  งานบริหารทั่วไป 
ในแตละงานมีหนาที่หลักดังนี้ 
   1)  งานวิชาการ   
      แนวคิด 
                      งานวิชาการเปนงานหลัก  ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษา
ใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อกูลสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
      วัตถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบรหิารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน 
      (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนา
ตนเอง  และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
     (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนปจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
     (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
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      ขอบขาย/ภารกิจ 
     (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
     (3)  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
     (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

     (7)  การนิเทศการศึกษา 
     (8)  การแนะแนวการศึกษา 
     (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
     (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
     (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    2)  งานบริหารงบประมาณ 
      แนวคิด 
                    การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการ
บริหารจัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  
รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริการจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพ
ที่ดีตอผูเรียน 
      วัตถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  
โปรงใส  ตรวจสอบได 
      (2)  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงของการใหบริการ 
      (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ดอยางเพียงพอ  และ
ใหมีประสิทธภิาพ 
      ขอบขาย/ภารกิจ 
      (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
       ก.  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
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       ข.  การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการทางศึกษา 
       ค.  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
       (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
       ก.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
       ข.  การเบิกจายและอนุมัติงบประมาณ 
       ค.  การโอนเงินงบประมาณ 
      (3)  การตรวจสอบ  ตดิตาม   ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและการดาํเนนิการ 
       ก.  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
       ข.  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

(4) การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ก.  การจัดการทรัพยากร 

      ข.  การระดมทรัพยากร 
      ค.  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
      ง.  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
      จ.  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
      (5)  การบริหารการเงิน 
      ก.  การเบิกเงินจากคลัง 
      ข.  การรับเงิน 
      ค.  การเก็บรักษาเงิน 
      ง.  การจายเงิน 
      จ.  การนําสงเงิน 
      ฉ.  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
     (6)  การบริหารบัญชี 

   ก.  การจัดทําการเงิน 
      ข.  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
      ค.  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
     (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
      ก.  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
      ข.  การจัดหาพัสดุ 
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      ค.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
การควบคุมดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 

    3)  การบริหารงานบุคคล 
      แนวคิด 
                      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานงานบริหารบุคคลให
เกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติใหมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
      วตัถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง  รวดเร็วเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
      (2)  เพื่อสงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและมีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงเนนผลงาน 
      (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชพี 
      (4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของผูเรียน 
      ขอบขาย/ ภารกิจ 
      (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
      (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
      (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
      (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
      (5)  การออกจากราชการ 
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    4)  การบริหารทั่วไป 
      แนวคิด 
                      การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบองคกร  ใหการบริหารงาน
อ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสริมสนับสนุนและอํานวยการ  ความสะดวกตางๆในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมใหการบริหารและจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจน  การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
      วัตถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ  ใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรูความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
      ขอบขายและภารกิจ 
      (1)  การดําเนนิงานธุรการ 
      (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      (3)  การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
      (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา 

     (5)  การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
      (6)  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      (7)  การสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหาร
ทั่วไป 
      (8)  การดแูลสถานที่และส่ิงแวดลอม 
      (9)  การจดัทําสํามะโนผูเรียน 
      (10)  การรับนกัเรียน 
      (11)  การสงเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 

     (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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      (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
     (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

