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บทคัดยอ 
  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาระดับวิธีการบริหาร ความขัดแยงของผูบริหาร

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2) ศึกษาระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 3) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 4) ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู 302 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ปการศึกษา 2556 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบสอบถาม สถิติ ท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอย พหุคู ณ 

(multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1) วิธีการ บริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การประนีประนอม รองลงมา คือ การรวมมือ  

   2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดย ภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ 

ประสิทธิผลดานกระบวนการ รองลงมา คือ ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

คือ ประสิทธิผลดานผลผลิต 

   3) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy = .924) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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(3) 

       4) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยง ของ

ผูบริหาร คือ ดานการรวมมือ และดานการประนีประนอม สงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 รวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 92.90 สามารถเขียนเปน

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  Z´y = .775X1 + .162X2 
 
 

 
คําสําคัญ: วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of administrator’s 
methods of conflict management in schools under the Office of Chachoengsao 
Primary Educational Service Area 1, 2) the level of school’s effectiveness in schools 
under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 3) the relationship 
between administrator’s methods of conflict management and school’s effectiveness, 
and 4) the prediction coefficients of the elements of an administrator’s methods of 
conflict management affecting the school’s effectiveness in those schools. The samples 
consisted of 302 teachers in schools under the Office of Chachoengsao Primary 
Educational Service Area 1 in the academic year of 2013 They were selected by the 
stratified random sampling. Questionnaires were used for collecting data. Frequency, 
percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product 
moment correlation coefficient), and multiple regression analysis (stepwise method) 
were employed for data analysis. 
  The findings were as follows: 
   1) The administrator’s methods of conflict management in schools 
under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 as a whole and 
all aspects were at a high level, ranking by the mean scores from high to low: 
compromising method and collaboration method. 
             2) The school’s effectiveness in schools under the Office of Chachoengsao 
Primary Educational Service Area 1 as a whole and all aspects were at a high level, 
ranking by the mean scores from high to low: the aspects of administrator’s learning 
management, administrator’s resources management, and school effectiveness in 
resources management. 

  3).The relationship between administrator’s methods of conflict 
management and school’s effectiveness in schools under the Office of Chachoengsao 
Primary Educational Service Area 1 was at a high level (rxy = .924) with the 
statistically significance level of .05. 
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(5) 
 

               4) The administrator’s methods of conflict management on collaboration 
and compromising methods affected to school’s effectiveness in those schools under 
the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 which can be accounted 
for school’s effectiveness and could concurrently predicted for 92.90% on the 
teachers’ quality of work life in those schools at a level of .05 respectively. It could 
be a written equation in standardized score as: Z´y = .775X1 + .162X2 
 
 
Keywords: conflict management, school’s effectiveness 
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กิตติกรรมประกาศ 
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จาก ดร. กัญภร เอ่ียมพญา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  และ  ดร.นิวัตต นอยมณี อาจารยท่ีปรึกษา รวม 
ผูวิจัยกราบขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแกไข  
วิทยานิพนธจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นุสินธุ รุงเดช 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ ดร.พจนีย ม่ังค่ัง ท่ีไดให ขอเสนอแนะ แกไขขอพก พรอง
ของวิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธ สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทาน
เปนอยางยิ่ง 
          ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน โดยเฉพาะ ดร.นุสิ นธุ รุงเดช  รองผูอํานวยการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 และวาท่ีรอยตรีประคอง บุญสราง ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรบํารุง ท่ีไดดูแล งานวิจัยดานเนื้อหา  จนงาน
สมบูรณดวยดี ขอขอบพระคุณ  นางณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ ผูอํานวยการ เชี่ยวชาญโรงเรียน
บานปากคลองบางขนาก ท่ีไดเรียบเรียงเนื้อหาและภาษา ผูวิจัยขอขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สายฝน เสกขุนทด และ ดร.ลินดา นาคโปย ท่ีดูแล และใหคําแนะนําในดานสถิติ รวมถึง คณาจารย
ผูสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และเพ่ือนๆ 
ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา  
 ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยพรอมท้ัง ผูบริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

 คุณคาและประโยชนใดๆ  อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทานท่ีอบรมสั่ง สอน
แกผูวิจัย จนทําใหสําเร็จลงไดดวยดี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีในโลกปจจุบันทําใหองคการ  

ตองปรับตัว เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปแล ะ

สิ่งท่ียากลําบากท่ีสุดในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ก็คือ เรื่องความขัดแยงของมนุษยเพราะ มนุษย

มีความรูสึก มีทัศนคติมีความตองการ และมีเปาหมายท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรู

ประสบการณและภูมิหลังของแตละบุคคล หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหมนุษยไมสามาร ถ

บรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ ก็อาจเกิดความขัดแยงและตอตาน แตการตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น 

มิไดหมายความวา ผูตอตานเปนบุคคลชั่วราย เปนอันตรายไมพึงปรารถนาโดยพ้ืนฐานธรรมชาติ แลว 

มนุษยตองการความม่ันคง และปลอดภัยในชีวิต ไมตองการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และ

ความไมแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมนุษยมีความพึงพอใจในสถานภาพของเขาในปจจุบัน  

ความเครียดและความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงก็จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความขัดแยงได 

(วีรวรรณ ธานี, 2548, หนา 1) 

 ป ญหาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใต บังคับบัญชา ปญหาระหว างครูกับครูปรากฏ ใหเห็นวา 

ครูมีความขัดแยงกันท้ังงานในหนาท่ีหรือจากปญหา สวนตัว ความขัดแยงการศึกษามีความสําคัญกับ

การพัฒนาคน ผูท่ีจะใหการศึกษา อบรมสั่งสอน ใหความรูสรางคุณธรรม สรางระเบียบวินัย  

สรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกเยาวชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดนั้น ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ รอบรู 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีเปน แบบอยางเหมาะสมกับเยาวชนบุคคลดังกลาว คงไมพนผูท่ีได

ชื่อวา “คร”ู สําหรับในสวนของขาราชการครู ท่ียังปฏิบัติหนาท่ีอยูก็มักจะประสบปญหาในการปฏิบัติงาน

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบโดยไมเปนธรรม การขอยายสถานท่ีทํางานโดยไมถูกตอง

ตามระบบราชการ ซ่ึงทางราชการไดแสวงหาวิธีแกปญหาความขัดแยงมาโดยตลอด โดยใชลักษณะ  

หรือวิธีการแกไขปญหาแบบรวมมือแกไขปญหา และวิธีการประนีประนอม รวมท้ังการปฏิบัติตาม

ระเบยีบของทางราชการ (วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 1) 

  ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวันของบุคคลท่ีหลีกเลี่ยงไมไดท้ังนี้เนื่องจาก

ความแตกตางกันในการรับรูและความคิดของแตละบุคคล โดยท่ัวไปความขัดแยงจะเกิดข้ึนเม่ือสองฝาย

มีเปาหมายท่ีแตกตางกัน หรือเม่ือการตัดสินใจของฝายหนึ่งมีผลตออีกฝายหนึ่งหรือไมเปนไปตาม

ความตองการของอีกฝายหนึ่งทําใหรูสึกวาถูกรุกล้ําหรือถูกขัดขวาง ทําใหเปาหมายของตนไมสามารถ
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บรรลุตามท่ีตั้งใจไว ซ่ึงปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาท่ีพบเสมองมักจะแสดง พฤติกรรมออกมา  

อยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังนี้อาจเปนความชอบสวนบุคคลหรือสถานการณขัดแยงเอ้ืออํานวยตอการ แสดง

พฤติกรรมนั้น  ๆผสมผสานกับประสบการณในอดีตและความจําเปนในปจจุบัน หรือกลาวโดยทฤษฎีแลว 

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมแบบใดเม่ือตองเผชิญกับความขัดแยงข้ึนอยูกับเง่ือนไขของสถานการณ 

ความขัดแยงนั้นๆ ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญตอการจัดการปญหาความขัดแยงดวยวิธีการ

แกปญหาของผูบริหารท่ีแตกตางกันไป ถึงแมจะเปนปญหาในลักษณะเดียวกันก็ตาม  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ประสบการณความรูความสามารถอายุและบุคลิกภาพเฉพาะตัว ปญหาบางอยาง ผูบริหารคน หนึ่ง

อาจแกไดแตอีกคนหนึ่งอาจจะแกไมไดหรือถาแกไขไดก็อาจใชเวลาแตกตางกันข้ึนอยูกับความสามารถ

ของแตละบุคคล (Thomas, 1976, p. 63) 

  ใน การบริหารองคการหรือหนวยงานใดก็ตามองคประกอบสําคัญท่ีใชในการบรหิารงาน นั้น

มีองคประกอบสําคัญ 4 อยางท่ีเรียกวา “4Ms” ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) 

และการจัดการ (management) รวมท้ังขอมูลสารสนเทศ (information technology) จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10-11 ไดใหความสําคัญว า “คน” นับวาเปนทรัพยากรสําคัญท่ีสุด

ของการพัฒนาและการบริหาร เพราะเปนผูจัดหาและใชทรัพยากร รวมท้ังการบริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปน 

เงิน วัสดุอุปกรณ  การบริหารจัดการ ตลอดจนข อมูลสารสนเทศ หนวยงานใดก็ตามถาเริ่มตน  

ดวยการมีคนหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถแลวปจจัยจะมีตามมาเอง ถึงแมวาคุณคาของมนุษย

จะเปนสิ่งทีจับตองไมได และไมสามารถใชหลักเกณฑกําหนดคุณคาเชนเดียว กับวัตถุหรือสิ นคาอ่ืน

ถือวามนุษยเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท้ัง คุณคาและเกียรติภูมิ (ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 1)  

 การบริหารงานบุคคลในองคการนับวาเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหองคการสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของตนเองไดการบริหารงานในองคการใดก็ตามมักจะพบปญหาหนึ่ง

ท่ีผูบริหารตางประสบหลีกเลี่ยงไมได และยอมรับวาเปนปญหาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ

ในการบริหารงานขององคการก็คือ ปญหาความขัดแยง (สมเดช สีแสง, 2549, หนา 53) ความขัดแยง  

เปนสิ่งท่ีไมมีใครปรารถนาแต เปนสิ่งท่ียาก จะหลีกเลี่ยงพน ตราบใดท่ีมนุษยยังมีชีวิตอยูและอยูรวมกับ

คนอ่ืนในสังคม เม่ือไมสามารถจะหลีกหนีจากความขัดแยงได จึงควรจะตองรูจักและเขาใจความขัดแยง  

แปลงสภาพความขัดแยงใหเปนประโยชน (พิมพอร สดเอ่ียม , 2550, หนา 438) ในการท่ีผูบริหาร

จะใชวิธีการบริหารความ ขัดแยง ใหความขัดแยงอยูในระดับท่ีเหมาะสม และสงผลใหองคการ  

มีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารตองมีวิธีการหรือมีแนวทางในการบริหารความขัดแยง  สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ โทมัส (Thomas, 1976, p. 136) ซ่ึงพบวาผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ใชเวลา

ประมาณ รอยละ 20 ของเวลาทํางานเพ่ือจัดการความขัดแยง สอดคลองกับผลการวิจัยข อง 

อเล็กซานเดอร (Alexander Hamilton Institute, 1983, p. 148) ท่ีพบวาผูบริหารใชเวลาบริหารงาน

เพ่ือจัดการความขัดแยงเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25 สําหรับผูบริหารระดับกลางนั้น ใชเวลาใน การจัดการ

ความขัดแยงถึงรอยละ 30 และยิ่งไปกวานั้น ผลการวิจัยของ  เกรปส (Graves, 1978, p. 127) พบวา 

ทักษะการบริหารในการรับมือกับความขัดแยง เปนตัวพยากรณความสําเร็จและประสิทธิผล
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ทางการบริหารท่ีสําคัญ โรงเรียนเปนองคการหนึ่งทางสังคมท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงความขัดแยงได ถึงแมวา  

ความขัดแยงจะเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดแตถารูจักวิธีการบริหารหรือวิธีแกไขท่ีดีความขัดแยงก็กลายเปน 

คุณประโยชนอีกดวย  ความขัดแย งเปนสภาพการณท่ีทําใหคนตกอยูในสภาวะท่ีไมสามารถตัดสินใจ

หรือตกลงหาขอยุติเพ่ือใหเปนท่ีพอใจท้ังสองฝายไดซ่ึงในแงของตัวบุคคลความขัดแยงอาจเกิดไดจาก

การท่ีจะตองเลือกตัดสินใจทําอยางหนึ่งอยางใด ในเม่ือมีเหตุการณใหเลือกมากกวาหนึ่งอยางข้ึนไ ป 

และแตละเหตุการณมีน้ําหนักมากพอๆ กัน สําหรับความขัดแยงในองคการนั้นเปนลักษณะท่ีเกิดข้ึน

จากการไมเห็นพองกันระหวางสมาชิกหรือกลุมขององคการตั้งแตสองคนหรือสองกลุมข้ึนไป

อันเนื่องมาจากความคิดเห็น ความเขาใจ และความต องการไมตรงกัน ในกิจกรรมท่ีตองสัมพันธกัน

และจากการท่ีตองแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีจํากัด เชน งบประมาณ ตําแหน ง หนาท่ีหรือ

รายได เปนตน ซ่ึงความขัดแย งท่ีเกิดข้ึนในองคการนั้นอาจกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอองคการ  

บางครั้งความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนทําใหองคการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และสงผลใหเกิดประสิทธิผล

ในโรงเรียนอีกดวย (ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 1) 

 ในการจัดการศึกษาท่ีจะประสบความสําเร็จนั้น ไมควรมองการบริหารเพียงดานเดียว

ควรมองถึงประสิทธิผลควบคูไปดวย โดยการพัฒนาประสิทธิผลของการศึกษานั้น คือการพัฒนา

โรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยการดําเนินงานของการจัดการศึกษานั้นบรรลุไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

กลาวคือ มุงเนนการไดผลตามท่ีตองการ ซ่ึงกําหนดไวในนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา

ท่ีกําหนดไว (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544, หนา 19) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญในการบริการจัดการของโรงเรียนวาคุณภาพของ

โรงเรียนและคุณภาพผูเรียนจะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคบรรลุตามจุดมุงหมาย

ของการจัดการศึกษา ในงานวิจัยสวนใหญพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน ( school effectiveness) 

ซ่ึงเปนผลลัพธของการปฏิบัติงาน จากหลายปจจัย ในการนี้ไดมีนักวิจัยทางการบริหารองคกร

ทางการศึกษา หลายทานมีความคิดสอดคลองกันวา ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นจะข้ึนอยูกับผูบริหาร 

ครูผูสอน ระบบการบริหารจัดการ ผูปกครองนักเรียน วัสดุอุปกรณตางๆ และบริบทของโรงเรียน  

ผลลัพธท่ีสามารถเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน ดังท่ี

คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2543, หนา 2) ไดกลาวไววา ประสิทธิผล

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในดานคนเกง คือ  คนท่ีมี

สมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือรอบดาน เชน ทางวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรภาษา เปนตน การพัฒนาประสิทธิผลของการศึกษานั้นสิ่งจําเปน โดยเริ่มตนอยางเปนทางการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา  ซ่ึงถือเปนหนวยปฏิบัติขององคกรทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญ ยิ่ง

ในการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาความรูความคิด ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม เจตคติคานิยม และ

คุณธรรมของเยาวชนไปทุกชวงอายุตอเนื่องตลอดชีวิต 

 คุณภาพการศึกษานั้น อาจพิจารณาไดจากประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน

ไดบูรณาการเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว อาทิ ฮอย และมิสเกล ( Hoy & Miskel, 
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2013, pp. 304-309) ไดเสนอเกณฑการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนไว 3 ดาน ประกอบดว ย 

ปจจัยปอนเขา ( inputs) กระบวนการ ( process) และผลผลิต ( outputs) ซ่ึงการท่ีโรงเรียน

จะเกิดประสิทธิผลหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู

จากงานวิจัยของ อุษณีย รักซอน (2543, หนา 86) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาเขตการศึกษาท่ี 12 พบวา คุณภาพชีวิต

การทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาเขตการศึกษา

ท่ี 12 มีความสัมพันธกันทางบวก และคุณภาพชีวิตการทํางานของครูอยูในระดับดี จึงสงผลใหประสิทธิผล

ของโรงเรียนอยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ อรวรรณ อุนวิเศษ (2549, หนา 2) ไดศึกษาพบคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 

 โรงเรียนถือ เปนองคการหนึ่งท่ีมีความสํ าคัญตอ การจัดการศึกษา ผูบริหาร เปนผูมีบทบาท

สาํคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล ซ่ึงประสิทธิผลนั้น

เปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความอยูรอดขององคการ ประสิทธิผลองคการจะเกิดข้ึนไดเม่ือองคการ

ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยาง เหมาะสม 

นําไปสูความสําเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ.(รุง.แกวแดง.และชัยณรงค.สุวรรณสาร, 2547,.

หนา.164).ซ่ึงสอดคลองกับ สมัย เรืองทอง ( 2543, หนา 39-41) ไดใหขอคิดเห็นไววา องคการท่ีมี

ประสิทธิผลเปนองคการท่ีถือไดวา มีความม่ันคงมีประสิทธิภาพและมีความเจริญงอกงามซ่ึงหมายความวา

องคการท่ีสามารถผสมผสาน ความตองการของบุคคลหรือสมาชิกในองคการกับความตองการใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึง.อภิวรรณา แกวเล็ก (2542, หนา 5-6) กลาววา องคการท่ีมี

ประสิทธิผลจะมีคุณลักษณะท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผสมผสานความตองการและมีการปรับตัว

ขององคการใหสอดคลองกับสภาพทางสังคมและผลผลิตท่ีสูงขององคการ  โรงเรียนท่ีมีปร ะสิทธิผล 

จึงเปนปจจัยท่ีชี้ใหเห็นถึง การพัฒนาพฤติกรรมทุกดานใหแกบุคคลหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน และก ารบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะทําใหครูเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในโร งเรียน 

เปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหครูเกิดความรูสึกตอการใชศักยภาพตนอยางเต็มท่ี  รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ

ความมีชื่อเสียง .จึง ถือไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน นั้น  เปนความสําเร็จของโรงเรียน และ

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน .ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําท่ีกอ  ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

พัฒนาโรงเรียนจนเกิดผลสําเร็จ นําพาโรงเรียนไป สูความเปนองคการแหงการเรียนรู  ผูบริหาร  และ 

ผูนําอาจไมใชบุคคลคนเดียวกันก็ได สวนใหญผูบริหารเปนผูท่ีอยูในตําแหนงแบบเปนทางการเก่ียวกับ

การบริหารงานท่ีเปนงานประจําเนนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ.สวนผูนําจะเปนผูท่ีมีความสามารถ

พิเศษสูงมุงการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม มองอนาคตท่ียาวไกลและพัฒนาความกาวหนาขององคการ

เนนความมีประสิทธิผลขององคการ (วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 16)    
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 การบริหารงานในปจจุบันของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน แตละโรงเรียนประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย 

เม่ือบุคคลจํานวนมากมาปฏิบัติหนาท่ีรวมกันยอมเกิดปญหาความแตกตางระหวางบุคคลนําไปสูปญหา

ความขัดแยงได ดวยความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบรหิาร 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จะทําใหทราบปญหา และนําไปแกไข จึงอาจมีสวนทําใหคุณภาพการทํางาน ดีข้ึน และสงผลใหคุณภาพ

และปริมาณของผลผลิตสูงข้ึน และเปนการปรับปรุงการติดตอสื่อสารในสถานศึกษาใหดีข้ึน เสริมสราง

ขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน ลดอัตราการขาดงานเสริมสราง  

ความสัมพันธระหวางบุคลากร และฝายบริหารใหดีข้ึน สงเสริมความรวมมือในสถานศึกษา  และ

ความรูสึกวาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม ใหเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยจะไดนํามา

ปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานตางๆ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหท้ังบุคลากรและ องคการ .

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน และเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 

1.2 คําถามการวิจัย  
 

   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี้  
   1.2.1 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด  

   1.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา

เขต 2 อยูในระดับใด  

   1.2.3 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันหรือไม  

  1.2.4 วิธีการบริหาร ความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียนสั งกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย  
 

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  

   1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

   1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2  
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   1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

   1.3.4 เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย  
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1  วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

 1.4.2  ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเ ทรา 

เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

 1.4.3  วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโร งเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 1.4.4 วิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหาร สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 
   การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้   

   1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร บูรณาการจากแนวคิดของ 

โธมัส และคิลแมนน (Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) มาเปนกรอบในการวิจัย ประกอบดวย 

1) การรวมมือ 2) การประนีประนอม  

 สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัย ศึกษาจาก ห ลักการ แนวคิด ทฤษฏีของ ฮอย และ

มิสเกล ( Hoy.&.Miskel,.2013,.pp..304-309).ประกอบดวย .1).ปจจัยปอนเขา .2).กระบว นการ.

3).ผลผลิต 

  1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง  

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

  1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,400 คน  

   2)  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ั นตอน 

(multi-stage sampling) ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540, หนา 27) 
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   (1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี 

และมอรแกน ( Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) จากจํานวนครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 302 คน 

     (2) ผูวิจัยแบงโรงเรียนตัวอยางจําแนกตามรายอําเภอ คือ อําเภอบางคลา  อําเภอ

พนมสารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอราชสาสน อําเภอ

คลองเข่ือน โดยกําหนดใหแตละอําเภอเปน 1 ชั้นและสุมกลุมตัวอยาง จากจํานวนครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในแตละอําเภอ วิธีการสุมแบบงาย ( simple 

rondom sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 302 คน 

 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  

    1) ตัวแปรตน ไดแก วิธีการบริหารความขัดแยงวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

ประกอบดวย 2 วิธีไดแก         

     (1) การรวมมือ  

     (2) การประนีประนอม  

    2) ตัวแปรตาม ไดแกประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก  

     (1) ปจจัยปอนเขา 

     (2) กระบวนการ  

     (3) ผลผลิต  

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  

   การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี้  
   ผู วิจัยศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยนําหลักการแนวคิดทฤษฎี

มาเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย คือ  

  1.6.1.วิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหาร ผูวิจัยไดบูรณาการจากแนวคิดของโธมัส และ 

คิลแมนน (Thomas.&.Kilmann,.1987,.pp..11-16).ไดแก.1).การรวมมือ.2).การประนีประนอม 

  1.6.2.ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดนําหลักการ แนวคิด .ทฤษฏีของ .ฮอย.และมิสเกล.

(Hoy &.Miskel,.2013,.pp..304-309).ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินประสิทธิผลของ

สถานศึกษาจําแนกได.3.ดานประกอบดวย.1).ปจจัยปอนเขา.2).กระบวนการ .และ.3).ผลผลิต.สามารถ

แสดงเปนภาพประกอบไดดังนี้ 
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      ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
1.7 ขอตกลงเบื้องตน  
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้   

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษา ครูในสถานศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ปการศึกษา 2556 เทานั้น 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ  
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้   

 1.8.1.วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร.หมายถึง.แนวทางในการบริหารงานของผูบริหาร

เก่ียวกับดานการ ปฏิบัติงานรวมกัน ในโรงเรียน .ท่ีครูมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน ความไมพอใ จ.

ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถึงการตอตานนั้นข้ึนอยูกับพ้ืนฐานทางวุฒิภาวะของแต ละบุคคล .หรือ

กลาวอยางงายก็.คือ.สภาพการณ ท่ีมีความไมสอดคลองตองกันของบุคคล.กลุมบุคคลนั้นความคิดเห็น .

ซ่ึงพฤติกรรมการใชวิธีการความขัดแยงในโรงเรียนนั้นประกอบดวยวิธีการ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1) การรวมมือ หมายถึง วิธีท่ีผูบริหารใชกระบวนการในการบริหารเพ่ือจูงใจใหครู

ในโรงเรียนมีพฤติกรรมยินยอมเสียผลประโยชน สวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวน รวม 

มีการระดมสมองเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน มีแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝา ย 

โดยใชกระบวนการ  แกปญหาท่ีมีความโปรงใส และสามารถ ตรวจสอบได มีการติดตามงาน แ ละ 

ใหความรวมมือในการแกปญหา มีการสงเสริมความสามัคคีในองคการและการทํางานเปนหมูคณะ

โดยใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปน พวกเขาหรือพวกเราและมีการประสานประโยชนของทุกฝาย

ในการแกปญหา 

การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 
 

 

1) การรวมมือ      
2) การประนีประนอม       
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

  
 1) ปจจัยปอนเขา 
 2) กระบวนการ 
 3) ผลผลิต 
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    2) การประนีประนอม หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือ

ในการบริหารไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหา แยกแยะขอแตกตางทางความคิด  

เพ่ือหาทางประนีประนอมเพ่ือแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย มีการสงเส ริม

ใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหา

ระหวางสองฝาย เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึน โดยการอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแย ง 

เกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง มีการพบปะหารือ เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน  

 1.8.2.ประสิทธิผลของสถานศึกษา.หมายถึง.ความสําเร็จของโรงเรียน .ท่ีบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคการจัดการศึกษา โดยผูบริหารใชความสามารถในการบริหารและประสานงานในการผลติ

นักเรียน ผลสําเร็จของโรงเรียนในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใช

ในการจัดการศึกษา ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชวิธีการการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากร

ในการจัดการศึกษา ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชทรัพยากรทางการบริหารผานวิธีการบริหารจัดการ

ทําใหการ ดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีสูงข้ึน.

ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ แบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย  

   1) ปจจัยปอนเขา.หมายถึง.ผลสําเร็จของโรงเรียนในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหาร

และนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา .จนบรรลุตามเปาหมาย .ประกอบดวย .การมีทรัพยากร

การเงินอยางเพียงพอ.มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ.ครูมีประสบการณในการสอน .

มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ .มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย .ครบครัน .หองสมุดมีขนาดเหมาะสม

และมีหนังสือท่ีเพียงพอ .มีอาคารท่ีทันสมัย .ครบครัน .สวยงาม .โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบาย

ดานการศึกษา .อีกท้ัง มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน .ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครอง

นักเรียน.ตัวนักเรียนเปนผู มีความสามารถ.และมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา 

   2) กระบวนการ .หมายถึง .ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชวิธีการการบริหาร จัดการ

ของผูบริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา .ประกอบดวย .โรงเรียนมีโครงสรางและสาระหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีชัดเจน .ระดบัแรงจูงใจในการมาเรยีนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน .ภาวะผูนําของครู

และผูบริหาร .คุณภาพและปรมิาณการสอนของครู .ความไววางใจซ่ึงกันและกัน .ครูมีทัศนคติท่ีดีตอ

การจัดการศึกษา.มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 

   3) ผลผลิต  หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชทรัพยากรทางการบริหาร

ผานวิธีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อม่ันในตนเ อง 

มีความทะเยอทะยานปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตราการสําเร็จการศึกษา อัตราการออก กลางคัน 

ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู ผูบริหาร

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใชงบประมาณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ

ตอโรงเรียน สวนสังคมไดรับผลผลิต จากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน 
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 1.8.3 ครู หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียน ท่ีไดรับ

การประเมินเปนโรงเรียนในฝน โรงเรียนดีศรีตําบล โรงเรียนประราชทาน และโรงเรียนขยาย โอกาส 

ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 

 1.8.4 ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน 

หรือผูรักษาการในตําแหนง โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.8.5 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และ

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.8.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย 7 อําเภอ คือ อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต 

อําเภอทาตะเกียบ อําเภอแปลงยาว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน และอําเภอคลองเข่ือน  

 

1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาผูวิจัยศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยกําหนด

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย ดังนี้ 

 1. 9.1 เปนแนวทางใหแกผูบริหารโรงเรียนนําองคความรูท่ีไดไปใชในการบริหารความขัดแยง 

ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอันจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป 

 1.9.2 เปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 

 1.9.3 นําผลท่ีไดจากการวิจัย มาเปนสารสนเทศพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายการปฏิบัตงิาน 

ใหเกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

 1.9.4 ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูเก่ีย วของกับการบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่องวิธีการบริหารความขัดแยงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
   2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิง เทรา เขต 2  
  2.2 หลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

   2.2.1 ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 
    2.2.2 ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
    2.2.3 ทฤษฏีในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 

    2.2.4 องคประกอบท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
    2.2.5 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.3 ผูบริหารสถานศึกษา  

   2.3.1 ความหมายผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.3 ขอบขายของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง  
    2.4.1 ความหมายของความขัดแยง 
  2.4.2 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับความขัดแยง 

   2.4.3 กระบวนการของความขัดแยง 
   2.4.4 สาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอความขัดแยง 
   2 .4.5 ผลของความขัดแยง 

   2.4.6 กระบวนการและวิธีการการบริหารความขัดแยง 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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 2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตั้งอยูตําบลเกาะขนุน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการ

จัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม มาตรา 31 กําหนดให

กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและ

ทุกประเภท กําหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา สงเสริม

และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา  รวมท้ังการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาและราชการอ่ืนตามกฎหมายกําหนด มาตรา 37 กําหนดให มี

การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 39 ระบุใหกระทรวง

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและ

การบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติระบุไวชัดเจนวา ตองการใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ

มีหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติให บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา  เม่ือมีการประกาศจัดตั้ง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนทางการมีภารกิจในการดําเนินการตามปฏิทินกิจกรรม หลัก

เพ่ือปรับเปลี่ยนสูการเตรียมความพรอมในการบริหารและจัดการการศึกษาแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 2 เขต เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจ 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

และมาตรา 37 แหง พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวง ศึกษา พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ใหมีคุณธรรมนําความรู

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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 จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 37 ระบุไววา การบริหารและการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงระดับ

ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวน ประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม

ดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรั ฐมนตรี 

โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  โดยท่ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของท้ังสองระดับรวมอยูใน

ความรับผิดชอบของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 

เกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภา พ 

อันเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล และ

มีคุณภาพยิ่งข้ึน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี 3) 

พ.ศ. 2553, หนา 2-3) ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงเปลี่ยนชื่อเปน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวยทองท่ีอําเภอพนมสารคาม 

อําเภอบางคลา อําเภอสนามชัยเขต อําเภอราชสาสน อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบและอําเภอ

คลองเข่ือน ตั้งอยูท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-4) 

  2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต

การกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต มีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1) 

  1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ความตองการของทองถ่ิน 

  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
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  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต พ้ืนท่ี

การศึกษา 

  4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขต พ้ืนท่ี

การศึกษา 

  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคการชุมชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

   10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน

ดานการศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  

จํานวนท้ังหมด 168 แหง ประกอบดวย สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 158 แหง ไมรวมสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 แหง มีนักเรียนระดับกอนประถม จํานวน  

7,835 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 21,960 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5,966  คน 

รวมจํานวนท้ังหมด 35,761 คน และมีขาราชการครูท้ังหมด 1,575 คน โดยแยกเปนผูอํานวยการโรงเรียน 

153 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน 22 คน รวมท้ังหมด 175 คน ครูผูสอน 1,400 คน (ไมรวมเอกชน) 

การดําเนินงานของพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  แบงเขตคุณภาพการศึกษาออกเปน 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบงเขตคุณภาพ

ตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนสถานศึกษาและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของสถานศึกษา

ใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพเพ่ือมุงหวังใหสถานศึกษาอันจะทําใหสถานศึกษา
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ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เรื่อง คือ ประสานราชการ ประสาน การใช

ทรัพยากรรวมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําใหสถานศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียง  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 อําเภอ

ไดแก พนมสารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน คลองเข่ือน ดําเนินการ

จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกระดับใหท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสรางสังคมเปนแกนหลัก

ในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด การมีสวนรวม

เสมอภาค โปรงใส เปนธรรม โดยมีคุณธรรมนําความรูอาศัยผูเก่ียวของทุกภาคสวนในการรวมกัน

สนับสนุนการจัดการศึกษา  ใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาโดยไดมีนโยบาย

ในดานการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี คุณภาพ 

จึงไดเรงรัดพัฒนาการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน ดังนี้ (สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 2-5) 

  1)  ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา  

   (1) การรับนักเรียนและการสงเสริมการเรียนตอ  

    ก. อัตรา การเกณฑเด็กมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนตอ

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 

    ข. อัตราการเขาเรียนและการสงตอนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 

    ค. อัตราการเรียนตอของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรืออาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 96.53  

    (2) การติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน  

    (3) มี ระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกับ สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห

สภาพปญหานักเรียน ซ่ึงสรุป ไดดังนี้ ดานผลการเรียนมีผลการเรียนท่ีตกต่ํา ขาดเรียนในวิชา ตางๆ 

พอ แม ผูปกครอง มีรายไดนอย พอแมแยกทางกัน ไมมีผูดูแล การใชสิ่งเสพติด การติดเกม และ

หาวิธีการปองกันและแกปญหาของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

   ไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ

ในเรื่องการอานออกเขียนได การพัฒนาคุณภาพทางดานทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการคิดสู

หลักสูตรสถานศึกษา เนนการนําความรู ประสบการณ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรูควบคูไปกับ

การประเมินยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานการประเมินภายนอก

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก สมศ. ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   (1) นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

    (2) การทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   (3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน  

  3)  การบริหารและการจัดการศึกษา  

   (1) มี การบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   (2) การสรางเครือขายการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการศึกษา มีดังนี้ 

     ก. การแบงเขตพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบงเขต

คุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนโรงเรียนและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของโรงเรียน

ใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพ เพ่ือ มุงหวังใหโรงเรียนในเขตคุณภาพประสานงาน กัน

ใน 3 เรื่อง คือ ประสานราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกันและประสานกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําใหโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพ

และมาตรฐานใกลเคียงกัน โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 และศึกษานิเทศก รับผิดชอบเขตคุณภาพละ 2 คน 

     ข. การจัดตั้ง ชมรมทางวิชาการ จํานวน 12 ชมรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความถนัด ตามกลุมสาระการเรียนรู 

8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความเขมแข็ง ม่ันใจและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

    ค. โรงเรียนปฐมวยัตนแบบตนแบบ จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน 

(สัยอุทิศ) โรงเรียนวัดปากน้ํา โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนเกาะแกวเวฬุวัน โรงเรียนบานหนองยาง

โรงเรียนบานหนองคอก และโรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 

     ง. โรงเรียนในฝน  

     รุนท่ี 1 จํานวน 2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือและโรงเรียน

โสภณประชาเทวารุทธารักษ 

      รุนท่ี 2 จํานวน 5 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบานเขาหินซอน โรงเรียน

ทุงสะเดาประชาสรรค โรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬุวัน โรงเรียนวัดชําปางาม และโรงเรียนบานหวยตะปอก  

      รุนท่ี 3 จํานวน 4 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบานอางเตย โรงเรียนวัดหัวสําโรง 

โรงเรียนบานคลองอุดม และโรงเรียนสวนปาอุปถัมภ  

    จ . โรงเรียนดีประจําตําบล  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

17 

      รุนท่ี 1 ป 2553 จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ)  

      รุนท่ี 2 ป 2554 จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองปรือกันยาง

โรงเรียนวัดสามรม โรงเรียนวัดสาวชะโงก โรงเรียนวัดหนองไมแกน โรงเรียนบานแหลมตะครอ  

โรงเรียนวัดจระเขตาย และโรงเรียนบานทาซุง  

     ป 2555  จํานวน 6 โรงเรียน คือ  โรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง  โรงเรียน

บานหนองขาหยั่ง โรงเรียนวัดหัวสวน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ โรงเรียน วัดลํามหาชัย และโรงเรียน

บานหนองใหญ 

      ป 2556 จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางโรง โรงเรยีนวัดศรีสุตาราม 

โรงเรียนบานหนองสทิต และโรงเรียนวัดหัวกระสังข 

     ป 2557 จํานวน 6 โรงเรียน  คือ โรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฎ  โรงเรียน

วัดสามแยก โรงเรียนวัดปากน้ํา โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียนวัดนาเหลาบก และโรงเรียนวัดหนองบัว 

     ฉ . สงเสริมโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ ป 2554 จํานวน  

10 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดบางคา โรงเรียนบานอางตะแบก โรงเรียนวัดบึงกระจับ โรงเรียน

วัดบางตลาดโรงเรียนบานหนองสทิต โรงเรียนวัดบานซอง โรงเรียนบานอางทอง โรงเรียนวัดจระเขตาย 

โรงเรียนวัดคูมอญและโรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฏ 

     ช. โรงเรียนขนาดเล็กสอนคละชั้น ป 2554 จํานวน 13 โรงเรียน คือ  โรงเรียน

บานอางเสือดํา โรงเรียนวัดวังกะจะ โรงเรียนบานทามวง โรงเรียนวัดเกาะแกวสุวรรณาราม  โรงเรียน

บานเขาสะทอน โรงเรียนวัดบางกระดาน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนบานโปง ตาสา โรงเรียน

บานอางทอง โรงเรียนบางพะเนียง โรงเรียนวัดทาลาดเหนือ โรงเรียนบานหนองโสน และโรงเรียน

บานนาโพธิ์ 

      ซ . โรงเรียนตนแบบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของ สสวท. จํานวน 4 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนวัดใหมบางคลา โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ) โรงเรียน

โสภณประชาเทวารุทธารักษ  

     ฌ. โรงเรียนแมขายคุณธรรม จํานวน 20 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสาม แยก

โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 

โรงเรียนวัดตนตาล โรงเรียนวัดดอนทอง โรงเรียนวัดหนองแหน โรงเรียนวัดหัวกระสังข  โรงเรียน

วัดพงษาราม โรงเรียนวัดดอนทานา โรงเรียนบานหวยหิน โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียนบานหนองยาง 

โรงเรียนตลาดบางบอ โรงเรียนบานหนองคอก โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียน

วัดกอนแกว และโรงเรียนหวยตะปอก 

    ญ . โรงเรียนจัดการเรียนรวม ป 2554 จํานวน 17 โรงเรียน คือ  โรงเรียน

บานหนองยาง โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง  โรงเรียนบานเทพประทาน โรงเรียนวัดชํา ปางาม

โรงเรียนราษฎรนุกูล โรงเรียนวัดหินดาษ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด โรงเรียนบานหนองหวา โรงเรียน  

วัดดอนทอง โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร โรงเรียนบานโปงเจริญ โรงเรยีนบานคลองอุดม โรงเรียน
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สวนปาอุปถัมภ โรงเรียนบานเขาหินซอน โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง โรงเรียนทุงสอหงษา โรงเรียน

แสนภุมราวาส 

    ฎ . ศูนยวิทยบูรณาการ จํานวน  2 ศูนย คือ โรงเรยีนบานหนองประโยชนและ

โรงเรียนบานหนองยาง 

     ฏ. โรงเรียนแกนนําประชาธปิไตย จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน วัดเสม็ดเหนือ 

    ฐ. ศูนยดนตรีเขตพ้ืนท่ี  จํานวน 1 ศูนย คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน “สัยอุทิศ” 

     ฑ. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ป 2553 จํานวน 3 โรงเรียน  คือ 

โรงเรียนบานทาซุง โรงเรยีนวัดโกรกแกววงพระจันทร และโรงเรียนวัดบางโรง     

     ฒ. ศูนย office station จํานวน 1 ศูนย คือ โรงเรียนบานยางแดง 

    ณ . โรงเรียนพระราชทาน ปการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา คือ

โรงเรียนวัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค)  

 ผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-19) 

  1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ประสบปญหา รอย ละ 40 

ของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ท้ังดานจัดการเรียนการสอน ดานคาครองชีพเนื่องจาก

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและอยูในชวงภาวะเงินเฟอสินคาน้ํามันมีราคาแพงมากเครื่องอุปโภคบริโภค

ตางก็ขยับราคาสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน  คาเงินบาทของไทย ก็ผันผวนไมนิ่ง  ทําให

เงินเดือนของขาราชการครูท่ีไดรับไมเพียงพอตอการใชจายเพ่ิมข้ึน  ครูสวนใหญเกิดภาวะหนี้สิน

ท้ังในระบบและนอกระบบมีการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด  มากข้ึน

มีการแกสัญญาหนี้เพ่ือรับเงินกูเพ่ิมเติม ทําใหครูเกิดความเครียดและความไมสบายใจ ซ่ึงมีผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอน ครูบางคนตองประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึนทําใหมีการเบียดบังเวลาของราชการ

และไมสามารถปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละในดานตางๆ เหมือนเชนอดีต 

  2)  อุปกรณการศึกษา สื่อและเทคโนโลยี พบวา ยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือ

ใหการสนับสนุนแกโรงเรียนในสังกัดไดเทาท่ีควรโรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนและเกิดความเหลื่อมล้ํา

กันมาก 

  3) การใชอาคารสถานท่ี  พบวา โรงเรียนสวนใหญมีอาคารเรียนเกา ชํารุดทรุดโทรม

เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน  โรงเรียนบางแหงขาดแคลนหองเรียนโดยเฉพาะท่ีใชเปนหอง พิเศษ 

ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ และในบางแหงยังมีอาคารเรียนท่ีไมเพียงพอต อ 

ความตองการเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียน 

  4) การนิเทศ  กํากับ  ติดตามผลดานการศึกษา  พบวา มีการขาดแคลนดานจํานวน

ศึกษานิเทศกและไมสามารถออกนิเทศตามสถานศึกษาไดอยางจริงจัง 
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  5) ขวัญและกําลังใจของครูพบวา ยังมีครูจํานวนมากเกิดความสับสนและทอถอย

เกิดทัศนคติท่ีไมดีตอหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องตางๆ เชน

การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกยายประจําป การจัดสรรครุภัณฑ และสิ่งกอสราง  โอกาส

ในการสงเสริมความรูและความกาวหนาในหนาท่ีการงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตางๆ 

มีความเหลื่อมล้ํา เปนตน รวมท้ังการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของผูบริหารระดับ ตางๆ ตอ

การรวมงานยังมีนอย 

  กลาวโดยสรุปวา สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 ยังคงตองปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึง

ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนและองคการ อีกท้ังการมีสวนชวยลดปญหาตางๆ  ในระบบการจัดการศึกษา 

อีกทางหนึ่ง  

 

2.2 หลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
    

 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความใกลชิดกับชุมชนมากท่ีสุด โดยนัยสําคัญอยาง ยิ่ง 

ประการหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา การท่ีละเลยหรือไมเห็นความสําคัญของชมุชน

เปนการมองขามทรัพยากรไปอยางนาเสียคาย และบางทีอาจจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินงาน

ของโรงเรียน ในการอํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา การสรางความสัมพันธ

อันดีกับชุมชน จึงเปน ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของ ผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษา (บุญสม สายหยุด, 2542, หนา 16) 

 งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (สมเดช สีแสง, 2543, หนา 975-976 ) 

ไดใหความหมายไวดังตอไปนี้ 

   1) โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนจึงควรมีสวนรวมในการพัฒนาชุม ชน 

และในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็จะตองยอมรับประชาชนวามีสวนหนึ่งของการเปนเจาของโรงเรียน  

และตองมีหนาท่ีอุปถัมภโรงเรียนในดานตางๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงตองยอมรับความชวยเหลือจากชุมชน

ดวยชุมชนควรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมาย และกําหนดทิศทางของ โรงเรียน

ในรูปแบบตาง  ๆใหขอมูลปอนกลับ (feed back) ใหความรวมมือ ตลอดจนใหการสงเสริมการจัดกิจกรรม 

สนับสนนุแรงงาน งบประมาณ และวิทยากร ซ่ึงทําใหโรงเรียนสามารถปรบัปรุงการเรียนการสอนและ

พัฒนาโรงเรียนไดมากข้ึน 

   2) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 

การนําโรงเรียนออกสูชุมชน และการนําชุมชนเขาสูโรงเรียน 
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   3) เปนงานท่ีโรงเรียนพยายามดึงทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนกับโรงเรียน

ใหคุมคามากท่ีสุด และใหชุมชนไดมีโอกาสใชบริการจากโรงเรียนใหคุมคามากท่ีสุด 2ดวย เชน 2กัน 

โดยไมลืมกิจกรรมหลักของโรงเรียน คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 

   4) โรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนมา เพ่ือใหบริการทางการศึกษา

แกเยาวชนในทองถ่ิน โรงเรียนกับชุมชนยอมมีความสัมพันธเก่ียวของกัน ฉะนั้นการดําเนินงานของ

โรงเรียนจะประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับความรวมมือ ความศรัทธาของประชาชนท่ีมี

ตอโรงเรียน ตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับประชาชน การสรางสิ่งเหลานี้ใหเกิดข้ึนกับ

โรงเรียนในหมูประชาชน ตองอาศัยวิธีการประชาสัมพันธโรงเรียน 

  5) การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ การชวยเหลือ การประสานระหวางโรงเรียน

กับชุมชน โดยมุงสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

  6) การ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีโอกาสเขารวมในการใหขอมูล  และเสนอแนะ 

กิจกรรมของโรงเรียน การใหชุมชนเขามาชวยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน ใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียน

และการประชาสัมพันธโรงเรียน 

 การท่ีจะจัดโรงเรียนใหเปนองคกรหนึ่งทางสังคม จําเปนตองอาศัยความรวมมือของหลายกลุม 

ซ่ึงมีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจและมีวัตถุประสงครวมกัน จากการท่ีโรงเรียนปร ะถมศึกษา 

มีความเก่ียวของใกลชิดกับชุมชนและทองถ่ิน ทําใหกลาวไดวาโรงเรียนนอกจากเปนสถาบัน

ทางดานการศึกษาแลว ยังมีลักษณะเปนสถาบันสังคม ระดับทองถ่ินอีกดวย 

 2.2.1 ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสําคัญยิ่งตอศาสตร การบริหารและผลการดําเนินงา น 

เพราะเปนตัวบงชี้หรือตัดสินในข้ันสุดทายวาการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด

โรงเรียนจะอยูรอดและมีความม่ันคงเจริญกาวหนา ข้ึนอยูกับประสิทธิผลของโรงเรียน ความหมายของ

คําวา ประสิทธิผลของโรงเรียน มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย ดังนี้  

 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หนา 283) กลาวถึง ประสิทธิผลโรงเรียน วา 

หมายถึง ความสําเร็จในงานท่ีสามารถดําเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆ ท่ีตั้งไว 

 มานะชัย  วงษธนสุภรณ  (2546, หนา  36) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียน วา 

โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาหนึ่งท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการผลิตบุคลากรซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชน

เปนพลเมืองท่ีดีมีความรู ความสามารถ โรงเรียนจะสามารถจัด การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ  

เกิดประสิทธิผลไดตรงตามเปาหมายและเปนท่ีเชื่อถือของชุมชนไดนั้นองคประกอบสําคัญก็คือ

ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษานั่นเอง 

 พันธ เทพ ใจคํา ( 2547, หนา  44) กลาวถึงความหมาย ประสิทธิผลโรงเรียนวา หมายถึง  

การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคการจัดการศึกษาโดยผูนําใชความสามารถในการบริหารและ

ประสานงานในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
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ในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังแกปญหาภายใน

โรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ  

 วิ รัตน มโนวัฒนา (2548, หนา 47) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา การท่ีองคการ

หรือโรงเรียนสามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชดําเนินงานขององคการหรือโรงเรียนไดบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีจะตองคํานึงถึงในดานผลผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีเจตคติท่ีดี  มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมภายใต

ความสามารถของโรงเรียนในการแกปญหาตางๆ จนทําใหเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 สมหวัง มังธานี (2548, หนา 47) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา หมายถึ ง

การบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถ ในการผลิต

นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ตลอดจน

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายใน โรงเรียน 

จนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 9-10) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมา ยถึง 

องคประกอบหลายดาน เชน ภาวะผูนําของผูบริหาร ระบบการบริหาร บรรยากาศของโรงเรียนและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนและชุมชนการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง

บุคลากรในโรงเรียนความคาดหวังท่ีโรงเรียนมีตอนักเรียน กระบวนการทํางานในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ

และอ่ืนๆ ซ่ึงแตละองคประกอบจะสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน และเกิดประสิทธิผลตอ

ตั้งเปาหมายเอาไว 

 พูนสุข  สุขประยรู  (2549, หนา  18) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา หมายถึง  

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนท่ีสูงข้ึน  ความสามารถในการปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนตลอดจน

มีความสามารถในการบูรณาการผสมผสานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว  

 ศักดิ์ชัย  แกวอินทร (2549, หนา 21) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา  หมายถึง 

ความสามารถในการจัดการศึกษาไดดี ผูบริหารสามารถจูงใจใหครูมีความตั้งใจในการทํางาน  เสียสละ

ทําใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไวรวมถึงความสามารถในการแกปญหาตางๆ  ภายในโรงเรียน

ใหปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดีจนทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความพึงพอใจ  

 อัญชนิดา  เทียมแพ  (2549, หนา  36-37) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียน วา 

หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึงตนทุนในเรื่องของผลกําไร-ขาดทุน แตจะเนนผลลัพธท่ีออกมา

วาเปนไปตามเปาหมายหรือเกณฑท่ีไดกําหนดไวหรือไม  

 ปรีชา  ทัศนละไม  (2549, หนา 35) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา หมายถึง  

การท่ีโรงเรียนมีความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง
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แกปญหาภายในโรงเรียนซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผล ของ

ท้ังระบบ  

 สอน ไววิญญา (2550 , หนา 42) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการปฏิบั ติงาน 

พัฒนางานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 38) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีสามารถดําเนินงาน

ท้ังดานบริหารและการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

 พิมพรรณ สุริโย (2552, หนา 9) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ ของ

ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีทํางานรวมกัน จนสามารถทําใหนักเรียนใฝรูรักการอาน แสวงหาความรู

ดวยตนเอง ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน ความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและ

มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ

สภาวะแวดลอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

 อริย คํายา (2552, หนา 4) ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การรับรูของสมาชิกในองคการ

เก่ียวกับความสามารถขององคการในบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน และการรักษา

สภาพองคการใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

 ธานิน เลิศพันธ (2552, หนา 7) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับผลสําเร็จของโรงเรียน

ท่ีสามารถดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว โดยการใชประโยชน

จากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ท้ังนี้

เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรู ความสามารถ และประสบ การณ

ในการบริหารเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

 บุญตา ชาญชํานิ (2552, หนา 8) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียน

ท่ีสามารถดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวโดยการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และยอมรับ ท้ังนี้เกิดจาก

ประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ และประสบการณในการบริหาร 

เพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

 อัญญรัตน บํารุงราษฎร (2552, หนา 8) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน

จากการท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวและ

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายใน

โรงเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคการ

สามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายหรือบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือผลงานของ กลุม

ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถ ใช

ความสามารถและประสบการณการบริหารเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตาม

เปาหมายท่ีวางไว 
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 มณฑาทิพย ฤทธิมงคล (2553, หนา 7) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลการดําเนินงาน

จัดการศึกษาในโรงเรียนไดบรรลุเปาหมายบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมแรงรวมใจกันดําเนินงาน

ประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับของชุมชนละหนวยงาน 

 ขวัญใจ เกตุอุดม (2554, หนา 41) ประสิทธิผลของโรงเรียน ไมไดหมายถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพียงอยางเดียวหรือไวดังนี้ ประสิทธิผลของโรงเรียนไมไดหมายถึง ผลสัมฤทธิทางการเรียน

เพียงอยางเดียวหรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางเดียวแตหมายรวมไปถึงโรงเรียน ท่ีมี

ความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

และสิ่งแวดลอมบูรณาการผสมผสานคงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จ 

0 ฟดเลอร (Fiedler, 01967, p. 9) 0กลาว0วา ประสิทธิผล 0คือ การท่ีกลุม0สามารถทํางานท่ี 0ได 0รับ

มอบ0หมายใหบรรลุตาม0วัตถุ0ประสงคได 

 ดรักเกอร (Druck, 1967; อางถึงใน จารุณี มุขพรหม, 2545, หนา 9)  กลาววา ประสิทธิผล

ขององคการวา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายขององคการไดอยางเหมาะสม

ถูกทิศทางและทําใหบรรลุผลได 

 สเตียรส  (Steers, 1977, p. 2) กลาววา ประสิทธิผล คือ การท่ีผูบริหารไดใชความสามารถ

ในการแยกแยะการบริหารและใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 มอรแฟต ( Morphet, 1982, pp. 93-97) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง

การท่ีโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดีโดยท่ีผูนําไดใชความสามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชา 

ใหมาทํางานอยางเสียสละ ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาท่ีประสานงานใหงานดานการจัดการศึกษา  

ใหผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 แคมเมอรรอน ( Cameron, 1984; อางถึงใน  สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, 2546, หนา  216) 

ไดอธิบายความสําคัญของประสิทธิผลวา ประสิทธิผลเปนผลผลิตปลายทาง เพราะทฤษฎีองคการและ

ทฤษฎีบริหารเทาท่ีปรากฏ ตาง ก็สงอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการท้ังสิ้นและการ ท่ีกลาววา  

ประสิทธิผลมีความไมชัดเจนนั้น ก็เพราะยังไมมีทฤษฎีและเกณฑวัดประสิทธิผลกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีชัดเจน 

 ฮอย และเฟอรกูสัน ( Hoy & Furguson, 1985, p. 131; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552, 

หนา 38)  กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจาก 1) ประสิทธิผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกของบุคคล 4) สามารถสรางความพึงพอใจใหกับครู 

อาจารยได 

 ดิสเลอร (Dessler, 1986, pp. 68-69) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 

ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และ

ความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียนเพ่ือรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 เรด 0และคนอ่ืนๆ (Reid 0et al, 1988, p. 5) 0ไดสอบ0ถามความคิดเห็นของ 0ครูท่ีมีประสบการณ

และครู0ใหญท่ีกําลังศึกษา 0ในระดับ 0ปริญญา 0ทางการ 0ศึกษา พบ 0วา ครูบางคนใหความหมายประสิทธิผล 0
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ของโรงเรียน 0วา 0หมายถึง ความ 0สามารถ 0ของนัก 0เรียนท่ี 0จะ 0บรรลุผลสัมถุทธิ  ทางการเรียนใน ขณะท่ี

นัก0วิชาการบางทานเห็นวาประสิทธิผลของ0โรงเรียน หมายถึง ความสามารถใน 0การ 0จัดทรัพยากรใหแก 0

สมาชิก 

 ฮอล 0ล (Hall, 1991, p. 249; cited in Seashore & Yuehman, 1967, p. 93) 0กลาววา 

ประสิทธิผลของ 0โรงเรียน  หมายถึง ความสามารถของ ผูบริหาร ในการแสวง 0หาผลประโ ยชน 0

จาก 0สิ่งแวด 0ลอม 0เพ่ือ 0ไดทรัพยากรท่ีหายากและมีคุณคาซ่ึงจะนําไปใช 0สนับสนุนการดําเนิน 0การของ 0

องคการ 

 ฮอย และมิสเกล ( Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) ไดใหความหมายของประสิทธิผล

ของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จดานตางๆ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางครบถวนสมบูรณ โดยการใชประโยชนจากทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผลใหผูรับบริการเกิดความถึงพอใจ ผูวิจัย จึงนําเกณฑการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 โกลดสไตน ( Goldstein, 1996, pp. 89-91; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552, หนา  38) 

ไดใหความหมาย ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลอันเกิดจากการกําหนดนโยบายและการบรหิาร

โรงเรียนท่ีสงผลตอบุคลากรทุกระดับของโรงเรียนและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 สรุปไดวาประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง  การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค

การจัดการศึกษาโดยผูนําใชความสามารถในการบริหารและประสานงานในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ มีการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัว

เขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 2.2.2 ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  

 การท่ีโรงเรียนจะจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จปจจัยสําคัญก็0คือ0 ประสิทธิผลของโรงเรียน

ท้ังนี้ประสิทธิผล 0ของ 0โรงเรียนเกิดจากความรูความ 0สามารถ 0และประสบการณ 0ของ 0ผูบริหารทําให

บุคลากร 0ในโรงเรียน 0สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 0ให 0เหมาะ 0สมกับ 0สภาวะ 0ปจจุ 0บันท่ีกําลัง

เปลี่ยนแปลงไป 0และผลกระทบ 0ของสิ่งแวดลอมท้ังภาย 0ใน 0และ 0ภายนอก 0ท่ีจะมีตอโรงเรียน ท้ัง

ในปจจุ 0บันและอนา คตเพราะโรงเรียนเปน 0สวนหนึ่งของสังคมยอมเปลี่ยนแปลง อยูเสมอ บาง 0ครั้ง

เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวด0เร็ว 0ดังนั้น 0โรงเรียนจึงจําเปนท่ีจะตองปรับ 0ตัว 0ใหเขากันหรือทัน 0ตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนเรื่อง ท่ีทุกโรงเรียนตองใหความสําคัญเพราะ ประสิทธิผล

จะเปนตัววัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและการแกปญหาของบุค ลากรหรือโรงเรียนนั้นๆ 

กลาวถึงคุณลักษณะของโรงเรียนและคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไวดังนี้ (ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 

2552, หนา 39-40) 
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  1) คนทุกคนในโรงเรียนมีความรูสึกวาตัวเองเปนเจาของโรงเรียนนั้นและมีความหวงแหน 

ปกปองชื่อเสียงการงานของโรงเรียนนั้นอยางจริงใจและรุนแรงมาก 

  2) โรงเรียนมีสมรรถนะสูงคือ โรงเรียนจะตองมีการ ยืดหยุนและปรับตัวเองใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ พรอมท้ังเปดทางใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอีกดวย เพ่ือความ อยูรอดของ

โรงเรียน 

  3) อํานาจในการวินิจฉัยสั่งการของโรงเรียนไมไดข้ึนอยูท่ีเบื้องบนสูงสุดภายในโรงเรยีน

แตจะกระจายไปยังหนวยงานในระดับ ตางๆ โดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตางๆ 

  4) โรงเรียนมีการประเมินความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากเหตุความเปนไปไดมากกวา

ท่ีจะพิจารณาวามันมาจากไหนหรือเอาของใครมา 

  5) บุคคลภายในโรงเรียนใหความสนบัสนนุโรงเรยีนและใหความสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

อยางเต็มท่ี 

  6) โรงเรียนมีโครงสรางของโรงเรียนท่ียืดหยุน 

  7) บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนใหความสนใจและพุงความสนใจไปท่ีผลสําเร็จ ของ

โรงเรียนมากกวาระเบียบประเพณีตางๆ 

  8) โรงเรียนมีการสื่อสารขอความท่ีเปดเผยท่ัวตลอดท้ังโรงเรียนจากลางข้ึนบ น 

จากบนลงลาง และทางขวาง 

  9) ทุกคนภายในโรงเรียนเขาใจคานิยมและวัตถุประสงคขององคการโดยแจมแจง  

  10) การประชุมของโรงเรียนเนนการแกปญหาของโรงเรียนเปนประการแรก ไมใช

เปนการประชุมเพ่ือแพชนะ 

  11) โรงเรียนเนนในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมีโครงการในการ พัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ 

  12) งานของแตละบุคคลภายในโรงเรียนมีสาระกวางขวางและนาสนใจ 

  13) บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีมาตรฐานในการทํางานสูง มีประสบการณหรือ

มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีตนเองไดรับผิดชอบเปนอยางดี 

  ไพศาล ชาญสูงเนิน (2542, หนา 126-128) กลาววา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะมีคุณสมบัติ  

ดังนี้ 

  1) ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะพยายามสนองตอบ

ความตองการของนักเรียน มีการสรางเครือขายเพ่ือชวยเหลือนักเรียน ยอมรับในความแตกตางของ

นักเรียน โรงเรียนถือวาสวัสดิการของนักเรียนมีความสําคัญเปนอันดับแรก โรงเรียนจะใชอาสาสมัคร

ชุมชน 

  2)  มีโปรแกรมวิชาการใหเลือกมากมาย โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะพัฒนา นักเรียน

และจัดโปรแกรมทางวิชาการอันหลากหลาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนเปาหมายท่ีสําคัญ ของโรงเรียน 
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โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองสรางใหนักเรียนเกิดปญญา มีทางเลือกมากมาย มีโปรแกรมเสริมหลักสูตร

ท่ีจริงจัง มีเนื้อหาท่ีลุมลึก มีการติดตาม ( monitor) ความกาวหนาของนักเรียนอยางเหมาะสม และ

มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน 

  3)  มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล

จะมีโครงสรางท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีโดดเดน มีการสรางโปรแกรมวิชา ท่ีประกันความสําเร็จ

และแกปญหาทางวิชาการ ครูและผูบริหารเชื่อวานักเรียนทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูไดครูและผูบริหาร

เชื่อในความสามารถของตนเองวามีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน ครูจะบอกใหทราบถึงความคาดหวัง

ท่ีมีตอนักเรียน ปรับปรุงการสอนใหสนองตอบกับความตองการของนักเรียนใชยุทธวิธีในการสอน

หลายอยาง โดยท่ัวไปโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไดกําหนดมาตรฐาน ไวสูง มีการติดตามการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ ยอมรับและใหรางวัลกับความพยายามของนักเรียน

ท่ีประสบความสําเร็จ 

  4) มีบรรยากาศในเชิงบวก โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะมีลักษณะของโรงเรียนท่ีชัดเจน 

(organizational personality) ดวยการระบุพันธกิจ เปาหมาย คานิยม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มีความสํานึกของความเปนระบบ มีทิศทางท่ีไดรับการสนับสนุนจากครูอยางสมํ่าเสมอมีบรรยากาศ

ท่ีกอใหเกิดการยกยองและใหรางวัลนักเรียน มีสภาพแวดลอมท่ียึดการทํางานเปนศูนย (work centered) 

มองโลกในแงดีและมีความคาดหวังในการเรียนรูของนักเรียน ครูและหัวหนาสถานศึกษา

มีความสัมพันธอันดีท้ังนี้เพ่ือทําลายอุปสรรคท่ีจะนําไปสูความเสมอภาค การสรางสภาพแวดลอม

การเรียนรูท่ีเปดกวาง เปนมิตร และทาทาย กระตุนใหมีวิธีการสรางวินัยในเชิงบวกตัวแบบและ

พฤติกรรมของผูบริหารมีความสําคัญ 

  5) สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูรวมงาน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตอง พยายาม 

สรางสภาพแวดลอมทางวิชาชีพท่ีอํานวยความสะดวกใหการทํางานประสบ ความสําเร็จ ครูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน มีการควบคุมอยางมีเหตุผล มีอิสระ ( autonomy) 

ในการทํางาน ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน มีศักดิ์ศรีการสอน 

การวางแผนหลักสูตร และการปฏิบัติการสอนมีลักษณะการทํางานฉันเพ่ือน 

  6) มี การพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิผลจะตอง นําระบบ

การประเมินครูมาใชเพ่ือใหครูไดปรับปรุงทักษะใหดีข้ึน มีการฝกอบรมเพ่ือสนองตอบกับความตองการ

ของครูแตละคนเนนการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน ใชการฝกอบรมเพ่ือสรางบรรยากาศของความรวมมือ 

ครูและผูบริหารจะตองจัดการฝกอบรมในระหวางประจําการ เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนาใหกวางขวาง

และตอเนื่อง 

  7) ใชความเปนผูนํารวมกัน ความเปนผูนําในเชิงสรางสรรคไมไดข้ึนอยูกับหัวหนาของ 

สถานศึกษาเปนสวนใหญผูบริหารโรงเรียนเขาใจและใชทาทีของความเปนผูนําไดอยาง เหมาะสม คือ 

แกปญหาโดยอาศัยความรวมมือ การตัดสินใจโดยกลุม มีการมอบอํานาจสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ใชตําแหนงทางบริหารเพ่ือประโยชนท้ังครูและนักเรียนใชความเปนผูนํารวมกัน เพ่ือการกําหนดและ
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รักษาทิศทางของโรงเรียน สนับสนุนใหความสะดวกในการทํางานของครูและใหครูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ 

  8) สนับสนุนการแกปญหาอยางสรางสรรคคณะครูภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล

ไมประสงคท่ีจะยอมแพอยางงายๆ แตจะเปลี่ยนปญหาใหเปนสิ่งทาทายหาวิธีการแกปญหา คณะครู

จะทํางานดวยความรับผิดชอบ สรางสรรคสมํ่าเสมอ และอยางมืออาชีพทรัพยากรตางๆ เชน เว ลา 

สิ่งอํานวยความสะดวก ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ ถูกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู 

  9) เก่ียวของกับพอแมของนักเรียนและชุมชน โรงเรียนกับพอแมของนักเรียน

เปนหุนสวนท่ีสําคัญ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะใชวิธีการตางๆ ท่ีจะสื่อสารและทํางานรวมกับ พอแม

ของนักเรียนและชุมชน พอแมของนักเรยีนและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีสวนรวม 

ในกระบวนการตัดสินใจ พอแมของนักเรียนจะตองมีสวนเก่ียวของกับการเรียนรูของนักเรียนทุกเรื่อง 

โรงเรียนกับชุมชนจะตองสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  

 คอลดเวลล และสปงคส (Caldwell & Spinks, 1990, p. 156; อางถึงใน ทวีศักดิ์  ขันติยะ, 

2552, หนา 42) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 6 ดาน จํานวน 43 รายการ

ซ่ึงเปนแบบอุดมคติ ( ideal type) โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะมีไมครบทุกรายการแตก็มีประโยชน

ท่ีจะใชวัดความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไดซ่ึงมีรายการดังนี้ 

 ดานหลักสูตร  

  1) โรงเรียนมีจุดหมายโรงเรียนท่ีชัดเจน  

  2) โรงเรียนมีแผนงานท่ีไดรับการวางแผน ไวอยางสมควร เปนระบบสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนไดโรงเรียนมีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะท่ีตองการ 

  3) ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสงู  

 ดานการตัดสินใจ  

  1) บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของนักเรียนในระดับสูง  

  2) คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง  

  3) ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง  

 ดานทรัพยากร  

  1) โรงเรียนมีทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล  

  2) โรงเรียนมีครูท่ีมีความสามารถและมีแรงจูงใจ  

 ดานภาวะผูนํา มีผูบริหารท่ีสามารถ  

  1) แบงสรรหนาท่ีและทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  

  2) จัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา  

  3) ตอบสนอง และสนบัสนุนความตองการของครู  

  4) ใสใจตอการพัฒนาในวิชาชีพของครู  
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  5) กระตุนคณะครูใหเก่ียวของกับแผนงานพัฒนาในวิชาชีพ และใชครูท่ีมีทักษะ  

  6) มีความตระหนักในสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในโรงเรียนในระดับสูง  

  7) สรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ครูนักเรียน  

   8) มีรูปแบบการบริหารท่ียืดหยุน  

  9) จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูในระดับสูง  

  10) มีการตรวจสอบแผนงานอยางตอเนื่องและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย  

 ดานบรรยากาศ  

  1) โรงเรียนกําหนดคานิยมท่ีสําคัญ  

  2) ผูบริหาร ครูนักเรียน แสดงความผูกพัน และจงรักภักดีตอจุดหมายคานิยม ของ

โรงเรียน 

  3) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีรื่นรมยตื่นเตน และทาทายตอครูนักเรียน  

  4) มีบรรยากาศการยอมรับ และเชื่อถือซ่ึงกันและกันของครูกับนักเรียน  

  5) มีบรรยากาศไววางใจ และการสื่อสารแบบเปดในโรงเรียน  

  6) มีความคาดหวังในโรงเรียนวานักเรียนทุกคนจะทําดี  

  7) มีพันธะท่ีเข็มแข็งท่ีจะใหมีการเรียนรูเกิดข้ึนในโรงเรียน  

  8) ผูบริหาร ครู  และนักเรียนมีการคาดหวังในความสําเร็จระดับสูง 

  9) นักเรียนมีขวัญกําลังใจระดับสูง  

  10) นักเรียนมีการยอมรับนับถือผูอ่ืน และความเปนเจาของคนอ่ืน  

  11) จัดใหนักเรียนมีการรับผิดชอบตอโรงเรียน  

  12) มีความเปนระเบียบวินัยในโรงเรียน  

  13) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ํา  

  14) อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ํา  

  15) อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา  

  16) ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง  

  17) ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและน้ําใจความเปนกลุมในระดับสูง  

  18) อัตราการขาดงานของครูต่ํา  

  19) การยายของครูมีเพียงเล็กนอย  

 ดานผลลัพธ  

  1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา  

  2) คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง  

  3) ความสําเร็จในการศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง  

 คอลดเวลล  และสปงคส (Caldwell & Spinks; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552, หนา 44) 

ไดสรุปวาลักษณะของโรงเรียนมีประสิทธิผลนั้น ประกอบดวยเรื่อง 4 เรื่องใหญคือ 
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  1) เนนเรื่องการเรียนการสอน โดยผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําทางการศึกษา  

  2) ความสามารถไดรับการตรวจสอบไดท้ังจากทองถ่ิน จากรัฐหรือจากสวนกลางท้ังนี้

เนื่องจากโรงเรียนจะตองบริหารภายใตกรอบของทองถ่ิน ของรัฐ หรือของสวนกลาง ซ่ึงอาจอยูในรูปของ

กฎระเบียบ นโยบาย หรือการจัดลําดับความสําคัญ 

  3) การมีสวนรวมอยางเหมาะสมจากครูผูปกครอง และนักเรียน  

  4) การมีแผนงานท่ีพัฒนาในวิชาชีพเนื่องจากการบริหารแบบกระจายอํานาจตองการ

ใหบุคลากรมีความรูทักษะและทัศนคติใน การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะใน การกําหนดจุดมุงหมายของ

โรงเรียน การกําหนดนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญ การจัดสรรทรัพยากรกระบวนการเรียนการสอน 

และการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 รูทเตอร ( Rutter, 1998, p. 15; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552 , หนา 44) กลาว วา

ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล มีอยู 11 ประการ คือ 

  1) โรงเรียนมีอาจารยใหญท่ีเขมแข็ง 

  2) ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศในทางบวก 

  3) โรงเรียนมีนโยบาย และ กระบวนการเก่ียวกับวินัยท่ีทุกฝายเห็นพอง ตองกัน และ

ใชการได 

  4) ครูทุกคนภายในโรงเรียนมีความคาดหวังในตัวนักเรียน 

  5) ผูปกครองไดมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการทางการศึกษาของโรงเรียน  

  6) โรงเรียนมีวิธีการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

  7) โรงเรียนมีวิธีการประเมินผลงานของครูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  8) โรงเรียนมีวิธีการพัฒนา และประเมินผลความเจริญงอกงามของนักเรียน

อยางเปนลําดับ 

  9) โรงเรียนมีปรัชญาการศึกษาท่ีเปนจริง 

  10) โรงเรียนมีโปรแกรมกิจกรรมของนักเรียนท่ีดีและเพียงพอ 

  11) โรงเรียนมีการจัดบริการดานตางๆ สําหรับนักเรียน 

 โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นมิไดเกิดข้ึนอยางมีโชคชวยหรือมิไดเกิดข้ึนในลักษณะท่ีจะทําอยางไร

ก็ไดหรือมิไดเกิดข้ึนอยางไมตองทุมเทความพยายามเทาใดนัก หรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมตองใชกรอบแนวคิด 

เชิงทฤษฎีมาประยุกตใชหรือเปนแนวทางหรือมิไดเกิดข้ึนโดยลําพังความสามารถของผูบริหาร หรือ

ครูคนหนึ่งคนใด หรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนหัวใจท่ีสําคัญ หรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมใสใจ

ตอเปาหมาย และการบรรลุผลตอเปาหมาย หรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึงการมีกิจกรรมรวมกันของ

คณะครูนักเรียนและชุมชนหรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมมีการวางแผนเพ่ือการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิผล 

หรือมิไดเกิดข้ึนโดยมิไดเกิดข้ึนโดยไมเนนความมีจิตสํานึกชุมชน หรือมิไดเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึง

ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน แตโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นจะตองอาศัยหลักการ

แนวคิดทฤษฎีเปนแนวทาง ตองอาศัยความทุมเทพยายามในทุกดานจากบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองอาศัย
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ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตองอาศัยเปาหมายท่ีชัดเจน และทาทาย ตองอาศัยทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

และมีคุณภาพตองอาศัยความมีวิสัยทัศนเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร และการสอน ตองอาศัยภาวะ

ความเปนผูนําท้ังของผูบริหาร และคณะครูตองอาศัยบรรยากาศแหงการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  

(วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 38) 

  2.2.3 ทฤษฏีในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  

  การนิยามประสิทธิผลเพียงมิติเดียวยังไมเพียงพอ วา โรงเรียนหรือองคการมีประสิทธิผลหรือ  

ไมมีประสิทธิผล ยังข้ึนอยูกับเกณฑท่ีถูกใชประเมินดวย การจะบอกไดวาในเขตพ้ืนท่ีท่ีโรงเรียน หนึ่ง

จะมีประสิทธิผลมากกวาโรงเรียนอ่ืนๆ หรือ การจะใชเกณฑในการวัด ประสิทธิผล เพ่ือการ วางแผน 

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน จําเปนตองมีรูปแบบทฤษฎี เปนแนวในการประเมิน ซ่ึงฮอย และมิสเกล  

(Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) เสนอไวเพ่ือเปน พ้ืนฐาน ในการทํางานใหโรงเรียนมีประสทิธิผล 

ดังนี้ 

  1) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามรูปแบบการบรรลุเปาหมาย ( goal model of 

organizational effectiveness) ไดนิยามเปาหมายขององคการไวกว างวา “เปาหมายขององคการ

เปนภารกิจท่ีองคการพยายามทําใหบรรลุผล” องคการหนึ่งจะมีประสิทธิผลถาผลผลิตสุดทายบรรลุผล

หรือบรรลุเปาหมายของโรงเรียนมากกวาประสิทธิผลองคการในรูปแบบของการบรรลุเปาหมาย

จะมีความแตกตางกันของเปาหมายในเชิงปฏิบัติการและเปาหมายในเชิงหลักการเปาหมาย

ในเชิงหลักการเปนคําแถลงการณของคณะกรรมการการสถานศึกษาซ่ึงเปนไปตามพันธกิจของโรงเรียน

และจะปรากฏอยูในคูมือของนักเรียนบางครั้งอาจเปนนามธรรมและเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค

เชนนักเรียนทุกคนจะตองเขาถึงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี  นอกจากนี้เปาหมายในเชิงหลักการ

มักจะสอดคลองกับแนวคิดท่ีเปนท่ียอมรับของสาธารณชนท่ีใหการสนับสนุนโรงเรียนมากกวาท่ีจะเปน

การชี้นําใหนักการศึกษานําไปปฏิบัติในขณะท่ีเปาหมายเชิงปฏิบัติการจะสะทอนถึงภาระหนาท่ีหรือ

กิจกรรมท่ีไดปฏิบัติจริงในโรงเรียน ดังนั้น เปาหมายในเชิงหลักการอาจจะอยูในเปาหมายเชิงปฏบิัติการ 

หรือไมเปนก็ได 

  2) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามรูปแบบระบบ ทรัพยากร (system resource model 

of organizational effectiveness) การใหคํานิยามประสิทธิผลของโรงเรียนตามรูปแบบระบบทรพัยากร 

หมายถึงความสามารถของโรงเรียนท่ีจะพิทักษผลประโยชนของโรงเรียนตามสภาวะแวดลอมท่ีเปนอยู

และการลงทุนเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคาและทรัพยากรท่ีขาดแคลนซ่ึงเปนเปาหมาย สุดทาย

ของเกณฑประสิทธิผล และรูปแบบนี้มุงใหความสนใจตอความสามารถของโรงเรียนเพ่ือให ไดมาซ่ึง

ผลประโยชน  นอกจากนี้การนิยามประสิทธิผลยังเนนถึงความสําคัญของกระบวนการท่ี ตอเนื่องของ

การแลกเปลี่ยน การแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลนและมีคา ตามรูปแบบระบบทรัพยากร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากจะทําใหเกิดความเจริญเติบโตโดยการทําผลประโยชนใหกับผูปกครอง

และนักเรียนหรือผูออกกฎหมาย ดังนั้น เกณฑการวัดประสิทธิผลจะกลายเปนความสามารถ

ท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยากรของโรงเรียน 
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  3) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการบูรณาการรูปแบบการบรรลุเปาหมายและรูปแบบ

ระบบทรัพยากร ( an integreted goal & system resource model effectiveness) มีขอตกลง

เบื้องตนท่ีสําคัญรวมกันอยางหนึ่งของท้ังรูปแบบการบรรลุเปาหมายและรูปแบบ ระบบทรัพยากร คือ 

ความเปนไปไดและเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาท่ีจะนําไปสูเกณฑการประเมิน 1 ชุด และนั่นก็เปนประสิทธิผล

ของโรงเรียน ในรปูแบบการบรรลุเปาหมาย ประสิทธิผลองคการดูจากการบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมาย มีการจัดกระทํากับสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ นักเรียน  บุคลากร เทคโนโลยี และ

วัตถุอ่ืนๆ เชนเงินเพ่ือใชแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอ่ืนๆ สวนรูปแบบระบบทรัพยากรเปนระบบ เปด 

ใหความสําคัญเก่ียวกับความกลมกลืน (harmony) ขององคประกอบตางๆ ในโรงเรียน ความสามารถ

ในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมในการบริหาร การตั ดสินใจ 

การสื่อสารการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ และการนําบุคลากรในโรงเรียน 

  2.2.4 องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

 ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนเรื่องยากจะใหนิยามไดอยางชัดเจนวาประกอบดวย

อะไรบาง เปนเรื่องท่ีตองมีการอภิปรายหรือถกเถียงกันไดไมรูจบ หากจะมองในทัศนะของผูปกครอง 

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีอาจหมายถึง เด็กมีความสุขหรือไมเด็กไดคะแนนดีหรือไมโรงเรียนสะอาดดี

หรือไม ครูเอาใจใสเด็กดีหรือไม  ท่ีโรงเรียนมีคนท่ีตนเองชอบและเชื่อถือหรือไม  หรือควรจะรวมมือดี

หรือไม  เปนตน ในทัศนะของครูก็อาจมองวาเด็กทุกคนไดเรียนรูหรือไมคณะครูเอาใจใสเด็กและ

มีความผูกพันกับภารกิจหนาท่ีดีหรือไมผูบริหารใหการสนับสนุนดีหรือไมและตนควรทํา งาน

อยูโรงเรียนนี้อีกตอไปหรือไมเปนตน หรือในทัศนะของผูบริหารอาจมองวาโรงเรียนเปนท่ีนิยมกันหรือไม

โรงเรียนเปนอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน เด็กมาโรงเรียนนี้กันหรือไมเรามีคณะครูท่ีดีหรือไม

ผูปกครองมีการบนหรือตําหนิหรือไมเปนตน แตอยางไรก็ตามก็มีผูพยายามจัดองคประกอบท่ีแสดงถึง

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลายทานดวยกัน ดังนี้ 

 ฮอล ตัน (Halton, 1994; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552, หนา 47) ไดเสนอองคประกอบ

ท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผล ของโรงเรียนออกเปน 3 กลุมใหญโดยแตละกลุมมีองคประกอบ ยอย

ออกไปอีกดังนี้ 

  1) องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรูประกอบดวยการมีสวนเก่ียวของ และ

ความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรม

ในทางบวกของนักเรียน การไดรับการสนบัสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

  2) องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกันของบุคลากร ประกอบดวย การมีจุดหมาย

ท่ีชัดเจนการมีคานิยม และมีความเชื่อรวม และการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 

  3) องคประกอบดานการ เรียนรู ประกอบดวย เนนการสอนและหลักสูตร การพัฒน า

บุคลากรคาดหวังในความสําเร็จสูง และติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 วูดส และออลิค (Woods & Orlik, 1994, p. 45; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันตยิะ, 2552, หนา 48) 

ไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันท่ีมี
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พลวัต ดังนั้น เกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในวันนี้กับวันพรุงนี้อาจไมเหมือนกัน 

อยางไรก็ตามมีคําถามท่ีสามารถนําไปใชประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางกวางๆ ดังนีคื้อ

โรงเรียน มีคุณภาพในทุกดานหรือไมโรงเรียนมีคุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรือนักเรียน ทุกกลุมหรือไม

โรงเรียนมีคุณภาพดีกวาท่ีอ่ืนหรือไมในเรื่องการเรียนการสอน โรงเรียนมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ 

และมีความมีประสิทธิผลของโรงเรียนกันอยางไร 

 เอดมอนดส ( Edmonds, 1997, p. 38) ไดใหความสําคัญขององคประกอบท่ีจะทําให เกิด

ประสิทธิผลในโรงเรียนไวดังนี้ 

  1) ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนําสูงโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน  

  2) เนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน  

  3) ตั้งความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง  

  4) มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบ และสมํ่าเสมอ  

  5) มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย  

 เชียรเรนส และบอสเกอร ( Scheerens & Bosker, 1996, p. 45) ใหความสําคัญกับ เรื่อง

การมุงเนนความสําเร็จ ความมีภาวะผูนําทางการศึกษา ความเปนอันหนึ่งอันกันของบุคลากร หลักสูตร

ท่ีมีคุณภาพและเปดโอกาสในการเรียนรู บรรยากาศโรงเรียน และบรรยากาศหองเรียน การมีสวนรวม

ของผูปกครอง และการประเมินผลท่ีดี เวลาเพ่ือการเรียนรูเหมาะสม การเตรียมการสอน สงเสริม

การเรียนรูแบบอิสระรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนใหม และขอมูลยอนกลับและการกระตุนจงูใจ 

 เปอรก้ี และสมิธ ( Parkey & Smith, 1998 , p. 87) ใหความสําคัญกับเรื่องตอไปนี้  คือ 

ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางดานการเรียนการสอน มีหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมาย และไดรับ

การวางแผนไวอยางดี มีเปาหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจน และมีความหวังสูง มีการทํางานตรงตามเวลา 

สํานึกถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มีสํานึก

ความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน มีพัฒนาบุคลากร สงเสริมสวัสดิการ และความม่ันคงกับ บุคลากร 

มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวมและมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจผูปกครองเขามามีสวนรวม

การไดรับการสนับสนุนโดยตรง 

  รันเนอร (Runner; อางถึงใน อัญญรัตน บํารุงราษฎร, 2552, หนา 36) กลาววาองคประกอบ

ประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีดังนี้คือ มีการกําหนดคานิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 

มีการบริหารหองเรียนท่ีดีการสอนของครูและกําหนดความคาดหวังท่ีสูง มีครูท่ีเปนแบบอยาง ท่ีดี 

มีขอมูลยอนกลับทางบวกตอนักเรียน มีสภาพแวดลอมท่ีดีของนักเรียนและครู มีการมอบหมาย

ความรับผิดชอบใหกับนักเรียน มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน และมีกิจกรรมรวมกันระหวางครู

กับนักเรียน 

 ไพศาล ชาญสูงเนิน (2542, หนา 128-129) กลาววา องคประกอบท่ีทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล 

ไดแก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

33 

  1) สภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบ ความสามารถในการเรียนของ ผูเรียนไดรับอิทธิพล 

อยางมากจากสภาพแวดลอมของโรงเรียน การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดงายถามีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบ 

เชน ครูดูแลนักเรียนเขาชั้นเรียนตามตารางสอนท่ีกําหนดไวสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีความสะอาด 

และไดรับการซอมแซมอยางดีเปนตน 

  2) เปาหมายท่ีชัดเจนและมีความคาดหวังสูง ความคาดหวังแสดงใหเห็นถึงมา ตรฐาน 

การปฏิบัติงานของโรงเรียน เปาหมายเปนลักษณะท่ีประสงคจะใหเกิดข้ึนในโรงเรียน ในตัวผู เรียน 

โรงเรียนท่ีมีความคาดหวังต่ําแสดงวา มีมาตรฐานต่ําโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสูงแสดงวา มีความคาดหวังสูง 

ฉะนั้นโรงเรียนท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีความคาดหวังสูง จึงเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

   3) หัวหนา สถานศึกษาท่ีเขมแข็งและมีสํานึก ของชุมชน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล

จะตองมีหัวหนาสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง อุทิศเวลาใหการประสานงานและการจัดการเก่ียวกับการ สอน 

มีความใกลชิดกับการเรียนการสอน ผูนําท่ีมีประสิทธิผลจะมีสวนรวมกับครูและชุมชนในการกําหนด 

พันธกิจ ยอมรับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมวามีประสิทธิผลมากกวาแบบอัตตานิยม 

 มานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 36) กลาววา องคประกอบท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน ไดแก  องคประกอบดานโรงเรียน เชน ขนาด โครงสราง อัตราสวนนักเรียนตอครู

องคประกอบดานบุคคล ไดแก  ผูบริหาร ครปูระสบการณในการบริหารการศึกษา องคประกอบ

ดานสภาพแวดลอม เชน ความสัมพันธของบุคลากร บรรยากาศภายในโรงเรียน การรวมมือรวมใจกัน

ทํางาน การสนับสนุนชวยเหลือครู  องคประกอบดานพฤติกรรมการบริหาร เชน พฤติกรรมผูนํา

ทางวิชาการ ภาวะผูนํา การบริหารความขัดแยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

  สเตียร (Steers, 1977, p. 8) มีความเห็นวาองคประกอบท่ีมีความสัมพันธ กับประสิทธิผล 

ไดแก 1) องคประกอบดานลักษณะโรงเรียน 2) องคประกอบดานสภาพแวดลอม 3) องคประกอบ

ดานบุคลากร และ 4) องคประกอบดานนโยบายบริหารและการปฏิบัติงาน 

  วิรัตน มะโนวัฒนา (2548, หนา 52) จากแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบท่ีเก่ียวของไดสรุปวา

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก  องคประกอบ ดานโรงเรียน เชน ท่ีตั้งของ 

โรงเรียนขนาดของโรงเรียน โครงสรางของโรงเรียน และอัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน องคประกอบ

ดานผูบริหาร ไดแก ความสามารถในการบรหิารงาน ประสบการณในการเปนผูบริหาร ระดับการศึกษา

ภาวะผูนํา ภาวะผูนําฉันทเพ่ือนรวมงาน การมุงเนนทางวิชาการ และความสามารถ ในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน องคประกอบดานครู  ไดแก ความผูกพันของบุคลากรภายในโรงเรียน  การปฏิบัติงาน

ตามบทบาท และการจูงใจ องคประกอบดานสภาพแวดลอม ไดแก  บรรยากาศภายใน โรงเรียนท่ีมี

การรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน และสิ่งสนับสนุนตางๆ ท่ีโรงเรียนไดรับ โดยองคประกอบท่ีเก่ียวของ

กับประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีกลาวมาไมวาจะเปนองคประกอบดานโรงเรียน องคประกอบดานผูบริหาร 

องคประกอบดานครู  และองคประกอบดานสภาพแวดลอมเหลานี้นับไดวาเปนสวนประกอบสําคัญ

ท่ีจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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  เซอร จิโอวานนิ ( Sergiovanni, 2001 , pp. 23-24) เสนอวา องคประกอบโรงเรียนท่ี มี

ประสิทธิผลควรท่ีจะมีลักษณะ ดังนี้คือ เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีแผนงานทางวิชาการ ท่ีดี 

จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวก มีการสงเสริม

การมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และชุมชนเขามามีสวนรวม 

 คาลด เวลล และสปงค (Caldwell & Spink, 1990, p. 56) สรุปวา องคประกอบโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลจะประกอบดวย 4 เรื่องใหญๆ คือ เนนเรื่องการเรียนการสอน ความสามารถของ ครูและ

นักเรียนสามารถตรวจสอบไดการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกฝายอยางเหมาะสม และการมีแผนงาน

เพ่ือนําไปสูการพัฒนา เปนตน 

 จากการศึกษาองคประกอบและคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สรุปไดวาองคประกอบ 

ท่ีทําใหโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ไดมีการ เปลี่ยนกระบวนทัศนทางการ บริหารจากการมุงถึง

แตการบรรลุเปาหมายเปนการมุงประสิทธิผลขององคประกอบปอนออกเปนหลัก มุงความมีประสิทธผิล

ท้ังระบบ ท้ังองคประกอบปอนเขา กระบวนการ และองคประกอบปอนออก ตามกรอบแนวคิด ของ

ทฤษฎีระบบ ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลควรมีคุณลักษณะสําคัญ คือ การจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

ความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน เนนความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริ หาร 

เนนการตรวจสอบไดท้ังจากภายในและภายนอก ทองถ่ินหรือสวนกลาง และการมีสวนรวมของบุคคล

ท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

 2.2.5 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการผลิตเยาวชนใหเปนพลเมือง ดี 

มีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลไดตรงตามเปาหมายจนเปนท่ีเชื่อถือ เชนเดียวกัน ขวัญใจ เกตุอุดม (2554, หนา 49) 

กลาววาการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การดําเนินการอยางมีระบบมีหลักการ โดย วิธีการ

ท่ีเชื่อถือได เปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนท้ังระบบในภาพรวม เพ่ือใหทราบ วา 

การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไม วิธีการประเมินประสิทธิผล ของ

โรงเรียนนั้นมีนักวิชาการไดใหทฤษฎีไวตางๆ ดังนี้ 

 พรพิมล แมนญาติ  (2545, หนา 51) กลาววาการประเมินประสิทธิผลของโร งเรียน 

มี 3 ประการดังนี้ 

   1) การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย  (goal model oforganizational 

effectiveness) เปนการพิจารณาวาโรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับวา

บรรลุเปาหมายของโรงเรียนหรือไมหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการใชเปาหมายของโรงเรียนเปนเกณฑ

ซ่ึงเปนการใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน เชน วัดจากความสามารถ

ในการผลิตจากผลกําไร 
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  2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร (the system–resource model 

of organizational effectiveness) เปนการ ประเมินโดยพิจารณาความสามารถ ของโรงเรียน

ในการ แสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําใหบรรลุถึง

เปาหมายของโรงเรียน รวมท้ังเปความสามารถของโรงเรียนท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีจํากัดและมีคุณคา

จากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของโรงเรียน ซ่ึงจะเปนการเน นท่ี

องคประกอบตัวปอน (input) มากกวาผลผลิต (output)  

  3) การประเมินประสิทธผิลโดยใชหลายเกณฑ (the multiple criteria of effectiveness) 

เปนการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชเกณฑหลายอยางในการประเมินผลซ่ึงพิจารณาจาก 

ตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จของโรงเรียนและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ 

มีความสัมพันธกัน โดยไดมีผูใหแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชหลายเกณฑไวดังนี้ 

 สเตียร ( Steers, 1977, p. 8) ไดเสนอแนวคิดท่ีใชในการวัดประสิทธิผลของโรงเ รียน 

โดยพิจารณาสิ่งท่ีสัมพันธกัน 3 ประการ คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายสูงสุด  2) แนวคิด 

เก่ียวกับระบบ และ 3) เนนความสําคัญเรื่องพฤติกรรมของคน โดยไดเสนอสิ่งสําคัญท่ีเปนตัวกําหนด

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก 

  1) ลักษณะของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย โครงสรางและเทคโนโลยี 

  2) ลักษณะของสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 

  3) ลักษณะบุคลากรในโรงเรียน 

  4) นโยบายการบริหารและการดําเนินการ 

 เซเลอร ( Seiler, 1967, pp. 29-30; อางถึงใน ทวีศักดิ์ ขันติยะ, 2552, หนา 45) ไดกลาววา

ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนผลมาจากตัวแปร 19 ตัวแปร ไดแก 1) ประสิทธิผลโดยท่ัวไป 2) คุณภาพ  

3) ผลผลิต 4) ความพรอม 5) ประสิทธิภาพ 6) ผลกําไรหรือผลตอบแทน 7) การเติบโต 8) การใช

ประโยชนจากสภาพแวดลอม 9) ความม่ันคง 10) การเปลี่ยนแปลงหรือการธํารงรักษา 11) การขาดงาน 

12) อุบัติเหตุ  13) ขวัญ 14) การจูงใจ 15) ความพึงพอใจ 16) การยอมรับเปาหมายของโรงเรียน

เปนของตน 17) ความขัดแยง -ความสามัคคี  18) ความยืดหยุน -การปรับตัว และ 19) การประเมิน

โดยสภาพแวดลอมภายนอก 

  สเตียร ( Steers, 1977, p. 39) ไดใหแนวคิดวา ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน

นาจะเปนการประเมิน โดยใชหลายเกณฑเนื่องจากการประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย และ

การประเมินผลในแงของระบบทรัพยากร เปนการวัดประสิทธิผลจากเครื่องมือเพียงอยางเดียว เรยีกวา

“การวัดประสิทธิผลเชิงเดียว ” ซ่ึงแนวคิดในการใชเครื่องมือวัดประสิทธิผลเชิงเดียว ยังไมครอบคลุม

และเหมาะสม เชน การวัดประสิทธิผลของโรงเรียน โดยวัดจากกําไรเพียงอยางเ ดียว ท้ังนี้เพราะไมมี

โรงเรียนใดสามารถอยูรอดในระยะยาวได หากมุงสนองเปาหมายเพ่ือผลกําไรประการเดียว โดยไมสนใจ

ตอความตองการและเปาหมายของคนในโรงเรียนและของสวนตัวไดดังนั้นการประเมินประสิทธิผล
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ของโรงเรียนจึงจําเปนตองครอบคลุมตัวแปรหรือเกณฑหลายๆ เกณฑเพ่ือใหการประเมินประสิทธิผล

ของโรงเรียนไดประโยชนในอันท่ีจะปรบัปรุงโรงเรียนอยางแทจริง 

 แคพโล  (Caplow, 1964, p. 89) เสนอวาประสิทธิผลขององคการ ควรวัดจากตัวแปร  4 ตัว 

คือ  

   1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 

   2) ความผสมผสาน  หมายถึง ความสามารถขององคการ ในการหลีกเลี่ยงการขัดแยง

ระหวางสมาชิกในองคการ 

    3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 

   4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 

 กิบสัน  และคนอ่ืนๆ (Gibson & et al, 1979, p. 27; อางถึงใน สุวัฒน วิวัฒนานนท, 2548, 

หนา 21) ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  

ดังนี้ 

   1) ความสามารถในการผลิต 

   2) ประสิทธิภาพ 

   3) ความพึงพอใจ 

   4) ความสามารถในการปรับตัว 

   5) การพัฒนาและการอยูรอด  

 พาร สัน (Parson, 1960, p. 99; อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, 2546, หนา 33) ไดเสนอความคิด

ในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก 

   1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) 

   2) การบรรลุเปาหมาย (goal Attainment) 

   3) การบูรณาการ (integration) 

   4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (latency) 

 มอท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดกลาวถึงประสิทธิผลองคการ 

พิจารณาจาก 

   1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

  2) ประสิทธิภาพ 

  3) ความสามารถในการการปรับตัว 

  4) ความยืดหยุน  

 นอกจากนี้ ฮอย  และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) ไดบูรณาการแนวคิด

ท้ังในแงของเปาหมายและระบบทรพัยากร  โดยนําองคประกอบ ตางๆ มาพิจารณาและตอมาพัฒนา

ใชวัดประสิทธิผลของโรงเรยีน ประกอบดวย 1) ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา 2) ประสิทธิผล

ดานกระบวนการ 3) ประสิทธิผลดานผลผลิต ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑการ ประเมิน
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ประสิทธิผลสถานศึกษาของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) เปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัย เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ดังจะกลาวถึง

รายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ 

  1) ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา หมายถึง  ผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถ

ในการแสวงหาทรัพยากรทางการบริหาร และนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา ประกอบดวย  

(1) มีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ ( 2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดกา ร 

(3) ครูมีประสบการณในการสอน (4) มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ (5) มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ครบครัน (6) มีหองสมุดขนาดเหมาะสมและมีจํานวนหนังสือท่ีเพียงพอ (7) มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน 

สวยงาม (8) โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและนโยบายดานการศึกษาท่ีชัดเจน (9) โรงเรียนมีโครงสราง

การบริหารงานท่ีชัดเจน ( 10) ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครอง นักเรียน (11) นักเรียนเปนผูมี

ความสามารถ (12) อัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา 

   ดังนั้นประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการจัดหา

ทรัพยากรทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา จนบรรลุตามเปาหม าย.