      (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  
องคการ หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
      (16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
      (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
      (18)  งานบริการสาธารณะ 
      (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
     2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 เจริญ  โคกสีอํานวย  (2530, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  วิธีแกปญหาความขัดแยงของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเลือกวิธีแกปญหาความขัดแยงเรียงลําดับกันดังนี้  แบบการประนีประนอม
มากที่สุด  แบบปรองดอง  แบบหลีกเลี่ยง  แบบการแขงขัน  และแบบรวมมือมีนอยที่สุด 
                วีระพงษ  แสนโภชน  (2533, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  การศึกษาวิธีแกไขความขัดแยง
ตามแบบของ โทมัส คิลแมนน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9 พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญเลือกใชแบบปรองดอง  นอกนั้นเลือกใชการรวมมือ  การหลีกเลี่ยง  
การประนีประนอม การแขงขัน ถาแบงตามระดับการใชที่สูงที่สุด ในการแกไขความขัดแยง  พบวา
การปรองดองและการรวมมือใชในระดับปานกลาง  การหลีกเลี่ยงและการประนีประนอมใชใน
ระดับสูง  การแขงขันใชในระดับต่ํา  
                สุรางค  โลหสัมฤทธ์ิชัย (2536, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง  สาเหตุของความขัดแยงและ
วิธีจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
พบวาสาเหตุของความขัดแยงท่ีพบมาก  หากพิจารณาตามสาเหตุใหญๆ ไดแก สาเหตุมาจากปฎิสัมพันธ
ในการทํางานเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาเปนองคประกอบสวนบุคคล  และสาเหตุจากองคกร  
ตามลําดับ  แตถาพิจารณาสาเหตุความขัดแยงในหัวขอยอย  พบวา  สาเหตุที่พบมากไดแกลักษณะ
นิสัย อารมณ  วิธีการทํางาน  ประสบการณในชีวิต  มนุษยสัมพันธในองคการ  ความบกพรองของ
ระบบสื่อสารและความไมชัดเจนของโครงสรางการบริหาร  
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                กําจัด  คงหนู  (2537, บทคัดยอ)  ทําวิจัยเร่ืองวิธีจัดการกับความขัดแยงของศึกษาธิการ
อําเภอ  เขตการศึกษา  5  พบวา  ในการจัดการกับความขัดแยง  ศึกษาธิการอําเภอ  ไมวาจะจําแนก
ตามวุฒิ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  และประสบการณการฝกอบรม  จะใชวิธีการหลีกเล่ียง  
และวิธียอมแพในระดับสูง  วิธีประนีประนอม  วิธีรวมมือแกปญหา  เปนวิธีที่ใชอยูในระดับปานกลาง  
สวนวิธีเอาชนะอยูในระดับต่ํา  วุฒิ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงและประสบการณในการฝกอบรม  
มีความสัมพันธกับวิธีจัดการกับความขัดแยงของศึกษาธิการอําเภออยางไมมีนัยสําคัญตามสถิติ 
           ชูเกียรติ  แถวปดถา  (2537, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแกไขปญหาความขัดแยง
ของผูบริหาร ตามการรับรูของผูบริหารและครูอาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 11 พบวา พฤติกรรมการแกไขปญหาความขัดแยงของผูบริหาร ไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมสัมพันธภาพเปนลําดับแรกโดยแสดงออกถึงพฤติกรรมการเผชิญหนา พฤติกรรมการ
ประนปีระนอม  พฤติกรรมการถอนตัว  และพฤติกรรมการใชอํานาจ  เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
           สุนีย เพงประดิษฐ  (2537, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองแบบภาวะผูนํากับวิธีการแกไขความขัดแยง
ของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริหารสวนใหญมักจะใชวิธีบริหารความขัดแยงดวยการไกลเกลี่ยมากที่สุดและรองลงมา
จะเปนวิธีประนีประนอม เพื่อจะขจัดความขัดแยง แตไมใชวิธีที่สามารถใชไดผลดีเทาที่ควรเพราะ
ความขัดแยงยังรอเวลาที่จะปะทุขึ้นมาใหม 
                เสนห  โสมนัส  (2538, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยง  และวิธีจัดการกับความขัดแยง  โดยหาสาเหตุความขัดแยงกับวุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ  และขนาดของโรงเรียนจากผูบริหาร  406  คน  พบวา  สาเหตุดานองคประกอบ
สวนบุคคลเปนสาเหตุที่ขัดแยงมากที่สุด  และผูบริหารใชวิธีแกปญหาความขัดแยงเรียงตามลําดับ
ดังนี้  ประนีประนอม  เผชิญหนา  หลีกเลี่ยง  และบังคับ                