ประกอบดวย.การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ 

ครูมีประสบการณในการสอน มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 

หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม โรงเรียน

มีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา อีกท้ังมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ไดรับการสนับสนุน

จากพอแมผูปกครองนักเรียน ตัวนักเรียนเปนผูมีความสามารถ และมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูใน

เกณฑต่ํา 

   2) ประสิทธิผลดานกระบวนการ หมายถึง ผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช

วิธีการและประสบการณในการบริหารจัดการของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษา ประกอบดว ย 

1) โครงสรางและสาระหลักสูตร 2) ระดบัแรงจูงใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของ นักเรียน 

3) ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร  4) คุณภาพและปริมาณการสอน ของครู  5) ความไววางใจ กัน 

6) ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 7) ครูมีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมาย 

   ดังนั้นประสิทธิผลดานกระบวนการ หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชวิธีการ

การบริหารจัดการของผูบริหารและ บุคลากรในการจัดการศึกษา ประกอบดวย  โรงเรียนมีโครงสราง

และสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน ระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  

ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร  คุณภาพและปรมิาณการสอนของครู  ความไววางใจซ่ึงกันและ กัน 

ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 

  3) ประสิทธิผลดานผลผลติ หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรทางการบริหาร

ผานวิธีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 1) ดานนักเรียน 

ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการสรางสรรค งาน ความเชื่อม่ันในตนเอ ง 

ความทะเยอทะยานปรารถนา ความคาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษา การออกกลางคัน 2) ดานครู 
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ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางาน อัตราการลาออก 3) ดานผูบริหาร ไดแก  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การใช งบประมาณท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบ ตอโรงเรีย น 

4) ดานสังคม ไดแก เปาหมายแตละกิจกรรมของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 นอกจากนี้  สมหมาย นาควิเชียร (2548, หนา 8) ประสิทธิผลดานผลผลิต  หมายถึง

ความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน

สามารถทําใหนักเรียน  ในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยูในระ ดับสูง 

ซ่ึงพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวม ของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาต อ 

ในระดับท่ีสูงข้ึน ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครู  

 ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 53) ประสิทธิผลดานผลผลิต หมายถึง  ความสามารถ

ในการดาํเนินงาน ดานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน จนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

 บุญตา ชาญชํานิ (2552, หนา 8) ประสิทธิผลดานผลผลิต หมายถึง การดําเนินการดูแล

ติดตามผลการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสอนซอมเสริมแก นักเรียน

ท่ีเรียนออน มีการสอนเพ่ิมเติมแกนักเรียนท่ีเรียนเกง เพ่ือพัฒนาการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึน

มีการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษาวาสามารถเรียนตอหรือ

ประกอบอาชีพไดรับความสําเร็จหรือไมอยางไร รวมท้ังนําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

 อัญญรัตน บํารุงราษฎร (2552, หนา 8) ประสิทธิผลดานผลผลิต หมายถึง การใหความสนใจ

ในเรื่องเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน การพัฒนาบุคลากร การมีความคาดหวังในความสําเร็จสูง และ

มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 สรุปไดวาประสิทธิผลดานผลผลิต หมายถึง ผลสําเร็จ ของโรงเรียนในการใชทรัพยากร

ทางการบริหารผานวิธีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อม่ัน

ในตนเอง มีความทะเยอทะยานปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตราการสําเร็จการศึกษา อัตรา

การออกกลางคัน ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและอัตราการลาออก ของครู 

ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใชงบประมาณท่ีเหมาะ สม 

มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน สวนสังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ความสําเร็จของโรงเรียน ท่ีบรรลุเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคการจัดการศึกษา โดยผู บริหาร ใชความสามารถในการบริหารและประสานงาน

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ ในทางบวก 

ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ ภายนอก รวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียน
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จนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ  สําหรับ

ประสิทธิผล ของโรงเรียน ผูวิจัยได ยึดเอาแนวคิด ของ ฮอย และมิสเกล ( Hoy & Miskel, 2013, 

pp. 304-309) ซ่ึงไดกลาวถึง ประสิทธิผล.3.ดาน คือ 1) ปจจัยปอนเขา หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียน

ในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา จนบรรลุ ตาม

เปาหมาย ประกอบดวย การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การบริหารจัดการ ครูมีประสบการณในการสอน มีจํานวนผูปฏิบัติงาน ท่ีเพียงพอ มีอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ มีอาคารท่ีทันสมัย  

ครบครัน สวยงาม โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา อีกท้ังมีโครงสรางการบริหารงาน

ท่ีชัดเจน ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน ตัวนักเรียนเปนผูมีความสามารถ แ ละ 

มีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา .2).กระบวนการ หมายถึง ผลสาํเร็จของโรงเรียนใน การใช

วิธีการการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรในการจดัการศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนมีโครงสราง

และสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน ระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  

ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร  คุณภาพและปรมิาณการสอนของครู  ความไววางใจซ่ึงกันแ ละกัน 

ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน .

3).ผลผลิต.หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชทรัพยากรทางการบริหารผานวิธีการบริหาร จัดการ

ทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุ เปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นาพึงพอใจ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความทะเยอทะยาน

ปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตราการสําเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน ครูมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู  ผูบริหารมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถ ในการใชงบประมาณ ท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน 

สวนสังคมไดรับผลผลิตจากการท่ี โรงเรียนบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน  

มาใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

2.3 ผูบริหารสถานศึกษา 
 

 2.3.1 ความหมายผูบริหารสถานศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันนี้ ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูบริหารท่ีมีคุณภา พ 

เปนผูบริหารมืออาชีพท่ีสามารถบริหาร และจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

การศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดคนควาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหาร มีการกลาวถึงคํา วา 

ผูบริหารไวดังนี้ 

 รุง แกวแดง (2545, หนา 9-10) ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีเปนความหวังสําหรับเยาวชนไทย

ผูเปนอนาคตของชาติ สังคมไทยโดยรวม แมจะเริ่มตนดวยการสรางผูบริหารตนแบบจํานวนไมมากนัก

แตการขยายผลอยางม่ันคง และตอเนื่องจะนําไปสูการยกระดับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
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มาตรฐานไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศใด ผูบริหารการศึกษามืออาชีพเหลานี้จะเปนผูนําการ ปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทยอยางแทจริง 

 ถวัลย หงสไทย ( 2546, หนา 23) กลาวสรุปความหมายของผูบริหารไววา ผูบริหาร หมายถึง 

ผูบริหารท่ีเปนท้ังผูบริหารและผูนํา มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน บริหารงานโดยใชท้ังศาสตร

และศิลป พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีเหมาะสม สามารถผลิตงานท่ีโดดเดน มีความรับผิดชอบ

ตอผลงาน และผลิตผลงานอยางมีคุณภาพ 

 สุบรรณ พงษจันโอ (2546, หนา 22) ไดใหความหมายของคําวา ผูบริหาร หมายถึ ง 

ผูบริหารท่ีเปนสัตบุรุษ นําเอาหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

ท้ังดานการบริหารตนเอง บริหารทีมงาน บริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ เวลาท่ีวา งไว 

บริหารชุมชน บุคคลท่ีเก่ียวของกับเราดวยความยึดม่ันในธรรม  ไมประมาท มีสัมมาทิฏฐิ มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค กลาเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีดีข้ึน  

 หวน พินธุพันธ (2548, หนา 15-17) ไดใหความหมายผูบริหารวาเปนผูบริหารท่ีพยายาม

ทําใหองคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมาย หรือนโยบายขององคการดวยเหตุผลและ หลักการ 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับ โดยประยุกตทฤษฎี หรือแนวทางตางๆ อยางผสมผสานกลมกลืนกันแลวนําไปสู

การปฏิบัติ 

 เอก ชัย ก่ีสุขพันธ ( 2551, สัมภาษณ) กลาวสรุปความหมายของผูบริหาร ไววา ผูท่ีประสบ

ความสําเร็จในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ โดยใชความรู ความสามารถของตนเอง ปราศจาก

สถานะทางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 จากท่ี กลาวมาขางตนสรุปไดวา ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถ ในการบริหาร

ท่ีใชท้ังศาสตรและศิลปในการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะเฉพาะตัว รูจักประยุกตใชความรู

ความสามารถท่ีมีอยูไปใชในการบริหารจัดการใหดีเลิศ ท้ังดานการบริหารตนเอง บริหารทีมงาน ทําให

มีการบริหารงานท่ีโดดเดน ท่ีพรอมนําพาสถานศึกษาหรือหนวยงานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของ

สถานศึกษาอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษาท่ีวางเปาหมายเอาไวอยางมีคุณภาพ  

 2.3.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ใน การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษานั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทํางานดวย จิตใจท่ีแนวแน ม่ันคง โดยฝกอุดมคติและไมยอทอ ตออุปสรรค

และปญหานานัปการท่ีจะตองเผชิญและตองหาทางแกไขใหสําเร็จ ดังนั้น การแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม

กับสถานภาพของผูบริหารและแสดงใหเหมาะสมกับตําแหนงของผูนําสูงสุดในสถานศึกษา

จึงเปนสิ่งจําเปน อีกท้ังจะตองเปนบทบาทท่ีครูผูสอนผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม  คาดหวังวา

ผูบริหารควรจะเปน ซ่ึงไดแก ผูบริหารควรจะเปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็งมีการพัฒนางานวิชาการ

อยางเปนระบบ  มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนท่ียอมรับ พรอมๆ กับการเปนนักพัฒนา คุณภาพ

การศึกษา ผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และลึกซ้ึง ตลอดจนมีความรู ความสามารถท่ีจะกาวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของชุมชน ของสังคม และของโลก ดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหผูเรียน
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มีคุณภาพ เพ่ือสรางสรรคศรัทธา ความเชื่อม่ันในตัวผูบริหารใหบังเกิดแกทุก คน นอกจากนี้ บทบาท

ในฐานะผูชวยเหลือ เก้ือกูลผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาก็ยังเปนบทบาทท่ีจําเปนในยุคสมัยของสังคม

วัตถุนิยมซ่ึงใหความสําคัญดานวัตถุมากกวาการเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานจิตใจ ผูบริหารท่ีมี

จิตใจท่ีพรอมจะเปน “ผูให” ยอมเปนผูท่ีสมควรแกการยกยอง สรรเสริญ ประการสําคัญ ถา ผูบริหาร

สามารถใชปญญาในการกระทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะยิ่งทําให

การแสดงบทบาทตางๆ สมบูรณยิ่งข้ึน นอกจากนั้น บทบาทในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล ก็จะทําให

เปนผูบริหารมืออาชีพเพราะตัดสินใจไมพลาด สวนอีกบทบาทหนึ่งท่ีไมควรละเลยก็คือ การเปนนักพูด

ท่ีมีศิลป มีศิลปะในการเจรจาตอรองตลอดจน เปนนักฟงท่ีดี ท่ีพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็น ของ

ผูคนรอบขาง อีกท้ังยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานเม่ือมีผูรับฟงปญหาขอคับขอ งใจ

ผูบริหารท่ีสามารถแสดงบทบาทตางๆ ดังกลาวมาแลว และบทบาทอ่ืนๆ ตามสถานการณใหเหมาะสม

ก็ยอมจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2542, หนา 32-35)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแหงชาติ  ไดกําหนดลักษณะผูบริหารสถานศึกษา

วามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้ (ธีระ รูญเจริญ, 2546, หนา 19-21) 

  1) การเปนผูนําทางวิชาการ  โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับ สนุน 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และมีการวางแผน นโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปการ เรียน

ของสถานศึกษาอยาง ชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา  และสราง พลัง

ความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 

  2) การบริหารแบบมีสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมท้ังครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

บุคคลและหนวยงานภายนอกโรงเรียน ท้ังหนวยงานของภาครัฐและเอกชน  อาทิ ครู บุคลากร พอแม 

ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตางๆ 

  3) การเปนผูอํานวยความสะดวกท้ังทางดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตาง  ๆเชน หนังสือ 

ตํารา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ ตลอดจน การใหบริการ

และจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน  แหลงเรียนรูและฐานการเรียนท่ีผูเรียนแสวงหาความรู

ดวยตนเอง และจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหอบอุนเพ่ือใหผูเรียนมีความรักท่ีจะเรียนรูและรูจักแสวงหา

ความรู 

  4) การประสานความสัมพันธกับทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในโรงเรียนและนอกโ รงเรียน 

เพ่ือสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก ทรัพยากรงบประมาณ  ทรัพยากร  บุคคล อาทิ 

ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรูและประสบการณพิเศษท่ีโรงเรียนตองการใหมาชวยพัฒนาโรงเรียน  ทรัพยากร

ดานการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอน  อุปกรณการกีฬา  สื่อ เกม 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

  5) การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหเขารับ

การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ ประสบการณใหทันตอ
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สถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง ของโลก และเพ่ือสามารถนํามาประยุกต และ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา แหงอ่ืนๆ

ตามความเหมาะสม 

  6) การสรางแรงจูงใจ โดย เปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับผูรว มงาน  มีความยืด หยุน 

ในการทํางาน สรางความเชื่อม่ัน และเขาใจในความตองการของฝายตางๆ ใหความสําคัญในความพยายาม

ของทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร

ผลงานของทีมงาน และการยกยองใหรางวัล 

  7) การประเมินผล โดยสงเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ  เพ่ือรองรับการประเมินผลภายนอกมีการนําผลการประเมินผูเรียนมา ใชกําหนด

นโยบายของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร 

  8) การสงเสริมสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูในโร งเรียน

ของครูและทีมงาน รวมท้ังผูบริหารอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยดวย 

  9) การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหชุมชน และสาธารณชน ทราบ

โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันและสรางการมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

  10) การสงเสริม เทคโนโลยีเพ่ือใหทันตอความ เจริญกาวหนาท้ังในและตางประเทศ

ใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู 

 อุษณีย โพธิสุข (2543, หนา 42) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ คือ 

  1) วางนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูท่ีผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

  2) วางแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใหสอดคลองกับนโยบายท่ีวางไว 

  3) สรางกลไกในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีครบวงจร อาทิ วิธีการจัดการเรียนการสอน

ของคร ูแนวทางการจัดหลักสูตรใหม ระบบการวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดลอม การมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชน 

  4) วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา  ทักษะพ้ืนฐานสําคัญท่ีนักเรียนตอง เรียนรู

ใหไดมาตรฐานในระดับท่ีเปนท่ียอมรับของระบบการศึกษา 

  5) วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูท่ีชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพการเรียน รู 

กระบวนการเรียนรู ท้ังสิ่งท่ีเปนทักษะพ้ืนฐานสําคัญและสิ่งท่ีเปนความตองการทางการศึกษาของนักเรียน 

ท้ังจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 2.3.3 ขอบขายของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหกระทรวงศึกษาธิกา ร

กระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  
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 กระ ทรวงศึกษาธิการ ( 2546, หนา 33-73) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริห ารและ

จัดการศึกษาไว 4 ดาน ดังนี้ 

  1) การบริหารวิชาการ  

    แนวคิดของการบริหารวิชาการ คือ งานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษามาก ท่ีสุด 

ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมของทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 

ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

   ขอบขาย/ภารกิจ  

    (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

   (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

    (3) การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

    (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   (5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

   (6) การพัฒนาแหลงเรียนรู  

    (7) การนิเทศการศึกษา  

    (8) การแนะแนวการศึกษา  

    (9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    (10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

    (11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  

    (12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร

หนวยงานและสถานอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

  2) การบริหารงบประมาณ  

   แนวคิดของการบริหารงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ

ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของผูบริหารสถานศึกษา 

รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพดีข้ึน

ตอผูเรียน 
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   ขอบขาย/ภารกิจ 

   (1) การจัดทําแผนและเสนองบประมาณ  

    ก. การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  

    ข. การทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  

    ค. การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

   (2) การจัดสรรงบประมาณ  

    ก. การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา  

    ข. การเบิกจายและอนุมัติงบประมาณ  

    ค. การโอนเงินงบประมาณ 

   (3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ

ผลการดําเนินการ 

    ก. การตรวจสอบการใชเงินและผลการดําเนินการ  

    ข. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

   (4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

    ก. การจัดการทรัพยากร  

    ข. การระดมทรัพยากร  

    ค. การจดัหารายไดและผลประโยชน  

    ง. กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  

    จ. กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

   (5) การบริหารการเงิน  

    ก. การเบิกเงินจากคลัง  

    ข. การรับเงิน  

    ค. การเก็บรักษาเงิน  

    ง. การจายเงิน  

    จ. การนําสงเงิน  

    ฉ. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

   (6) การบริหารบัญชี  

    ก. การจัดทําบัญชีการเงิน  

    ข. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

    ค. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

   (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย  

    ก. การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของผูบริหารสถานศึกษา  

    ข. การจัดหาพัสดุ  
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     ค. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง  

    ง. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

  3) การบริหารงานบคุคล  

   แนวคิดของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมให  

สถานศึกษา สามารถ ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของผูบริหาร สถานศึกษา เพ่ือดําเนินการ

ดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยก ยอง

เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

เปนสําคัญ 

   ขอบขาย/ภารกิจ  

   (1) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง  

    ก. การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง  

    ข. การกําหนดตําแหนง  

    ค. การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

   (2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

    ก. การดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการกรณีไดรับมอบอํานาจ  

    ข. การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  

    ค. การแตงตั้ง ยาย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ง. การบรรจุกลับเขารับราชการ  

    จ. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหนง 

   (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพ  

    ก. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ข. การเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ค. การเพ่ิมคาจางลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว  

    ง. การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจายเงินเดือน  

    จ. เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนอ่ืน  

    ฉ. งานทะเบียนประวัติ  

    จ. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

    ฉ. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  

    ช. การขอหนังสือรบัรอง 

   (4) วินัยและการรักษาวินัย  

    ก. กรณีวินัยไมรายแรง  

    ข. กรณีวินัยรายแรง  
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    ค. การอุทธรณ  

    ง. การรองทุกข  

    จ. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย 

    (5) การออกจากราชการ  

    ก. การลาออกจากราชการ  

    ข. การออกจากราชการกรณีไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

ต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

    ค. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  

    ง. การใหออกจากราชการไวกอน  

    จ. การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน หรือเหตุทดแทน  

    ฉ. กรณีมลทินมัวหมอง  

    ช. กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 

  4) การบริหารงานท่ัวไป 

   แนวคิดของการบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร 

ใหบริการ การบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตร ฐาน คุณภาพเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาท

หลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน การอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา

ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษา ใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก

โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนแ ละ

องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ขอบขาย/ภารกิจ  

    (1) การดําเนินงานธุรการ  

    (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    (3) งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

    (4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

    (5) การจัดระบบบริหาร  

    (6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป  

    (8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

    (9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  

    (10) การรับนักเรียน  

    (11) การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

    (12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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    (13) งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  

    (14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา  

    (15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล องคกร หนวยงาน 

และสถาบัน สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

    (16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน  

   (17) การจดัระบบการควบคุมในหนวยงาน  

    (18) งานบริการสาธารณะ  

   (19) งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืนๆ  

 กลาวโดยสรุป ผูบริหาร คือ ผูท่ีดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ

โรงเรียน หรือผูรักษาการในตําแหนง โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส และ

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ไดแก.การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป นํามาใชในการ ดําเนินงานในการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน และเปนคนท่ีมีคุณภาพ

ตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนใหผูเรียน มีท้ังความดี ความเกง และ มีความสุข 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง 
 

  2.4.1 ความหมายของความขัดแยง 

 ความขัดแยง เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยปกติในการบริหารองคการและการอยูรวมกันดวย

คนจํานวนมาก ความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องของแนวความคิดความเชื่อ คานิยม ประสบการณ

ความรูความสามารถ ตําแหนงหนาท่ีการมองบางสิ่งบางอยางท่ีแตกตางกัน ตลอดจนการแขงขันตางๆ 

ยอมเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความขัดแยงไดท้ังสิ้น ความขัดแยงจึงเปนเรื่องท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไม ให

เกิดข้ึนได  เม่ือมีการทํางานรวมกัน ความขัดแยงยอมตองเกิดข้ึนเนื่องจาก แตละคนแตกต างกัน 

โดยเปนกระบวนการปฏิสัมพันธของบุคคลหรือกลุมบุคคล ท่ีมีการแสดงออกท่ีเปนปฏิปกษตอกัน

ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความแตกตางระหวางบุคคลหรือกลุมตั้งแต 2  กลุมข้ึนไป  ซ่ึงสอดคลองกับ  สมยศ 

นาวีการ (2540 , หนา 772) การไมเห็นพองท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางบุคคลสองคน หรือ  

กลุมสองกลุมหรือมากกวาภายใตความขัดแยงขององคการ บคุคลหรือกลุมอาจจะขัดขวางเปาหมาย

หรืองานระหวางกัน รวมถึง สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541 , หนา 228) ใหแนว คิดวา 

ความขัดแยงเปนกระบวนการความพยายามของบุคคลหนึ่ง หรอืกลุมบุคคลหนึ่งกระทําการอยางตั้งใจ

เพ่ือขัดขวางความพยายามของอีกบุคคลหนึ่ง หรือกลุมหนึ่ง ซ่ึงยังผลใหบุคคลหรือกลุมดัง กลาว 

เกิดความคับของใจ และมีความตึงเครียดในการท่ีจะบรรลุเปาหมายหรือผลประโยชนของ เขา 

ซ่ึง นพพร พุกกะพันธ (2544, หนา 272) ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติระหวางบุคคลท่ีมี

ความประสงคและจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงของบุคคลอาจจะเกิดข้ึนไดเม่ือเขาตอ ง
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ทําการความสนใจท่ีจะเลือกอยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ีทางเลือกนั้นอาจจะเปนดวยการเต็มใจเลือกหรือ

จําใจเลือก และยังมีความขัดแยงระหวางบุคคลซ่ึงเปนสถานการณท่ีการกระทําของฝายหนึ่งไปขัดขวาง

สกัดก้ันการทําของอีกฝายหนึ่งท่ีจะไมใหบรรลุเปาหมายหรือการท่ีบุคคลมีความแตกตางทางความในใจ 

แนวคิด หรือการดําเนินงาน เปาหมาย ตองมาติดตอกัน ทํางานดวยกันตองมาอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน 

โดยท่ีความแตกตางเหลานี้ไมสอดคลองกัน หรือไปดวยกันไมได ความขัดแยงสวนในมิไดเกิดจาก

การกระทบกระท้ังกันทางรางกายแตมักเกิดจากความแตกแยกในความคิดเห็น ความแตกร าว

ในทางอารมณ ความเครียด และความกดดันทางจิตใจซ่ึงจะนําไปสูความขุนเคือง และความเครียดแคน 

ตางๆ ท้ังนี้ยังมีนักวิชาการใหความหมายไว ดังนี้ 

 ลัดดาวัลย บํารุงกิจ (2551, หนา 5) ความขัดแยง หมายถึง ความเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง

บุคคลสองฝาย ท่ีตกอยูในภาวะท่ีไมสามารถตัดสินใจหรือหาขอยุติใหเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝายได 

 วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 26) ความขัดแยง หมายถึง สภาพท่ีบุคคลกลุมบุ คคล 

องคการ ซ่ึงปฏิบัติงานรวมกัน มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน มีคานิยม เปาหมาย และวิธีการ ทํางาน

แตกตางกัน ทําใหเกิดการแขงขันกัน เกิดปะทะตอสูกัน เกิดการไมสมปรารถนา ไมสามารถตัดสินใจหรือ

หาขอตกลงรวมกันได ไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น ความขัดแยงเปนความคับข องใจ

ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความไมพอใจในสถานการณตาง  ๆท่ีขัดกับความตองการของตน ในเม่ือความตองการ

ของตนไมไดรับความสนใจหรือไดรับการตอบสนองไมตรงตามท่ีตนไดคาดหวังไวก็จะแสดงพฤติกรรม

เพ่ือแสดงออกถึงความไมพอใจ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการตอตานนั้นข้ึนอยูกับพ้ืนฐานทางวุฒิภาวะ

ของแตละบุคคลหรือกลาวอยางงายก็คือสภาพการณท่ีมีความไมสอดคลองตองกันของบุคค ล 

กลุมบุคคลนั้นความคิดเห็น คานิยม ความเชื่อเปาหมาย วิธีการทํางานและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนและ

เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

 จิ ระพงศ ศุภศรี (2552, หนา 15) ความขัดแยงเปนความคับของใจท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก

ความไมพอใจในสถานการณตางๆ ท่ีขัดกับความตองการของตนท่ีไมไดรับความสนใจ หรอืไดรับ

การตอบสนองไมตรงตามท่ีคาดหวังไวก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไมพอใจ และการตอตาน 

ของพฤติกรรมข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะของแตละบุคคล 

 จิตนภา ไชยเทพา (2552, หนา 10 ) ความขัดแยง หมายถึง สภาพการณอยางหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติเม่ือบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการตกอยูในสภาวะท่ีไมสอดคลองหรือไมลง รอยกัน 

เพราะความแตกตางกันในดานตางๆ ของบุคคลกลุมบุคคล และองคการ ตลอดท้ังขอจํากัดของทรัพยากร

 นัฐพร กสิบุตร (2552, หนา 8) ความขัดแยง หมายถึง สภาพการณท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคล  

ซ่ึงปฏิบัติงานรวมกันภายในองคกรมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันไมยอมรับกันท้ังในดานความคิดเห็น 

คานิยม ความเชื่อทัศนคติผลประโยชนเปาหมาย วิธีการทํางานตลอดจนการรับรูตางๆ และการท่ีบุคคล

หรือกลุมคนมีความรูสึก หรือปฏิกิริยาไมตรงกัน ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมาย 

หรือวิธีการหรือท้ังสองอยาง แตเปนการพ่ึงพาอาศัยในทางลบ การท่ีแตละฝายไปดวยกันไมไดในเรื่อง

เก่ียวกับความตองการ ไมวาจะเปนความตองการจริง หรือศักยภาพท่ีจะเกิดตามตองการ 
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 ธานินทร เลิศพันธ (2552, หนา 12) สภาพการณอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเม่ือบุคคล  

กลุมบุคคล หรือองคการตกอยูในสภาวะท่ีไมสอดคลองหรือไมลงรอยกัน ไมสามารถท่ีจะตัดสินใจ ได

เพราะความแตกตางกันในด านตางๆ ของบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ  ตลอดท้ังขอจํากัด ของ

ทรัพยากร 

 ชารฟเฟอร ( Shaffer & Shoben, 1965; อางถึงใน ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 11 ) 

ความขัดแยง เปนการเรงเราของความเปนปฏิปกษตอกันอันเกิดจากความตองการท่ีไมสอดคลองกัน

หรือความตองการท่ีไปดวยกันไมได 

 ชมิดท  ( Schmidt, 1974 , pp. 6-8 ; อางถึงใน กัมปนาท มี สวนนิล, 2545 , หนา 21 ) 

ใหความหมายของความขัดแยงโดยเนนท่ีความแตกตางระหวางบุคคลวา ความขัดแยงหมาย ถึง 

การท่ีบุคคลสองฝายมีขอมูล คานิยม ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรูสึกแตกตางกัน 

 แคทซ และคานท (Katz & Kahn, 1978, p. 649) กลาวไววา ความขัดแยงเปนปฏิสัมพันธ

โดยตรง ระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคการ ตั้งแต 2 ฝาย หรือมากกวา 2 ฝายข้ึนไป  โดยท่ีฝายหนึ่ง

พยายามท่ีจะปองกัน หรือบีบบังคับ เพ่ือผลประโยชนบางอยางในขณะท่ีอีกฝายหนึ่งพยายามตอตาน 

ความขัดแยงเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดแสดงออกโดยพยายาม ขัดขวาง บีบบังคับ ทําอันตรา ย 

ตอตานฝายตรงขามใหเห็นพองกัน 

 ฟลเลย ( Filley, 1975; อางถึงใน ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 11 ) ความขัดแยง  

เปนกระบวนการทางสังคม ความขัดแยงเกิดข้ึนเม่ือแตละฝายมีจุดมุงหมายท่ีไปดวยกันไมได และ

มีคานิยมท่ีแตกตางกัน ความแตกตาง นี้มักเกิดจากการรับรูมากกวาท่ีจะเปนความแตกต างท่ีเกิดข้ึน

จริงๆ 

 ชัง และแม็คกินคอน ( Chung & Meggincon, 1981; อางถึงใน จิตนภา ไชย เทพา, 2552, 

หนา 9) ความขัดแยงคือ การดิ้นรนตอสูกันเพ่ือความตองการ ความปรารถนาความคิด ความ สนใจ

ของบุคคล ท่ีไปดวยกันไมไดความขัดแยงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลตองเผชิญกับเปาหม าย 

ท่ีไมสามารถทําใหทุกฝายพอใจ 

 จุง และเม็กกิน สัน ( Chung & Megginson, 1981, p. 252) ได ใหความหมายคําว า 

ความขัดแยงไววา หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลไมสามารถท่ีจะเขาใจกันไดไมวาจะเป น 

ความตองการความสนใจหรือเปาหมายทําใหเกิดการตอสูดิ้นรนเพ่ือความตองการของตน 

 พี แมน และบูล  (Pneyman & Bruehl, 1982, p. 6; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา , 2552, 

หนา 9) ความขัดแยงเปนสภาพการท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีสองฝายหรือมีมากกวาสองฝายท่ีตองทํางาน และ

อาศัยพ่ึงพากันมีปฏิสัมพันธกันมีความเห็นท่ีไปดวยกันไมไดหรือไมสอดคลองกัน 

 ทรัสตี ( Trusty, 1987, p. 103) กลาววาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติระหวาง

บุคคลท่ีมีเปาประสงคและจุดมุงหมายแตกตางกัน ความแตกตางนี้นําไปสูความขัดแยง 

 ราเวน และรูบิ้น ( Raven & Rubin, 1976; อางถึงใน ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 11 ) 

ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธของบุคคลท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือวิธีการ  หรือท้ังสองอยาง 
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แตเปนการพ่ึงพาอาศัยกันในทางลบ อาจกลาวอยางกวาง  ๆไดวา ความขัดแยง หมายถึง การท่ีแตละฝาย

ไปดวยดวยกันไมไดในเรื่องเก่ียวกับความตองการไมวาจะเปนความตองการจริงๆ หรือศักยภาพท่ีเกิด

ความตองการ 

 รอบบิ้น ( Robbins, 1983 ; อางถึงใน ธานินทร เลิศพันธ, 2552, หนา 11 ) ความขัดแย ง 

เปนกระบวนการซ่ึงเปนความพยายามของ ก. ท่ีตั้งใจจะลบลางความพยายามของ ข.  โดยการขัดขวาง

ในบางรูปแบบซ่ึงจะสงผลให ข. เกิดความคับของใจในการท่ีจะบรรลุเปาหมายหรือบรรลุความ สนใจ 

ตอไปอีกของตน 

 สรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง ความเห็นท่ีแตกตางกันระหวางบุคคลสองฝายท่ีตกอยู ใน

ภาวะท่ีไมสามารถตัดสินใจหรือหาขอยุติใหเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝาย ซ่ึงปราศจากความสุข  

มีความกระวนกระวาย เนื่องจากไมสมหวังตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เม่ือเกิดความขัดแยงแลวบุคคลจะ แสดง

พฤติกรรมออกมา เพ่ือขจัดความขัดแยงใหหมดไปหรือใหนอยลงจากความหมายความขัดแยงขางตน  

 2.4.2 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับความขัดแยง 

 ผูบริหารท้ังในอดีตและปจจุบัน ตางใหความสําคัญกับความขัดแยงในองคการ

หากแตแนวคิดเดิมมองเห็นวาความขัดแยงไมมีประโยชน เปนการทําลายลาง ความขัดแยงทําให

ขวัญเสื่อมทราม ไมอยากทํางาน ทําใหเฉ่ือยชา วิธีแกปญหาคือ ออกกฎระเบียบท่ีเขมงวด  

เพ่ือท่ีจะทําใหความขัดแยงหมดไปสําหรับแนวคิดปจจุบันนี้ มองวา ความขัดแยง เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติในองคการ ความขัดแยงไมใชสิ่งเลวรายเสมอไป แตหากเปนประโยชนเปนพลังในทางบวก

ท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานของกลุม องคการท่ีปราศจากความขัดแยงจะหยุดอยูกับท่ีและ เฉ่ือยชา 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2544) ซ่ึงสอดคลองกับ จิต นภา ไชยเทพา (2552, หนา 12 ) 

ไดกลาวไววาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเลวรายเปนตัวบงชี้ถึงความลมเหลวขององคการ ตองขจัดใหหมด

ไปจากองคการ องคการท่ีดีจะตองไมมีความขัดแยงและหลีกเลี่ยงความขัดแยงสวนแนวคิดในปจ จุบัน  

ความขัดแยงถือเปนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมได และไมใชสิ่งท่ีเลวราย ถาความขัดแยง

อยูในระดับ ท่ีพอเหมาะจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนตอองคการ  สําหรับแนวคิดเก่ียวกับความ ขัดแยง 

เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยปกติอาจจะเปนความขัดแยงภายในบุคคลระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมบุคคล

ไมมีใครปรารถนา เปนสิ่งเลวราย สิ่งท่ีไมดีเกิดข้ึนจะทําใหองคการเสื่อม ถาผูบริหาร ไดเรียนรูทักษะ

การบริหารความขัดแยง จากการศึกษาอบรม ประสบการณในการทํางานจะทําใหแนวคิดเก่ียวกับ

ความขัดแยงเปลี่ยนไป (วรนาถ แสงมณี, 2544, หนา 12-14) ไดสรปุแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงไววา 

   1) แนวคิดแบบเดิม เปนกระบวนการพ้ืนฐานปรากฏใหเห็นท่ัวไป เกิดพฤติกรรม

ท่ีเบี่ยงเบนจากสังคม และคนท่ัวไปวาเปนสิ่งไมดีสิ่งท่ีตองหลีกเลี่ยงและไมควรเกิดในการบริหารงาน

ตามแนวคิดแบบเกา ท่ีตางมองเห็นความขัดแยง เปนสั่งท่ีไมควรใหเกิดข้ึน เพราะทําให เสียหาย 

มีผลกระทบเปนทางลบตอองคการ จึงควรหลีกเลี่ยงท่ีจะทําใหเกิดและกําจัดออกไปเสียเพ่ือใหการเดินงาน

ไดราบรื่น 
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   2) แนวคิดแบบใหมมีความคิดวา ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีมีประโยชนเพราะความขัดแยง  

ทําใหเห็นถึงปญหา และนําไปสูการพยายามหาขอบกพรองและหนทางแกไขหรือหนทางท่ี ดีท่ีสุด 

ในการดําเนินงาน เม่ือองคการตองการ หรือเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและเจริญยิ่งข้ึน ความขัดแยง  

ก็จะเปนเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีการควบคุมใหอยูในขอบเขตท่ีจํากัด 

 ทุกหนวยงานหรือองคการยอมมีความขัดแยงซ่ึงอาจเปนความขัดแยงระหวางบุคค ล

เราควรตองยอมรับวาความขัดแยงเปนปรากฏการณตามธรรมชาติเปนเรื่องปกติในสังคม ท่ีหลีกเลี่ยง

ไมไดในทางการศึกษานั้น ความขัดแยงมักจะเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 ประการดังนี้ (นพพร พุกกะพันธ, 

2542, หนา 36) 

  1) ความขัดแยงเกิดข้ึน เม่ือทรัพยากรทางการศึกษามีไมเพียงพอกับความตองการของ

บุคคลหรือกลุมในสถานศึกษาหรือองคการท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ทรัพยากรอาจเปนสิ่งท่ีมองเห็นได 

และสิ่งท่ีมองเห็นไมได เชน คน เงิน วัสดุ ตําแหนง สถานภาพ หรือเกียรติยศ  

  2) ความขัดแยงเกิดข้ึน เม่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาแนวทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม 

งานหรืออํานาจซ่ึงเปนสมบัติของคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืน ความขัดแยงเปนผลมาจากการกาวกายในงานหรือ

อํานาจหนาท่ีของคนอ่ืน 

  3) ความขัดแยงอาจเกิดข้ึน เม่ือบุคคลหรือกลุม ไมสามารถท่ีจะตกลงกันไดเก่ียวกับ

เปาหมายหรือวิธีการทํางานตางคนตางก็มีเปาหมายหรือวิธท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงกับการเปลี่ยนแปลง

เปนของคูกันผูบริหารท่ีดียอมไมปฏิบัติงานโดยรักษาสภาพเดิม แตจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการ

เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีสูงกวา และดีกวาการเปลี่ยนแปลงท่ีใหสมาชิกของหนวยงานนั้นเกิดความเครียด

ความเครียดทําใหเกิดความขัดแยงก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

 ในปจจุบันไมวาในองคการหรือสังคมท่ัวไปท้ังในประเทศและตางประเทศ จะเห็นไดวานับวัน

ความขัดแยงจะทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเรามักจะพบเหตุการณท้ังจากสื่อมากมายทุกป ระเภท 

ความขัดแยง จึงเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตราบใดท่ีคนเรายังอยูรวมกันในสังคมร็อบบิ้น (Robbins, 

1974, pp. 12-13; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 25) ไดแบงแนวคิดเรื่องความ ขัดแยง 

ออกเปน 3 แนวคิดดวยกันคือ 

   1) แนวคิดแบบโบราณ (traditional) แนวคิดนี้ถือวาความขัดแยงไมกอใหเกิดประโยชน

ตอองคการและเปนสิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยง สวนสภาพของความขัดแยงนั้น ถือวาเกิดข้ึนจากความแตกตางกัน

ของบุคลิกลักษณะ ( personality) ของมนุษยและงาน ( task) การไรประสิทธิภาพของภาวะผู นํา 

(leadership) ภายในองคการใดองคการหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถแกปญหาความขัดแยงไดโดยทางกายภาพ 

โดยใหฝายบริหารระดับสูงเขามารวมดําเนินการแกไข ท้ังนี้ถือวาเปนหน าท่ีและมีอํานาจอยูในมือคือ

กฎหมายอยูแลว นอกจากนี้ยังถือวาความขัดแยงเปนเรื่องของความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่ง

โดยเฉพาะในองคการ จึงจําเปนตองคนหาตัวบุคคลผูกระทํา หรือกอเหตุนั้น ( trouble makers) 

นักบริหารไมควรจะดําเนินการอะไรท่ีกอใหเกิดความขัดแยงข้ึน ถาหากเกิดข้ึนตองปกปดเอาไวหรือ

ไมพูดถึงเลย การแกปญหาความขัดแยงตามแนวคิดนี้มี 2 วิธีคือการเอาชนะไปเลย และการประนีประนอม 
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  2) แนวคิดแบบพฤติกรรมศาสตร ( behavioral science) แนวคิดนี้ยอมรับว า 

ความขัดแยง เปนเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการท่ีมีความสลับซับซอน ซ่ึงเปนธรรมชาติ

ของความขัดแยง การตกลงกันไมไดแขงขันศักดิ์ศรีระหวางกลุมบุคคลแตละกลุม ยอมจะมีการแขงขันกัน 

ดานอํานาจ ดังนั้นไมนาเปนไปไดท่ีวาความขัดแยงท้ังหลายท้ังปวงเปนสิ่งเลวรายและควรคิด หาวิธี

แกไขความขัดแยงในดานปรัชญาของความขัดแยง เกิดจากพฤติกรรมความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน

ในองคการซ่ึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดความขัดแยงอาจจะเปนประโยชนและมีคุณคาตอองคการ ก็ได

อยางไรก็ดีการแกปญหาความขัดแยงนั้นจะกระทําไดโดยการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการแกปญหา

ความขัดแยง เพ่ือควบคุมใหอยูในระดับท่ีเปนประโยชนตอองคการ 

   3) แนวคิดแบบปฏิกิริยาสัมพันธ ( interactionist) แนวคิดนี้มองความขัดแยงในแง ดี 

และสรางสรรค (constructive) แตกตางจากแนวพฤติกรรมศาสตรท่ีมองวาความขัดแยงเปนสิ่งจําเปน  

เปนหนาท่ีสําคัญของนักบริหาร ควรกระตุนความขัดแยงใหเกิดข้ึนในองคการ เพราะองคการท่ีปราศจาก

ความขัดแยง ยอมหยุดอยูกับท่ีในดานความคิดเห็นอาจจะมีการตัดสินใจท่ีขาดความมีเหตุผลไมเหมาะสม 

และยิ่งกวานั้น ยอมทําใหองคการลมเหลวไดงายๆ เขาเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอมเปนผลมาจาก

ความไมพึงพอใจ ความตองการในการปรับปรุงจากความคิดของการพัฒนาอยางสรางสรรคจาก

ทางเลือกตางๆ การเปลี่ยนแปลงไมสามารถรอคอยใหเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติและสวนหนึ่งจะมาจาก

ผลของความขัดแยง 

 คิล เลย (Kelley, 1974, p. 55; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 26) ไดสรุปแนวคิด

ท่ีเก่ียวกับความขัดแยง 2 แนวคิด คือ 

   1) แนวคิดแบบดั้งเดิม เชื่อวา ความขัดแยงสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงมิใหเกิดข้ึนได 

   2) แนวคิดสมัยใหมเชื่อวา ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดไมวาสภาวะใดในองคการ

หรือสังคมนั้นจะมีบรรยากาศดีมากเพียงใด และหากสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางเหมาะสม

จะนําไปสูการปรับปรุงหนวยงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลหนวยงานหรือ องคการใดท่ีมีคนมาปฏิบัติงานรวมกัน ยอมมีการแขงขันกันในการทํางานผลของ

การแขงขันสวนใหญจึงออกมาในรูปแบบของการแพ-ชนะ ซ่ึงทําใหเกิดความขัดแยงตามมา ไมวาจะเปน 

ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุม หรือระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองค การ 

จึงไมมีใครปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดตราบใดท่ีคนเราตองอยูรวมกันในสั งคม 

ทุกคนจึงควรท่ีจะศึกษาและเขาใจธรรมชาติของความขัดแยงมองความขัดแยงในลักษณะท่ีจะกอใหเกิด

ประโยชนแกองคการของตนแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงไดพัฒนาจากอดีจนถึงปจจุบัน  

 แนวความคิด ท่ีถือวาเปนแบบฉบับ ไดแก แนวคิดของ คารล มารค (Karl Marx) แมกซเวเบอร 

(Max Weber) ซิมเมล และมอสกา (Simmel & Mosca) ในระยะหลังไดพัฒนาแนวคิดนี้ใหกวางขวาง

ออกไป ไดแก แนวคิดของ โคเซอร (Coser) แคปโลว (Caplow) และโธมัส และคิลแมนน ( Thomas & 

Kilmann) ซ่ึง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ( 2534, หนา 29-38) ไดอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวกับ ความขัดแยง  

ท่ีกลาวถึง ดังนี้ 
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   1) แนวคิดของ คารล มารค (Karl Marx)  

   คารล มารค ( Karl Marx; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 27) เชื่อวา  

ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงเปนของคูกันเขาใชการวิเคราะหการขัดแยงเปนเครื่องมื อ

ในการวิเคราะหสังคม คารลมารคยืนยันวาความขัดแยงเปนกฎพ้ืนฐานของชีวิต การวิเคราะหสังคม

ของคารลมารคอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษาความขัดแยงทางเศรษฐกิจ  เขาเชื่อในการใชความขัดแยง  

เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม และเชื่อวาจุดเริ่มตนของความขัดแยงมาจาก

เศรษฐกิจ ความขัดแยงระหวางกลุมเกิดข้ึนเพราะแตละกลุมมีความสนใจทางเศรษฐกิจท่ีตรงกันขาม 

ความขัดแยงระหวางกลุมเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากจะนําไปสูความขัดแยงทางสังคมและทางการเมือง 

โดยท่ีกลุมหนึ่งก็พยายามสนองประโยชนของตนซ่ึงอีกกลุมหนึ่งจะเสียประโยชน ในทํานองเดียวกัน

สมาชิกของกลุมก็จะพยายามแสวงหาผลประโยชนของตนเองซ่ึงทําใหเกิดการขัดแยงภายในกลุม และ

ขัดแยงกับกลุมอ่ืนท่ีมีความสนใจหรือมีผลประโยชนขัดกัน คารลมารคถือวาความขัดแยงเปนสภาพการณ

ปกติของสังคมเปนแกนกลางของเหตุการณในประวัติศาสตรความขัดแยงและการเป ลีย่นแปลง 

เปนสิ่งท่ีแยกจากกันไมออก จุดเนนในแนวคิดของคารลมารคอยูท่ีเศรษฐกิจ การตอสูของชนชั้น  

ธรรมชาติของการแขงขันและการแสวงหาผลประโยชนจุดยืนทางการเมือง คือ การปฏิวัติทฤษฎี

ความขัดแยงของคารลมารค นอกจากจะอธิบายวาสังคมเปนอยางไรแลว ยังเสนอแนวทาง

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกดวย 

  2)  แนวคิดของ แมกซเวเบอร (Max Weber)  

   แมกซเวเบอร (Max Weber; อางถึงใน จิระพงศ ศุภศรี, 2552, หนา 14) ยอมรับวา 

ความขัดแยงในผลประโยชนระหวางบุคคลพบไดทุกหนทุกแหงในสังคม ความขัดแยงเกิดจากการกระทํา

ของบุคคลท่ี ตองการจะดําเนินการใหบรรลุความปรารถนาของตน เกิดปะทะกับการตอตานข อง

อีกฝายหนึ่งหลายๆ กลุมความขัดแยงเปนผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอยางจํากัด เขาถือวา

การแขงขัน ( competition) เปนรูปแบบหนึ่งของความขัดแยงในการแขงขันนั้นจะมีกฎ หรือกติกา

ท่ีทุกฝายยอมรับการชนะคือการไดรางวัลหรือ ประโยชนไม ใชการทําลายลาง คูตอสูความขัดแย ง 

ถาหากเกิดข้ึนในระยะเวลายาวนานจะทําใหเกิดการแบงอํานาจของบุคคลในสังคมสาระสําคัญของ

ความขัดแยงในสังคมตามแนวคิดของ แมกซเวเบอร (Max Weber) สรุปไดดังนี้ 

    (1) ความขัดแยงของผลประโยชนเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในสังคม ไมมีสังคมใด 

จะพนไปจากการแตกแยกและการเปลี่ยนแปลง 

    (2)  ในสังคมใดๆ ก็ตาม กลุมของบุคคลและแตละบุคคลยอมมีอํานาจไมเทากัน  

    (3)  ผูมีอํานาจจะใชกฎและการบังคับเพ่ือสรางระเบียบทางสังคม 

    (4)  โครงสรางของสังคมและแนวปฏิบัติในสังคมถูกกําหนดข้ึนโดยผูมีอํานาจ 

   (5)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหเกิดการแตกแยกในกลุมของผูมีอํานาจมากกวา  

ในกลุมของผูไมมีอํานาจผูมีอํานาจจะพยายามรักษาสถานภาพเดิมและตอตานการเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะทําใหตนเองถูกลดอํานาจลง  
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   (6)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดข้ึนจากผลการกระทําของบุคคลท่ีจะไดประโยชน

จากการเปลี่ยนแปลงถาหากผูมีอํานาจเห็นวาตนจะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงจะสงเสริมใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 

    (7) การใชอํานาจจะมีประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับความสามารถท่ีจะควบคุม

การออกกฎ ระเบียบ ความสามารถท่ีจะควบคุมการลงโทษ ความสามารถท่ีจะ ควบคุมเครื่องมือ

ท่ีจะเผยแพรอุดมการณและการสื่อสารท้ังหลาย 

   3) แนวคิดของ ซิมเมล (Simmel)  

   ซิมเมล ( Simmel; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ , 2551, หนา 28 ) ชี้ใหเห็นว า 

ความขัดแยงเปนปฏิสัมพันธ รูปแบบหนึ่ง ( sociation) ท่ีเกิดข้ึน ในกลุมเพราะสมาชิกในกลุ ม 

มีความสัมพันธใกลชิดกัน ซิมเมล ( Simmel) เชื่อวาความ ขัดแยงระหวางสองฝายแสดงใหเห็น ถึง

ลักษณะความสัมพันธของท้ังสองฝายนั้นความขัดแยงเปนผลมาจากการมีความรูสึกเขาขา งตนเอง

มากกวาเขาขางฝายอ่ืน ความรูสึกอาจเปนความมุงราย โกรธเกลียด หรืออิจฉา  ซ่ึงโดยมากเกิดข้ึน

เพราะพฤติกรรมหรอืคุณลักษณะทางสังคมของแตละฝายมีความสําคัญเหนืออีกฝายหนึ่งไมมีองคการใด

หรือบุคคลใดจะหนีพนจากความขัดแยงไปไดความขัดแยงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังค ม

แนวคิดท่ีสําคัญบางประการ ของ ซิมเมล (Simmel) เก่ียวกับความขัดแยง คือ  (1) ความขัดแยงทําให

เกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุม (2)  ความกลมเกลียวภายในกลุมเปนสา เหตุท่ีทําใหเกิด

ความขัดแยง (3) ความกลมเกลียวระหวางกลุมเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยง (4) ความขัดแยงและ

โครงสรางของกลุม 

   4) แนวคิดของ มอสกา (Mosca)  

   มอสกา (Mosca; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 28) เปนนักสังคมวิทยา

ชาวอิตาลีไดแสดงความคิดเก่ียวกับความขัดแยง โดยเชื่อวาความขัดแยงในสังคมไมวาจะเปนความขัดแยง 

ระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมกับกลุมเปนของปกติท่ีเกิดโดยธรรมชาติและไมสามารถหลีกเลี่ยงได

ในการดํารงชีวิตในสังคมแมวาจะสามารถขจัดความขัดแยงลงไดบาง แตมอสกา (Mosca) ก็เห็นวาไมมี

ความจําเปนท่ีตองทําเชนนั้นเพราะความขัดแยงเปนสิ่งท่ีจะขาดเสียไมไดในการสรางความกาวหนา  

ความเปนระเบียบของสังคมและเสรีภาพทางการเมือง มอสกา ( Mosca) มีทัศนะวา การดิ้น รน

เพ่ือการมีชีวิตอยูอาจพบในสังคมตางๆ  ซ่ึงเปนการดิ้นรนเพ่ือการยังชีพในเบื้องตนแตเม่ือการดิ้น รน

ในระดับนั้นบรรลุผลคนก็จะหันไปสูความขัดแยงเพ่ือท่ีจะเดนกวาคนอ่ืนมากกวาเพ่ือการมีชีวิตอยู ดังนั้น

มนุษยจึงดิ้นรนเพ่ืออํานาจ มอสกา (Mosca) เชื่อวาความขัดแยงท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคม คือความขัดแยง  

เก่ียวกับอํานาจความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางบุคคล หรือระหวางกลุม ก็เพ่ือตองการเป นสมาชิกของ

ชนชั้นปกครองซ่ึงชนชั้นปกครองก็คือกลุมของคนท่ีมีอํานาจ  

  5) แนวคิดของ โคเซอร (Coser)  

   โคเซอร (Coser; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา  28) นักสังคมวิทยา

ชาวอเมริกันชี้ใหเห็นวาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนความขัดแยงอาจนําไปสู
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ความกลมเกลียวหรือความแตกแยกเขาไดพัฒนา ประพจน (proposition) ท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง  

ในการบรูณาการทางสังคมข้ึนประพจนโคเซอร (coser) ชี้ใหเห็นวา ความขัดแยงนําไปสูความกลมเกลียว 

และบูรณาการในหลายๆ ทาง โคเซอร (coser) เปนผูขยายความคิดของ ซิมเมล (simmel) ใหกวางขวาง

ออกไปในขณะเดียวกันก็มีผูขยายความคิดของ โคเซอร (coser) ใหกวางขวางออกไปอีก เชน โจนาธาน

เทอรเนอร ( jonathan turner) โดยเสนอแนวคิดใหความขัดแยง เปนตัวแปรตามในตอนท่ีวาดวย

สาเหตุของความขัดแยง ดยุค ( duke) ไดเรียบเรียงประพจนของ โคเซอร ( coser) เสียใหมโดยพัฒนา

ใหกาวหนากวาของ เทอรเนอร ( turner) โดยใหระดับความขัดแยงเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ 

และผลของความขัดแยงเปนตัวแปรตาม การพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงโดยการหาขอสรุป

และเสนอเปนประพจนซ่ึงจะนําไปสูการทดสอบ นับไดวาเปนความกาวหนาทางวิชาการอยางหนึ่ง 

   6) แนวคิดของ แคปโลว (Caplow)  

   แคปโลว ( Caplow; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 28 ) เปนอีกผูหนึ่ง

ท่ีพยายามขยายแนวคิด ของ ซิมเมล ( Simmel) ใหกวางขวางออกไป Caplow เชื่อวาความ ขัดแยง 

เปนกระบวนการ เบื้องตนทางสังคม และไมมีวิธีการ ใดท่ีจะเห็นไดงายๆ ในการยกเอาความขัดแย ง 

ทุกอยางออกไปจากองคการในกระบวนการขัดแยงนั้น Caplow เชื่อวา มีความเปนไปไดอย างสูง 

ท่ีฝายออนแอกวาจะรวมตัวกันเพ่ือตอสูกับฝายท่ีเขมแข็งกวา Caplow ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

การรวมตัวกันของไตรภาคีวามีความเปนไปได 8 แบบ ในบางกรณีของการรวมตัวกันนั้น ถาท้ังสองฝาย

ท่ีไมเทากันรวมตัวกันเพ่ือเอาชนะฝายท่ีสามเปนท่ีคาดหวังวารางวัลท่ีจะไดรับจากการรวมตัว กัน 

ควรจะเปนสัดสวนกับทรัพยากรท่ีลงทุนไปถาหากฝายหนึ่งลงทุนมากกวาอีกฝายหนึ่ง ก็จะ มี

ความคาดหวังวาเขาควรจะไดรับ สวนแบงของชัยชนะของอีกฝายหนึ่ง แตตามทฤษฎีนั้นตางฝ าย

ก็มีสวนรวมกันเพ่ือท่ีจะไดชัยชนะดังนั้นจึงรูสึกวาไดลงทุนเทาๆ กันจากแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียว กับ

ความขัดแยง สรุปไดวา แนวคิดเดิม มองความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเลวราย ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน

ลดลง  ควรขจัดใหหมดสิ้นไปจากองคการสวนแนวคิดในดานพฤติกรรมศาสตรเห็นวาความ ขัดแยง 

เปนสิ่งปกติเปนปรากฎการณธรรมชาติมีท้ังผลดีและ ผลเสีย  ในขณะท่ีแนวคิดในปจจุบันเห็นว า 

ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได เปนประโยชน ตอองคการถารูจักบริหารความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 

ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

 จิระ พงศ ศุภศรี (2552, หนา 14) สรปุไดวา แนวความคิดเก่ียวกับความขัดแยงเปนสิ่งท่ีไมดี

ไมควรเกิดในองคการ  ตอมาเชื่อวาเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมไดความขัดแยงไมจําเปนตองเลวร ายเสมอ 

เกิดข้ึนจากความเชื่อของการรับรูจูงใจ ความไมเทาเทียมของอํานาจ และความปรารถนาในทรัพยากร

ท่ีจํากัด ทําใหเกิดการแบงอํานาจของบุคคลในสังคม สงเสริมการทํางานของกลุมใหมีประสิทธิภาพ  

กระตือรือรนวิเคราะหตนเอง มีความคิดสรางสรรค 

 ลัดดาวัลย บํารุงกิจ (2551, หนา 28) จากแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับความ ขัดแยง สรุปไดวา 

แนวคิดเดิม มองความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเลวราย ทําให ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ควรขจัด  

ใหหมดสิ้นไปจากองคการ สวนแนวคิดในดานพฤติกรรมศาสตรเห็นวาความขัดแยงเปนสิ่งปกติเปน  
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ปรากฎการณธรรมชาติมีท้ังผลดีและผลเสียในขณะท่ีแนวคิดในปจจุบันเห็นวาความขัดแย ง 

เปนสิ่งท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได เปนประโยชนตอองคการ ถารูจักบริหารความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใหอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม 

 สรุปถึงลักษณะท่ีแสดงออกถึงแนวคิดความขัดแยง โดยจําแนกเปน 5 มิติไดแก 

   1) การรับรูจัดเปนมิติหนึ่งของความขัดแยง ท้ังนี้เพราะความขัดแยงเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ 

คูกรณีมีความเชื่อ หรือรูวาเปาหมายของตนเขากับผูอ่ืนไมไดลักษณะสําคัญของการรับรูซ่ึงกอใหเกิด

ความขัดแยง  มีอยู 3 รูปแบบ คือ แบบแรก เปนกรณีท่ีกลุมหรือคูกรณีตองตระหนักวาตนเอง

มีลักษณะรวมท่ีแตกตางไปจากคนอ่ืน แบบท่ีสอง กรณีท่ีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายไมพอใจ

ในสภาพของตนเม่ือเทียบกับสภาพของอีกฝายหนึ่ง แบบสุดทายคือ  ตองมีความเชื่อวาจะลด

ความไมพึงพอใจลงไดเม่ืออีกฝายหนึ่งยอมรับในสิ่งท่ีไมยอมรับมากอน 

   2) การจูงใจ เกิดจากระดับความขัดแยง ซ่ึงข้ึนอยูกับความรุนแรงของความรูสึก  

  3) กฎขอบังคับ การกระทําท่ีฝายใดฝายหนึ่งตองอยูในกรอบของกฎ และแนวทาง

ท่ีกําหนด อยางเปนทางการ ยอมสัมพันธกับระดับความขัดแยง กลาวคือ ถาตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ

อยางเครงครัด หรือกฎเกณฑท่ีมากมายยอมทําใหผูปฏิบัติเกิดความขัดแยงภายใน 

   4) ความเขมขน หรือระดับความขัดแยงข้ึนอยูกับอัตราสวนของความขัดแยงต อ 

ความไมขัดแยง ซ่ึงสามารถแสดงออกในรูปความขัดแยงอยางแทจริง 

   5) ความไมเทาเทียมกันของอํานาจ เปนลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของความขัดแย ง 

เพราะมีความเก่ียวพันตอกระบวนการขัดแยง ตั้งแตจุดกําเนิดจนถึงจุดสิ้นสุด ระดับของอํานาจ

ท่ีแตกตางกันเปนผลใหคูกรณีตระหนักถึงความแตกตาง และหาวิธีเพ่ือใหไดมาซ่ึงความเทาเทียมกัน

หรือนัยหนึ่ง คือการยุติความขัดแยง 

  2.4.3 กระบวนการของความขัดแยง 

 กระบวนการของความขัดแย งท่ีเกิดข้ึนในองคการ จะเริ่มตนจากสถานการณของความขัดแยง 

ซ่ึงสถานการณของความขัดแยงจะประกอบไปดวย บุคคล พฤติกรรม ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

สภาพแวดลอม ซ่ึง ร็อบบิ้น (Robbins, 1983, p. 340) ไดแบงกระบวนการของความขัดแยงออกเปน 

4 ระยะ คือ ศักยภาพตรงกันขามหรือขัดแยงกับการ รับรูและการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล

พฤติกรรมท่ีแสดงออกและผลของความขัดแยง ดังภาพ 2 
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ภาพ 2  กระบวนการของความขัดแยงตามแนวคิดของ ร็อบบิ้น (Robbins)  

ท่ีมา: (Robbins, 1983, p. 340)  

 

 ระยะท่ี 1 ศักยภาพของการเปนปรปกษกัน (potential opposition) ข้ันแรกของกระบวนการ

ขัดแยง ก็คือ การมีสภาพการณนํา (antecedent conditions) ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงสภาพการณนํานี้

อาจถือไดวา เปนสาเหตุของความขัดแยงซ่ึงแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ การสื่อสารโครงสรางและตัวแปร 

สวนบุคคล 

 ระยะท่ี 2 การ รู (cognition) หากสถานการณในระยะท่ี 1 กอใหเกิดความคับของใจ แลว 

ศักยภาพของการเปนปรปกษกันก็จะเปนจริงข้ึนมาในระยะท่ี 2 สภาพการณในระยะท่ี 1 นี้จะนําไปสู

สภาพการณนําหรือรูวาสภาพการณนําสงผลกระทบตอตน เปนเพราะการรับรูของบุคคลในข้ันนี้บุคคล

จะรับรูวามีความขัดแยงเกิดข้ึนหรือเปนความขัดแยงท่ีรับรูได ( perceived conflict) และบุคคล

อาจรูสึกวามีความขัดแยงเกิดข้ึน หรือเปนความขัดแยงท่ีรูสึกได (felt conflict)  

เง่ือนไขท่ีกอใหเกิด 
ความขัดแยง 
- การสื่อสาร 
- โครงสราง 
- ปจจัยสวนบุคคล 

ความขัดแยง 
ท่ีรับรูได 

ความขัดแยง 
ท่ีเปดเผย 

ความขัดแยง 
ท่ีรูสึกได 

การปฏิบัติงาน 
ของกลุมเพ่ิมข้ึน 

การปฏิบัติงาน 
ของกลุมลดลง 

พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแยง 
- การแขงขัน 
- การประสานกัน 
- การแบงปนกัน 
- การหลีกหนี 
- การปรองดอง 

 ระยะท่ี 1       ระยะท่ี 2    ระยะท่ี 3   ระยะท่ี 4  
ศักยภาพท่ีตรงขาม    การรับและการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม   ผลผลิต 
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 ระยะท่ี 3 พฤติกรรมท่ีแสดงออก ( behavior) การท่ีคนรับรูวามีความขัดแยงหรือรูสึกว า 

มีความขัดแยงนั้น ยังไมไดแสดงพฤติกรรมของความขัดแยงท่ีเปดเผยออกมา อาจมีเพียงความคับของใจ 

แตหากเม่ือใดฝายหนึ่งแสดงเจตนา หรือจงใจหรือกระทําการเพ่ือขัดขวางไมใหอีกฝายบรรลุจุดมุงหมาย

พฤติกรรมท่ีแสดงความขัดแยงอยางเปดเผยก็จะเกิดข้ึน เชน การพูด การแสดงความกาวร าว 

การใชกําลังกาย การใชความรุนแรง อาจเปนจลาจลหรือสงคราม เม่ือความขัดแยงปรากฏเปนพฤติกรรม

ท่ีเปดเผย แตละฝายก็จะพยายามจัดการกับความขัดแยงโดย แสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาเช น 

การรวมมือรวมใจ การแบงปน การหลีกเลี่ยง การยอมให 

 ระยะท่ี 4 ผลของความขัดแยง (outcomes) การจัดการกับความขัดแยงจะกอใหเกิดผลท่ีตามมา

อาจเปนผลดมีีประโยชนถาสามารถชวยเพ่ิมสมรรถนะของกลุม หรืออาจเปนผลเสียไมมีประโยชน

หากเปนการลดสมรรถนะของกลุม ผลดีของความขัดแยง เชน สงเสริมใหการตัดสินใจมีคุณภาพกระตุน 

ใหคนมีความคิดใหมและคิดอยางสราง สรรคผลเสีย จะทําใหเกิดการแตกแยกแบงเปนกกเปนเหลา  

ขาดความรวมมือในการทํางานการสื่อสารถูกบิดเบือน 

 สวน ฟลเลย ( Filley, 1975, p. 8) แบงกระบวนการของความขัดแยงเปน 6 ข้ันตอน  คือ 

สภาพการณ กอนหนาความขัดแยงท่ีกลุมรูความขัดแยงท่ีรูสึกไดความขัดแยงท่ีเปดเผย การแกปญหา

เพ่ือยุติความขัดแยง เพ่ือใหมีการแพชนะกัน ผลท่ีเกิดตามมา ดังภาพ 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  กระบวนการของความขัดแยงตามแนวคิดของ ฟลเลย (Filley)  

ท่ีมา: (Filley, 1975, p. 8) 

ความขัดแยงท่ีรับรู 

สภาพการณกอนเกิดความขัดแยง 

ความขัดแยงท่ีรูสึก 

พฤติกรรมท่ีเปดเผย 

การแกปญหาความขัดแยง 

ผลท่ีเกิดตามมาในการแกปญหา 
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 กระบวนการของความขัดแยง ท้ัง 6 ข้ัน สรุปไดดังนี้ 

   1) สภาพเกิดข้ึนกอน คือ ลักษณะของสถานการณ  ซ่ึงปกติจะนําไปสูขอขัดแย ง 

แมจะปรากฏวาไมมีขอขัดแยงก็ตาม 

   2) การรับรูเก่ียวกับขอขัดแยง คือ  การสํานึกเก่ียวกับลักษณะของ สภาพแวดล อม 

อยางมีเหตุผลและไมเก่ียวกับตัวบุคคลซ่ึงเปนปรปกษกัน 

   3) ความสํานึกในขอขัดแยง คือ ความสัมพันธของการถือวา ขอขัดแยงนั้นเปนของตัวเอง 

โดยการแสดงความรูสึกเก่ียวกับการขูเข็ญ ความกลัว ความเปนปรปกษหรือความไมไววางใจ 

   4) การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม คือ ผลของการกระทํา เชน  ความกาวราว การแขงขัน

การโตแยงหรือการแกปญหา 

   5) การทําให ขอขัดแยงหมดไปหรือการแก ปญหา จําเปนจะตองทําโดยการทํา ให 

ขอขัดแยงสิ้นสุดลงท้ังโดยการยินยอมระหวางคูกรณีหรือการทําใหอีกฝายหนึ่งพายแพไปใหฝายหนึ่งชนะ 

บางสวนและอีกฝายหนึ่งแพบางสวนหรือทุกฝายชนะ  

  6) ผลภายหลังการทําใหขอขัดแย งหมดไป คือ ผลท่ีเกิดข้ึน ภายหลังขอขัดแย ง 

ซ่ึงจะกระทบความสัมพันธในอนาคตของคูกรณีถาขอขัดแยงถูกทําใหหมดไปจนเปนท่ีพอใจแก 

ผูมีสวนรวมทุกคนอยางแทจริงแลวก็จะเปนการสรางรากฐานแหงความสัมพันธในดานความรวมมือมากข้ึน

ในทางตรงกันขาม  ถาขอขัดแยงถูกจํากัดหรือไกลเกลี่ยแลว สภาพของขอขัดแยงท่ีซอนเรนอยูภายใน

อาจทําใหขอขัดแยงนั้นรุนแรงยิ่งข้ึน และนําไปสูการระเบิดหรือยังยืนกรานในขอขัดแย งและ

ทําใหเสียความสัมพันธวิธีทําใหขอขัดแยงหมดไปนั้นเห็นไดชัดวาแตกตางกันและอาจเพ่ิมโอกาส

ท่ีจะเกิดความขัดแยงในอนาคตไดอีกดวย 

 โธมัส และคิลแมนน (Thomas & Kilmann, 1987, p. 870) ไดเสนอแนวคิดวา ความขัดแยง 

เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเปนตอนๆ ในแตละตอนจะมีเหตุการณเกิดข้ึนตามลํ าดับดังนี้ ความขัดแยง  

เกิดจากความคับของใจของฝายหนึ่งซ่ึงเกิดจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง เชน ไมเห็นดวย ดู ถูก 

ไมชวยเหลือ เอาเปรียบ ใหราย ไมอนุมัติ  เปนตน ผลของความคับของใจจะทําใหเกิด มโนทัศน  

(conceptualization) เก่ียวกับความขัดแยงคูกรณีพยายามจะเขาใจธรรมชาติของความขัดแย ง 

แตการรับรูของบุคคลเปนจิตวิสัยและมักจะลําเอียง ดังนั้น จึงจะหาหลักฐานหรือเหตุผลมาประกอบวา

การรับรูของตนท่ีมีตอความขัดแยงนั้นถูกตอง คนท่ีพบกับความขัดแยงจะหาวิธีแกปญหาความขัดแยง 

หรือเม่ือพบกับความขัดแยงก็จะ พยายามหาทางออก  จากงานวิจัยพบวา คนส วนใหญจะหา ทางออก 

ดวยการเอาแพเอาชนะกันมากกวาอยางอ่ืน เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนบุคคลจะแสดงพฤตกิรรม (behavior) 

ออกมา พฤติกรรมท่ีแสดงออกอาจเปนการเอาชนะการตอรอง การรวมมือ หรือการผอนปรนเขาหากัน 

เม่ือฝายหนึ่งแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะปฏิกิริยา ( reactions) ของอีกฝายหนึ่งท่ีมีพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกนั้น อาจทําใหเพ่ิมหรือลดความขัดแยงก็ไดในข้ันนี้แตละฝายอาจจัดการกับความขัดแยงเอง

หรือใหบุคคลท่ีสาม เชน ผูบริหารมาจัดการ ขจัดความขัดแยงใหไมวาจะจัดการกับความขัดแย ง 

อยางไรก็ตาม ก็จะมีผลของความขัดแยง ( outcome) ท่ีเกิดข้ึนตามมาถาหากท้ังสองฝา ยพอใจกับ
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วิธีขจัดความขัดแยง  ความ ขัดแยงก็อาจสิ้นสุดลง ถาฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจเกิดความ คับข องใจ 

ผลของความขัดแยงในตอนนี้จะทําใหเกิดความขัดแยงในตอนตอไปอีกกระบวนการของความขัดแยงนี้

สามารถแสดงออก ดังภาพ 4 

 

 

             ความขับของใจ 

 

             มโนทัศน 

 

             พฤติกรรมท่ีแสดงออก

               

             ผลของความขัดแยง

    ผลของความขัดแยง  

สถานการณท่ี 1 
    

 
             ความขับของใจ 

 

             มโนทัศน 

 

             พฤติกรรมท่ีแสดงออก

               

             ผลของความขัดแยง

       

สถานการณท่ี 2 

 

ภาพ 4  กระบวนการของความขัดแยงตามแนวคิดของ โธมัส และคิลแมนน (Thomas & Kilmann) 

ท่ีมา: (Thomas & Kilmann, 1976, p. 872) 

  

  นอกจากนี.้แอนเดอรสนั.(Anderson,.1988,.p..266).ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร

ความขัดแยงมี.4.ข้ันตอน คือ  

   ข้ันตอนท่ี .1 ความขับของใจ .การใหความหมายคําจํากัดความขัดแยงบริหารจะตองตกลงใจ

ถึงธรรมธรรมชาติของความขัดแยงวา ความขัดแยงนั้นเปนความขัดแยงระหวางกลุมหรือบุคคล  

  

ปฏิกิริยาของ 
อีกฝายหนึ่ง 

 

ปฏิกิริยาของ 
อีกฝายหนึ่ง 
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  ข้ันตอนท่ี .2.มโนทัศน การจัดการท่ีแตกตางกัน.การคาดหวังเปาหมายและโครงสรางท่ีตางกัน.

จากการวินิจฉัยความขัดแยงเปนข้ันตอนของการนิยามปญหา  

   ข้ันตอนท่ี .3.พฤติกรรม สถานการณ การวินิจฉัยความขัดแยงเปนการหาสาเหตุท่ีแทจริง วา.

ความขัดแยงเกิดจากการทํางาน ซ่ึงตองอาศัยซ่ึงกันและกันหรือเกิดจากการกระทํา  

  ข้ันตอนท่ี .4.ผลลัพธ การนิยามปญหามีความสําคัญเพราะจะทําใหมีการตกลงใจในการจัดการ 

ความขัดแยงเปนการพิจารณาผลของความขัดแยงซ่ึงเปนผลท่ีจะไดรับในขณะนี้หรือผลท่ีจะตองการ  

ในอนาคตวาตองการอะไรสุดทายเปนข้ันยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยงเปนการใชเทคนิควิธีการ

ในการแกไขปญหาความขัดแยงมีเทคนิคหลายวิธีในการแกไขปญหาความขัดแยงซ่ึงควรใชใหเหมาะสม

กับปญหา 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, หนา 90) ไดสรุปแนวคิดกระบวนการของความขัดแยงไว 6 

ประการ ดังนี้ 

   1).สภาพการณกอนเกิดความขัดแยง เปนลักษณะของสภาพการณ ท่ีอาจปราศจาก

การขัดแยง แตจะนําไปสูความขัดแยง เชนความคลุมเครือของอํานาจ และอุปสรรคในการสื่อความหมาย 

  2).ความขัดแยงท่ีรับรูได เปนการรับรูของฝายตางๆ วามีความขัดแยงเกิดข้ึน 

  3).ความขัดแยงท่ีรูสึกได เปนความรูสึกของฝายตางๆ วามีความขัดแยงเกิดข้ึน 

  4).พฤติกรรมท่ีปรากฏ เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาใหเห็น เม่ือรับรูหรือรูสึกวา

มีความขัดแยงเกิดข้ึน 

  5).การแกปญหาหรือการระงับปญหา เปนการทําใหความขัดแยงสิ้นสุดลง หรือลดลง 

  6).การแกปญหา เปนผลท่ีเกิดข้ึนตามมาภายหลังจากการแกปญหาความขัดแยงแลว 

 วิชัย โถสุวรรณจินดา  (2536, หนา 74-75) กลาววา ความขัดแยงเปนกระบวนการพลวัตร

ท่ีเกิดเปนความขัดแยงระหวาง 2 ฝาย ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมโดยแยกเปนข้ันตอนได ดังนี้  

  1) สภาวะท่ีกอใหเกิดความขัดแยง  เปนสภาวการณท่ีมีสาเหตุตางๆ  ของความขัดแยง

เกิดข้ึน ทําใหมีการแขงขันกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีปริมาณจํากัดในขณะท่ีเปาหมายของแตละ

ฝายแตกตางกันและมีแรงขับเพ่ือใหฝายหนึ่งมีอํานาจควบคุมอีกฝายหนึ่ง  

  2) การรับรูถึงความขัดแยงสภาวะขางตนอาจจะนําหรือไมนําไปสูความขัดแยงก็ ได

ความขัดแยงจะเกิดข้ึน  ก็ตอเม่ืออีกฝายมีการรับรูวาตัวเองถูกคุกคาม  จนเกิดความเปนศัตรู ความกลัว

ความไมไววางใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคคลท่ีมีอารมณออนไหว  และไมมีความม่ันใจในตนเอ ง

ซ่ึงทําใหมีการยึดสถานการณบางอยางเปนเรื่องสวนตัว  จนเปนความขัดแยงแตสําหรับบุคคล อ่ืน

อาจมองเห็นเปนเรื่องธรรมดาท่ีมิใชเรื่องคุกคามความรูสึกแตอยางใดก็ได  

  3) พฤติกรรมท่ีแสดงออก บุคคลจะมีพฤติกรรมเกิดข้ึน  เม่ือมีการรับรูหรือมีความรูสึก

ขัดแยงกัน โดยพฤติกรรมนั้นอาจมีตั้งแตการเปนศัตรูในใจท่ีคอยจองหาโอกาสการเปนผูคอยคัดคาน

ผูตอตานไปจนถึงพฤติกรรมกาวราวท่ีเห็นไดชัดเจน  ในบางกรณีพฤติกรรมอาจแสดงออกในลักษณะ

การแกปญหา เพ่ือเก้ือกูลสนับสนุนใหไดมาซ่ึงเปนเปาหมายของท้ังสองฝาย  
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  4) การแกปญหา เม่ือมีพฤติกรรมเกิดข้ึนอันแสดงใหเห็นชัดเจนวามีความ ขัดแยงแลว 

ข้ันตอนตอไปของกระบวนการของความขัดแยงก็คือ  การแกไขความขัดแยง  หรือการเก็บอําพราง

ความขัดแยงนั้นไว การแกปญหาจะเกิดข้ึนกับกลยุทธท่ีใชในการแกไขความขัดแยง ซ่ึงอาจทําใหฝายหนึ่ง

เปนผูชนะอีกฝายเปนผูแพ อาจทําใหเปนผูแพท้ังสองฝายหรือเปนผูชนะท้ังสองฝายก็ได  

  5) ผลของความขัดแยงจากกลยุทธท่ีใชแกปญหานั้น  ถาใชกลยุทธถูกตองทํา ให

สามารถแกไขปญหาโดยท้ังสองฝายมีความพอใจก็จะทําให  เกิดความรวมมือข้ึน  แตถาแกไขไมถูกตอง

ความขัดแยงนั้นจะถูกเก็บกดไวและแฝงรอโอกาสซ่ึงอาจทําใหสถานการณภายหนาเลวราย ลงหรือ

เกิดสัมพันธภาพท่ีไมบริสุทธิ์ใจได  

 สรุปความขัดแยงเปนกระบวนการพลวัตรท่ีเกิดเปนความขัดแยงระหวาง  2 ฝาย ซ่ึงอาจเปน 

บุคคลหรือกลุม โดยแยกเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

   1) สภาวะท่ีกอใหเกิดความขัดแยง เปนสภาวการณท่ีมีสาเหตุต างๆ ของความขัดแยง  

เกิดข้ึน ทําใหมีการแขงขันกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีปริมาณจํากัดในขณะท่ีเปาหมายของ

แตละฝายแตกตางกันและมีแรงขับเพ่ือใหฝายหนึ่งมีอํานาจควบคุมอีกฝายหนึ่ง 

   2) การรับรูถึงความขัดแยงสภาวะขางต นอาจจะนําหรือไมนํา ไปสูความขัดแยงก็ ได

ความขัดแยงจะเกิดข้ึน ก็ตอเม่ืออีกฝายมีการรับรูวาตัวเองถูกคุกคาม จนเกิดความเปนศัตรูความกลัว

ความไมไววางใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคคลท่ีมีอารมณออนไหว และไมมีความม่ันใจในตนเอง

ซ่ึงทําใหมีการยึดสถานการณ บางอยางเปนเรื่องสวนตัว จนเปนความขัดแยงแตสําหรับบุคคลอ่ืน

อาจมองเห็นเปนเรื่องธรรมดาท่ีมิใชเรื่องคุกคามความรูสึกแตอยางใดก็ได 

   3) พฤติกรรมท่ีแสดงออก บุคคลจะมีพฤติกรรมเกิดข้ึน เม่ือมีการรับรูหรือมีความรูสึก 

ขัดแยงกัน โดยพฤติกรรมนั้นอาจมีตั้งแตการเปนศัตรูในใจท่ีคอยจองหาโอกาสการเป นผูคอยคัดคาน 

ผูตอตานไปจนถึงพฤติกรรมกาวราวท่ีเห็นไดชัดเจน ในบางกรณีพฤติกรรมอาจแสดงออกในลักษณะ

การแกปญหา เพ่ือเก้ือกูลสนับสนุนใหไดมาซ่ึงเปนเปาหมายของท้ังสองฝาย 

   4) การแกปญหา เม่ือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน อันแสดงใหเห็นชัดเจนว ามีความขัดแยงแลว 

ข้ันตอนตอไปของกระบวนการของความขัดแยงก็คือ การแกไขความขัดแยง หรือการเก็บอําพราง

ความขัดแยงนั้นไวการแกปญหาจะเกิดข้ึนกับกลยุทธท่ีใชในการแกไขความขัดแยงซ่ึงอาจทําใหฝายหนึ่ง

เปนผูชนะอีกฝายเปนผูแพ อาจทําใหเปนผูแพท้ังสองฝายหรือเปนผูชนะท้ังสองฝายก็ได 

   5) ผลของความขัดแยงจากกลยุทธท่ีใชแกปญหานั้น ถาใชกลยทุธถูกตองทําใหสามารถ

แกไขปญหาโดยท้ังสองฝายมีความพอใจก็จะทําใหเกิดความรวมมือข้ึน แตถาแกไขไมถูกตอง

ความขัดแยงนั้นจะถูกเก็บกดไวและแฝงรอโอกาสซ่ึงอาจทําใหสถานการณภายหนาเลวร ายลงหรือ

เกิดสัมพันธภาพไมบริสุทธิ์ใจได 

 2.4.4 สาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอความขัดแยง 

 สาเหตุของความขัดแยงวามีหลายประการไดแก ขอมูลหรือขอเท็จ จริง เปาหมาย คานิยม 

ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรูและพฤติกรรมสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ยอมกอใหเกิดความ ขัดแยง 
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นอกจากนี้โครงสรางขององคการท่ีมี ลักษณะแบบระบบราชการ และการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเป น 

การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล หรือโครงสรางองคการตลอดท้ังการสื่อขอความท่ีไมมีประสิ ทธิภาพ 

ยอมเปนสาเหตุของความขัดแยงไดท้ังสิ้น ซ่ึง จุฬาลักษณ ณีรัตนพันธุ (2540, หนา 43) กลาวสรุป

สาเหตุของความขัดแยงสวนใหญจะเกิดจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

  1) ความไมชัดเจนในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของแตละฝายท่ีขัดแยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาฝายใดฝายหนึ่งถูกจํากัดในขอบเขตอํานาจหนาท่ี จะทําใหความขัดแยงรุนแรง ในทางกลับกัน

ถามีการทําใหเกิดความกระจางในบทบาทของแตละฝาย แตละฝายสามารถคาดหวังในแบบแผน

ของพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งได โอกาสท่ีจะไมสอดคลองกันจะ มีนอย ในองคการใดท่ีมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจนเปนรายบุคคล ในรูปของการพรรณนางาน

และมีแผนภูมิแสดงถึงสายการบังคับบัญชาและการประสานท่ีชัดเจน ความขัดแยงจะมีนอยกวาองคการ

ท่ีไมมีหรือมีสิ่งตางๆ เหลานี้แตไมกระจางชัดเทาท่ีควร 

   2) ความ ขัดแยงเนื่องจากความ สนใจแตละฝายท่ีขัดแยงกันมีความสนใจมีจุดมุงหมาย

เดียวกันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีพบมากในองคการ อาจแยงทรัพยากร คน เงิน เครื่องมือท่ีมีอยูอยางจํากัด  

หวังรางวัลหรือผลตอบแทนจากการทํางาน ผูท่ีไมไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรทรั พยากร 

อาจไมแสดงความขัดแยงโดยเปดเผย แตจะไมใหความรวมมือในการทํางาน 

  3) ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมในการทํางาน การมอง

ความเปลี่ยนแปลง การใหคุณคาของคนหรือการดําเนินชีวิต ดานการทํางานมีการทํางานมองการทํางาน

เปนหนทางไปสูจุดหมายปลายทางแตอาจจะมีการมองการทํางานเปนการตอบสนองความพึง พอใจ

ท่ีไดทํางาน เชนเดียวกับการมองการเปลี่ยนแปลง บางจะมองวาการ เปลี่ยนแปลง เปนการแสดง

ความเจริญกาวหนา ความสรางสรรค ในขณะท่ีทุกคนมองการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งรบกวนชีวิตโดยปกติ 

ทําใหเกิดความยุงยากเปนการรบกวนและตองแบกภาระและปรับตัวมากข้ึนสําหรับการใหคุณคา  

บางคนจะใหคุณคาแกบุคคลท่ีถือวามีความเอกสิทธิ์เฉพาะตัว บางคนใหคุณคาก็ตอเม่ืออยูใน ฐานะ

เปนสวนหนึ่งของกลุมคน ดานความแตกตางของวัฒนธรรมนี้ ถาบุคคลไมตองการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

ความขัดแยงยอมเกิดข้ึนแนนอน เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้จะมีผลตอการแสดงออก และจะกระทบกับ

บุคคลรอบดาน 

  4) การรวมตัวระหวางฝายตางๆ เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความขัดแยง การรวมตัว

อาจหมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีสัมพันธภาพท่ีเปนทางการ  หากการตัดสินใจเกิดข้ึน

เฉพาะกับบุคลากรในระดับสูงการรวมมือในบุคลากรในระดับต่ําลง เม่ือใดก็ตามท่ีมีโอกาสไดเปนสวนรวม

ตัดสินใจมากข้ึน ความขัดแยงจะนอยลง นอกจากนี้ความสัมพันธและระดับความรูของ แตละฝาย 

ยังมีสวนทําใหเกิดการขัดแยงดวย 

  5) อุปสรรคดานการสื่อสาร ถามีการแบงกลุมบุคคลออกจากกันไมวา จะเปนการแบง

โดยทางกายภาพหรือแบงดวยเวลา ลักษณะการแบงมีโอกาสใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางกลุมและ

กอใหเกิดความขัดแยงได ความรูความเขาใจในบุคคลตางกลุมมักผนวกกับความขัดแยงเสมอ ชองวาง
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หรือหวงเวลาท่ีถูกแบงออกไป มักจะเกิดกลุมโดยธรรมชาติและจะสงเสริมใหตางกลุมตางมีความสนใจ

และเปาหมายเปนของตนเอง 

  6) การพ่ึงพาระหวางกลุมความขัดแยงเกิดข้ึนไดมาก ถากลุมใดกลุมหนึ่งตองพ่ึ งพา

กลุมใดกลุมหนึ่ง ถาแตละกลุมพ่ึงพากันและกัน มีผลประโยชนดวยกันดวยความรูสึกทัดเทียม กัน