                สมบัติ  ไชยวงศ  (2541, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  แบบพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณ
ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวาผูบริหาร
โรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณขัดแยง แบบประนีประนอมมากที่สุด รองลงมา
ไดแก  การหลีกเลี่ยง  การปรองดอง  การรวมมือ  และการแขงขันนอยที่สุด    
                เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องสาเหตุและวิธีการบริหารความขดัแยง
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุของการเกิด
ความขัดแยงเกิดจากดานปฏิสัมพันธมากที่สุด  รองลงมาไดแก  ดานองคประกอบสวนบุคคลและ
ดานสภาพโรงเรียน  เปนสาเหตุของความขัดแยงในระดับปานกลาง  และพบวาผูบริหารโรงเรียน
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มัธยมศึกษา  เลือกใชวิธีจัดการกับความขัดแยงเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  วธีิประนปีระนอม  
วิธีเผชิญหนา  วิธีไกลเกลี่ย  วิธีหลีกเลี่ยง  และวิธีบังคับ 
                 ณรงค  กังนอย  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองยุทธวิธีจัดการกับความขัดแยงของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียนนิยมใช
ยุทธวิธีจัดการกับความขัดแยงแบบรวมมือมากที่สุดรองลงมาคือ แบบประนีประนอม แบบหลีกเลี่ยง 
แบบการยอมใหในระดับปานกลาง แบบเอาชนะในระดับต่ํา พบวาผูบริหารเพศหญิงใชยุทธวิธีบริหาร
ความขัดแยงแบบการวมมืออยูในระดับสูง สวนเพศชายอยูในระดับปานกลาง 
                 บรรหาร บุญประเสริฐ (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาวิธีแกไขปญหา
ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา  
วิธีแกไขปญหาความขัดแยงที่ผูบริหารนิยมใชมากที่สุดคือ  การแกไขปญหาความขัดแยงแบบ
ประนีประนอม  รองลงมาแบบการรวมมือ  และแบบการหลีกเลี่ยง  ตามลําดับ 
                 มนตรี รัตนพันธ  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  การจัดการความขัดแยงในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฏรธานี  เขตปฏิบัติการที่  3  พบวา  
สาเหตุของการเกิดความขัดแยง  เกิดจากที่บุคคลมีคานิยม  ความเชื่อ  แตกตางกัน  และมีวิธีการ
ทํางานที่ไมสอดคลองกัน  พฤติกรรมของบุคคลเมื่อพบกับความขัดแยงใชวิธีเผชิญหนา  แกปญหา
เมื่อมีบรรยากาศที่นาวางใจ  สําหรับวิธีจัดการกับความขัดแยงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
                 มนูญ  คงทน  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาการแกปญหาความขัดแยงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 12 พบวา  การแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารที่นิยมใชคอื  
แบบกลบเกลื่อน  แบบประนีประนอม  และการเผชิญหนา  อยูในระดับมาก  สวนวิธีการใชอํานาจ  
การถอนตัว  อยูในระดับนอย 
                 สลีลา  ศรีสําราญ  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองวิธีแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 
การใชวิธีแกปญหาของผูบริหาร จะใชวิธีการรวมมือมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการปรองดอง วิธีการ
ประนีประนอม วิธีการแขงขัน  ตามลําดับ 
 สรุปไดวาผูบริหารสวนใหญนิยมใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอมมากที่สุด  
สวนวิธีอ่ืนๆที่เลือกใชขึ้นอยูกับสภาพบริบทตางๆ เชน  สถานภาพและประสบการณของผูบริหาร  
หรือขนาดของสถานศึกษา   
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 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 อีริกสัน  (Erickson, 1984, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยงของผูบริหารหญิง
ในโรงเรียนรัฐบาล  ในรัฐมอนตานา  สหรัฐอเมริกา  โดยใชแบบสอบถามวิธีแกความขัดแยงแบบ
โธมัส-คิลแมนน  พบวา  ผูบริหารหญิงจะประสบปญหาในการตัดสินใจแกไขปญหาความขัดแยง  
มากกวาผูบริหารที่เปนผูชาย 
 เวลท  อีลเลน  (Welt  Ellen,  2000,  บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  รูปแบบการจัดการความขัดแยง
ในโรงเรียน  ระดับกลาง เปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับสูง  โดยการสํารวจใชกลุมตวัอยางจากโรงเรยีน
ระดับกลาง  จํานวน  39  คน  และจากโรงเรียนระดับสูงจํานวน  34  พบวา   