ความขัดแยงจะไมเกิดข้ึน ในทางกลับกันเม่ือเกิดความรูสึกวาทรัพยากรท่ีมีถูกแบงโดยไมเสมอภาคกัน

ความขัดแยงจะเกิดข้ึนทันที 

  7) ความแตกตางในองคการ ยิ่งมีความแตกตางกันมาก ความขัดแยงจะเกิดข้ึน

เปนเงาตามตัว กลุมบุคคลท่ีรวมตัวกันทํางานในองคการท่ีมีการบริหารงานยุงยากซับซอน โอกาส

จะเกิดเหตุการณความขัดแยงจะมีมากข้ึน เชน การแบงอํานาจหนาท่ีเปนหลายระดับยอมมีปญหา

อุปสรรคดานการติดตอสื่อสาร เปนตน 

  8) การลงมติหรือความคิดเห็น ความขัดแยงจะเกิดข้ึนทันทีท่ีจะตองมีการลง มติหรือ

ความคิดเห็นเพ่ือตัดสินใจกระทํา อยางใดอยางหนึ่ง บุคคลอาจไมยอมรับมติและความคิดเห็น ของ

บุคคลอ่ืนความขัดแยงประเภทนี้อาจหลีกเลี่ยงไดโดยการออกเสียงหรือลงคะแนน  โดยไมตอง มี

การเผชิญหนากันแตวิธีการนี้มิไดหมายความวา จะปองกันมิใหเห็นสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาท่ีตามมาไดเชน 

อาจมีการจองจับผิดวาใครอยูขางมากนอยเพียงใด และอาจจะเกิดการรวมตัวกันเพ่ือตอตานอีกฝายหนึ่ง

  9) การควบคุมพฤติกรรมในท่ีทํางานใดมีการควบคุมหรือบังคับใหบุคคลอยูภายใตกฎ

ขอบังคับมากๆ จะกอใหใหเกิดความขัดแยงสูง กฎขอบังคับอาจรวมถึงมาตรฐานการทํางานนโยบาย

ระเบียบปฏิบัติท่ีมีผลทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลตองทําตาม การควบคุมนี้จะมีผล 2 ประการ  คือ 

เปนการลดหรือปองกันปญหาความขัดแยง ในขณะเดียวกันจะมีผลจากการควบคุมดวยจึงทําใหเกิด  

ความรูสึกตอตาน โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีมีลักษณะตองการความเปนอิสระและ การบังคับบัญชา  

ตนเองสูง 

  10) การค่ังคางของปญหาท่ีไมไดรับการแกไข  เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเพ่ิมระดับ

ความขัดแยงไดมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับปญหาใดๆ ท่ีถูกเก็บกดไวโดยไม มี

การเอาใจใสแกไข การเก็บกดนี้อาจจะเกิดการใชอํานาจบารมีของอีกฝายหนึ่ง ความเก็บกดสะสมมากข้ึน

กลายเปนสภาพการณนําไปสูความขัดแยงอ่ืนๆ ตอไป 

 ลิท เทอรเลอร ( Litterer, 1965, p. 76) ไดชี้ใหเห็นสาเหตุสําคัญของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ในองคการ มี 4 ประการ ดังนี้ 

   1) สถานการณท่ีเปาหมายตางๆ ไปดวยกันไมได  

   2) มี วิธีการท่ีไปดวยกันไมไดหรือมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเปนระบบ และ

อีกประการหนึ่งคือ ความไมคงเสนคงวา 

   3) ปญหาความไมพอดีของสถานภาพในองคการ  

   4) ความแตกตางในการรับรู  
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 นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540 , หนา 59-69) ไดกลาวถึงสภาพขององค การ

ท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยง ดังนี้ 

   1) การมีทรัพยากรท่ีจํากัดโครงสรางขององคการ เปนตัวกําหนดการกระจายทรัพยากร

และกิจกรรม ทรัพยากรในองคการ ไดแก คน เงิน วัสดุทักษะ เวลา เปนตน เม่ือบุคคลมีความตองการ

ทรัพยากรมากกวา จํานวนทรัพยากรท่ีมีอยู จึงตองแขงขันกันเพ่ือท่ีจะไดทรัพยากรท่ีตองการจึงทําให

เกิดความขัดแยงข้ึน 

   2) ความคลุมเครือ เป นสาเหตุของความขัดแยงท่ี สําคัญ ไดแก ความคลุมเครือ

ในโครงสราง ความคลุมเครือในบทบาท โครงสรางขององคการท่ีคลุมเครือทําใหยากท่ีจะเขาใจไดวา

สายบังคับบัญชาเปน  อยางไรใครทําหนาท่ีอะไร ความคลุมเครือในบทบาททําใหไมเขาใจว าใครตอง

รับผิดชอบอะไรผลท่ีเกิดข้ึนทําใหงาน บางอยางมีคนรับผิดชอบหลายคน แตบางงานไมมีใคร

รับผิดชอบเลย 

   3) กฎเกณฑท่ีเขมงวด เปนสิ่ง ท่ีตรงกันขามกับความคลุมเครือ  กฎเกณฑท่ีเขมงวด

ทําใหบุคคลอึดอัดในการทํางานและทําใหเห็นวาผูบริหารใชอํานาจจนเกินความจําเปน 

   4) การแขงขัน ทุกๆ องคการมีโครงสรางท่ีกอใหเกิดการแขงขันเพ่ือท่ีจะไดรับทรัพยากร

ท่ีมีอยูจํากัด กระบวนการแขงขันเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

   5) การมีขอยกเวน การท่ีบุคคลบางคนไดรับการยกเวนท่ีไมตองปฏิบัติตามบทบาท

หรือปฏิบัติไมถึงมาตรฐานท่ีกําหนดก็เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

 นิวแมน  และบรุล (Pneuman & Bruehl, 1982, p. 35; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, 

หนา 13) ไดแบงสาเหตุของความขัดแยงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

   1) องคประกอบของ บุคคล เปนสาเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดจากบุคคล หรือ  

กลุมแบงออก เปน 4 สวนใหญๆ คือ ภูมิหลัง แบบฉบับ การรับรูและความรูสึกของบุคคล 

   2) ประเด็นปญหาของการปฏิสัมพันธ เปนสาเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดจากกระบวนการ

สื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล มีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ ผูสงขาวสาร สื่อท่ีใชสงขาวสาร 

ผูรับ ขาวสาร 

   3) สภาพองคการ เปนสาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนผลของการใชคน หรือใชทรัพยากร

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 ชมิดท และทานเนนบวมม ( Schmidt & Tannenbaumm, 1972 , pp. 6-8) กลาวถึง

ความขัดแยงมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

   1) ขอมูลหรือขอเท็จจริง คนมีขอมูลท่ีแตกตางกันรูกันมาคนละอยาง จึงเขาใจกัน

คนละดานในประเด็นสําคัญ อันเปนสาเหตุท่ีทําใหความคิดเห็นแตกตางกันออกไป 

   2) เปาหมายกลุมตางๆ  ในองคการมักจะมีความชํานาญเฉพาะอยางจึงทําใหเปาหมาย

ของงานท่ีแตกตางกัน ทุกกลุมตางมุงปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของตน เพ่ือหวังประ โยชน
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ทางดานรางวัลตอบแทน และการจัดสรรทรัพยากรท่ีกลาวมาแลวเพ่ิมข้ึนจากองคการ จึงเปนเหตุใหเกิด

ความขัดแยงกันข้ึน 

   3) ค านิยม คานิยมนี้เปนสิ่งสําคัญ ในการทําใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมในองคการ 

เชน ดุลยพินิจดานคานิยมซ่ึงมักจะแตกตางกันไปในแตละกลุม เปนเรื่องของความคิดเห็นในดาน ดี

หรือเลว 

   4) ความเชื่อ เปนสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงในองคการ และเราอาจจะสังเกต

พบเห็นบอยๆ คือ ความเชื่อของคนท่ีมีความแตกตางกันระหวางคนสองคนมาจากคนละค รอบครัว 

คนละภาค คนละสํานักงาน หรือคนละวิชา ยอมจะทําใหมีความแตกตางกันในเรื่องของ ความเชื่อ 

ซ่ึงความเชื่อตางๆ เหลานี้เองจะ กอใหเกิดความขัดแยงในองคการได 

   5) ความเห็นและความรูของคนมีความแตกตางกัน คนสองคนไดรับการอบรม

มาคนละแบบ คนละสถาบัน ยอมมีแนวโนมท่ีจะรูมีความชํานาญ และความคิดตางกัน 

   6) โครงสรางขององคการ โดยเฉพาะของระบบราชการ ( bureaucracy) มีโครงสราง

ประกอบ ดวยการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ( hierarchy) มีกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ( system 

of rule) แบงงาน ตามความถนัด ความชํานิชํานาญ (specialization) งานเปนสวนกลางขององคการ

มิใชเปนเรื่องสวนตัวของใคร (impersonality) เหตุผลอยูท่ีกฎหมายและระเบียบขอบังคับ เปนสาเหตุ

ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงไดกลาวคือ ในเรื่องของการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นนั้น มนุษยจะขาดโอกาส

ในการใชความคิดริเริ่มของตนเอง หรือแมแตการแบงงานลักษณะความชํานาญ ( specialization) 

เชนกัน ยอมเปนท่ีมาของความขัดแยง เพราะเม่ือแบงออกไปแลวจะทําใหแตละกลุมถือวา “งานของตน

เทานั้นท่ีมีความสําคัญ งานของบุคคลอ่ืนจะไมสนใจ”  

   7) การ เปลี่ยนแปลง เม่ือองคการตอง การใหมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาในตัวบุคคล  

(ทัศนคติทักษะ วิธีทํางาน การวินิจฉัยสั่งการ) หรือโครงสราง ( structure) ยอมมีท้ังการยอมรับ และ

การตอตานจากบรรดาสมาชิกขององคการอยางแน นอน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงยอมเปนสาเหตุของ

ความขัดแยง 

   8) การติดตอประสานงานหรือการติดตอสื่อขอความ การติดตอประสานงานหรือ

การติดตอท่ีไมดีเปนอีกสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในองคการ ไดแก  การติดตอสื่อขอความทางเดียว

จากผูบังคับบัญชาลงมาถึงผูใตบังคับบัญชาและขอมูลท่ีกลุมผูใตบังคับบัญชาไดรับไมตรงกับเจตจํานง

ของผูสั่งการ จึงทําใหเกิดความเขาใจผิด อันเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงข้ึน 

   9) พฤติกรรมสวนบุคคล ตัวอยางเชน บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในบทบาทและฐานะ

ท่ีไดรับในองคการ ( role satisfaction & status) เปาหมายสวนตัว สัมพันธภาพในสังคมองคการ

ก็เปนสาเหตุแหงความขัดแยงได 

   10) มาตรการในการวัดความสําเร็จของงานไมดีพอ จึงทําใหเกิดความขัดแย ง 

การปฏิบัติงานนั้น เครื่องวัดงานอาจจะเปนบอเกิดของความขัดแยงในองคการ 
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   11) การมีความหมายกํากวม ก็เปนสา เหตุของความขัดแย งในแงท่ีแตละฝายพยายาม

จะขอทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหฝายตัวเองมากท่ีสุด จึงกอใหเกิดความขัดแยงข้ึน 

 ดรัค (Duke, 1976; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 13)  ไดสรุปแนวคิด ของ

ผูทรงคุณวุฒิตางๆ เก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยงโดยสรุปวาสาเหตุของความขัดแยง ไดแก 

  1) ความขัดแยงมีผลมาจากการเปนเจาของ การใชและการกระจายของสินคา และ

ทรัพยากรตางๆ 

  2) ความขัดแยงเปนผลมาจากเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ตําแหนงฐานะและการ สงเสริม 

บุคลิกภาพ 

  3) ความขัดแยง เปนผลมาจากการควบคุม หรือการชี้แนวทางใหผูอ่ืนปฏิบัติรวมถึง

การควบคุมเครื่องมือตางๆ ของรัฐ  

  4) ความขัดแยงท่ีมีผลมาจากคานิยม 

  5) ความขัดแยงท่ีมีผลมาจากวัฒนธรรม 

  6) ความขัดแยงท่ีมีผลมาจากบทบาท 

  7) ความขัดแยงท่ีมีผลมาจากการสนับสนุนอุดมสมบูรณท่ีตางกันหรือตรงกันขามกัน 

 วอรเชล และคูเปอร ( Worchel & Cooper, 1983 , pp. 378-392) ชี้ใหเห็นวาปจจั ย

ท่ีสงผลตอการเพ่ิมหรือขยายความขัดแยง ไดแก 

   1) การขมขูสิ่งหนึ่งท่ีสงผลตอการเพ่ิมความขัดแยงก็คือ การขมขูคูขัดแยงมักจะข มขู

อีกฝายหนึ่งเพ่ือท่ีจะทําใหเห็นวาฝายตนเขมแข็งการขมขูเหลานี้ทําใหอีกฝายขมขูโตตอบกลับมาทําให

เกิดความตึงเครียดอยางใหมซ่ึงเพ่ิมเขาไปในความขัดแยงอีก คนท่ีใชการขมขูเพราะเขาเชื่อวาการขมขู

จะเปนวิธีการท่ีทําใหการขัดแยงสิ้นสุ ดโดยเร็ว และเชื่ออีกวาความขัดแยงจะสิ้นสุดลง โดยท่ีเข าขาง 

ฝายเขาหรือฝายเขาได ประโยชนเหตุผลสําคัญท่ีมนุษยใชการขมขูในความขัดแย งก็คือเพ่ือรักษาหนา  

ถาหากยอมแพในการขัดแยงก็จะทําใหเกิดความรูสึกวาอีกฝายหนึ่งเขมแข็งกวาบางคน มีความรูสึกวา

การยอมแพนั้นนอกจากจะเปนการทําลายเกียรติยศของตัวเองแลว ยังทําใหวิตกกังวลวาคนท้ังหลาย

จะเห็นความออนแอของตนเม่ือเปนเชนนี้คนจึงไมตองการท่ีจะแสดงใหเห็นความออนแอของตน ดังนั้น

คนโดยมากนอกจากจะไมยอมแพหรือยอมแพไมเปนแลวยังตอบสนอง ดวยการขมขู 

   2) การรับรูสิ่งท่ีนาสนใจอยางหนึ่งของความ ขัดแยง ก็คือ วิธีท่ีผูเก่ียวของคิดและ

มองความขัดแยงในเกือบทุกกรณีฝายหนึ่งจะมองเห็นวา “คนอ่ืน” เปนผูเริ่มตนความขัดแยง “เรา” 

ทําอะไรดวยความมีเหตุผล “เขา” ทําอะไรท่ีไมมีเหตุผลมีแตความกาวราวไมเพียงแตละฝาย จะมี

ความคิดเห็นดังกลาวมานี้แลว ยังสามารถชี้ใหเห็นเหตุการณท่ีสนับสนุนใหเห็นจุดยืนของตนเอง ได

ยิ่งไปกวานี้แตละฝายยังมีความคิดและความเชื่อเชนวานี้ดวยความ เชื่อม่ันอยางสูง รูวาเราเทานั้น

ท่ีเปนฝายถูกก็จะมองเห็นวาการกระทําของอีกฝายหนึ่ง มุงมาท่ีตนการรับรูท่ีลําเอียงเชนนี้จะทําใหมี

ความขัดแยงเพ่ิมมากข้ึน 
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   3) ความไว วางใจ เปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอระดับของการเกิดความขัดแยง 

ความไววางใจคนอ่ืน หมายความวามีความคาดหวังวา คําพูด สัญญา การกระทําของคนอ่ืนจะเชื่อถือได

หรือเขาจะทําตามท่ีเขาพูดวาเขาจะทําและความไววางใจนั้นเปนความคาดหวังวาเขาจะทําในสิ่งท่ีเปนคุณ

มากกวาเปนโทษ ความไววางใจเก่ียวของกับการกระทําท่ีแสดงอาการเมตตากรุณา ความขัดแยงแกไขได

โดยยากถาหากท้ังสองฝายขาดความไววางใจตอกัน 

   4) การสื่อสาร ความ ขัดแยงจะทําใหท้ังสองฝายแยกออกจาก กัน และลดการสื่อสาร

ระหวางกันลงในหลายกรณีการไมสื่อสารระหวางกัน ทําใหไมสามารถแกความขัดแยงไดการสื่อความหมาย

ไมเพียงแต จะชวยใหท้ังสองฝายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยังจะชวยใหไดขอมูลเก่ียวกับเจตนาและ

ความหมายของพฤติกรรมท่ีแสดงออกดวยสิ่งนี้เปนเรื่องสําคัญมากเพราะโดยธรรมชาติแลวคูขัดแยง  

มักจะมีทัศนคติท่ีไมดีตออีกฝายหนึ่ง การสื่อความหมายท่ีเหมาะสมจะชวยใหลดระดับของความขัดแยงได

ในทางตรงกันขามถาความขัดแยงเต็มไปดวยบรรยากาศของความไมไววางใจกันการแลกเปลี่ยน

การสื่อสารก็จะมีความแตความหวาดระแวง ไมเชื่อใจกัน พยายามบิดเบือนขอมูลในการสื่อสาร

เพ่ือประโยชนของฝายตน 

   5) องคการท่ีมีหลายระดับ นอกจากจะมีหลายฝายตามสายงานแลว แตละฝายนั้น

ยังแบงออกเปนหลายระดับอีกดวย การสื่อสารตางระดับและหลายๆ ชั้น ทําใหโอกาสท่ีการ สื่อสาร

จะถูกบิดเบือนมีคอนขางมากไมวาจะเปนการสั่งการ การมอบอํานาจหรือการรายงาน จึงสงผลให

ความขัดแยงขยายตัวข้ึน 

   6) ความตองการความเห็นเอกฉันทการทํางานรวมกันในขณะท่ีบุคคลต างก็มีแนวคิด

เปาหมายและทักษะในการทํางานตางกัน เม่ือเริ่มดําเนินงานไปแลวเกิดมีความเห็นไมตรงกันก็จะ ทําให

เกิดความขัดแยง การหาขอยุติท่ีใหทุกคนเห็นด วยจะเปนไปไดยาก อาจทําไดคือ ฟงความเห็น

ของคนสวนใหญแตคนสวนนอยก็จะมองเห็นวา กลุมไมเห็นความสําคัญของตน พวก ตนไมมีค า 

ความขัดแยงก็จะขยายตัวข้ึน 

   7) กฎท่ีถูกบังคับใหปฏิบัติ หากทุกคนตองปฏิบัติตามกฎอยางเขมงวดแลว คน ท่ีมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคจะไมอยากทํางาน เพราะความคิดริเริ่มของตนอาจไปขัดแยงกับกฎอาจทําให

ถูกลงโทษ 

   8) ความขัดแยงเดิมท่ียังไมไดแกไข การท่ีผูบริหารละเลยเพิกเฉยไมสนใจท่ี จะแกไข 

ปญหาความขัดแยงท่ีมีอยูอาจไมทําอะไรหรือผลัดไวกอนหรือรีรอไวกอน โดยหวังวาความขัดแยงจะลดลง 

หรือแกปญหาโดยตัวของมันเองเม่ือเวลาผานไป วิธีการเชนนี้นอกจากจะทําใหความขัดแยงสะสม

มากข้ึนแลวยังกอใหเกิดความขัดแยงอยางใหมเกิดข้ึนดวยจากแนวคิดของนักวิชาการ  

 สรุปไดวา ความขัดแยงมีสาเหตุมาจากองคประกอบดานบุคคล ไดแก ความแตกตางในภูมิหลัง 

คานิยม ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันองคประกอบดานองคการ  ไดแก การมีทรัพยากรท่ีจํากัดกฎเกณฑ

ท่ีเขมงวด ผลประโยชนขัดกันขาดความสามัคคีในองคการความกลัวการใชกําลังการใชอํานาจ และ

องคประกอบดานปฏิสัมพันธ ไดแก การติดตอสื่อสารท่ีไมดีหรือไมมีคุณภาพ จะทําใหเกิดความเขาใจผิด 
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การเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการเหลานี้ยอมเปนสาเหตุ

ของความขัดแยงไดท้ังสิ้น 

 2.4.5 ผลของความขัดแยง  

 ความขัดแยงเปนสิ่งปกติท่ีเกิดข้ึน เพราะธรรมชาติของคนท่ีมีความแตกตางกันในดานตางๆ 

จะเปนผลดีตอองคการถาความขัดแยงนั้นอยูในระดับท่ีเหมาะสม จะชวยใหสมาชิกในองคการ

มีความ ตื่นตัวในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค  เปนประโยชนตอองคการ และขณะเดียวกั น 

ถาความขัดแยงนั้นมีมากรุนแรงเกินไป ก็จะทําใหการบริหารงานในองคการเกิดความยุงยากมีอุปสรรค

ตลอดเวลาเปนผลในทางทําลายและเปนโทษตอองคการ ดังนั้นความขัดแยงจึงมีท้ังลักษณะท่ีสรางสรรค

และทําลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของความขัดแยงระดับของความขัดแยงตลอดจนวิธีการบริหาร

ความขัดแยงใหมีประสิทธิภาพตอองคการเปนสําคัญ  ความขัดแยงจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิต เกิดข้ึนได

ในทุกองคการ ภายในสังคมเม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนจะเกิดผลดีและผลเสียตอองคการ และสังคม 

เปนเรื่องยากท่ีจะหลีกเลี่ยงใหพนจากความขัดแยง ประโยชนและโทษของความขัดแยงและระดับของ

ความขัดแยง ดังนี้ 

 พรนพ พุกกะพันธุ  (2542, หนา 279-282) ไดกลาวถึงผลดีของความขัดแยงมีประโยชน 

ในดานตางๆ ดังนี้ 

   1) ปองกันความเฉ่ือยชา 

   2) เปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความสนใจและเกิดความอยากรูอยากเห็น  

   3) เปนสื่อท่ีทําใหปญหาตางๆ ถูกนํามาตีแผและหาทางแกไข 

   4) เปนรากเหงาของการเปลี่ยนแปลงของบุคคล และสังคม 

   5) ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการทดสอบ และประเมินผลตนเอง 

   6) ความขัดแยงจะทําใหเห็นขอบเขตของกลุมชัดเจนข้ึน ทําใหเห็นวาแตละกลุ ม  

มีขอบเขตเพียงใดหรือใครเปนสมาชิกของกลุมบาง ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกไดแสดงเอกลักษณวาตนเอง

เปนสมาชิกกลุมนี้ 

   7) ความขัดแยงภายนอก มักจะทําใหเกิดความกลมเกลียวภายในกลุม 

 ความขัดแยงมีท้ังผลดีและผลเสีย ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความขัดแยงนั้นวาเปนความขัดแยง

ในทางสรางสรรค หรือในทางเสื่อม ถาเปนความขัดแยงในทางสรางสรรคยอมเปนผลดีในทางพัฒนา

องคการ ในทางตรงกันขามถาเปนความขัดแยง ในทางเสื่อมท่ีมีลักษณะกาวราวตั้งอยูบน พ้ืนฐานของ

อคติ มุงแตทําลายลางกันจะกอใหเกิดผลเสียหายตอองคการยอมสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของ

องคการนั้นเสื่อมถอยลง (จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 25)  

 โอเวน (Owens, 1991; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 24) กลาววา ความขัดแยง

ในองคการอาจทําใหองคการดีหรือเสื่อมได ความขัดแยงท่ีไดรับการตอบสนองในทางลบ และ

มีบรรยากาศท่ีไมเหมาะสมยอมทําใหองคการเสื่อมได ในทางตรงกันขามความขัดแยงท่ีไดรับ
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การตอบสนองในทางบวก จะทําใหมีบรรยากาศท่ีดีเปนบรรยากาศของความรวมมือและสนับสนุน  

เปนความขัดแยงท่ีสรางสรรค 

  1) ผลดีของความขัดแยง ประกอบดวย  

   (1) ปองกันการหยุดอยูกับท่ีของการปฏิบัติงาน  

   (2) กระตุนใหเกิดการอยากรู อยากเห็นและการเปลี่ยนแปลง  

   (3) มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขท่ีชัดเจน  

   (4) ชวยสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล  

   (5) ความขัดแยงภายนอก กระตุนใหเกิดความสามัคคีภายใน  

   (6) ความขัดแยงทําใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม  

   (7) เปน การกระตุนใหมนุษยแสวงหาแนวทางใหม สํารวจความคิดเห็นวาดีหรือไมดี

อยางไร 

   (8) ความขัดแยงใหเกิดความถวงดุลอํานาจและรักษาอํานาจนั้นไว  

   (9) ชวยใหการจัดสรรทรัพยากรใหเปนประโยชนแกสวนรวมมากท่ีสุดและหนวยงาน

ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2) ผลเสียของความขัดแยง ประกอบดวย  

    (1) ถาระดับความขัดแยงคอนขางสูงจะทําใหคิดการทําลายคูแขงขัน  

   (2) โ ครงสรางของบรรยากาศมีความเครียดและรุนแรงข้ึน  

   (3) ความขัดแยงทําใหเกิดการสูญเสียทางทรัพยากรและเวลา  

   (4) ความขัดแยงทําใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกข้ึน  

   (5) ขาดความริเริ่มสรางสรรค  

   (6) ความขัดแยงนําไปสูความมุงยุงเหยิงและไรซ่ึงเสถียรภาพขององคการ  

   (7) ขาดความยอมรับซ่ึงกันและกัน ไมเคารพซ่ึงกันและกัน  

   (8) เกิดความขยายตัวของความขัดแยง  

   (9) ทําใหองคการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การ แกไขและจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจึงตองมีการประเมินและพัฒนาพฤติกรรม

ในการบริหารความขัดแยงอยูตลอดเวลา เพราะความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยปกติเปนประจํ า

ทุกองคการ ซ่ึง  วิภาภรณ พ่ึงอารมย  (2551, หนา 36) กลาวถึง ผลของความขัดแยงใน แงดี คือ 

การกอใหเกิดความกาวหนาในองคการอยางท่ีเรียกวาศัตรูคือ ยาชูกําลัง เพราะความขัดแยงจะทําใหมี

การทบทวนเรื่องท่ีทําอยูเดิมวา ดี เลว เหมาะสมหรือไมและมีการแสวงหาแนวความคิดใหมแนวทางใหม

วิธีการใหม ซ่ึงจะชวยใหองคการมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ผูบริหารองคการจึงอาจใชสภาวะความขัดแยง 

ท่ีมีอยูเปนเง่ือนไขกระตุนใหมีการปรับปรุงการทํางานขององคการในลักษณะท่ีทุกฝายเปนผู ชนะ 

ในอีกแงหนึ่งความขัดแยง สงผลใหองคการขาดประสิทธิภาพ ( inefficiency) และขาดประสิทธิผล  

(ineffectiveness) ข้ึนได ถาผูบริหารไมรูจักการแกไขท่ีถูกตอง ก็จะทําใหเกิดผลเสียของความขัดแยง  
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ข้ึนมาไดเชน บางคนท่ีทนอยูหรือทนทํางานรวมกันดวยไมไดก็จะยายหนีจากหนวยงานหรือ ลาออก

จากงานไป ความเปนมิตรระหวางบุคคลลดลงไป บรรยากาศของความเชื่อถือและความไววางใจกันและกัน 

(trust) จะหมดไปและอาจจะเปนการตอสูกันดวยอารมณท่ีไรเหตุผล มีการตอตาน ซ่ึงอาจขัดกับ

วัตถุประสงคของหนวยงานท่ีตองการทํางานเปนทีมหรือความรวมมือรวมใจมากกวาการแขงขัน

ท่ีมุงเอาชนะแตเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ (พัชราภรณ เพ็งสกุล,  2551, หนา 77) ยังกลาววาผลดีของ

ความขัดแยง วาเปนตัวกระตุนใหคนแสวงหาวิธีการ ขอมูลใหมๆ  กระตุนความตื่นตัว และความสนใจ 

หากเกิดความขัดแยงกับกลุมอ่ืน ทําใหสมาชิกภายในกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมพลัง และ

เขาใจกัน กอใหเกิดแรงจูงใจตองานของกลุม ปญหาท่ีถูกซอนเรนอยูจะถูกนํามาเปดเผยเพ่ือหาทางแกไข 

เปนการลดความรุนแรงของความขัดแยงความขัดแยงท่ีเกิดจากการมีความเห็นท่ีแตกตางกัน

จะชวยทําใหมีความรอบคอบ มีเหตุผลในการแกปญหา ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาการทํางาน

อยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความคิดริเริ่มใหมๆ และเปนการปองกันมิใหองคการ

หยุดอยูกับท่ีหรือเฉ่ือยชา เชนเดียวกันยังไดกลาวถึงผลเสียของความขัดแยงวา กอใหเกิดการ ขาด

การยอมรับ ขาดการเคารพ ขาดการรวมมือ และขาดความคิดริเริ่ม  การติดตอสื่อสารถูก บิดเบือน 

ทําใหขาดขอมูลในการประนีประนอม ทําใหเกิดความเครียด และสุขภาพจิตเสีย ถาความขัดแยงเกิดข้ึน

ในระดับรุนแรง ทําใหเกิดความเสียหายตอเกียรติยศชื่อเสียง ทุนทรัพยและผลผลิต บุคคลอาจไมพอใจ

ในการทํางาน เกิดการเฉ่ือยชาหรืออาจไมอดทนท่ีจะอยูในองคกรทําใหประสิทธิภาพของงานลดลง  

เกิดความเสียหายแกองคกรได (พัชราภรณ เพ็งสกุล, 2551, หนา 77) 

 จิระพงศ ศุภศรี (2552, หนา 30) ความขัดแยงเปนประโยชนตอองคการ คือ สรางเอกลักษณ

ของตนเองชวยทําใหขอบเขตของกลุมชัดเจน สรางความสัมพันธท่ีกอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียว  

เกิดการระดมทรัพยากรมาใชใหคุมคา มีสวนรวมทางสังคมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ความขัดแย ง 

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคล และองคการไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยปองกัน

การหยุดอยูกับท่ี เกิดความคิดริเริ่มใหมๆ การ แสวงหาขอมูลใหมหรือขอเท็จจริงใหมมาสนับ สนุน 

ฝายตนทําใหไดขอมูลใหมมีความรอบคอบ และมีเหตุผลในการแกปญหา สงเสริมการพัฒนาการทํางาน

อยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ผลในทางสรางสรรคทําใหเกิดการกระตุนความตื่นตัว และสนใจ

เพ่ิมความสามัคคีของกลุม เพ่ิมแรงจูงใจตองาน ของกลุมดึงดูดใหเกิดความสนใจ ตอปญหาชวยปดเปา  

ปญหาขอขัดแยงท่ีรุนแรงไดผลในทางทําลายทําใหสับสนกดดันและกาวราวเกิดการถูกบังคับจิ ตใจ

ใหยอมตามกลุมพลังอํานาจออกนอกทิศทางขัดขวางกิจกรรมมิใหดําเนินไปไดปฏิเสธไมใหความรวมมือ 

ลดการติดตอสื่อสารและไมพูดจากันเกิดความเขาใจผิดเกิดการขยายตัวของขอขัดแยงแบบบานปลายได 

 เชนเดียวกันโอเวนส ( Owens, 1991, pp. 246-248) ไดกลาววา หากความขัดแยงไดรั บ

การตอบสนองในทางบวกมีการแกปญหาความขัดแยงท่ีเหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดี

เกิดบรรยากาศของความรวมมือสนับสนุนจะเปนความขัดแยงในการสรางสรรค  ซ่ึงจะสงผลถึง

ความเจริญกาวหนาในท่ีสุด ดังท่ี (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2540, หนา 23-24) ไดสรุปวงจรของโทษ

และประโยชนของความขัดแยงวา มีความสัมพันธตอบรรยากาศขององคการกลาวคือ ถาความขัดแยง 
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ท่ีมีในองคการไดรับการตอบสนองในทางลบหรือในทางท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศ

ท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน การขูคุกคาม เม่ือความขัดแยงทวีความรุนแรงมากข้ึนจนกลายเปนความขัดแยง 

ในทางทําลาย ยอมสงผลใหหนวยงานหรือองคการเสื่อมลงหรือไรประสิทธิภาพในท่ีสุด ดังภาพ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  แสดงความขัดแยงท่ีไดรับการตอบสนองในทางลบและมีบรรยากาศท่ีไมเหมาะสม  

ท่ีมา: (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 23)  

 

 ในทางตรงกันขามความขัดแยงเหลานั้น  ถาไดรับการตอบสนองในทางบวกมีการแกปญหา

ท่ีเหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือและสนับสนุนความขัดแยงนั้นจะเปนความขัดแยง 

ในเชิงเสริมสรางและสรางสรรค ซ่ึงจะสงผลใหองคการมีความเจริญกาวหนาในท่ีสุด ดังภาพ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพ 6  แสดงความขัดแยงท่ีไดรับการตอบสนองในทางบวกและมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  

ท่ีมา: (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 24) 

ความขัดแยง 

ความเสื่อมขององคการ 

ความขัดแยงในทางทําลาย 

บรรยากาศของการ แขงขัน ขูเข็ญ คุกคาม 

การตอบสนองในทางลบ 

ความเจริญกาวหนา 
ขององคการ 

ความขัดแยงในทาง 
สรางสรรค 

บรรยากาศของ 
ความรวมมือ สนับสนุน 

การตอบสนอง 
ในทางบวก 

ความขัดแยง 
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 จะเห็นไดวาความขัดแยงนั้นจะมีท้ังผลดีและผลเสีย มีผลกระทบตอองคกรและพฤติกรรม

ของบุคคลในองคกร ผลเสียของความขัดแยงอาจมีผลใหคนท่ีทนไมไดจะตองยายหนีจากหนวยงานนั้นไป 

ความเปนมิตรระหวางบุคคลจะลดลง บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจซ่ึงกันและกันจะ ลดลง

หรือหมดไป และอาจเปนการตอสูท่ีใชอารมณไรเหตุผล มีการตอตาน ซ่ึงอาจขัดตอวัตถุ ประสงคของ

หนวยงาน ในทางกลับกันความขัดแยงท่ีสงผลดีจะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีมีความรวมมือสนับส นุน 

ใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงนั้น จะเปนความขัดแยงในเชิงสรางสรรคซ่ึงจะสงผลใหองค กร

มีความเจริญก าวหนาตอไปไดถาบุคคลแตละคนไดศึกษา ในเรื่องของความขัดแยง ใหรูและเขาใจ

ในธรรมชาติของความขัดแยง รวมมือรวมใจกัน มีการปรึกษาหารือเพ่ือท่ีจะหาทางแกไขขอขัดแยงตางๆ 

ลดความขัดแยงลงจะกอใหเกิด การพัฒนา ท้ังในดานตัวบุคคล วิธีการทํางาน  และการพัฒนาองคกร  

แตถาหากบุคคลในองคกรไมทําความเขาใจเรื่องความขัดแยง ไมรวมมือกันในการหาสาเหตุและหาทาง

แกไข ทําใหความขัดแยงรุนแรงมากข้ึนก็จะเกิดโทษหรือผลเสียตอบุคคล เกิดความเบื่อหนาย ทอแท

คิดชิงชัง และเปนศัตรูตอกันพยายามหาหนทางท่ีจะเอาชนะกันดวยวิธีการตางๆ องคกรก็ไมนาอยู

ประสิทธิภาพของงานก็ลดนอยลงตามไปดวย (พัชราภรณ เพ็งสกุล, 2551, หนา 78-79) 

 ผล ของความขัดแยงนั้นถาเกิดในแงดีก็จะทําใหองคการเจริญกาวหนามีการพัฒนา งาน 

อยูตลอดเวลา แตหากมีผลในแงท่ีไมสรางสรรคจะทําใหงานในองคการนั้นขาดประสิทธิภาพ ความสัมพันธ

ของสมาชิกในองคการลดลง จะมีการตอตานท่ีขัดกับวัตถุประสงคของหนวยงาน ความขัดแยงท่ีมีนอย

หรือมากเกินไปยอมไมมีประโยชนความขัดแยงท่ีมีประโยชนเปนความขัดแยงท่ีมีในระดับท่ีพอเหมาะ 

ดังนั้นความขัดแย งอาจทําใหองคการเสื่อม หรือความขัดแยงอาจทําใหองคการมีความเจริญก าวหนา 

ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง 

 สรุป ไดวา ในดานผลดีของความขัดแยงจะทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการทํางาน มีการควบคุม

การปฏิบัติงานดีข้ึน มีความรอบคอบ มีเหตุมีผลในการแกปญหาและเกิดการพัฒนาวิธีการ ทํางาน 

สวนผลเสียนั้นอาจเกิดจากการบิดเบือนดานขาวสารขอมูล ขาดความรวมมือ ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

ขาดความคิดริเริ่มใหมๆ คุณภาพในการตัดสินใจต่ํา และอาจทําใหผูบริหารใชอํานาจเผด็จการมากข้ึน 

สวนในผลเสียความขัดแยงทําใหเกิดความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน จึงทําใหการรวมมือกันทํางานลดลง 

และเม่ือบุคคลท่ีมีความขัดแยง และรูสึกวาตนเปนฝายพายแพจะรูสึกไรคาสูญเสียแรงจูงใจทําให เกิด 

ปญหาทางดานอารมณสูงมาก 

 2.4.6 กระบวนการและวิธีการการบริหารความขัดแยง  

 การบริหารความขัดแยงเก่ียวของกับ การวินิจฉัย ( diagnosiss) และการเขาแทรกแ ซง 

(intervention) จุดมุงหมายของการวินิจฉัยก็เพ่ือศึกษา และหาสาเหตุของความขัดแยงสวนจุดหมาย

ของการ เขาแทรกแซงนั้น ก็เพ่ือทําใหความขัดแยงอ ยูในระดับท่ีพอเหมาะ และสงผลใหองคกา ร

มีประสิทธิภาพการแกปญหาความขัดแยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความเขมแข็ง

เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดงายแตมักจะแกไขไดยาก เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ
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วิเคราะหตัดสินใจและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในการบริหารความขัดแยง จากประเด็น 3 ประการ 

ดังนี้ 

   1) เม่ือความขัดแยงมี ในระดับคอนขางต่ําควรกระตุนใหเกิดความขัดแยงท่ีสรางสรรค

และมีประโยชนใหเกิดข้ึนในหนวยงานหรือองคการ 

   2) เม่ือความขัดแยงมีในระดับสูงเกินไป จนกระท่ังเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ

ควรลดระดับความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง 

   3) การแกปญหาความขัดแยง  

 เสริม ศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540, หนา 117) ไดกลาวถึง กระบวนการในการบริหารความขัดแยง 

วาแบงออกเปน 4 ข้ัน ซ่ึงสรุปดังภาพ 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 7  กระบวนการในการบรหิารความขัดแยง 

ท่ีมา: (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 117) 

 

 จากภาพ 7 กระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแยงแตละข้ันมีรายละเอียดดังนี้ 

   1) การวินิจฉัยความขัดแยง เปนข้ันแรกและข้ันสําคัญท่ีสุดในการบริหารความขัดแยง  

ในข้ันนี้จะตองพิจารณาใหถองแทและรอบคอบวาความขัดแยงมีสาเหตุมาจากอะไรความขัดแย ง 

อาจจะเกิดจากหลายกรณี ไดแก การมีเปาหมายท่ีตางกัน การมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีตางกันการทํางาน

ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน การแขงขันกันเพ่ือจะไดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด หรืออาจเกิดจากความคาดหวัง

หรือเกิดจากการท่ีกลุมมีความแตกตางกัน เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนแลวผูบริหารเรงรีบไปแกไขปญหา

ความขัดแย งโดยไมศึกษาสาเหตุของความ ขัดแย งเสียกอนยอมเปนการเสี่ยง เกินไปและมีแนวโน ม 

ท่ีจะเพ่ิมความขัดแยงมากกวาท่ีจะลดความขัดแยง ในการวินิจฉัยความขัดแยงจึงไมใชเรื่อง ท่ีงาย 

ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาทักษะในดานนี้ตองพยายามตอบคําถามใหไดวาปญหาเกิดข้ึนท่ีไหน ปญหา

การวินิจฉัยความขัดแยง (หาเหตุแหงความขัดแยง) 

ยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยง 

การพิจารณาผลท่ีจะตามมาของความขัดแยง (มีประโยชนหรือมีโทษ) 

การนิยามปญหาความขัดแยง (ความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม 
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เกิดข้ึนเม่ือใดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน และความขัดแยงมีสาเหตมุาจาก

อะไร 

   2) การนิยามปญหาความขัดแยงเปนข้ันท่ีสองของกระบวนการบริหาร ความขัดแยง  

โดยพิจารณาวา ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนความขัดแยงระหวางใครกับใคร อาจเปนความขัดแยงระหวาง

บุคคลกับบุคคลบุคคลกับกลุมหรือระหวางกลุมกับกลุมความขัดแยงระหวางบุคคลเปนผลมา จาก

ความแตกตางของบุคลิกภาพของบุคคลความแตกตางในเปาหมาย การแขงขันเพ่ือจะ มีตําแหน งหรือ 

สถานภาพ เชน การแขงขันกันเพ่ือจะไดรับความดีความชอบท้ัง 2 ข้ัน การแขงขันกันเพ่ือเลื่อนตําแหนง 

เปนตน  ความขัดแยงระหวางบุคคลกับกลุมโดยมากเกิดจากบรรทัดฐานของกลุม ทุกกลุมจะ มี

ความ คาดหวังวาสมาชิกของกลุมจะประพฤติปฏิบัติ ทํางาน ชวยเหลือกลุม ตลอดจนแตงกาย  

ตามบรรทัดฐานของกลุม หากมีสมาชกิของกลุมประพฤติปฏิบัติหรือแตงกายแตกตางไปจาก

ความคาดหวังแลว ความขัดแยงก็จะเกิดข้ึนความขัดแยงระหวางกลุมโดย  มากเกิดจากความแตกตาง

ในเปาหมาย การสื่อสารความหมายท่ีไมดีนิสัยการทํางานท่ีแตกตางกัน และความไมไววางใจกัน 

   3) การพิจารณาผลของความขัดแยงท่ีจะตามมา เปนการพิจารณาวาผลของความขัดแยง 

ท่ีจะเกิดนั้นเปนไปในทางท่ีดีหรือไมดีผลท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้เปนอยางไร และผลท่ีจะเกิดข้ึนใน อนาคต

เปนอยางไร ท้ังนี้เพราะความขัดแยงท่ีมีนอยเกินไปหรือมากเกินไปยอมไมมีประโยชนความขัดแยงท่ีมี

ระดับพอเหมาะยอมจะมีประโยชนความขัดแยงจะมีประโยชนหรือไมจะเห็นดานบวกหรอืลบนัน้ข้ึนอยูกับ

สถานการณผลของความขัดแยงท่ีจะตามมาในทางบวกหรือประโยชนของความขัดแยงท่ีมีตอองคการ 

และผลของความขัดแยงท่ีจะตามมาในทางลบ มีดังนี้ 

    (1) ผลของความขัดแยงท่ีจะตามมาในทางบวก ไดแก 

     ก. ความ ขัดแยงกระตุนใหบุคคลสนใจ ในงาน และเปนแรงจูงใจใหบุคคล

แกปญหาท่ีเกิดจากความขัดแยงองคการท่ีทุกคนคิดเหมือนกันอาจเปนองคการท่ีนาเบื่อหนา ย 

เชนองคการท่ีบังคับใหทุกคนปฏิบัติตามกฎอยางเขมงวด เปนตน 

    ข. ความขัดแยงทําใหเกิดความคิดใหมและความคิดท่ีดีกวา เม่ือคนมีความคิด

ท่ีแตกตางกันก็จําเปนจะตองเลือกความคิดท่ีดีกวา 

    ค. ความขัดแยงอาจนําไปสูผลประโยชนของท้ังสองฝ าย ความขัดแยง  

ระหวางกลุม  อาจชวยทําใหการสื่อสารระหวางกลุมดีข้ึน หรือความขัดแยงระหวางกลุมมักจะทําให

เกิดผูนําภายในกลุมข้ึน 

    (2) ผลของความขัดแยงท่ีจะตามมาในทางลบ ไดแก 

    ก. การรับรูท่ีมีตออีกฝายหนึ่งจะถูกบิดเบือน คนโดยมากมักจะมองเห็นว า

งานของตนยอมดีกวางานของคนอ่ืน 

    ข. คนท่ีกลุมมักเลือกใหเปนตัวแทนในการเจรจากับกลุมอ่ืนนั้นมักจะเปนคนท่ีมี 

ความคิดสุดโตง จึงไมใชคนท่ีจะเปนตัวแทนท่ีดีของกลุม และไมใชผูท่ีจะชวยในการแกปญหา 
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     ค. ความขัดแยงทําใหเกิดจุดบอดมองเห็นความผิดของคนอ่ืนแตไมเห็นความผิด

ของตัวเอง 

   4) ยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยง เปนการพิจารณาวาจะใชเทคนิควิธีใด

ในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมกับปญหาและสถานการณการใชยุทธศาสตรในการบริหาร

ความขัดแยงนั้นจะตองยึดหลักท่ีวาเพ่ิมความขัดแยงท่ีมีอยูนอย ลดความขัดแยงท่ีมีอยูมาก ทําให

ความขัดแยงอยูในระดับท่ีพอเหมาะ ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ ยุทธศาสตรในการบริหาร

ความขัดแยงอาจแบงออกได 4 แบบ หรือ 4 สถานการณดังนี้ 

    (1) การเพ่ิมความขัดแยงระหวางบุคคล ในกรณีบุคคลในองคการไมมีความขัดแยง  

กันเลย องคการอาจจะเฉ่ือยชา ไมมีความคิดริเริ่มใหมๆ ดังนั้น  ผูบริหารจําเปนตองเพ่ิมความ ขัดแยง 

โดยใหมีการแขงขันเพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเปนแรงจูงใจในการทํางาน การเพ่ิม

ความขัดแยงระหวางบุคคลโดยการแขงขันผูบริหารอาจทําไดโดยใหมีความกดดันท่ีตัวผูบังคับบัญชา

โดยใหทํางานใหเร็วข้ึนใหดีข้ึนการแขงขันในลักษณะนี้จะทําใหเห็นความแตกตางระหวางบุ คคล 

โดยการแขงขันนั้น รูปแบบของผูนําเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง ผูนําจะตองทําใหบุคคลท้ังหลายเห็นวา

ตนเองสนใจความคิดใหมๆ วิธีการใหมๆ ยอมรับในความแตกตางระหวางความคิดเห็นของบุคคล  

พยายามหาขอยุติวาความคิดใดเปนความคิดท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะนําไปปฏิบัติพยายามใหเกียรติและ

ยกยองความคิดท่ีดีท่ีสุด 

    (2) การเพ่ิมความขัดแยงระหวางกลุม ยุทธศาสตรนี้ก็คลาย ๆกับการเพ่ิมความขัดแยง 

ระหวางบุคคลโดยการกระทําใหเกิดการ แขงขันกัน เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีกวาผูนําของกลุมเปนบุคคล

สําคัญยิ่งในการทําใหเกิดการแขงขันระหวางกลุม ลักษณะของผูนําท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการแขงขัน

ระหวางกลุมนั้นก็คือ ผูนําท่ีมีพฤติกรรมแตกตางไปจากบรรทัดฐานของกลุมบาง หรือผูนําท่ีมาจาก

ภายนอกซ่ึงมีภูมิหลังและคานิยมแตกตางไปจากบรรทัดฐานของกลุม นอกจากนี้การแขงขันระหว าง 

กลุมนั้นสมาชิกของกลุมจะมีความแตกตางกันบาง เชน ไมควรเรียนจบมาจากสถานศึกษา เดียวกัน 

คนท่ีมีลักษณะคลายกันมากๆ ยอมยากท่ีจะมีความคิดเห็นแตกตางกันลักษณะท่ีแตกตางกันของกลุม  

จะชวยใหเกิดการแขงขันระหวางกลุม ในการเพ่ิมความขัดแยงระหวางกลุมนั้น ผูบริหารจะตองม่ันใจวา 

แตละกลุมมีโอกาสจะชนะพอๆ กัน ผูนาํจะตองเอาใจใสและสนใจในการแขงขันระหวางก ลุมคอยระวัง 

ใหมีความขัดแยงท่ีพอเหมาะและจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการและความกระฉับกระเฉง

ในการทํางานของสมาชิกในองคการไมใชปลอยใหเกิดมากเกินไปจนเปนการทําลายองคการ 

   (3) การ ลดความขัดแยงระหวางบุคคล  ถาผูบริหารปลอยใหความขัดแยง  

มีมากเกินไปแลว ก็จะไมสามารถแกไขความขัดแยงนั้นไดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนก็จะเปนตัว ทําลาย

องคการในหลายๆ ทางสําหรับยุทธศาสตรท่ีจะลดความขัดแยงระหวางบุคคล ไดแก 

    ก. การใชอํานาจหรือการควบคุมเปนการท่ีผูบริหารใชอํานาจของตนเอง

ในการตัดสินใจ วาใครแพใครชนะ การใชอํานาจจะเปนไปตามลําดับข้ันของการบังคับบัญ ชา

หัวหนาก็จะใชอํานาจยุติความขัดแยงของลูกนอง  ในบางกรณีก็จะใชอํานาจในการแยกคูขัดแย ง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

77 

ออกจากกันหรือควบคุมทรัพยากรท่ีคูขัดแยงใชรวมกัน สิ่งเหลานี้ก็จะสามารถชวยลดความขัดแยงลงได

ยุทธศาสตรนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ผูบริหารอาจเห็นวา เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเพราะไดผลเร็วและ

ผลออกมาชัดเจนแตก็เปนการแกปญหาระยะสั้นเพราะปญหาคลายๆ กันจะเกิดตามมาอีก ยุทธวิธี นี้

ไมไดแกท่ีตนตอของปญหา และจะทําใหผูแพขุนเคือง ไมพอใจ หรือหาทางแกแคน ผลท่ีตามมาก็คือ

การเสื่อมสัมพันธภาพระหวางนายกับลูกนองในอนาคต 

     ข. การกลบเกลื่อน เป นการเนนท่ีจุดสนใจรวมกันของบุคคล และพยายาม

ลดความสนใจท่ีแตกตางกัน วิธีนี้คลายกับการใชอํานาจเพราะไมไดแกท่ีปญหาแทจริงแตพยายาม

ท่ีจะกลบเกลื่อน ปรองดองความรูสึกของบุคคลใหสามารถทํางานดวยกันตอไป วิธีนี้มีประโยชนมาก

ในการเริ่มตนแกไขความขัดแยง เพราะในระยะแรกๆ คูขัดแยงจะมีอารมณการกลบเกลื่อนจะชวยทําให

อารมณลดลงไดบาง ผูบริหารอาจใชวิธีการตั้งเปาหมายใหมข้ึนมา และใหคูขัดแยงชวยกัน ทํางาน

เพ่ือบรรลุเปาหมายนี้ 

    ค. การตอรอง เปนกา รลดความขัดแยงโดยใหแตละฝายรูจักยอม เสียบา ง 

ดวยการเจรจาตอรองในประเด็นท่ีขัดแยง วิธีนี้หากคูขัดแยงยอมลดราวาศอกสิ่งท่ีตนเองอยากจะไดลงบาง

ก็จะทําใหท้ังสองฝายสามารถบรรลุหรือไดรับสิ่งท่ีตนเองตองการไดบางแตอาจไมใชท้ังหมด วิธีนี้

จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองม่ันใจวาเปนการเจรจาตอรองท่ีตัวปญหาหรือสาเหตุท่ีแทจริงของ

ความขัดแยง 

    ง. การ เผชิญหนาเพ่ือแกปญหา เปนการมุ งแกไขท่ีสาเหตุท่ีแท จริงของปญหา

พยายามสํารวจและเขาใจความแตกแยก ความไมลงรอยกันของคูขัดแยง วิธีนี้ท้ังสองฝายจะตองมี

ความปรารถนาท่ีจะแกปญหา มีการระบุเปาหมายของตนเองออกมา มีการวิเคราะหหาสาเหตุ

ของปญหา เปนการเนนท่ีตัวปญหาไมใชตัวบุคคล แลวพยายามชวยกันตัดสินใจ เพ่ือแกปญหา วิธีนี้

ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะและใชเวลาพอสมควร 

    (4) การลดความขัดแยงระหวางกลุม ความขัดแยงระหวางกลุมอาจเกิดจากสาเหตุ

หลายอยาง เชน มีเปาหมายตางกัน มีคานิยมตางกัน มีการแขงขันเพ่ือจะใหไดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

เปนตน วิธีการท่ีจะลดความขัดแยงระหวางกลุมสามารถทําไดหลายวิธีดังนี ้

     ก. การใชระบบการใหรางวัล โดยมุงสงเสริมความรวมมือระหวางกลุมตางๆ  

    ข. การพัฒนาตนเอง โดยใหแตละกลุมไดพัฒนาตนเองดวยการประชุม สัมมนา 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ซ่ึงจะชวยใหบุคคลทราบวาการกระทําของตนสงผลตอบุคคลอ่ืนและองคการ  

อยางไรบาง 

     ค. การ สับเปลี่ยนหรอืหมุนเวียนบุคคลระหวางกลุมโดยมุงใหกลุ มแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและความแตกตางระหวางกลุม 

     ง. การตั้งกรรมการเฉพาะกิจ โดย ใหแตละกลุมมีตัวแทน ในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและลดความแตกตางระหวางกลุม 

     จ. การใหมีผูประสานงาน โดยการเชื่อและประสานงานกลุมตางๆ เขาดวยกัน 
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     ฉ. การแยกกลุมขัดแย งออกจากกัน วิธีนี้จะสามารถลดความขัดแยงระหว าง 

กลุมชั่วคราว 

     ช. การปรับปรุงโครงสรางขององคการวิธีนี้ชวยใหเกิดดุลยภาพภายในองคการ

ลดความเครียดเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารซ่ึงจะชวยใหความขัดแยงภายในองคการลดลงไดจะเห็นวา

กระบวนการบริหารความขัดแยง เป นการดําเนินงานท่ีมีข้ันตอนชัดเจนโดยเริ่มจาก การวินิจฉัย

ความขัดแยง เปนการพิจารณาสาเหตุแหงความขัดแยง การนิยามปญหาความขัดแยง เปนการพิจารณาวา

ธรรมชาติของความขัดแยงวา เปนความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม การพิจารณา

ผลท่ีจะตามมาของความขัดแยง เปนการพิจารณาวาผลของความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเปนไปในทางท่ีดี

หรือไมดีผลท่ีจะเกิดในขณะนี้เปนอยางไร และผลท่ีจะเกิดในอนาคตเปนอยางไร ยุทธศาสตรในการบรหิาร

ความขัดแยง เปนการพิจารณาวาจะใชเทคนิควิธีการใดในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมกับปญหา

และสถานการณ 

 สําหรับการบริหารความขัดแยงเปนการดําเนินการ เพ่ือใหความขัดแยงอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

โดยใชเทคนิควิธีการอยางใดอยางหนึ่ง มีท้ังการกระตุนความขัดแยง การลดความขัดแยง และการหา

วิธีการแกไขความขัดแยง ซ่ึงผูบริหารมีความจําเปนตองรูและสังเกตใหไดวา สถานการณใดควรใชเทคนิค

วิธีการใด เพ่ือใหผูท่ีอยูในหนวยงานนั้นมีความสุข และพรอมท่ีจะทําการพัฒนาหนวยงานตอไป 

 เม่ือมนุษยพบกับความขัดแยง มักจะแสดงพฤติกรรมท่ีเปนการปองกันตนเองอยางใดอยางหนึ่ง

ใน 3 ลักษณะ คือพฤติกรรมกาวราว เป นพฤติกรรมท่ีมุงแสดงออกเพ่ือโจมตีสวนท่ีตนเอง เชื่อวา 

เปนตนตอ หรือสาเหตุของความขัดแยง สวนพฤติกรรมเชิงประนีประนอมเปนพฤติกรรมท่ีมุงปรับตัว  

เพ่ือใหเกิดความพอใจในสภาพการณไดบางเสียบางประการสุดทายพฤติกรรมเชิงถอยหนีเปนพฤตกิรรม

ท่ีแสดงอาการถอนตัวท้ังกายภาพและจิตวิทยา เชน พาตัวเองออกจากสภาพความขัดแย ง 

เปลี่ยนเปาหมายใหมหรือยอมแพไปเลยเม่ือบุคคลเผชิญกับความ ขัดแยง มักจะแสดงพฤติกรรมออกมา 

อยางใดอยางหนึ่งจาก 5 ประการคือ การเอาชนะ การรวมมือแกปญหาการประนีประนอมการหลีกเลี่ยง

และการยอมใหคงไมมีใครท่ีแสดงพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งตลอดเวลา หรือแสดงพฤติกรรมแบบนั้น

ทุกครั้งท่ีเผชิญกับความขัดแยงโดยแทจริงแลวบางคนอาจแสดงพฤติกรรมหรือวิธีการบางวิธีไดดีกวา 

อีกบางวิธหีรือบางคนมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งมากกวา หรือบอยครั้งกวาแบบอ่ืนๆ 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะความชอบสวนบุคคล หรือสถานการณขัดแยง เอ้ืออํานวยตอการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

ผสมผสานกับประสบการณในอดีตและความจําเปนในปจจุบัน โดยทฤษฎีแลวบุคคลจะแสดงพฤติกรรม

แบบใดเม่ือตองเผชิญกับความขัดแยงข้ึนอยูกับเง่ือนไขของ สถานการณนั้นๆ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 

2540, หนา 103-104) เชนเดียวกัน (ทองใบ สุดชาร,ี 2542, หนา 240) กลาววาเม่ือหนวยงานหรือ

องคการประสบกับปญหาหรือมีความขัดแยงในระดับท่ีสูงเกินไปจะทําใหองคการเสื่อมลงกลาวว า

การแกปญหาความ ขัดแยงในองคการ จะสามารถแกไขใหคืนสูสภาพปกติได  จะตองเปนความขัดแยง  

ในระดับปานกลาง (moderate) ผูบริหารสามารถจัดการกับความขัดแยงใหเกิดผลในทางดีไดโดยวิธีการ

ควบคุมระดับหรือความเขมขนของความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีพอดีอยูเสมอ ผูบริหารจะตองรูจัก
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วิธีการในการจัดการกับความขัดแยงตางๆ ในองคการ ซ่ึงมีแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการความขัดแยง 

ดังนี้  

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ ( 2541, หนา 227-228) ใหแนวคิดเก่ียวกับ วิธีการ

บริหารจัดการความขัดแยงไวดังนี้ 

   1) การแกไขขอขัดแยงตามแบบท่ีมีมาแต ดั้งเดิม เชน ใชการอุทธรณการครอบงําและ

การตอรอง 

    (1) การอุทธรณ ( appeals) เปนวิธีการท่ีคูกรณีฝายหนึ่งจะเสนอหรือเรียกร อง  

ใหผูมีอํานาจในระดับสูงกวาเขามาเก่ียวของ เพ่ือแกปญหานั้น ท่ีสําคัญบุคคลท่ีเปนตัวกลางตองเป น 

ท่ียอมรับของท้ังสองฝาย 

    (2) การครอบงําอีกฝายหนึ่ง (domination) เปนวิธีการแกปญหาท่ีคิดว างายท่ีสุด

เพราะเปนวิธีขจัดอีกฝายหนึ่งออกไปจะโดยใชกําลังใหหนีไป ผูบังคับบัญชาอาจใชวิธีนี้เม่ือเห็นวาผูนั้น

สรางปญหานั้นอยางเหลือเกิน การเขาครอบงํานี้บางครั้งก็มาในรูปแบบของการคุกคาม 

   (3) การตอรอง ( bargaining) จะตางจากการครอบงํา เพราะท้ังสองฝาย จะตอง

มารวมกันทํางานอยางสมานฉันทพอสมควร หลังจากท่ีตกลงกันได วิธีนี้ใชกันแพรหลายในหนวยงาน  

และโรงงานการผลิต 

   2) การแกไขขอขัดแยงโดยการอาศัยการออกแบบองคการใหมการอาศัยโครงสร าง

ท่ีเหมาะสม โดยอาจใชวิธีรวมงานเขาดวยกัน เพ่ือใหเขาเกิดความสะดวกในการทํางาน และไมคับของใจ

หรืออาจใชวิธตีั้งผูประสานงาน การแลกเปลีย่นหมุนเวียนกันทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ก็เปนวิธีหนึ่ง

ท่ีชวยลดความขัดแยงได 

   3) การแกไขขอขัดแยงโดยวิธีการเผชิญหนา วิธีนีก้ระทําไดโดยเชิญคูกรณีมาเผชิญหนา  

เพ่ือบอกกลาวปญหาและความคิดของตน ซ่ึงตองกระทําตามข้ันตอน คือ เริ่มตนดวยการสรางบรรยากาศ 

ตามดวยการรวบรวมขาวสารขอมูล และแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล วางแผนเพ่ือดําเนินการในระดับกลุม 

ติดตามดวยระดับ องคการกระทําตามแผนและติดตามผล 

 สุนันทา เลาหนันท ( 2540, หนา 200-201) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหาร ความขัดแยง  

ของหัวหนางานไว 5 รูปแบบโดยใชแทนดวยสัตว 5 ชนิด ดังนี้  

  1) แบบการเอาชนะแทนดวยฉลาม เปนหัวหนางานท่ีแกปญหาความขัดแยงโดยมุงเนน 

เปาหมายของงานหรือความตองการของตนเองเปนหลัก ไมใยดีตอความรูสึกของผูอ่ืนและความสัมพันธ

กับเพ่ือนรวมงาน มีการใชอํานาจตามตําแหนงเพ่ือเอาชนะ ชอบเผชิญหนากลาท่ีจะฟาดฟนใชความรุนแรง

ในการแกปญหา 

   2) แบบการยอมตามแทนดวยตุกตาหมีเปนหัวหนาท่ีแก ปญหาความขัดแยง  

โดยเปนความสัมพันธกับเพ่ือนรวมทีมงานมากกวาเปาหมายของงาน จะยินยอมทําตามอยางไมมีเง่ือนไข 

ยิ้มแยมแจมใส เสียสละ มองคนในแงดีไมขัดแยงกับใครไมวาจะเกิดป ญหาอะไร ก็จะใชวิธีการยอมตาม

เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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   3) การหลีกเลี่ยงแทนดวยเตา เปนพฤติกรรมแกปญหาความขัดแยงโดยการหลีกเลี่ยง

ไมเผชิญกับคูกรณีขาดความคิดริเริ่ม ยอมทําตามดวยความขุนเคืองใจ ไมสนใจจะสมัพันธกับใครและ

จะไมตัดสินใจ อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกปญหาของงาน 

   4)  แบบความรวมมือแทนด วยนกฮูก เปนพฤตกิรรมการแกปญหาความขัดแย ง 

โดยการเผชิญหนากับปญหาใจเย็นรับฟงปญหามีความสุขุมรอบคอบ คอยสํารวจความตองการของ

ทีมงานถึงแมจะเสียเวลา มากกวาวิธีอ่ืนๆ ก็ตาม การเผชิญหนากับปญหานี้จะแสวงหาวิธีการท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูท่ีเก่ียวของ โดยหาทางออกท่ีเหมาะสมแกทุกฝายและไดผลตามเปาหมายของงาน

มากท่ีสุด 

   5)  แบบประนีประนอมแทนดวยสุนัขจิ้งจอก เปนพฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยง  

โดยยอมประนีประนอมแกปญหาเฉพาะหนาไปเพียงวันๆ เปนไปตามเปาหมายบาง และไดความสัมพันธ

กับเพ่ือนรวมงานบาง มักใชวิธีการเจรจาตอรองเพ่ือไมใหเสียเปรียบผูอ่ืนมากนัก 

 ฟ ลเลย (Filley, 1975, p. 21) กลาวถึงยุทธศาสตรในการแกปญหา ความขัดแยง มี 3 แบบ 

คือ แบบ แพ-ชนะ แบบแพ-แพ และแบบชนะ-ชนะ 

   1) การแกปญหาแบบแพ-ชนะ เปนการแกปญหาท่ีตางฝายตางกระทํา เพ่ือใหตนชนะ

โดยวิธีการตางๆ 

  2)  การแกปญหาแบบแพ-แพเป นการแกปญหาแบบประนีประนอมต างฝายต างลด

ผลประโยชนของตนลงมา การจัดการความขัดแยงแบบนี้ท่ีใชมาก คือ การเจรจาตอรองอาศัยบุคคล

ท่ีสามเปนกลาง 

  3)  การแกปญหาแบบชนะ-ชนะ เปนวิธีการแกปญหาท่ีเนนเปาหมาย วัตถุประสงค 

ใชเหตุผลความรวมมือในการแกปญหา เพ่ือใหทุกฝายบรรลุผลสําเร็จไดรับประโยชนสูงสุด วิธีการท่ีใช

ในการจัดการกับความขัดแยงแบบนี้ไดแกการตัดสินใจแบบผสมผสาน การมีความเห็นสอดคลองกัน  

ใชเพ่ือแกปญหาในการตัดสินใจเลือกวิธีใด วิธีหนึ่งจากหลายๆ วิธี 

 ราฮิม ( Rahim, 1985, pp. 83-85; อางถึงใน จรรยา เสี่ยงเทียนชัย, 2544, หนา 21) 

ไดกลาวถึงแบบการจัดการกับความขัดแยงตามแนวทฤษฎี 2 มิติคือ มิติมุงตนเอง และมิติ มุงผูอ่ืน 

เกิดเปนแบบของการจัดการกับความขัดแยง 5 แบบ คือ  

  1) ผสมผสานเปนการมุงตนเองในระดับสูง แบบ  

  2) ยอมตามเปนการมุงตนเองต่ํา และมุงผูอ่ืนสูง  

  3) แบบการเอาชนะเปนแบบท่ีมุงตนเองในระดับสูงมุงผูอ่ืนในระดับต่ํา  

  4) แบบการหลีกเลี่ยงเปนการมุงตนเองและมุงผูอ่ืนต่ําดวย  

  5) แบบการประนีประนอมเปนการมุงตนเอง และมุงผูอ่ืนในระดับปานกลาง  
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 แอนเดอรสัน (Anderson, 1988, p. 226) ไดเสนอแนะยุทธศาสตรในการลดความ ขัดแยง 

ไว 4 วิธีดังนี้ 

   1) ยุทธศาสตรการใชอํานาจหรือการควบคุม ข้ึนอยูกับการใชอํานาจ ตามตําแหนงหนาท่ี

เพ่ือยุติความขัดแยง ยุทธวิธีนี้จะลงเอยดวยสถานการณแพ-ชนะ ผูบริหารจะใชอํานาจของตนในการตัดสิน 

วาใครแพใครชนะ การใชอํานาจเปนไปตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชาซ่ึงมีท้ังขอดีและข อเสีย 

จะทําใหผูแพไมพอใจหรือหาทางแกแคนผลท่ีตามมาคือการเสื่อมสัมพันธภาพระหวางนายกับลูกนอง

ในอนาคต 

   2) ยุทธศาสตรการกลบเกลื่อน มีประโยชนมากในการเริ่มตนแก ไขความขัดแยงทําให

อารมณลดลงไดบาง ผูบริหารอาจใชวิธีการตั้งเปาหมายใหมข้ึนมา และใหคูขัดแยงชวยกันทํางาน

เพ่ือบรรลุเปาหมายนี้วิธีนี้อยางนอยท่ีสุดคูขัดแยงก็จะตองเอาความแตกตางของตนเองออกไปบ าง

เพ่ือจะทํางานดวยกันใหไดเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายใหม 

   3) ยุทธศาสตรการตอรอง เปนการลดความขัดแยง โดยใหแตละฝายรูจักยอมเสียบาง  

ดวยการเจรจาตอรองเก่ียวกับประเด็นขัดแยง วิธีนี้หากคูขัดแยงยอมลดราวาศอกสิ่งท่ีตนเองอยากจะได

ลงบาง ก็จะทําใหท้ังสองฝายบรรลุหรือไดรับสิ่งท่ีตนเองตองการไดบาง แตอาจไมใชท้ังหมดวิธีนี้จําเปน  

อยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองม่ันใจวาเปนการเจรจาตอรองท่ีตัวปญหาหรือสาเหตุท่ีแทจริงของความขัดแยง  

  4) ยุทธศาสตรการเผชิญหนา เพ่ือแกปญหาเปนอีกวิธีหนึ่งในการลดความขัดแ ยง 

ระหวางบุคคลเปนการมุงท่ีสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาพยายามสํารวจและเขาใจความแตกแย ก

ความไมลงรอยของคูขัดแยงวิธีนี้ ท้ังสองฝายจะตองมีความปรารถนาท่ีจะแกปญหาและความแตกตาง

ของอํานาจหรือสถานภาพของคูขัดแยงจะตอง มีไมมาก วิธีการนี้ตองการใหท้ังสองฝายระบุเปาหมาย

ของตนเองออกมา วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพยายามเนนท่ีตัวปญหาไมใชท่ีตัวตนแล วพยายาม 

ชวยกันตัดสินใจเพ่ือแกปญหา 

 รับเบิล และโธมัส ( Rubble & Thomas, 1974, p. 547) เสนอแนวคิดในการควบคุม

การขัดแยงไว  เปนสองมิติคือ การรักษาสิทธิ์และการรวมมือมิติแรกการรักษาสิทธิ์เปนการพ ยายาม

หาวิธีแกปญหาโดยท้ังสองฝายเผชิญกันเพ่ือใหแพชนะกันไปหรือเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการ สวนมิติท่ีสอง

การรวมมือกันเปนการพยายามใหท้ังสองฝายตกลงกันรวมมือกันเพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในการแกปญหา 

จากมิติท้ังสองดังกลาวนี้ จึงกําหนดข้ึนเปนพฤติกรรมการควบคุมความขัดแยงได 5 วิธีคือ การแขงขันกัน 

การหันหนาเขาเจรจาตกลงกัน การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการปรองดองกัน ดังภาพ 8 
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การรักษาสิทธิ์ 

 

สูง 

 
ปานกลาง 

 

 

ต่ํา 

  ต่ํา        การรวมมือ   สูง  

 

ภาพ 8  ความสัมพันธในการควบคุมความขัดแยง 

ท่ีมา: (Rubble & Thomas, 1974, p. 547) 

 

 พฤติกรรมการควบคุมความขัดแยงดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   1) การแขงขัน เปนวิธีท่ีมุงเฉพาะมิติดานการ รักษาสิทธิ์จึงตองมีฝายท่ีแพและ ชนะ 

ฝายท่ีชนะจะไดสิ่งท่ีสูญเสียของฝายท่ีแพจึงเรียกวา “zero sum game” คือผลบวกของฝายท่ีไดและ

เสียมีคาเทากับศูนย 

   2) การหันหนาเขาหากัน เปนวิธี ท่ีตองการใหไดท้ังสองมิติคือใหไดมาท้ัง สิทธิ์ และ

ความรวมมือดวย จึงไมมีฝายใดแพแตกลับชนะท้ังสองฝาย จึงเรียกวา “non-zero sum game” 

ผลบวกท้ังสองฝายไมเปนศูนย 

   3) การประนีประนอม เปนวิธีท่ีตองการท้ังการรักษาสิทธิ์และการรวมมืออยางละครึ่ง

ท้ังสองฝายจึงมีท้ังไดและเสีย วิธีนี้เหมาะท่ีจะใชเม่ือไมพรอมท่ีจะใชวิธีหันหนาเขาหากัน แตตองการ

หลีกเลี่ยงการเอาชนะ 

   4) การหลีกเลี่ยง วิธีนี้ไดนอยท้ังการรักษาสิทธิ์และการรวมมือ เพราะฝายใดฝายหนึ่ง

หรือท้ังสองฝายถอนตัวออกจากสถานการณวิธีนี้เหมาะสมกับการแกปญหา เล็กนอย หรือเม่ือเห็นวา 

จะเอาชนะหรือ รวมมือกันไปก็ไมมีประโยชน 

   5) การปรองดองกัน หรืออาจเรียกวา การไกลเกลี่ย เปนวิธีท่ีตองการความรวมมือสูง

แตตองการรักษาสิทธิ์ต่ํา จึงใหฝายใดฝายหนึ่งเสียสละความตองการใหอีกฝายหนึ่งดวยเหตุผลบางอยาง

 โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดจําแนกพฤติกรรม ของ

บุคคลเม่ือเผชิญความขัดแยง โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามทฤษฎีสองมิติมิติแรก คือ การเอา ใจผูอ่ืน 

ซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมรวมมือมิติท่ีสองคือ การเอาใจตนเอง ซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมมุงเอาชนะ 

ซ่ึงจากมิติท้ังสอง สามารถจําแนกพฤติกรรม การแกปญหาความขัดแยง ได 5 แบบ ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปน

การแขงขัน      การรวมมือ  
 
การประนีประนอม 

 
การหลีกเลี่ยง      การปรองดอง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงท้ัง 2 มิตินี้สามารถนํามาใช เปนแนวทางอธิบายรูปแบบเฉพาะของ

การแกความขัดแยงตางๆ ดังภาพ 9   

 

    การเอาชนะใจตนเอง: พฤติกรรมมุงเอาชนะ 

 

สูง  

 

ปานกลาง 

 

 

ต่ํา 

 

    ต่ํา       ปานกลาง   สูง  

การเอาใจผูอ่ืน: พฤติกรรมรวมมือ 

 

ภาพ 9  รูปแบบการแกปญหาความขัดแยง 2 มิติ 

ท่ีมา: (Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) 

 

 พฤติกรรมตามรูปขางตน สามารถอธิบายไดดังนี้  

  1)  การเอาชนะ ( competition) หมายถึง  การมุงเอาชนะในระดับสูง เอาใจตนเอง

มุงชัยชนะของ ตนเอง การใหความรวมมืออยู ในระดับต่ํา ไมคํานึงถึงความสูญเสียประ โยชนของผูอ่ืน 

มุงท่ีการแพชนะ อาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจ แสดงการ ควบคุมขมขูหรือ 

อางระเบียบเพ่ือใหตนไดประโยชน 

    โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) การเอาชนะ  

(competition) เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับต่ํา 

เปนพฤติกรรมท่ีเนนการเอาใจตนเอง มุงชัยชนะของตนเองเปนประการสําคัญโดยไมคํานึงถึงประโยชน

หรือความสูญเสียของผูอ่ืน พฤติกรรมท่ีแสดงออกมุงท่ีการแพชนะ โดยอาศัยอํานาจจากตําแหนง หรือ

สถานการณทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ขมขูหรือแมแตการอางระเบียบ เพียงเพ่ือจะใหตน

ไดประโยชนและไดชัยชนะในท่ีสุด เขาทํานองท่ีวาถาไมรบก็ไมชนะ 

   จอหนสัน และจอหนสัน ( Johnson & Johnson, 1982, pp. 219-222) 

ไดใหแนวคิดวา แบบฉลามเปนแบบท่ีมักจะแสดงอํานาจเหนือฝายตรงขามชอบใชกําลังบังคับมีลักษณะ

การแกปญหาความขัดแยงโดยใชอํานาจตามตําแหนงคํานึงถึงเปาหมายของงาน หรือความตองการ

ของตนเองมากกวา ความสัมพันธกับผูอ่ืน 

การเอาชนะ      การรวมมือ 
 
การประนีประนอม 

 
การหลีกเลี่ยง      การยอมให 
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   ราฮิม (Rahim, 1985, pp. 83-85; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 22) 

การเอาชนะ ( dominating) เปนแบบท่ีมุงตนเองในระดับสูงแตมุงผูอ่ืนในระดับต่ําเปนแบบ ของ

การแกปญหาแบบแพ-ชนะ โดยใชอํานาจหรือกําลังเพ่ือการมีชัย บุคคลท่ีแกปญหาความขัดแยง

แบบเอาชนะจะใชทุกวิธีท่ีจะทําใหตนเองเปนฝายชนะโดยไมสนใจความตองการ หรือความคาดหวัง

ของผูอ่ืน การจัดการกับความขัดแยงตามแบบนี้ เหมาะกับความขัดแยงท่ีไมใชเรื่องสําคัญ หรือ

ตองรีบตัดสินใจอยางรีบดวนหรือตองกระทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนๆ ไมคอยเห็นดวย เชน การลดงบประมาณ 

เปนตน เปนแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามคําสั่งหรือนโยบายของผูบริหารระดับสูง 

   ทองอินทร วงศโสธร ( 2530; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35 ) 

ไดใหแนวคิดวา พฤติกรรมเอาชนะ เปนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมใหความรวมมือกับฝายตรงขาม 

มุงท่ีจะยืนยันความ ตองการของตนอยางแนวแนเปนสภาพท่ีตองการแพ-ชนะ 

   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดใหแนวคิดวา 

การเอาชนะ เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเนนการเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมความรวมมือ

ในระดับต่ํา เปนพฤติกรรมของผูท่ีเนนเอาใจตนเอง มุงชัยชนะของตนเองเปนสําคัญ โดย ไมคํานึงถึง

ผลประโยชนหรือความ เสียหายของผูอ่ืน ซ่ึงอาศัยอํานาจจากตําแหนง หรือสถานการณทางเศรษฐกิจ

แสดงการขมขูมักตัดสินใจดวยตนเองเปนใหญ 

   วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 31) แบบการเอาชนะ หมายถึง วิธีท่ีบุคคล

มีพฤติกรรม มุงเนนการเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมความรวมมือในระดับต่ํา เปนพฤติกรรม

ของผูท่ีเนนเอาใจตนเองแสวงหาการสนับสนุนจากคนอ่ืน มุงชัยชนะของตนเองเปนสําคัญใชการตอรอง 

กลาวหาบิดเบือนภาพพจนของฝายตรงขามโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนหรือความเสียหาย ของผูอ่ืน

ซ่ึงอาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจแสดงการขมขูยืนยันใหผูอ่ืนยอมรับวิธีของตน 

มักตัดสินใจดวยตนเองเปนใหญ 

     สรุป การเอาชนะ หมายถึง วิธีการแสวงหาการสนับสนุนจากคนอ่ืน เพ่ือใหตนเอง

ไดรับชัยชนะ โดยการพยายามเอาชนะคูกรณีทุกวิถีทาง เพ่ือใหมีอํานาจเหนือผูท่ีมีความขัดแยงกับตนเอง 

พยายามกลาวหาและบิดเบือนภาพพจนของฝายตรงขาม การยืนยันใหผูอ่ืนยอมรับวิธีการสั่งการใหได

ในท่ีสุด มีการตัดสินปญหาโดยใชความคิดของตนเปนใหญ แสดงความตองการของตนเองอยางชัดเจน

ในการทํางาน พยายามทําตามวิธีของตนเองจนบรรลุ เปาหมาย และใชการตอรองเพ่ือ ให ปญหา

คลี่คลายโดยเร็ว 

   2) การรวมมือ (collaboration) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีลักษณะมุงเอาชนะในระดับสงู

การใหความรวมมือก็อยูในระดับสูง ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการแกปญหาความขัดแยง มุงใหเกิด

ความพอใจท้ังแกตนเองและผูอ่ืน มีลักษณะตรงกันขามกับการหลีกเลี่ยง เปนความรวมมือรวม ใจ

ในการแกปญหาท่ีมุงจะใหชนะใจท้ังสองฝายท่ีสุดอาจแสดงออกในรูปของการเผชิญหนาและการพยายาม

ท่ีจะแกปญหาอยางสรางสรรค 
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   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) การรวม มือ

เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับสูงดวย  

เปนการมุงท่ี จะเอาชนะ และขณะเดียวกัน ก็ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการแกปญหา ความขัดแยง  

เปนพฤติกรรมของบคุคลท่ีมุงจะใหเกิดความพอใจท้ังแกตนเองและบุคคลอ่ืน การรวมมือเปนพฤตกิรรม

ท่ีตรงกันขามกับการหลีกเลี่ยง พฤติกรรมลักษณะนี้เปนความรวมมือรวมใจในการแกปญหาท่ีมุงจะให

เกิดการชนะ-ชนะท้ังสองฝาย เขาทํานองท่ีวาสองหัวดีกวาหัวเดียว 

   จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1982, pp. 219-222; อางถึงใน 

วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35 ) ไดใหแนวคิดวา แบบนกฮูก เปนแบบใชวิธีร วมคิดรวมทํา

ในการแกปญหาเพ่ือความพอใจของท้ังสองฝาย รูปแบบนี้จะมองความขัดแยงวา เปนปญหาท่ีจะตอง

แกไขใหคุณคาแกเปาหมาย  และสัมพันธภาพสูง จะหาทางออกท่ีสนองตอเปาหมายท้ังของตน และ

ของผูอ่ืน ถือวาความขัดแยงเสมือนสิ่งปรับปรุงสัมพันธภาพ โดยการลดความตึงเครียดระหวางบุคคล

ท้ังสองฝาย 

   ราฮิม ( Rahim, 1985, pp. 83-85; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551 , 

หนา 31-35) ไดใหแนวคิดวา การผสมผสาน ( integrating) เปนการมุงตนเองในระดับสูง และมุงผูอ่ืน

ในระดับสูง 

   ทองอินทร  วงศโสธร (2530; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35 ) 

ได ใหแนวคิดวา พฤติกรรมรวมมือแกปญหา  เปนพฤติกรรมท่ียืนยันความตองการ ของตน เอง 

อยางแนวแนและในขณะเดียวกันก็พรอมท่ีจะรวมมือกับฝายตรงกันขามอยางสูง การแกไขความขัดแยง  

เปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการของท้ังสองฝาย โดยการแกไขปญหารวมกันเปนวิธีการแบบชนะ-ชนะ

   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดใหแนวคิดวา

การรวมมือเปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเอาชนะและมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับสูง เปนการมุง  

เอาชนะ และในขณะเดียวกัน ก็ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีเปนวิธีท่ีท้ังสองฝายพอใจในขอสรุป ทําให

ทุกฝายเกิดความพึงพอใจ โดยท้ัง สองฝายตา งก็พยายามท่ีจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยจะใชท้ังเวลาและพลังงานเปนอันมาก ในการแสวงหาความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานท้ังหลาย 

เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายรวมกัน 

   วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 32) แบบการรวมมือ หมายถึง วิธีท่ีบุคคล

มีพฤติกรรมมุงเอาชนะ และมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับสูง เปนการมุงเอาชนะ และในขณะเดียวกัน 

ก็ใหความรวมมือประสานประโยชน มีการระดมสมอง เพ่ือแกปญหาอยางเต็มท่ีเปนวิธีท่ีท้ังสองฝายพอใจ

ในขอสรุป ทําใหทุกฝายเกิด ความพึงพอใจ ยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประ โยชน 

สวนรวม โดยท้ังสองฝายตางพยายามท่ีจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพโดยจะใชกระบวนการ

แกปญหาท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบไดท้ังยังมีการติดตามงาน และมีการสงเสริมความสามัคคี

ในองคการโดยใชหลักสมานฉันทเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายรวมกัน 
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     สรุป การรวมมือ หมายถึง วิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอย

เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม มีการระดมสมองเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน มีแนวทาง

แกปญหา ซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยใชกระบวนการแกปญหา ท่ีมีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหา มีการสงเสริมความสามัคคี

ในองคการและการทํางานเปนหมูคณะโดยใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเรา

และมีการประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา 

  3) การประนีประนอม ( compromising) หมายถึง พฤติกรรม ท่ีมุงเอา ชนะ แ ละ 

ใหความรวมมือในระดับปานกลาง อยูระหวางกลางของมิติการเอาใจตนเอง และการเอาใจผู อ่ืน 

เปนแบบของการเจรจาตอรองท่ี  มุงใหท้ังสองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะพบกันครึ่ง ทาง 

มีไดบางเสียบาง แบบประนีประนอมนี้ท้ังสองฝายมีความพอใจมากกวาแบบหลีกเลี่ยงแตมีความพอใจ  

นอยกวาแบบการรวมมือ 

   โธมัส และคิลแมนน (Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) การประนีประนอม 

(compromising) เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีมุงเอาชนะและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับปานกลาง 

เปนจุดยืนระหวางกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติการเอาใจผูอ่ืน เปนแบบของการเจรจาตอรอง

ท่ีจะมุงใหท้ังสองฝายมีความพอใจบางเปนลักษณะท่ีหากจะไดบางก็ควรจะยอมเสียบางหรือในลักษณะ

ท่ีมาพบกันครึ่งทางพฤติกรรมการประนีประนอมนั้น ท้ังสองฝายมีความพอใจมากกวาพฤติกรรม

การหลีกเลี่ยง แตท้ังสองฝายมีความพอใจ นอยกวาพฤติกรรมการรวมมือ กา รประนีประนอม

เปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก  เม่ือ เผชิญกับความขัดแยงโดยท่ีตองการจะ พยายาม

รักษาหนาของท้ังสองฝาย หรือความขัดแยงนั้นเกิดจากการแขงขันกันเพ่ือจะไดทรัพยากรท่ีมีอ ยู

อยางจํากัด การประนีประนอมเปนลักษณะของการพบกันครึ่งทาง 

   จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1982, pp. 219-222; อางถึงใน 

วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35) ไดใหแนวคิดวา แบบจิ้งจอก เปนแบบของการประนีประนอม 

แกปญหาเฉพาะหนารูปแบบนี้จะคํานึงถึงเปาหมายสวนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับ

ปานกลางแสวงหาความประนีประนอม ยอมละเปาหมายสวนตนบางสวน และชักจูงผูอ่ืน ยอมเสียสละ

เปาหมายบางสวน พยายามหา ขอยุติท่ีไดประโยชนท้ังสองฝาย 

   ราฮิม ( Rahim, 1985, pp. 83-85; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 22) 

การประนีประนอม เปนแบบท่ีมุงตนเองในระดับปานกลางและมุงผูอ่ืนในระดับปานกลาง ดวย 

เปนแบบท่ีเก่ียวของกับการยื่นหมูยื่นแมว หรือซ่ึงท้ังสองฝายจะตองยอมเสียบางอยาง เพ่ือท่ีจะตกลงกันได 

เปนแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในสถานการณท่ีแตละฝายมีเปาหมายท่ีไปดวยกันไมได มีเปาหมายคนละอยาง

หรือแตละฝายมีอํานาจพอๆ กัน ในการจัดการกับความขัดแยงนั้น ผูบริหารจะตองปฏิบัติภารกิจ

หลายประการ ซ่ึงอยางนอยจะตองปฏิบัติภารกิจ 2 ประการตอไปนี้ คือ การวินิจฉัยความขัดแยงและ

การเขาแทรกแซงความขัดแยง    
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   ทองอินทร วงศโสธร (2530, หนา 175-176; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, 

หนา 31-35) ไดใหแนวคิดวา พฤติกรรมประนีประนอมเปนพฤตกิรรมท่ีพบกันระหวางทาง คือ ยืนยัน

ความตองการของตนเองปานกลาง และใหความรวมมือปานกลาง 

   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดใหแนวคิดวา 

การประนีประนอม เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการมุงเอาชนะระดับปานกลางและพฤติกรรมความรวมมือ

ในระดับปานกลางเชนกันเปนแบบของการเจรจาตอรองมุงใหท้ังสองฝายมีความพึงพอใจ หรือเปนลักษณะ

พบกันครึ่งทาง เปนวิธีท่ีท้ังสองฝายตางตระหนักดีวาในสถานการณท่ีมีความขัดแยงแตละฝายตองไมพอใจ 

ท้ังสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการและความจําเปนของอีกฝายหนึ่งแตละฝายไดประโยชนและ

เสียประโยชน 

   วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 33) แบบการประนีประนอม หมายถึง วิธีท่ีบุคคล

มีพฤติกรรมการมุงเอาชนะระดับปานกลาง และพฤติกรรมความรวมมือในระดับปานกลางเช นกัน 

เปนแบบของการเจรจาตอรองและใชวิธีไกลเกลี่ย เพ่ือมุงใหท้ังสองฝายมีความพึงพอใจ หรือ

เปนลักษณะพบกันครึ่งทาง พยายามแยกแยะขอแตกตางทางความคิด โดยใหความยุติธรรมท้ังสองฝาย 

มีการประสานความเขาใจ ดวยการอธิบายใหเกิดความเขาใจตรงกัน มีการพบปะหารือ กัน 

เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน ท้ังสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการ และความจําเปนของ

อีกฝายหนึ่ง แตละฝายไดประโยชนและเสียประโยชน 

     สรปุ การประนีประนอม หมายถึง วิธีการท่ีใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือ

ในการบริหารไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหา แยกแยะขอแตกตางทางความ คิด 

เพ่ือหาทางประนีประนอม เพ่ือแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย มีการสงเสริมให

แตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหา

ระหวางสองฝาย เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึน โดยการอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแย ง 

เกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง มีการพบปะหารือ เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน 

   4) การหลีกเลี่ยง ( avoiding) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุงเอาชนะในระดับต่ํา แล ะ 

ใหความรวมมือในระดับต่ําดวย ไมสูปญหา หลีกเลี่ยงปญหา และไมรวมมือในการแกปญหา เฉ่ือยชา

และไมสนใจ ความขัดแยงท่ีเกิด อาจแสดงออกโดยการเลื่อนเวลาในการแก ปญหาออกไป โดยเชื่อวา  

ความขัดแยงจะลดลงเม่ือเวลาผานไป 

   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas.&.Kilmann,.1987,.pp..11-16) การหลีกเ ลี่ยง 

(avoiding) เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับต่ํา และแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับ

ต่ําดวย เปนการไมสูปญหาและไมรวมมือในการแกปญหา ไมสนใจความตองการของตนเองและ

ความสนใจของผูอ่ืน แสดงอาการหลีกเลี่ยงปญหา เฉ่ือยชาและไมสนใจความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนพยายาม

ทําตัวอยูเหนือความขัดแยงโดยเชื่อวาความขัดแยงจะลดลงเม่ือเวลาผานเลยไป โดยมีปจจัยตา งๆ 

เขามาชวยแกไขตามธรรมชาติ ขอเสียของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงก็คือความขัดแยงบางอย าง

อาจรนุแรงข้ึนจนกระท่ังไมอยูในวิสัยท่ีจะแกไขไดแตถาหากสถานการณขัดแยงไมรุนแรงและไมอยูใน
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เวลาวิกฤติการแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงตอความขัดแยง ก็อาจมีประโยชนบางพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

มีลักษณะคลายๆ กับการเฉยไวแลวจะดีเอง 

   จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1982, pp. 219-222; อางถึงใน 

วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35 ) ไดใหแนวคิดวา แบบเตา เปนแบบท่ีพยายามหลีก หนี

ความขัดแยงไมเผชิญหนา คูกรณีผูท่ีมีแบบพฤติกรรมนี้จะมองเปาหมายของงานและความสัมพันธกับ  

ผูรวมงานในระดับต่ํา 

   ราฮิม ( Rahim, 1985, pp. 83-85; อางถึงใน จิตนภา ไชยเทพา, 2552, หนา 22 ) 

การหลีกเลี่ยง (avoiding) เปนแบบท่ีมุงตนเองในระดับต่ําและมุงผูอ่ืนในระดับตําดวยเปนแบบท่ีเก่ียวของ

กับการถอนตัว การถอยหนี การปดใหพน หรือเปนการเลี่ยงปญหา บุคคลท่ีแกปญหาความขัดแยง

แบบหลีกเลี่ยง จะไมสนใจความตองการของตนเอง และความตองการของผูอ่ืน การจัดการกับ

ความขัดแยงตามแบบนี้เหมาะสําหรับความขัดแยงท่ีไมใชเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องเล็กนอยท่ีคาดวา

จะเกิดผลไมคุมคากับการท่ีตองเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา    

   ทองอินทร วงศโสธร (2530, หนา 175-176) ไดใหแนวคิดวา พฤติกรรมหลีกเลี่ยง 

เปนการแสดงออกแบบไมยืนยันความตองการของตนเองและไมใหความรวมมือกับฝ ายตรงกันขาม  

เปนวิธีหลีกเลี่ยงนิ่งเฉย ความขัดแยงยังคงมีอยูแตไมยอมจัดการกับความขัดแยง 

   โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดใหแนวคิดวา 

การหลีกเลี่ยง เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเอาชนะและพฤติกรรมความรวมมือในระดับต่ํา บุคคล

จะเลี่ยงหรือถดถอยจากสถานการณท่ีจะนําไปสูความขัดแยง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ในการแกปญหา

หรือไมเขารวมกลุม โดยเชื่อวาการใชความพยายามขัดแยงกับฝายตรงขามไมไดผล พฤติกรรม

การหลีกเลี่ยงของบุคคลนั้น ถาใชในปริมาณมากอยูในระดับสูง แสดงวาบุคคลนั้นมีความยากลําบาก

ในการประสานงานเพราะบุคคลอ่ืนไมยอมรับ แตถาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของบุคคลนั้ น 

อยูในปริมาณนอยหรืออยูในระดับต่ํา แสดงวาบุคคลนั้นอาจมีความเชื่อม่ันในความสามารถเผชิญ กับ 

ปญหามากมาย และสามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาได 

   วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 34) แบบการหลีกเลี่ยง หมายถึง วิธี ท่ีบุคคล

มีพฤติกรรมมุงเอาชนะ และพฤติกรรมความรวมมือในระดับต่ําบุคคลจะเลี่ยงหรือถดถอยจา ก

สถานกา รณท่ีจะนําไปสูความขัดแยงไม แสดงความคิดเห็นใดๆ แตจะอางเก่ียวกับระเบียบ และ  

ขอปฏิบัติโดยใชการประวิงเวลาหรือใชสินบน ในการแกปญหา หรือไมเขารวมกลุม หรือไมรับผิดชอบ

ในสิ่งท่ีตนทํา ใชความอดกลั้นไมโตแยง พยายามทําใหผูอ่ืน ไมพูดในสิ่งท่ีเปนปญหา รวมท้ังออกคําสั่ง

ใหทํางาน โดยไมกระทบกระเทือนผูใดเกินกวาจําเปน 

      สรุป การหลีกเลี่ยง หมายถึง การใชวิธีประวิงเวลา เพ่ือลดความรุนแรงของปญหา

ใชสินบนปดปากเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน อางเก่ียวกับระเบียบและขอปฏิบัติในการแกปญหา หลีกเลี่ยง

การเผชิญหนากับผูท่ีขัดแยงกับตนเอง ไมรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนทําและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง  

อยู เสมอ มีการใช ความอดกลั้นไมโตแยงเพ่ือไมใหปญหาลุกลาม พยายาม ทําใหผูอ่ืนไมพูดใน สิ่งท่ีเปน 
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ปญหาของความขัดแยงนั้นๆ มีการออกคําสั่งใหผูอ่ืนทํางาน โดยไมใหกระทบกระเทือน ผูใดเกินกวา  

จําเปน 

   5) การยอมให ( accommodation) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุงเอาชนะในระดับต่ํา

การใหความรวมมืออยูในระดับสูง เนนการเอาใจผูอ่ืน เปนผูเสียสละ ไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจ

ระหวางบุคคล ยอมใหผูอ่ืนดําเนินการตามท่ีตนชอบ อาจแสดงออกในลักษณะใจกวาง เปนลักษณะ

ท่ีตรงกันขามกับการเอาชนะ 

    โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) การยอม ให 

(accommodation) เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับต่ําและแสดงพฤติกรรมรวม มือ

ในระดับสูงเปนพฤติกรรมท่ีเนนการเอาใจผูอ่ืน เปนผูเสียสละ ปลอยใหผูอ่ืนดําเนินการไปตามท่ีเขาชอบ 

แมเราจะไมเห็นดวยก็ตาม การยอมใหเปนพฤติกรรมท่ีตรงกันขามกับการเอาชนะ ผูท่ีแสดงพฤติกรรม

การยอมใหนอกจากจะเปนผูเสียสละแลว ยังเปนผูท่ีไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจระหวางบุคคล 

หากความขัดแยงเกิดการแขงขันเพ่ือจะไดทรัพยากรท่ีมีจํากัดแลว หัวหนาท่ีแสดงพฤติกรรมยอมใหนั้น

ลูกนองมักจะไมชอบและมีความขุนเคืองเพราะไมมีทรัพยากรมากพอท่ีจะปฏิบัติงานใหไดดีพฤติกรรม

การยอมใหคลายกับภาษิตท่ีวาเอาไมตรีชนะศัตรูหรือแพเปนพระชนะเปนมาร 

   จอหนสัน  และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1982, pp. 219-222; อางถึงใน 

วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35) ไดใหแนวคิดวา แบบตุกตาหมีเปนแบบท่ีรักษาสัมพันธภาพ

อันดีมีลักษณะเชื่อวา สัมพันธภาพมีความสําคัญมาก เปาหมายสวนตัวมีความสําคัญนอยตองการ

ใหเปนท่ียอมรับและชอบพอ โดยเชื่อวาความขัดแยงหลีกเลี่ยงไดเพ่ือเห็นแกความกลมเกลียว 

   ราฮิม ( Rahim, 1985 , pp. 83-85 ; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551 , 

หนา 31-35 ) ไดใหแนวคิดวา การยอมตาม ( obliging) เปนการมุงตนเองในระดับต่ํา และมุงผู อ่ืน

ในระดับสูง 

   ทองอินทร วงศโสธร (2530, หนา 175-176; อางถึงใน วิภาภรณ พ่ึงอารมย, 2551, 

หนา 31-35) ไดใหแนวคิดวา พฤติกรรมยอมใหเปนพฤติกรรมท่ีไม ยืนยันความตองการของตน และ

มุงท่ีจะรวมมือกับผูอ่ืน ยอมรับ ความตองการของฝายตรงกันขาม เพ่ือรักษา ความสัมพันธแมจะเป น 

การเสียสละใหฝายอ่ืนก็ตาม 

   โธมัส และคิลแมนน (Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16; อางถึงใน วิภาภรณ 

พ่ึงอารมย, 2551, หนา 31-35 ) ไดใหแนวคิดวา การยอมใหเปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเอา ชนะ

ระดับต่ํา และพฤติกรรมความรวมมือในระดับสูงเพราะอีกฝายหนึ่งเสียสละความตองการ ของตนเอง

แมไมเห็นดวยแตไมตองการใหเกิดความบาดหมางใจระหวางบุคคล เพ่ือเห็นแกประโยชนของอีกฝายหนึ่ง 

เพราะเชื่อวา การรักษาสัมพันธภาพระหวางกันนั้นสําคัญกวาการสรางความไมพอใจในระหวาง  

ผูท่ีทํางานรวมกันตองการใหฝายตรงขามเกิดความพอใจ พฤติกรรมการปรองดองนั้น  ควรใช

เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาตนเองผิด หรือเม่ือตองการใหคนอ่ืนพอใจ หรือเม่ือตองการความเชื่อถือ และ

ยอมรับทางสังคม หรือเม่ือการแขงขันยืดเยื้อจนกอใหเกิดความเสียหายได 
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   วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 35) แบบการยอมใหหมายถึง  วิธีท่ีบุคคล

มีพฤติกรรมมุงเอาชนะระดับต่ํา และพฤติกรรมความรวมมือในระดับสูง เพราะอีกฝายหนึ่งเสียสละ

ความตองการของตนเองแมไมเห็นดวยแตไมตองการใหเกิดความบาดหมางใจระหวาง บุคคล 

เพ่ือเห็นแกประโยชนของอีกฝายหนึ่งเพราะเชื่อวา การรักษาสัมพันธภาพระหวางกันนั้นสําคัญกว า

การสรางความไมพอใจในระหวางผูท่ีทํางานรวมกันตองการใหฝายตรงขามเกิดความพอใจตองเปดโอกาส

ใหทุกคน โดยการทําตามความคิดเห็นของผูอ่ืนพยายามใหมีการยอมความ และกลาวขอโทษเม่ือมีปญหา

เกิดข้ึน รวมท้ังเขาใจและเอาใจใสผูอ่ืน หรือปลอยไปตามกระแสของท่ีประชุม 

     สรุป  การยอมให  หมายถึง  วิธีการเปดโอกาสใหทุกคนประชุมเลือกงานกัน เอง 

เพ่ือปองกันความไมพอใจ พยายามใหมีการยอมความเพ่ือใหจบเรื่อง เม่ือมีการเขาใจผิดเกิดข้ึนระหวาง

ครูกับผูบริหาร ผูบริหารก็จะทนรอจนกวาครูผูนั้นรูตัววาผิดแลวมาขอโทษ มีการกลาวขอโทษคนอ่ืนๆ 

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนทุกครั้ง สิ่งใดท่ีครูปฏิบัติแลวมี ความสุข ผูบริหารจะใหครูทําตามความคิดเห็นของ

ตนเอง โดยไมขัดใจ และแกไขคําสั่งมอบหมายงานตามท่ีครูตองการทุกครั้งในการพิจารณาความดี

ความชอบ ผูบริหารจะปลอยไปตามกระแสของท่ีประชุม มีการแสดงทาทีวาเขาใจ และเอาใจ ใส

เม่ือมีการฟองรองเกิดข้ึน 

   จากแนวคิดของนักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศท่ีแตละทานไดนําเสนอนั้นไมสามารถ

สรปุไดวาวิธีบริหารจัดการความขัดแยงวิธีใดดีท่ีสุดวิธีหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสถานการณและ เวลา

ท่ีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับผูบริหารนําไปใชจะ เขาใจ และเลือก ใชตรงกับสถานการณใดผู บริหาร 

ตองเปนผูมีทักษะในการเลือกใชใหเกิดประ โยชนสูงสุด ดวยการไมยึดม่ันวาวิธีใดดีท่ีสุด แต คํานึงวา  

สถานการณใดควรจะใชวิธีการใด พอจะสรุปเปนภาพรวมไดวาวิธีการบริหารจัดการความ ขัดแยง 

ท่ีผูบริหารสวนใหญนิยมใชกันมากท่ีสุดคือวิธีการประนีประนอม รองลงมาคือวิธีการรวมมือ วิธีการ

เอาชนะ วิธีการเผชิญหนา วิธีการหลีกเลี่ยงและวิธีการยอมให ดังการวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ

เก่ียวกับวิธีการบริหารจัดการความขัดแยงภายในสถานศึกษา  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดบูรณาการ

จากแนวคิด ของ โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ซ่ึงไดกลาวถึง

วิธีการบริหารจัดการความขัดแยงภายในสถานศึกษา 2 วิธี ไดแก.1) การรวมมือ หมายถึง วิธีท่ีผูบริหาร

ใชกระบวนการในการบริหารเพ่ือจูงใจใหครูในโรงเรียนมีพฤติกรรมยินยอมเสียผลประโยชน  สวนนอย

เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม มีการระดมสมองเพ่ือแกปญหา ท่ีเกิดข้ึน มีแนวทาง

แกปญหา  ซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหา  มีการสงเสริมความสามัคคี

ในองคการและการทํางาน เปนหมูคณะโดยใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเรา

และมีการประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา.2) การประนีประนอม หมายถึง กระบวนการ

ท่ีผูบริหารใชหลักการเจรจา เปนเครื่องมือในการบริหารไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหา 

แยกแยะขอแตกตางทางความคิด เพ่ือหาทางประนีประนอมเพ่ือแกปญหาความขัดแย ง 

โดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย มีการสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียง กัน
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ในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหาระหวางสองฝาย เพ่ือไมใหปญหาลุกลาม ข้ึน 

โดยการอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง มีการพบปะ หารือ 

เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน มาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ   

 เสก โรจน ถวนถวิล (2541 , หนา 131-134) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและ วิธีการ

จัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดพัทลุง  พบวา 

สาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษา  จังหวัดพัทลุง  ตามทัศนะของ

ผูบริหารโรงเรียน พิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยวิธี ประนีประนอมเปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมา ไดแก  วิธีเผชิญหนาวิธี  ไกลเกลี่ย วิธีหลีกเลี่ยง และการรวมมือ  โดยเลือกใชบางครั้ง และ

วิธีบังคับเลือกใชนอยท่ีสุด ตามลําดับ การเลือกใชวิธีจัดการกับความขัดแยง 

 สมเดช ภูศรี (2541 , หนา 64) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออกใน สถานการณ 

ความขัดแยงเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี  กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน  

การประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  จํานวนท้ังสิ้น 254 คน ผลการวิจัย พบวา  ผูบริหารสวนใหญแสดง

พฤติกรรมการเอาชนะอยูในระดับต่ําพฤติกรรมแบบการรวมมือการประนีประนอมและการหลีกเลี่ยง

แสดงออกในระดับปานกลางสวนพฤติกรรมแบบยอมใหแสดงออกในระดับสูง เม่ือพิจารณาพฤติกรรม

ของผูบริหาร จําแนกตาม  อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณในการดํารงตําแหนง  ปรากฏว า 

มีลักษณะคลายคลงึกันกับของผูบริหาร สวนใหญการทดสอบความเปนอิสระของพฤติกรรมของผูบรหิาร

ท่ีมีเพศ อาย ุวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการดํารงตําแหนง และตําแหนงตางกัน มีแบบพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกในสถานการณขัดแยงในการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน แตกตางกันในเรื่อง พฤติกรรม

แบบเอาชนะ โดยท่ีผูมีอายุต่ํากวา 35 ป มีพฤติกรรมดานนี้สูงกวาผูมีอายุ 35 ป ข้ึนไป สวนพฤติกรรม

แบบอ่ืนๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ไพฑูรย นามบุญลือ (2544, หนา 68) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนประถมศึกษา 

ของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนใชวิธี

การร วมมือในการจัดการกับความขัดแยงเป นอันดับแรก  รองลงมา  เปนวิธีการหลีกเลี่ยง  วิธีการ

ประนีประนอม วิธียอมใหและวิธีการเอาชนะ ตามลําดับ 

 จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) ไดศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา ระดับความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ดานท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ  ดานบรรยากาศ

และดานท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง คือ ดานการตัดสินใจไมมีดานใดท่ีมีประสิทธิภาพนอยระดับ
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ความมีประสิทธิผลท่ีปรากฏเปนผลมาจากการใชประโยชน จากทรัพยากร และหนทางท่ีมีอยู ทําให

ผูรับบริการเกิดความพงพอใจ และสมาชิกองคการสามารถปรับตัว และสรางใหองคการดํารงอยูตอไปได 

เพราะการท่ีสมาชิกในองคการ หรือโรงเรียนจะมีความสุขหรือพึงพอใจตอการทํางานท่ีจะสงผลต อ

การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนาคุณภาพของงานโดยทายท่ีสุดเม่ือไดรับรูวาตนเองไดทํางาน

อยูในองคการท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ  

 พร พิมล แมนญาต ิ(2545, หนา 117-118) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  11 

กลุมตัวอยางครู  445 คน ผลการวิจัยพบวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูอยูในระดับปาน กลาง 

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู

กับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของครูดานความสัมพันธกับสังคมดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานความสมดุลของชีวิต

โดยภาพรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานสภาพแวดลอมการทํางานถูกสุขลักษณะ  

ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดานบูรณาการทางสังคม มีอิทธิพลตอประสิทธิผล ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีอํานาจพยากรณเทากับ รอยละ 68  

 มานะชัย  วงษธนสุภรณ  (2546, หนา  72-74) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ ชีวิต 

การทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดระยอง  จํานวน 137 คน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร อยูใน

ระดับมาก  และผูบริหารท่ีมีประสบการณมาก และและประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานัก งาน 

การประถมศึกษาจังหวัดระยอง  โดยรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ประนอม สรอยวัน ( 2547, หนา 79) ไดทํ าการวิจัยเรื่อง การบริหาร ความ ขัดแย ง 

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ชวงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ

เขต 3 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาช วงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จํานวน 136 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามการบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานแบบมาตราสวนประมาณค า ผลการวิจัย

พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ

เขต 3 บริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงาน โดยใชดานการรวมมือแกปญหา และดานการประนีประนอม

อยูในระดับมาก สวนดานการยอมใหดานการหลีกเลี่ยง และดานการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง 

 สุภัทรา แสงทอง (2547, หนา 116-119) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม องคการ 

กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 

วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานของวัฒนธรรมองคการ พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  

สวนประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ราชบุรี โดยภาพรวม 
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พบวา อยูในระดับมาก โดยประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ  อยูใน

ระดับมาก สวนประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา อยูในระดับปานกลาง 

 สมเกียรติ บํารุงกิจ ( 2547, หนา 76-77) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสาเหตุ ของ

ความ ขัดแยงกับทักษะพฤติกรรมการบริหารความขัดแย งผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 155 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในครั้งนี้

เปนแบบสอบถาม 2 ชุด คือชุดท่ี 1 มี 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป ตอนท่ี 2 สาเหตุ ของ

ความขัดแยง เปนแบบทดสอบแบบ rating scale 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ทักษะการบริหารความ ขัดแยง 

เปนแบบทดสอบแบบ rating scale 5 ระดับ เก่ียวกับการมีทักษะ-การใชทักษะของผูบริหาร ชุดท่ี 2 

แบบสอบถามตามแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของโธมัส-คิลแมนน  ซ่ึงแปลโดย  เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณเปนแบบเลือกตอบ ก. หรือ ข. ผลการวิจัยพบวา (1) สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากร

ในสถานศึกษา สวน ใหญเกิดจากดานองคประกอบสวน บุคคล รองลงมาดานสภาพสถานศึกษา และ 

นอยสุดดานปฏิสัมพันธในการทํางาน ( 2) การศึกษาทักษะการบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนมากอยูใน 2 กลุมใหญคือ กลุมมีทักษะการบริหารมาก-ใชทักษะมาก และกลุมมีทักษะ

การบริหารนอย-ใชทักษะนอย มีสวนนอยอยูในกลุมท่ีมีทักษะการบริหารความขัดแยงมาก-ใชทักษะนอย 

และกลุมท่ีมีทักษะนอย-ใชทักษะมาก ( 3) แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนมากมีพฤติกรรมบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการรวมมือ

และการยอมใหผูบริหารสถานศึกษาบางสวนใชแบบพฤติกรรมมากกวา 1 วิธีรวมกัน ไดแก 

แบบการรวมมือและการประนีประนอม หรือแบบการประนีประนอมและการยอมให  และสาเหตุของ

ความขัดแยงกับทักษะพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  มีความสัมพันธกัน ทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ

ท่ีระดับ .05  

 นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 114-117) ศึกษาเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียนของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 3 

ตามการรับรูของขาราชการครูโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต

ในการทํางานโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมตามการรับรูของขาราชการ ครู

มีความสัมพันธกันทางบวก 

 วิจลน โกษาแสง ( 2548, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ ผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวา

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก ประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย การบรหิารงานงบประมาณ
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การบริหารงานท่ัวไปการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคลอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ

ท่ีระดับ 0.01 

 สมหวัง มังธานี (2548, หนา 113-114) ไดศึกษาสุขภาพองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการ

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะผูบริหาร

สวนมากมักจะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองนโยบายหลักจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกัดรวมท้ังอยูในระหวางการปฏิรูปการศึกษาและยุบรวม

กรมสามัญศึกษากับสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เปนสํานักงานคณะกรรมการสถานการณ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  

โดยรวมอยูในระดับปานกลางท้ังนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริห าร 

ซ่ึงการกระจายอํานาจนั้น ยังไมสมบูรณ อํานาจการบริหารตางๆ ถูกมอบมาเปนบางสว น 

ทําใหมีผลอยูในระดับปานกลาง 

 อรวรรณ อุนวิเศษ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ ครู

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของครูอยูในระดับดี สวนประสิทธิผล ของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูและประสิทธิผลโรงเรียนตามคามคิดเห็นของ

ขาราชการครูท่ีมีสถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน โดยรวม และรายดาน  

พบวา ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายตัวแปรอิสระ พบวา  ครูท่ีมีสถานภาพและ ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการทํางาน และมีประสิทธิผลโรงเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก 

 สโรชิน โคตรโสภา (2551 , บทคัดยอ ) ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย งของ 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี

เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู บริหารและครูในภาพรวมและรายด าน อยู ในระดับปานกลางทุกด าน 

เรียงค าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด คือ การเผชิญหน าเพ่ือแก ปญหา การประนีประนอมการกลบเกลื่อน  

การใชอํานาจ และการถอนตัว ตามลําดับ 

 ขนิษฐา ผองแผว (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพ ชีวิต

การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ยโสธร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก  

สวนประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และพบวา คุณภาพชีวิต
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การทํางานของขาราชการครูรายดานและโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมาก 

 ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 101-102) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย 

เขต 1 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ยกเวนดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน กลาง 

สวนประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธ ระหวาง

องคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และองคการ 

แหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จิตนภา ไชยเทพา  (2552 , บทคัดยอ ) ทําการศึกษา การจัดการความขัดแยง ของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา

การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก  

 ธานินทร  เลิศพันธ  (2552 , บทคัดยอ ) ทําการศึกษา ความสัมพันธ ระหว างการแก ปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 และ 3) ความสัมพันธระหวางการแกปญหาความขัดแยง  

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3

จํานวน 316 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาความถ่ี รอยละ  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ระดับการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูใน

ระดับมาก ยกเวนดานการแกปญหาความขัดแยงแบบการหลีกเลี่ยง และแบบการเอาชนะ ท่ีอยูใน
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ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแกปญหาความขัดแยงแบบการรวมมือ รองลงมาได แก

การแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม การแกปญหาความขัดแยงแบบการยอมให  และ

การแกปญหาความขัดแยงแบบการหลีกเลี่ยง ตามลําดับ สวนระดับคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ  การแกปญหา

ความขัดแยงแบบการเอาชนะ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 3 พบวา  ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ

และเปาหมายของโรงเรียน รองลงมาไดแก การอุทิศเวลาใหกับงานในหนาท่ีตามลําดับ สวนความคิดเห็น

เก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

3) ความสัมพันธ ระหวางการแกปญหาความขัดแยงกับประสิทธิผลของ โรงเรียนโดยภาพรวม พบวา

ทุกดานมีความสัมพันธทางบวก ในระดับมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 ยกเว น 

ดานการแกปญหาแบบเอาชนะท่ีมีความสัมพันธทางลบ เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม  รองลงมา ไดแก  การแกปญหาความขัดแยง  

แบบรวมมือ การแกปญหาความขัดแยงแบบยอมให และการแกปญหาความขัดแยงแบบเอาชนะ  

ตามลําดับ สวนดานท่ีมีระดับความสัมพันธท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการแกปญหาความขัดแย ง 

แบบหลีกเลี่ยง 

 จิระพงศ ศุภศรี (2552, บทคัดยอ) ทําการศึกษา ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใช ทักษะการบริหาร ความขัดแย งของผู บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ผลการวิจัยพบว า พฤติกรรมการใช ทักษะการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก 

 เรียม สุขกล่ํา (2553, หนา 43-57) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพ ชีวิต

การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

เขต 1 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  โดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ดานระเบียบขอบังคับในการทํางาน  

ดานการปฏิบัติงานภายในสังคม และ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานและ

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในระดับปานกลาง  แตจัดอยูเปนอันดับสุ ดทาย 

สวนประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก คือดานความสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานการแกปญหาภายในโรงเรียน 

ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 ไลเคอรท  และไลเคอรท (Likert & Likert, 1976, p. 127) ไดศึกษาถึงวิธีการแกไข ปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารท่ีมีการบริหารโดยใชระบบท่ี 4 (system 4).คือการบริหารแบบมีสวนรวมพบวา.
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การแกปญหาความขัดแยงจะตองใชวิธีการแกปญหารวมกัน  ซ่ึงจะมีประสิทธิผลก็ตอเม่ือความซ่ือสัตย

ของกลุมมีระดับสูงมีพฤติกรรมและเจตคติแหงความรวมมือ 

 เกรฟ.(Graves,.1978,.p..114).ไดศึกษาพบวาทักษะการบริหารในการรับมือกับความขัดแยง

เปนตัวพยากรณความสําเร็จและความมีประสิทธิผลในการบริหารงานท่ีสําคัญ 

 รอบบินส  (Robbins, 1983, pp. 352-354) ไดทําการศึกษา พบวา วิธีการแกปญหา

เปนวิธีการจัดการกับความขัดแยงท่ีมีประสิทธิผล แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของความขัดแยงดวย และ

ในทางตรงขามยังมีวิธีแกไขหรือจัดการกับความขัดแยงท่ีมีประสิทธิผลอีกมากมายเทคนิคท่ีใชข้ึนอยูกับ

สถานการณจากสาเหตุของความขัดแยงและความคุมทุนท่ีจะเลือกใชวิธีการเหลานั้นระหวาง

ผูบังคับบัญชานอกจากนี้ยังทําใหกลุมบรรลุเปาประสงคดวย 

 แบรดเลย (Bradley, 1984, p. 66-A) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการท่ีใชในการแกปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนระดับกลางท้ังชาย และหญิงในเขตเมืองเดนเวอน พบวา  ผูบริหาร

มิไดใชวิธีการแกความขัดแยงวิธีหนึ่งวิธีใดเฉพาะ แตมักใชควบคูกันไปสุดแลวแตกรณีแวดลอมเปนสําคัญ 

   ริวิลลา (Revilla, 1984, p. 1601-A) ไดศึกษารูปแบบการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหาร

ท้ังชายและหญิงในสถาบันอุดมศึกษาพบวา  การใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหามีนอย  ผูบริหาร

ใชวิธีประนีประนอมและวิธีหลีกเลี่ยงสูงกวาปกติ ผลของการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาวิธีแกความขัดแยงของ

ผูบริหารท่ีมีประสบการณมากใชวิธีเอาชนะมากกวาวิธีอ่ืน ใชวิธีประนีประนอมนอยและวิธีมุงผลประโยชน

ของตนมากกวาผูท่ีมีประสบการณนอย 

 เบตตี้ (Betty, 1984, p. A; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 76) ไดทํ าการวิจัย

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางวิธีแกความขัดแยงของผูจัดการชาย และหญิงท่ีมีประสบกา รณ

ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา  โดยใชแบบสอบถามของ Thomas & Kilmann conflict mode 

instrument ในการเก็บขอมูลการแกปญหาความขัดแยง หรือการดําเนินการเม่ือมีความขัดแย ง 

ใน 5 ดาน คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การ หลีกเลี่ยง การยอมใหผลการศึกษา

พบวาวิธีการแกความขัดแยงของผูจัดการหญิงและชาย ท่ีมีประสบการณในวิทยาลัยชุมชน

สหรัฐอเมริกา ไมมีความแตกตางกัน 

 วินเซนน ( Vincenne, 1984 , Abstract; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา  76) 

ไดทําการศึกษาวิธีแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนชายและหญิง ในวิทยาลัยท่ีสอนวิชา

ศิลปะศาสตรเอกชน ในรัฐเพนซิลวาเนีย ( pennsylvania) จําแนกกลุมตัวอยางท่ีบริการระดับสูง

ระดับกลาง จํานวน 113 คน โดยใชเครื่องมือของ Thomas & Kilmann conflict mode instrument 

เพ่ือใชพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาในสถานการณท่ีมีความขัดแยง ซ่ึงมี 5 ลักษณะคือ การเอาชนะ 

การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การยอมใหผลการศึกษา พบวา  กลุมผูบริหารใชวิธีการ

แกปญหาความขัดแยง แบบการเอาชนะ กับการรวมมือนอยกวากลุม ธุรกิจและเจาหน าท่ีรัฐบาล 

กลุมผูบริหารท่ีมีการศึกษาสูง ใชวิธีแกปญหาความขัดแยง แบบประนีประนอมกับแบบหลีก เลี่ยง 

สงูกวากลุมนักธุรกิจ และเจาหนาท่ีรัฐบาล ผูบริหารชายและหญิง ใชวิธีการแกปญหาแบบขัดแย ง 
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ท่ีไมแตกตางกัน ผูบริหารท่ีมีประสบการณนอย จะใชวิธีการประนีประนอมนอยกวา ตัวแปรท่ีมี

อิทธิพล ตอการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารระดับสูง คือเวลาท่ีทํางานจากการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของของนักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศ จะเห็นไดวาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางองคการ ยอมมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก

สาเหตุจากความแตกตางดานบุคลิกภาพ องคประกอบสวนบุคคลเชนความรู ความสามารถ  ระดับ

การศึกษาความคิดเห็นประสบการณการทํางาน นอกจากนี้ลักษณะโครงสรางขององคการท่ีแตกตางกัน

ในดานขนาด ก็เปนท่ีมาของความขัดแยงเชนกันวิธีจัดการกับความขัดแยง หรือการบริหารความขัดแยง 

ตามวิธีท่ีนักทฤษฎีองคการแตละทานไดนําเสนอนั้น ไมสามารถสรุปไดวา วิธีใดดีท่ีสุด แตอาจจะเหมาะสม

กับกาลเวลาท่ีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผูนําไปใชจะเขาใจ และเลือกใชตรงกับ

สถานการณใด ผูบริหารตองเปนผูมีทักษะในการเลือกใชวิธีจัดการกับความขัดแยงตาม สถานการณ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการไมยึดม่ันวาวิธีใดดีท่ีสุด แตคํานึงวาสถานการณใดควรจะใชวิธีการใดได

ประโยชนสูงสุด และท่ีสําคัญประการหนึ่งคนในองคการมีหลายประเภทผูบริหารตองเขากับบุคคล

ประเภทเหลานั้น โดยไมเอาความแตกตางระหวางบุคคลมาเปนเครื่องกําหนดวาใครดีใครเลว ตองจัดการ

กับความขัดแยงอยางมีประสิทธิภาพดวยการสงเสริมความขัดแยงท่ีดีและแกปญหาความขัดแยงท่ีไมดี 

 มาเรีย (Maria, 1984 , p. 1601- A; อางถึงใน พัชราภรณ เพ็งสกุล , 2551, หน า 79) 

ไดทําการศึกษาวิธีแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนชายและหญิงในวิทยาลัยท่ีสอนวิชา

ศิลปะศาสตรเอกชนในรัฐเพนซิลวาเนีย จําแนกกลุมตัวอยางท่ีผูบริหารระดับสูงและระดับกลางจํานวน 

113 คน โดยใชเครื่องมือวิธี แกปญหาความขัดแยงแบบโธมัส -คิลแมนน  เพ่ือใชพฤติกรรม ท่ีบุคคล

แสดงออกมาในสถานการณท่ีมีความขัดแยง ซ่ึงมี 5 ลักษณะคือ การแขงขันการรวมมือ การประนีประนอม 

การหลีกเลี่ยง และการปรองดอง ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมผูบริหารใชวิธีการแกปญหาความขัดแยง 

แบบการแขงขันกับการรวมมือนอยกวานักธุรกิจและเจาหนาท่ีของรัฐ 2) กลุมผูบริหารท่ีมีการศึกษาสูง 

ใชวิธีการแกปญหาความ ขัดแยงแบบประนีประนอมกับแบบ หลีกเลี่ยงสูงกวากลุมนักธุรกิจแ ละ

เจาหนาท่ีของรัฐ 3) ผูบริหารชายและหญิง ใชวิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีไมแตกตางกัน 4) ผูบรหิาร

ท่ีมีประสบการณนอย จะใชวิธีการประนีประนอมนอยกวา 5) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการแกปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารระดับสูงคือ เวลาท่ีทํางาน 

 พริทชารด (Pritchard, 1986, p. 2810-A; อางถึงใน พัชราภรณ เพ็งสกุล , 2551, หนา 80) 

ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางวิธีการแกความขัดแยงของผูจัดการชายและหญิงท่ีมี

ประสบการณในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา โดยใชแบบสอบถามวิธีแกความขัดแยงของโธมัส-คิลแมนน

ในการเก็บขอมูล  การแกปญหาความขัดแยงหรือการดําเนินการเม่ือมีความขัดแยง 5 ดานคื อ 

การแขงขัน การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการปรองดอง พบวา วิธีแกความขัดแยง  

ของผูจัดการหญิงและชายท่ีมีประสบการณ ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกาไมมีความแตกตางกัน 

 ลิตตัน (Litton, 1989, p. 2219; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา 77) ไดศึกษา 

การจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐคาโรไลนาเหนื อ 
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ท้ังของรัฐและเอกชน พบวา ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีจัดการกับความขัดแยงตางๆ กัน ใชวิธีเอาชนะและ

วิธีรวมมือ แกปญหา นอยกวาวิธีประนีประนอม วิธีหลีกเลี่ยงและวิธียอมแพผูบริหารโรงเรียนของรัฐ

และเอกชน ใชวิธีจัดการกับความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยผูบริหารโรงเรียน ของรัฐใช

วิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหานอย แตชอบใชวิธีหลีกเลี่ยงและวิธียอมแพมากกวาผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน ผูบริหารเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือแกปญหามากกวาผูบรหิาร

เพศชาย ประสบการณในการดํารงตําแหนง และขนาดโรงเรียน มีผลตอการใชวิธีเอาชนะและวิธีรวมมือ

แกปญหา 

 แอสเวิรท ( Ashworth, 1989, p. 2314; อางถึงใน ลัดดาวัลย บํารุงกิจ, 2551, หนา  77) 

ไดศึกษาวิธีจัดการความขัดแยงของครูใหญและศึกษาธิการในโรงเรียนรัฐบาลแหงรัฐโอไฮโ อ 

โดยเปรียบเทียบวิธีจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนท้ังระดับประถม และมัธยมศึกษากับ

ศึกษาธิการโดยกําหนดตัวแปรอิสระคือ ลักษณะของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน วุฒิประสบการณและ

ผลงานในรอบ 5 ปท่ีผานมาขอมูลไดจากศึกษาธิการ 118 คน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 118 คน 

และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 113 คน ผลการศึกษาปรากฏวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

มีวิธีจัดการกับความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนผูบริหารระดับประถมศึกษาและ

ศึกษาธิการมีวิธีจัดการกับความขัดแยงไมแตกตางกัน 

 อาดัมส (Adams, 1989, p. 1854) ไดศึกษาการรับรูเก่ียวกับความขัดแยงวิธีจัดการ กับ

ความขัดแยงและความผูกพันในโรงเรียนระดับกลาง โดยการสัมภาษณครู 25 คน ในรัฐเพนซิลวาเนีย 

พบวา ความขัดแยงเกิดจากครูใหญซ่ึงมีอิทธิพลมากโรงเรียนท่ีผูบริหารชอบใชอํานาจ และใชวิธีแกปญหา

โดยการหลีกเลี่ยงจะมีระดับความขัดแยงสูง ความขัดแยงและความผูกพันเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพ ล

ในการบริหารองคกร หากผูบริหารลดขอขัดแยงและเพ่ิมความผูกพันใหเหมาะสมจะพบความสําเร็จ

และบรรลุจุดมุงหมายของโรงเรียน 

 แอชเวิธ (Ashwotfh, 1989, p. 2314) ไดศึกษาวิธีจัดการกับความขัดแยงของครูใหญและ

ศึกษาธิการในโรงเรียนรัฐบาลแหงรัฐโอไฮโอ โดยเปรียบเทียบวิธีจัดการกับความขัดแยงของผูบริหาร

โรงเรียนท้ังระดับประถมและมัธยมศึกษากับศึกษาธิการ โดยกําหนดตัวแปรอิสระคือลักษณะของ

โรงเรียน ขนาด วุฒ ิประสบการณ และผลงานในรอบ 5 ปท่ีผานมา ขอมูลไดจากศึกษาธิการ 118 คน 

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 116 คน และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 113 คน ผลการศึกษา

ปรากฏวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับมีวิธีจัดการกับความขัดแยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

สวนผูบริหารระดับประถมศึกษาและศึกษาธิการมีวิธีจัดการกับความขัดแยงไมแตกตางกัน 

 เกรแฮม (Graham, 1990, p. 3573) ไดศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการจัดการกับความขัดแยง

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนของรัฐในรัฐนิวเจอรซีผลการศึกษาพบวาศึกษาธิการมีความตองการ

ใหมีการติดตอสื่อสารกันภายในโดยตรงและเปดเผย  ตองการรูเก่ียวกับงบประมาณและมีสวน รวม

ในการบริหารงบประมาณและสามารถแตงตั้งกรรมการเขาศึกษากรณีขัดแยงได 
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 แคช (Cash, 1990, p. 3567) ศึกษาบรรยากาศการจัดการกับความขัดแยงและพฤติการณ

ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐเซาทคาโลไลนา  โดยใชขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน จํานวน 96 คน 

ครู 228 คน ผลการศึกษาพบวา ความขัดแยงตางๆ ในการบริหารงานนั้น สามารถผอนคลาย ลงได

โดยครูและผูบริหารมีความเขาใจในบรรยากาศองคกรและมีความประสงคจะแกขอขัดแยงตางๆ รวมกัน 

  ฮูเวอร (Hoover, 1990, p. 2314) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ จัดการกับ

ความขัดแยงระดับของความขัดแยงและบรรยากาศขององคกรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัย

ชี้ใหเห็นวาสิ่งสําคัญท่ีกอใหเกิดสภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึนคือ  สภาพโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ

แบบเปดเผยเปนกันเองการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนอยางดี 

 ฮอย ทารเทอร และบลิสส (Hoy,Tarter & Bliss, 1990; อางถึงใน มานะชัย วงษธนสุภรณ , 

2546, หนา 49) ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ  

สุขภาพองคการกับประสิทธิผลองคการ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบอํานาจ ของ

การทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เปนเกณฑ

ในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนและจัดตัวแปรตามในการวิจัย  ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรสุขภ าพ 

3 ตัวแปร คือความม่ันคงของสถาบัน การจัดสรรทรัพยากรและการมุงเนนวิชาการ  มีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนตัวแปรบรรยากาศมีเพียงตัวแปรเดียว

เทานั้น  ความคับของใจของครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพบวา  ตัวแปรสุขภาพ

ท้ังหมด 7 มิติ และตัวแปรบรรยากาศ 4 มิติ มีความสัมพันธกับความผูกพันขององคการ  นอกจากนั้น

ตัวแปรสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธกับความผูกพันทางการเรียนและความผูกพันตอ

องคการ 

 เพอรสัน ( Person, 1993, p. 3091-A) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร

แบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลท่ีไดรับจากการจัดการของวิทยาลัยในรัฐแคโรไลนาเหนือ ซ่ึงกลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร คณะครู และเจาหนาท่ีในวิทยาลัย พบวาการบริหารแบบมีสวนรวม  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลท่ีไดรับจากการจัดการ และนอกจากนี้ ยังพบวา  

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร  ในปจจุบันไมมีผลตอการยอมรับในประสิทธิผล ของ

การจัดการและถึงแมการบริหารวิทยาลัยไมสามารถท่ีจะใหลูกจางในวิทยาลัยดําเนินการไดท้ังหมด

ผูบริหารก็ควรใหการสนับสนุนใหมีการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือเปนการสรางประสบการณ

ในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ควรมีการนําความรูและความชํานาญของคณะครูและบุคลากร

ในวิทยาลัยมาผสมผสานใหควบคูไปกับการจัดการอยางชํานาญและชาญฉลาดของผูบริ หาร 

ซ่ึงจะทําใหเกิดแนวทางในการดําเนินการใหถูกตองและเหมาะสมในวิทยาลัย 

 ฟนคล ี(Finklea, 1997; อางถึงใน พรพิมล แมนญาติ, 2545, หนา 70) ศึกษาการวิจัย  เรื่อง

รูปแบบภาวการณเปนผูนําของครูใหญและโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีแคโรไลนาโดยมุงเนนความสัมพันธ

ระหวางสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  และพบวามีสหสัมพันธ

ทางลบท่ีสูงมากในระหวางสถานภาพกับตัวแปรตางๆ  ของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และ
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ยังไดสรุปจากการท่ีมีความสัมพันธในเชิงลบวา  สภาพแวดลอมทางสังคมจะตองนํามา พิจารณา

ในการตีความหรือแปลความตามผลวิจัยท่ีไดและมีผลกระทบอยางสูงตอประสิทธิผลของโรงเรียน  

  

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 ความขัดแยงเปนพฤติกรรมอันเปนปรปกษ หรือการไมลงรอยกันของคนในองคกร ซ่ึงท่ีมาของ

ความขัดแยงก็มีอยูมากมาย เชน การขัดผลประโยชน การไมไดรับสิ่งท่ีตองการ อคติ การ เขาใจผิด  

การรับรูขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตอง การคิดไปเอง การใสราย ซ่ึงจริงๆ แลวความขัดแยงนั้นก็มีประโยชน

เหมือนกัน ไมใชมีแตโทษอยางเดียว ความสัมพันธระหวางความขัดแยงกับ ประสิทธิผล ซ่ึงกลาวไดวา 

เม่ือความขัดแยงคอยๆ สูงข้ึน ประสิทธิผลขององคกรก็จะคอยๆ สูงข้ึน เพราะคนจะแขงขันกันทํางาน 

ผลงานก็จะออกมาดี แตพอถึงจุดสูงสุดท่ีความขัดแยงนั้นมากเกินท่ีคนในองคกร จะรับไดแลว ผลลัพธ

ท่ีไดจะเกิดตรงกันขามทันที นั่นคือ ยิ่งความขัดแยงเพ่ิมสูงข้ึนเทาไร ประสิทธิผลขององคกร

ก็จะยิ่งลดลงๆ และลดลงอยางรวดเร็ว  

 ดังนั้น ปญหาความขัดแยงยอมเกิดข้ึนไดในทุกองคกร การจัดการความขัดแย งในโรงเรียน 

จึงตองศึกษาสาเหตุลักษณะ ความขัดแยง และวิธีการจัดการความขัดแยง เพ่ือใชเปนแน วทาง

ในการจัดการความขัดแยง ไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง

วิธีการบริหารความขัดแยงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีมาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย คือ ดานวิธีการ

บริหารความขัดแยง ผูวิจัยไดบูรณาการจากแนวคิดของ  โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 

1987,.pp..11-16) ซ่ึงไดจําแนกวิธีการบริหารความขัดแยงไว.5.วิธี.ไดแก.1).การเอาชนะ.2).การรวมมือ.

3).การประนีประนอม .4).การหลีกเลี่ยง 5).การยอมให ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามา .2.วิธี.คือ.

1).การรวมมือ .2).การประนีประนอม .สวนดานประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัย นําแนวคิดของ ฮอย 

และมิสเกล .(Hoy & Miskel, 2013, pp..304-309).ท่ีไดเสนอเกณฑการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน

ไว.3.ดาน .ประกอบดวย .1).ประสิทธิผลดาน ปจจัยปอนเขา .2).ประสิทธิผลดานกระบวนการ .และ.