1)   ไมพบความแตกตางระหวาง 2 กลุมนี้  ทั้งดานตัวบุคคลและระดับของโรงเรียน 
และรูปแบบของการจัดการกับความขัดแยง  ที่ใชกันมากคือแบบประนีประนอม และพบวาในโรงเรียน
ระดับกลาง ใชรูปแบบการจัดการความขัดแยง แบบประนีประนอมมากกวาในโรงเรียนระดับสูง 
    2)  ไมพบความแตกตางในพฤติกรรมของครูใหญที่แสดงออกในการใชรูปแบบ
การจัดการความขัดแยง 
    3)  พบวารูปแบบการจัดการกับความขัดแยงทั้ง 5 รูปแบบ  คือ  รูปแบบยอมตาม  
รูปแบบมุงชัยชนะ  รูปแบบมุงเผชิญกับความขัดแยง  รูปแบบหลีกเล่ียง  และรูปแบบประนีประนอม 
ครูใหญในโรงเรียนทั้ง 2 ระดับ มีความเขาใจและใชรูปแบบไมแตกตางกัน 
    4)  ในโรงเรียนทั้ง  2  ระดับ  จะใชวิธีการศึกษาและเรียนรูความแตกตางและ
ความตองการของนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใชรูปแบบการจัดการความขัดแยงใหสอดคลองกับ
สาเหตุและความตองการ และผูบริหารจะวางแผนการใชรูปแบบการบริหารจัดการความขัดแยง 
โดยเรียนรูจากวัฒนธรรม  และจากขอมูลของผูที่มีสวนรวม  และพบวา  ผูบริหารตองเผชิญหนากับ
ความขัดแยงทุกวัน  ซ่ึงเปนการบังคับใหผูบริหารตองใชยุทธวิธีในการจัดการกับความขัดแยงเพื่อ
พัฒนาอยูตอไป 
                สรุปไดวา  ในสถานศึกษาทุกระดับยอมมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นไดเสมอ  เชน 
     1)  ปญหาการแขงขันในการปฏิบัติงาน 
     2)  ปญหาที่เกิดจากโครงสรางบริหาร 
     3)  ปญหาที่เกิดจากนิสัย อารมณสวนตัว  หรือการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
     4)  ปญหาความบกพรองในระบบสื่อสาร 
     5)  ปญหาที่เกิดจากการฝกอบรมหรือการพัฒนาตน 
     6)  ปญหาที่เกิดจากวุฒิการศึกษาของบุคลากร  ประสบการณในการทํางาน  และขนาด
ของสถนศึกษา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
36 

  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองเลือกใชวิธีบริหารความขัดแยงที่จะทําใหเกิดผลดีแก
สถานศึกษาใหไดมากที่สุด  และทําใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ใหไดมากที่สุดเชนกัน 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย    
      
                ในการวิจัยเร่ือง  “การบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”  ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกบัวธีิบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหาร วาเมื่อเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผูบริหารจะมีวิธี
ปฏิบัติตนอยางไรเพื่อใหความขัดแยงลดนอยลงไปหรือหมดไปในที่สุด ซ่ึงผูวิจัยเลือกแนวคิดของ  
เบลคและมูตัน, เสกโรจน  ถวนถวิล (2541, บทคัดยอ), กําจัด คงหนู (2537, บทคัดยอ) จํานวน 5 วิธี 
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
    1)  การเผชิญหนากัน  (Confrontation) 
    2)  การหลีกเลี่ยง  (Avoidance) 

3)  การบังคับ  (Forcing) 
4)  การประนีประนอม  (Compromise) 
5)  การไกลเกลี่ย  (Smoothing) 

 
 
 
 