3).ประสิทธิผลดานผลผลิต เพ่ือศึกษาในครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ( survey research) เพ่ือศึกษาวิธีการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

 3.3 การสรางเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล  

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้  

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,400 คน  

  3.1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ัน ตอน 

(multi-stage sampling) ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540, หนา 27) 

  1) กําหนดขนาดของ กลุมตัวอยางตามตาราง คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ  เครจซี 

และมอรแกน.(Krejcie.&.Morgan,.1970,.pp..607-610).จากจํานวนครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 302 คน 

  2) ผูวิจัยแบงโรงเรียนตัวอยางจําแนกตามรายอําเภอ คือ อําเภอบางคลา อําเภอ

พนมสารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอราชสาสน อําเภ อ

คลองเข่ือน โดยกําหนดใหแตละอําเภอเปน 1 ชั้นและสุมกลุมตัวอยาง จากจํานวนครูสังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในแตละอําเภอ วิธีการสุมแบบงาย ( simple 

rondom sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 302 คน รายละเอียด ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

             ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 

 

                            ประชากร        กลุมตัวอยาง 

อําเภอ  คร ู   คร ู  

บางคลา  141   30  

พนมสารคาม  352   76  

แปลงยาว  171   37  

สนามชัยเขต  360   77  

ทาตะเกียบ  272   59  

ราชสาสน  54   12  

คลองเข่ือน  50   11  

รวม  1,400   302  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวิธีบริหารความขัดแยง ของ

ผูบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทร า 

เขต 2 โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงหนาท่ี  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ซ่ึงผูวิจัยพัฒนา

แบบสอบถามดวยตัวเอง ลักษณะของแบบสอบถาม  เปนแบบมาตรสวนประมาณคา ( rating scalc) 

ของ ลิเคิรท (Lekert, 1961, pp. 90-95) มีรายละเอียดดังนี้   

  5 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับมาก  

  3 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับนอย  

  1 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(rating scalc) ของ ลิเคิรท (Lekert, 1961, pp. 90-95) มีรายละเอียดดังนี้    



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

104 

  5 หมายถึง มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก  

   3 หมายถึง มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  

   2 หมายถึง มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอย  

   1 หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 

 ในการ สรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

มีข้ันตอนดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 

เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ  

 3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องวิธีบริหารความขัดแยงของ ผูบริหาร และ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเอง 

 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือใหขอเสนอแนะ 

 3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 คน เพ่ือ พิจารณาความตรงเชิง เนื้อหา  

(content validity) โดยวิธีหา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับนิยาม ( index of item 

objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  

  1) ดร.นุสินธุ รุงเดช รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

(ดานเนื้อหา) 

  2) วาท่ีรอยตรีประคอง บุญสราง  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหนอง-

ปลาไหลราษฎรบํารุง (ดานเนื้อหา) 

  3) นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนปากคลองบางขนาก 

(ดานภาษา)  

 

  4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด  ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติ) 

  5) ดร.ลินดา นาคโปรย ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชน ครินทร  

(ดานสถิติ)   

 3.3.6 นําแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง ใช ( try out) กับประชากรท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูจํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 15 คน ครู 15 คน จากโ รงเรียน 
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15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  

 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช แลวไปหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของ  ครอนบา ค 

(Cronbach, 1970, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coeffcient) ไดคาความเชื่อม่ัน

ท้ังฉบับท่ี .96 

 3.3.8 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู  
 

 ผูวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้  

 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชน ครินทร 

เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

 3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ดังนี้ 

 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี แล ะ

หาคารอยละ 

 3.5.2 วิเคราะหวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของคะแนนมีวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

อยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิด

ของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2545, หนา 103) ดังนี้ 

  5 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 3.5.3 วิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายของ

คะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน ตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 

และบุญสง นิลแกว, 2545, หนา 103) 

  5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson,s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ

การวิเคราะหภาพรวมและรายดาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 110) 

ดังนี้ 

  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 

  2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรท้ังสอง

มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 

แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีวามสัมพันธกันในทางตรงกันขามกันหรือผกผันกัน  สําหรับ

การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.80-1.00 หมายความวา วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.60-0.79 หมายความวา วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธระดับมาก 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.40-0.59 หมายความวา วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.20-0.39 หมายความวา วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธระดับนอย 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01-0.19 หมายความวา วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธระดับนอยมาก 

 3.5.5 วิเคราะหวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากแบบสอบถามดวยการ วิเคราะห
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ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise เพ่ือดูวา ตัวแปรพยากรณตัวใด

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ ไปสรางสมการพยากรณ 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้  

 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

  1) คารอยละ  (percentage) 

  2) คาเฉลี่ย (mean) 

  3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation) 

 3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 

coefficient)  

  2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ( multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา.วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร.ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ผูวิจัย

ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปนตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม.จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี 

   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  ตอนท่ี 4 ผล การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธีการ บริหารความขัดแยงของ ผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ

ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี ้
  X     แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

  t    แทน   คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 S.E.b  แทน   ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 

  R       แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

  R2    แทน   ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
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  b    แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 β     แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน  

  p    แทน  คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ 

         สมมติฐาน 

  S.E.est  แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 

  a    แทน  คาคงท่ี 

  F         แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  

         (F-distribution) 

 *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 X1   แทน  วิธีการบริหารความขัดแยงดานการรวมมือ 

 X2   แทน  วิธีการบริหารความขัดแยงดานการประนีประนอม   

 X   แทน  วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

 Y1   แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานปจจัยปอนเขา 

 Y2    แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานกระบวนการ 

  Y3     แทน   ประสิทธิผลของโรงเรียนดานผลผลิต 

 Y   แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 y´   แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 

 Z´y   แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม .จําแนกตาม  เพศ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี 

 

ตาราง 2  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม. 

            จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนง  

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 113 37.62 

    หญิง 189 62.58 

    รวม 302 100.00 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

2. วุฒิการศึกษา   

    ปริญญาตรี 240 79.47 

    ปริญญาโท 62 20.53 

    รวม 302 100.00 

3. ประสบการณในการทํางาน 

    ไมเกิน 5 ป 

    6-10 ป 

    11-15 ป 

    16 ปข้ึนไป       

 

66 

68 

95 

73 

 

21.85 

22.52 

31.46 

24.17 

    รวม 302 100.00 

ตําแหนง 

     ครู 

     รวม 

 

302 

302 

 

100.00 

100.00 

 

 จากตาราง 2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 189  คน 

รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 113 คน วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด  คือ จํานวน 240 คน  

คิดเปนรอยละ 79.47 รองลงมา คือปริญญาโท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.53  ประสบการณ

ในการทํางานมากท่ีสุด คือ ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.46

รองลงมาประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.17  ประสบการณ

ในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.52  ประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.85 

 

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหา ร.สังกัดสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3-5.ดังนี้ 
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ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัด 

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

 

วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. การรวมมือ 4.21 .62 มาก 2 

2. การประนีประนอม 4.25 .59 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.23 .59 มาก  

 

 จากตาราง 3 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยรว ม ( X = 4.23) และ

รายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การประนีประนอม  ( X = 4.25) รองลงมาคื อ 

การรวมมือ ( X = 4.21)  

 

ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัด 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการรวมมือ 

 

ดานการรวมมือ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอย 

   เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม 

4.24 .74 มาก 3 

2. ผูบริหารไดมีการระดมสมองเพ่ือแกปญหา 

   ท่ีเกิดข้ึน 

4.14 .77 มาก 7 

3. ผูบริหารหาแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

    ของทุกฝาย 

4.23 .77 มาก 4 

4. ผูบริหารใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส  

   ตรวจสอบได 

4.13 .80 มาก 8 

5. ผูบริหารมีการติดตามงาน และใหความรวมมือ 

    ในการแกปญหา 

4.22 .77 มาก 5 

6. ผูบริหารสงเสริมความสามัคคีในองคการและ 

    การทํางานเปนหมูคณะ 

4.25 .76 มาก 2 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ดานการรวมมือ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

7. ผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปน 

    พวกเขาหรือพวกเรา 

4.31 .725 มาก 1 

8. ผูบริหารไดประสานประโยชนของทุกฝาย 

    ในการแกปญหา 

4.20 .75 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.21 .62 มาก  

 

 จากตาราง 4 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานการรวมมือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก.( X = 4.21) และรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพ วกเขาหรือ

พวกเรา.( X = 4.31) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมความสามัคคีในองคการและการทํางานเปนหมูคณะ. 

( X = 4.25) และผูบริหารยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม.

( X = 4.24) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  ผูบริหารใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความ โปรงใส 

ตรวจสอบได.( X = 4.13)  

 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัด 

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการประนีประนอม 

 

ดานการประนีประนอม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือ 

    ในการบริหาร 

4.29 .74 มาก 3 

2. ผูบริหารใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม 

    ในการแกปญหา 

4.19 .79 มาก 7 

3. ผูบริหารพยายามแยกแยะขอแตกตางทางความคิด  

    เพ่ือหาทางประนีประนอม 

4.28 .75 มาก 4 

4. ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรม 

   แกทุกฝาย 

4.31 .73 มาก 1 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ดานการประนีประนอม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5. ผูบริหารไดสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง  
   เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน 

4.30 .73 มาก 2 

6. ผูบริหารเปนผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหา 

   ระหวางครูดวยกัน เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึน 

4.26 .74 มาก 5 

7. ผูบริหารไดอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง  
    เกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง 

8. ผูบริหารจะพบปะหารอืกับครูทุกครั้ง  
    เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน 

4.17 
 

4.26 

.76 
 

.76 

มาก 
 

มาก 

8 
 

5 

เฉลี่ยรวม 4.25 .59 มาก  

 

 จากตาราง 5 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานการประนีประนอมมีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก ( X = 4.25) และ
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงโดยใหความ ยุติธรรม

แกทุกฝาย ( X = 4.31) รองลงมา คือ ผูบริหารไดสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกัน
ในการทํางาน  ( X = 4.30) และผูบริหารใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือในการบริหาร  ( X = 4.29) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารไดอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกัน

ทุกครั้ง ( X = 4.17) 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ.ดังตาราง.6-9 ดังนี ้
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

             เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดาน 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา 4.21 .61 มาก 2 

2. ประสิทธิผลดานกระบวนการ 4.22 .62 มาก 1 

3. ประสิทธิผลดานผลผลิต 4.09 .53 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.17 .56 มาก  
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            จากตาราง 6 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.17) และรายดานเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ประสิทธิผลดานกระบวนการ  ( X = 4.22) รองลงมา คือ ประสิทธิผล

ดานปจจัยปอนเขา ( X = 4.21) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ประสิทธิผลดานผลผลิต ( X = 4.09) 

 

ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

             เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา 

 

ดานประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ 4.24 .74 มาก 5 

2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ 4.14 .77 มาก 10 

3. ครูมีประสบการณในการสอน 4.23 .77 มาก 6 

4. มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 4.13 .80 มาก 11 

5. มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 4.22 .77 มาก 7 

6. หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ 4.13 .80 มาก 11 

7. มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม 4.22 .77 มาก 7 

8. โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 4.25 .76 มาก 3 

9. มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน 4.31 .71 มาก 1 

10. ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน 4.20 .75 มาก 9 

11. นักเรียนเปนผูมีความสามารถในดานวิชาการ 4.29 .74 มาก 2 

12. มีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา 4.25 .76 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.21 .61 มาก  

  

 จากตาราง 7 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมา ก ( X = 4.21) และ

รายขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก ไปนอย คือ มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  ( X = 4.31) 

รองลงมา คือ นักเรียนเปนผูมีความสามารถในดานวิชาการ  ( X = 4.29) และโรงเรียนมีมาตรฐานและ

นโยบายดานการศึกษามีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํามีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.25) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอกับหองสมุดมีขนาดเหมาะสมและ

มีหนังสือท่ีเพียงพอมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.13)  
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

             เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิผลดานกระบวนการ 

 

ดานประสิทธิผลดานกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. โรงเรียนมีโครงสรางท่ีชัดเจน 4.13 .80 มาก 9 

2. โรงเรียนมีสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน 4.22 .77 มาก 6 

3. นักเรียนมีระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและ 

    ปฏิบัติกิจกรรมสูง 

4.24 .76 มาก 5 

4. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 4.13 .80 มาก 9 

5. ครูมีชั่วโมงสอนท่ีพอเหมาะ 4.22 .77 มาก 6 

6. ครูสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.25 .76 มาก 4 

7. ครูมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 4.17 .80 มาก 8 

8. ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 4.26 .75 มาก 3 

9. ครูมีความปรองดองกัน 4.29 .74 มาก 1 

10. ครูมีความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 4.28 .74 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.22 .62 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานประสิทธิผลดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.22) และ

รายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ครูมีความ ปรองดองกัน  ( X = 4.29) รองลงมา

มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ครูมีความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน  ( X = 4.28) และครูมีทัศนคติ ท่ีดีตอ

การจัดการศึกษา  ( X = 4.26)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนมีโครงสรางท่ีชัดเจนกับ  

ผูบริหารมีภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.13) 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

            เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิผลดานผลผลิต 

 

ดานประสิทธิผลดานผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ 4.26 .76 มาก 1 

2. นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคงาน 4.24 .74 มาก 2 

3. นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.14 .77 มาก 8 

4. นักเรียนมีความทะเยอทะยานปรารถนา 4.23 .77 มาก 4 

5. นักเรียนมีความคาดหวังตอผลการเรียน 4.08 .77 มาก 9 

6. โรงเรียนมีอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

    เปนท่ีนาพอใจ 

4.04 .77 มาก 11 

7. โรงเรียนมีอัตราการออกกลางคันนอย 4.07 .80 มาก 10 

8. ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.97 .82 มาก 12 

9. อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู 

    มีนอย 

4.16 .77 มาก 7 

10. ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4.18 .76 มาก 6 

11. ผูบริหารมีมีความสามารถในการใชงบประมาณ 

     ท่ีเหมาะสม 

4.21 .75 มาก 5 

12. ทุกคนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน 4.24 .75 มาก 2 

13. สังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุ 

      เปาหมาย 

3.42 .96 ปานกลาง 13 

เฉลี่ยรวม 4.09 .53 มาก  

 

 จากตาราง 9 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดาน ประสิทธิผลดานผลผลิต  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ  ( X = 4.26) รองลงมา คือ 

นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคงานกับทุกคนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน  ( X = 4.24) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ( X = 3.42) 

 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ตาราง 10  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผล       

              ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

     ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ตาราง 11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารของโรงเรียน 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

modal ss df MS F sig 

resgression 82.604 1 41.302 948.169 .000 

residual 13.024 299 .044   

total 95.629 301    

* p ≤ .05  

 

ตัวแปร X1 X2 X 

X1 1.00   

X2 .940* 1.00  

Y .928* .891* .924* 

ตัวแปร X1 X2 X 

X1 1.00   

X2 .940* 1.00  

Y .928* .891* .924* 

* p ≤ .05  

 

           จากตาราง 10 พบวา  วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีความสัมพันธในทางบวก อยูใน

ระดับมาก (rxy = .924) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร กับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับมาก คือ ดานการรวมมือ  (rx1y = .928) และมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง  คือ ดานการ

ประนีประนอม (rx2y = .891)  
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 จากตาราง 11 การ วิเคราะหคาความแปรปรวน วิธีการ บริหารความขัดแยงของผูบริหาร  

พบวา มีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณตอไป 

 

ตาราง 12  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

             ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ตัวแปร b S.E.b β  t sig 

คาคงท่ี (constant) .550 .087 - 6.290*  .000 

การรวมมือ (X1) .705 .057 .775 12.356*  .000 

การประนีประนอม (X2) .154 .060 .162 2.584* .010 

R = .929, R2 = .864, S.E.est = .20871, F = 6.679, p = .010 

* p ≤ .05  

 

 จากตาราง 12 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร คือ การรวมมือ  

(X1 ) การประนีประนอม  (X2) สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ พหุคูณ ( R) เทากับ .929  โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ ( R2) ในภาพรวม

เทากับ .86 4 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( S.E. est ) เทากับ .20871  สามารถ รวมกัน

ทํานาย ประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

ไดรอยละ 86.40 

 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท้ัง 2 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ

ในรูปคะแนนดิบ ( b) เทากับ .705, .154 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β ) เทากับ .775, .162 ตามลําดับ และมีคาคงท่ีของสมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) 

เทากับ .550 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้  

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  คือ  

     y´ = a + bx 

     y´ = .550 + .705X1 + .154X2 

  สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

     Z´y = .775X1 + .162X2 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผล ตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ซ่ึงสรุป

ตามลําดับดังนี้ 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

    1) .เพ่ือศึกษาระดับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

    2) เพ่ือศึกษาระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

    3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

    4)  เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของ ผูบริหาร  ท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง     

        ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 7 อําเภอ ประชากรท่ีศึกษา คือ ครูจํานวน 1,400 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก ครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2             

ปการศึกษา 2556 จํานวน 7 อําเภอ ไดแก  อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม อําเภอแปลงยาว

อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทา ตะเกียบ อําเภอราชสาสน อําเภอคลองเข่ือน ไดมา โดยการกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

กําหนดใหแตละอําเภอเปน 1 ชั้น และสุมกลุมตัวอยาง แบบงาย (simple rondom sampling) และ

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 

2540, หนา 27) ไดกลุมตัวอยาง ครู จํานวน 302 คน 
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           เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวิธีบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน แบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงหนาท่ี  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารซ่ึงผูวิจัยพัฒนา

แบบสอบถามดวยตัวเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ( rating scalc) 

ของลิเคิรท (Lekert, 1961, pp. 90-95) 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน

ประมาณคา (rating scalc) ของลิเคิรท (Lekert, 1961, pp. 90-95) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 

       ( 1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เพ่ือขอความรวมมือจาก ผูอํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

    ( 2) ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

    ( 3) ผูวิจัยนํา แบบสอบถามไปเก็บรวบรวม ขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียน

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

    ( 4) นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

   2) การ วิเคราะหขอมูลผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  และ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 

    ตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหหาคารอยละ 

(percentage).คาเฉลี่ย.(arithmetic.mean) 

    ตอนท่ี 2 การศึกษาระดับ วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.วิเคราะหหาคารอยละ (percentage).คาเฉลี่ย

(arithmetic.mean)..และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(standard.deviation) 

    ตอนท่ี 3 การศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย.(arithmetic.mean). 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(standard.deviation) 
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         ตอนท่ี 4.การศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหาร             

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  

วิเคราะหจากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

      ตอนท่ี 5.การศึกษาวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 สรุป ผลการวิจัย วิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี้. 

 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง

มากท่ีสุด จํานวน 189 คน รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 113 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด 

คือ จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 79.47  รองลงมา คือปริญญาโท จํานวน 62 คน คิดเปน รอยละ 

20.53 ประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด คือ ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 95 คน 

คิดเปนรอยละ 31.46 รองลงมาประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 

24.17  ประสบการณ ในการทํางาน 6-10  ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอย ละ 22.52  ประสบการณ

ในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.85 

 5.1.2 ผลการศึกษาระดับ วิธีการบริหารความ ขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ผลการศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยดังนี.้1).การประนีประนอม.2).การรวมมือ.เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                                                                                    

    1) ดานการประนีประนอม โดยภาพรวมและรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย .รองลงมาคือ 

ผูบริหารไดสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน และผูบรหิารใชหลักการ

เจรจาเปนเครื่องมือในการบริหาร .อันดับท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด .คือผูบริหารไดอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับ

ความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง 

2                2) ดานความรวมมือ โดยภาพรวมและรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเรา รองลงมาคือ  

ผูบริหารสงเสริมความสามัคคี  ในองคการและการทํางานเปนหมูคณะ และผูบริหารยินยอม
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เสียผลประโยชน สวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนส วนใหญของสวนรวม อันดับท่ีมีคาเฉลี่ย ต่ําสุด คือ 

ผูบริหารใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 5.1.3.ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ผลการศึกผลการศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย

ดังนี้.1) ประสิทธิผลดานกระบวนการ  2) ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา  3) ประสิทธิผล ดานผลผลิต 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานประสิทธิ  1) ประสิทธิผลดาน กระบวนการ  โดยภาพรวมแ ละรายดาน พบวา  มีคาเฉลี่ยอยู ใน

ระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ครูมีความปรองดองกัน รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คื อ 

ครูมีความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน และครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา อันดับท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ โรงเรียนมีโครงสรางท่ีชัดเจน กับผูบริหารมีภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยเทากัน 

     2) ประสิทธิผลดาน ปจจัยปอนเขา  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา  มีคาเฉลี่ย อยูใน

ระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน รองลงมาคือ นักเรียน

เปนผูมีความสามารถในดานวิชาการ และโรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษามีอัตราเฉลี่ย

นักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํามีคาเฉลี่ยเทากัน อันดับท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ มีจํานวนผูปฏิบัติงาน

ท่ีเพียงพอกับหองสมุด มีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอมีคาเฉลี่ยเทากัน 

     3) ประสิทธิผลดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ขอท่ีมี คาเฉลี่ยสูงสุด .ไดแก .นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนา พึงพอใจ .รองลงมาคือ .นักเรียน.                

มีความสามารถในการสรางสรรคงานกับทุกคนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน อันดับท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด       

คือ สังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 

 5.1.4.ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางวิธีการ บริหารความขัดแยงของผูบริหาร กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร กับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวามีความสัมพันธ

ในทางบวกอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีรายละเอียดดังนี้ 

 ความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีความสัมพันธในทางบวก

อยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีความสัมพันธกันระดับมาก คือ ดานการรวมมือกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

และมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการประนีประนอมกับประสิทธิผลของโรงเรียน            

  5.1.5.วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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  ผลการศึกษา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 พบวา วิธีการบริหารความขัดแยง

ของผูบริหาร คือ ดานการรวมมือ และดานการประนีประนอม สงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

 ในการศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี้ 

 5.2.1 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 ผลการศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ระดับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม.มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก.สอดคลองกับ.

จิตนภา .ไชยเทพา  (2552 , บทคัดยอ ).ศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

สอดคลองกับ  จิระพงศ ศุภศรี (2552, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย งของผู บริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใช 

ทักษะการบริหารความขัดแย งของผู บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ธานินทร เลิศพันธ (2552, หนา 12, 18) ไดอธิบายถึง

ความขัดแยงวา เปนสภาพการณอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เม่ือบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ

ตกอยูในสภาวะท่ีไมสอดคลอง  หรือไมลงรอยกัน ไมสามารถท่ีจะตัดสินใจไดเพราะความแตกตางกัน  

ในดานตางๆ ของบุคคล กลุม บุคคล หรือองคการ ตลอดท้ังขอจํากัดของทรัพยากร ท้ังนี้  ธรรมชาติ

ของความขัดแย งจะเกิดข้ึน  เม่ือมีการแข งขันระหว างบุคคลหรือกลุ มคน ย อมมีความพยายาม

ท่ีจะใหไดมาซ่ึงความสําเร็จ ในบางครั้งมีการฉกฉวยโอกาส และมีการคุกคามกัน สงผลใหเกิดความขัดแยง 

ตามมาเชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงกับความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนคูกัน ผูบริหารท่ีด ีตองไมปฏิบัติงาน

โดยการพยายามรักษาสภาพเดิม แตจะตองเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการ เพ่ือไปสูเปาหมาย

ท่ีดีกวาและสูงกวา ซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมสงผลใหบุคคลในองคการเกิดความเครียด ซ่ึงความเครียด

ทําใหเกิดความขัดแยงและความขัดแยงนําไปสูการเปลีย่นแปลง  

 ผลการศึกษาพบวา ระดับ วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ดานการประนีประนอม            

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับเสกโรจน ถวนถวิล (2541 , หนา 131-134) ไดศึกษา

สาเหตุของความขัดแยง  และวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผู บริหาร 
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ดานการประนีประนอมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  ประนอม สรอยวัน ( 2547, 

หนา 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนชวงชั้นท่ี 1 

และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3 ผลการศึกษาพบวา วิธีการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหาร  ดานการประนีประนอม   มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ 

โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) ไดใหแนวคิดวา  การประนีประนอม 

เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรม  การมุงเอาชนะระดับปานกลางและพฤติกรรมความรวมมือในระดับ

ปานกลางเชนกัน  เปนแบบของการเจรจาตอรองมุงใหท้ังสองฝายมีความ พึงพอใจ หรือเปนลักษณะ

พบกันครึ่งทาง เปนวิธีท่ีท้ังสองฝายตางตระหนักดีวาในสถานการณท่ีมีความขัดแยงแตละฝายตองไมพอใจ 

ท้ังสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการและความจําเปนของอีกฝายหนึ่งแตละฝายไดประโยชนและ

เสียประโยชน  เชนเดียวกับ วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551, หนา 33) กลาววา การประนีประนอม

เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการมุงเอาชนะระดับปานกลาง และพฤติกรรมความรวมมือในระดับปานกลาง

เชนกัน เปนแบบของการเจรจาตอรองและใชวิธีไกลเกลี่ย เพ่ือมุงใหท้ังสองฝายมีความพึง พอใจ หรือ

เปนลักษณะพบกันครึ่งทาง พยายามแยกแยะขอแตกตางทางความคิด โดยใหความยุติธรรมท้ังสองฝาย 

มีการประสานความเขาใจดวยการอธิบายใหเกิดความเขาใจตรงกัน มีการพบปะหารือกัน  

เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางานท้ังสองฝายจะตองคํานึงถึงความตองการ และความจําเปนของ

อีกฝายหนึ่ง แตละฝายไดประโยชนและเสียประโยชน 

 ผล การศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ดานการรวมมือ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก อยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับ  เสกโรจน ถวนถวิล (2541 , หนา 131-134) ได ศึกษา

สาเหตุของความขัดแยง  และวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษา  จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  

ดานการรวมมือ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ไพฑูรย นามบุญลือ (2544, หนา 68) 

ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลําภู  

ผลการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ดานการรวมมือ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับ ประนอม สรอยวัน (2547, หนา 79) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความขัดแยง 

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ชวงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ 

เขต 3 ผลการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารดานการรวมมือ  มีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับ มาก .สอดคลองกับ โธมัส และคิลแมนน ( Thomas & Kilmann, 1987, pp. 11-16) 

ไดใหแนวคิดวาการรวมมือเปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเอาชนะและมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับสูง 

เปนการมุงเอาชนะ และในขณะเดียวกัน ก็ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีเปนวิธีท่ีท้ังสองฝายพอใจในขอสรุป 

ทําใหทุกฝายเกิดความพึงพอใจ โดยท้ังสองฝายตางก็พยายามท่ีจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธภิาพ 

โดยจะใชท้ังเวลาและพลังงานเปนอันมาก ในการแสวงหาความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานท้ังหลาย  

เพ่ือท่ีจะบรรลุ วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายรวม กันในทํานองเดียวกัน วิภาภรณ พ่ึงอารมย (2551,  

หนา 32) ยังไดกลาววา แบบการรวมมือ เปนวิธีท่ีบุคคลมีพฤติกรรมมุงเอาชนะ และมีพฤติกรรม
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ความรวมมือในระดับสูง เปนการมุงเอาชนะ และในขณะเดียวกัน ก็ใหความรวมมือประสานประโยชน 

มีการระดม สมอง เพ่ือแกปญหาอยางเต็มท่ีเปนวิธีท่ีท้ังสองฝายพอ ใจในขอสรุป ทําใหทุกฝ าย 

เกิดความพึงพอใจ ยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม โดย ท้ังสองฝา ย 

ตางพยายามท่ีจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดท้ังยังมีการติดตามงาน และมีการสงเสริมความสามัคคีในองคการโดยใชหลักสมานฉันท

เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายรวมกัน 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2 มีลักษณะเฉพาะของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขา

หรือพวกเราสงเสริมความสามัคคีใน องคการและการทํางาน เปนหมูคณะ  ยินยอมเสียผลประโย ชน 

สวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม มีแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  

มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหา ไดประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา 

ไดมีการระดมสมองเพ่ือแกป ญหาท่ีเกิดข้ึน และมีความรู มีทักษะวิธีการนํามาใช บริหารความขัดแยง  

เพ่ือปองกันและลดปญหาความขัดแยง ในทีมงาน โดยผูนําแสดงความเปนกลางใหการยอมรับตอ

ความรูสึกและทัศนะของทุกๆ ฝาย พรอมปรับแนวคิดของทุกฝายใหเปนขอยุติรวมท่ีทุกฝายสามารถ

ยอมรับไดโดยท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือควบคุมพฤติกรรมท่ีกาวราวของบุคล ากร 

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานการมอบหมายงานขอบเขตอํานาจหนาท่ีและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ

ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมเพ่ือลดความขัดแยงใหทุกฝายมีสวนรวมกําหนดนโยบ าย 

เพ่ือใหรวมกันแกไขปญหาโดยการเผชิญหนากัน สรางตําแหนงพิเศษ ท่ีรับผิดชอบในการประนีประนอม

และตัดสินชี้ขาด เพ่ือยุติความขัดแยง มีการ รับฟงขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  และใหทุกฝายเสนอแนว ทาง 

การแกปญหารวมกัน โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง มีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ  ผลตอบแทน 

เพ่ือสนับสนุนการแขงขันหรือความรวมมือ และมีการจัดกิจกรรม เพ่ือความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุม

ใหมากข้ึน เพ่ือลดความระแวงสงสัยในขอขัดแยง ระหวางกลุม ดังนั้นระดับวิธีการบริหารความขัดแยง

ของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พบวา มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก  

         5.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา     

เขต 2 

 ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยภาพรวม.มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก .สอดคลองกับ  นิคม กันตะคะนันท  (2548, 

หนา  114-117) ศึกษา เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ ทํางาน

ของขาราชการครกัูบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  

เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ชลบุรี เขต 3 อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 101- 102) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา (2552, 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิผล ของโรงเรียน  

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เรียม สุขกล่ํา (2553, หนา 43-57) 

ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ ครูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยรวมอยูในระดับมาก  แตไม สอดคลอง กับงานวิจัยของ  ขนิษฐา ผองแผว (2552, บทคัดยอ ) 

ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรวรรณ  

อุนวิเศษ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผล ตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิผลดานกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูใน

ลําดับท่ี 1 เม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึ กษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดมุงเนนผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชวิธีการการบริหารจัดการของ

ผูบริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา โดยท่ีโรงเรียนมีโครงสรางและสาระหลั กสูตรสถานศึกษา

ท่ีชัดเจน ระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร  

คุณภาพและปรมิาณการสอนของครู ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา  

มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผล ให 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 

ดานประสิทธิผลดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับท่ี 1 เม่ือเทียบกับ

ดานอ่ืนๆ 

 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานประสิทธิผลดานผลผลิต  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับ

สุดทาย  เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหลักในการใชทรัพยากรทางการบริหารผานวิธีการบริหาร จัดการ

ทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นาพึงพอใจ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความทะเยอทะยาน
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ปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตราการสําเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน ครูมีความพึง พอใจ

ในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

มีความสามารถในการใชงบประมาณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน สวนสังคมไดรับผลผลิต

จากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ บุญตา 

ชาญชํานิ .(2552, หนา 8) กลาววาประสิทธิผลดานผลผลิต เปนการดําเนินการดูแลติดตาม ผล

การเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสอนซอมเสริมแกนักเรียนท่ีเรียนออน 

มีการสอนเพ่ิมเติมแกนักเรียนท่ีเรียนเกง เพ่ือพัฒนาการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนมีการวัดผลประเมินผล

ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษาวาสามารถเรียนตอหรือประกอบอาชีพไดรับ

ความสําเร็จหรือไมอยางไร รวมท้ังนําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย

อยูเสมอ การใหความสําคัญในเรื่องเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน การพัฒนาบุคลากร การมีความคาดหวัง

ในความสําเร็จสูง และมีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ.(อัญญรัตน.บํารุงราษฎร, 

2552, หนา.8).จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานประสิทธิผลดานผลผลิต  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และ

อยูในลําดับสุดทายเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหลักในการบริหาร .สรางระบบการบริหารท่ีผานการ วางแผน วิเคราะหอยางเปน

ข้ันตอน  มีการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของโรงเรียน โดยใชทรัพยากร

ทางการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชความสามารถในการบริหาร

และประสานงานในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังแกปญหา

ภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผล ในภาพรวม

ท้ังระบบ โดยเฉพาะในการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน กําหนดนโยบายการจัดลําดับความสําคัญ 

มีการจดัสรรทรัพยากรกระบวนการเรียนการสอน  โดยเนนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเปดโอกาส

ในการเรียนรู และการประเมินผลท่ีเหมาะสมสมาชิกในองคกรใหมีความสุขหรือพึงพอใจตอการทํางาน 

และเนนใหทุกคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของงาน  สอดคลองกับ รันเนอร  

(Runner; อางถึงใน อัญญรัตน บํารุงราษฎร, 2552, หนา 36 ).กลาววาองคประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนควรมีดังนี้คือ มีการกําหนดคานิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน  มีการบริหาร

หองเรียนท่ีดีการสอนของครูและกําหนดความคาดหวังท่ีสูง มีครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีมีขอมูลยอนกลับ

ทางบวกตอนักเรียน มีสภาพแวดลอมท่ีดีของนักเรียนและครู มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ

นักเรียน มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน และมีกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับนักเรียน  ดังนั้น

จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
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 5.2.3.ความสัมพันธระหวาง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผล ของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   

 ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวาง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผล  

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 มีความสัมพันธ

ในทางบวกในระดับมาก (rxy = .924) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ซ่ึงสอดคลองกับ  ทวีศักดิ์ 

ขันติยะ (2552, หนา 101-102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  วิธีการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกัน ทางบวกในระดับมาก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 สอดคลองกับ  วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา (2552, บทคัดยอ)  

ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา องคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ 

เรียม สุขกล่ํา (2553, หนา 43-57) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับ  

สมเกียรติ บํารุงกิจ ( 2547, หนา 76-77) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแย ง 

กับทักษะพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครนายก  ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของความขัดแยงกับทักษะพฤติกรรมการบริหาร ความขัดแยง 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  มีความสัมพันธกัน ทางบวก

ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับธานินทร เลิศพันธ (2552, บทคัดยอ) 

ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการแกปญหาความขัดแย งของผู บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก น เขต 3  ผลการศึกษาพบวา การแกปญ หา

ความขัดแยงกับประสิทธิผลของโรงเรยีนโดยภาพรวมทุกดานมีความสัมพันธทางบวก ในระดับมาก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ท้ังนี้อาจ เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสมรรถภาพความสามารถในการทํางานไดอยางดี มีความเกง ความชํานาญ  ฉลาด

หลักแหลม มีความสามารถหลายดาน  มีความเชี่ยวชาญ  ช่ําชอง คลองแคลว  มีทักษะ ความสามารถ

ทํางานท่ีตองใชความชํานาญสูง  มีพรสวรรค  ความสามารถพิเศษ  เชี่ยวชาญ  จัดเจนใน อาชีพ 

มีความสามารถเฉพาะตัว  ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน  เปนบุคคล ท่ีมีฉลาดหลักแหลม  

มีสติปญญาเปนเลิศ เปนผูรูจักคิดหาเหตุผล ใชกระบวนการหลักการเจรจาเปนเครื่องมือในการบริหาร

ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหาแยกแยะขอแตกตางทางความคิด เพ่ือหาทางประนีประนอม

เพ่ือแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย มีการสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง  
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เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหาระหวางสองฝาย เพ่ือไม ให 

ปญหาลุกลามข้ึน โดยการอธิบาย ใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกันทุก ครั้ง 

มีการพบปะหารือ เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางานและนําหลักการบริหารแบบการมีสวนรวมมาใช

เพ่ือจูงใจใหครูในโรงเรียนมีพฤติกรรมยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญ 

ของสวนรวม มีการระดมสมองเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน มีแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

โดยใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได มีการติดตามงาน และให 

ความรวมมือในการแกปญหา มีการสงเสริมความสามัคคีในองคการและการทํางานเปนหมู คณะ

โดยใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเราและมีการประสานประโยชนของทุกฝาย

ในการแกปญหา และ มองถึงประสิทธิผล ของสถานศึกษา โดย การพัฒนาโรงเรียนใหมีคุ ณภาพ 

มีการดําเนินงานของการจัดการศึกษานั้นบรรลุไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีผลสําเร็จของ

โรงเรียนท่ีสามารถดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว โดยการใชประโยชน

จากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และยอมรับ ท้ังนี้

เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ และประสบการณ

ในการบริหาร เพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว  สอดคลองกับ 

ธานินทร เลิศพันธ (2552, หนา 7) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนระดับผลสําเร็จของโรงเรียน

ท่ีสามารถดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว โดย การใชประโยชน

จากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ท้ังนี้

เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรู ความสามารถ และประสบกา รณ

ในการบริหารเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ซ่ึง ฮอย และ 

มิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 373) ยังไดอธิบายไววา ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นถือได วาเปน 

ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถรวมกันทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ของโรงเรียน

ท้ังท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีสามารถใชความรูความสามารถและประสบการณ

ในการบริหารงานปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งเอาไว ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจ

ในการทํางานการบรรลุผลในการท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหกับสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดอยางดี สอดคลองกับ อริย คํายา  

(2552, หนา 26) กลาววาประสิทธิผล ของโรงเรียน คือ  ความสามารถของ โรงเรียน ในการบรรลุ

วัตถุประสงค หรือเปาหมายในการทํางาน และการรักษาสภาพองคกรใหอยูในสภาพแวดลอมท่ี มี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซ่ึง เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา 57) ไดกลาววา ประสิทธิผล ของโรงเรียน 

เปนสภาพความสําเร็จในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน ใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภา พ 

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว  ความสัมพันธระหวาง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารกับ
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ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.2.4 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 ผลการศึกษาพบวา  วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  ดานท่ีมีอํานาจ พยากรณ คือ 

ดานการรวมมือ (X1) การประนีประนอม (X2) ซ่ึงอธิบายเปนรายดานไดดังนี้ คือ 

  1) ดานการรวมมือ สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดใชกระบวนการในการบรหิารเพ่ือจูงใจใหครูในโรงเรียน มีพฤติกรรม

ยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม มีการระดม สมอง

เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน มีแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยใชกระบวนการ แกปญหา

ท่ีมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแก ปญหา

มีการสงเสริมความสามัคคีในองคการ และการทํางานเปนหมูคณะ  โดย ใชหลักสมานฉันทไม มี

การแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเราและมีการประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา จึงทําให 

โรงเรียนไดบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  สอดคลองกับ พันธเทพ  ใจคํา ( 2547, หนา  44) กลาวถึง

ความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา เปน การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคการจัด การศึกษา 

โดยผูนําใชความสามารถในการบริหารและประสานงานในการผลตินักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายใน

และภายนอกรวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียน  จนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงา น 

ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ  จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําให วิธีการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหาร ดาน การรวมมือ  สงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  2) ดานการประนีประนอม  สงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหารในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใชหลัก กระบวนการ การเจรจาเปนเครื่องมือ

ในการบริหารไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหา แยกแยะขอแตกตางทางค วามคิด 

เพ่ือหาทางประนีประนอมเพ่ือแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย มีการสงเสริมให

แตละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดป ญหา

ระหวางสองฝาย เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึน.โดยการอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิดความเขาใจ

ตรงกันทุกครั้ง  มีการพบปะหารือ เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน  จนทําใหครูเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว สอดคลองกับ .บุญตา.

ชาญชํานิ.(2552,.หนา.8).กลาวถึงวา ประสิทธิผลของโรงเรียน วาเปนผลสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถ

ดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวโดยการใชประโยชนจากทรัพยากร
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ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และยอมรับ ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพ

ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ และประสบการณในการบริหารเพ่ือโนมนาว

ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

 ท้ังนี้เพราะ วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรี ยน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหาร 

ไดใชกระบวนการในการบริหารเพ่ือจูงใจใหครูในโรงเรียน มีพฤติกรรมยินยอมเสียผล ประโยชน 

สวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม มีการระดมสมองเพ่ือแกปญหาท่ีเ กิดข้ึน 

มีแนวทางแกปญหา  ซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปร งใส และ

สามารถตรวจสอบได มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหามีการสงเสริมความสามัคคี 

ในองคการและการทํางานเปนหมูคณะโดยใชหลักสมานฉันท ไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเรา

และมีการประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา จึงทําใหโรงเรียนไดบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

และ ใชหลัก กระบวนการ การเจรจาเปนเครื่องมือในการบริหาร  ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม

ในการแกปญหา แยกแยะขอแตกตางทางความคิด เพ่ือหาทางประนีประนอมเพ่ือแกปญหาความขัดแยง 

โดยให ความยุติธรรมแก ทุกฝาย มีการสงเสริมใหแต ละฝายพบกันครึ่งทาง เม่ือ เกิดการเก่ียงกัน

ในการทํางาน มีผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหาระหวางสองฝาย เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึ น 

โดยการอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง  มีการพบปะ หารือ 

เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน จนทําใหครเูกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางาน

จนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไวจึงสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการพัฒนาโรงเรียน

ใหมีคุณภาพ  มีการดําเนินงานของการจัดการศึกษานั้นบรรลุไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ไว 

โดยมีผลสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถดาํเนินงานดานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว

โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยู ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับบริการ เกิดความพึงพอใจ  

และยอมรับ ท้ังนี้ เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในการบริหาร เพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว  

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 มีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ

ในภาพรวมเทากับ ..864 .คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .20871  สามารถ รวมกันทํานาย  

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ไดรอยละ 

86.40 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

132 

  1) จากการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานการรวมมือมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้น

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาควร พิจารณา

ในดาน 4การ 4ยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม  การระดม

สมองเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน หาแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย ใชกระบวนการแกปญหา

ท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบได มีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหา สงเสริมความสามัคคี

ในองคการและการทํางานเปนหมูคณะ  ใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพวกเรา  

ประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา 

       2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาถึงสาเหตุในดาน 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความทะเยอทะยาน

ปรารถนาตอผลการเรียน ใชงบประมาณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน เพ่ือสังคมไดรับ

ผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 

  3) จากการศึกษาพบวา วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร มีความสัมพันธ กับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดังนั้น

ผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญในเรื่องแนวทางในการ บริหารงาน

ของผูบริหารเก่ียวกับดานการ ปฏิบัติงานรวมกันในโรงเรียน  เพ่ือผลสําเร็จของโรงเรียนในการจัดหา

ทรัพยากรทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา จนบรรลุตามเปาหมาย 

  4) จากการศึกษาพบวา0 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สงผลตอประสิทธิผล

ของ โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 0 ดังนั้น  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ควรจัดอบรม พัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือใหมีความรู มีศักยภาพ มี วิธีการบริหารความขัดแยง  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จและ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาตอไป 

 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

  2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิผลของโรงเรียน ใน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  3) ควรศึกษากล ยุทธในการเสริมสรางการรวมมือ ในการทํางานของครู ท่ีสงผล ตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  4) ควรศึกษาทักษะ วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผล ตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
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"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 ดวย นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 

"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว๒๓๕                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 

 

                              ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน ดร.นุสินธุ รุงเดช 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

 

 ดวย นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 

"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว๒๓๕                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 

 

                               ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน วาท่ีรอยตรีประคอง บุญสราง 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

 

 ดวย นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 

"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว๒๓๒                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 

 

                             ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน นางสาวณัฐภัฏ สุวรรรเจริญ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

 

 ดวย นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 

"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ ๒๗๐                              บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 

 

                     ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการของ

ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต.๑" 

 

 ดวย นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง 

"วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน

เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ  

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน
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ท่ี ศธ o๔๐๓๓/๑๒๒๓                    สํานักงาน     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หมูท่ี ๓  

                 ตําบลเกาะขนุข อําเภอพนมสารคาม  

                                                                            จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 

 

                       ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

 ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูลในการวิจัย 

ของ นางพเยีย มูฮําหมัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง "วิธีการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒" ขณะนี้อยูในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา  เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทาน 

อํานวยความสะดวก ในการเก็บขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ กรุณาสงกลับมายัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ภายใน ๑๕ วัน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                        (นายสุพจน บุญยืน) 

                 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

                     ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

กลุมอํานวยการ 

โทร.๐๓๘-๕๕ ๑๔๕๖ ตอ๑๕ 

โทรสาร ๐๓๘๕๕ ๔๐๖๒ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 

 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  

 ใหคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  

 

  สูตร   IOC = ∑ R / N  

 

  เม่ือ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

 

เกณฑการตัดสิน 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 

 แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง 13  แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   ดานวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

 

ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

 

คา 

IOC 

 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

 1) การรวมมือ          

1 ผูบริหารยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอย 

เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

2 ผูบริหารไดมีการระดมสมองเพ่ือแกปญหา 

ท่ีเกิดข้ึน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

3 ผูบริหารหาแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ของทุกฝาย 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารใชกระบวนการแกปญหาท่ีมี 

ความโปรงใส ตรวจสอบได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารมีการติดตามงาน และใหความรวมมือ

ในการแกปญหา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

6 ผูบริหารสงเสริมความสามัคคีในองคการและ

การทํางานเปนหมูคณะ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปน 

พวกเขาหรือพวกเรา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหารไดประสานประโยชนของทุกฝาย 

ในการแกปญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 2) การประนีประนอม         

9 ผูบริหารใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือ 

ในการบริหาร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

10 ผูบริหารใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม

ในการแกปญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูบริหารพยายามแยกแยะขอแตกตาง 

ทางความคิด เพ่ือหาทางประนีประนอม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

 

คา 

IOC 

 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

12 ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงโดยให 

ความยุติธรรมแกทุกฝาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 ผูบริหารไดสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่ง

ทาง เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารเปนผูประสานความเขาใจเม่ือเกิด 

ปญหาระหวางครูดวยกัน เพ่ือไมใหปญหา

ลุกลามข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ผูบริหารไดอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับ 

ความขัดแยงเกิดความเขาใจตรงกันทุกครั้ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารจะพบปะหารอืกับครูทุกครั้ง  

เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 14  แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

              ดาน ประสิทธิผลของโรงเรียน   

 

ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

 

คา 

IOC 

 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

 1) ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา         

1 การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ 

การบริหารจัดการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ครูมีประสบการณในการสอน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4 มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือ 

ท่ีเพียงพอ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

7 มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดาน

การศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน 1 1 0 1 1 4 8 ใชได 

10 ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครอง

นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

11 นักเรียนเปนผูมีความสามารถ 

ในดานวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 มีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 2) ประสิทธิผลดานกระบวนการ         

13 โรงเรียนมีโครงสรางท่ีชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 โรงเรียนมีสาระหลักสูตรสถานศึกษา 

ท่ีชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 นักเรียนมีระดับแรงจูงใจในการมาเรียน

และปฏิบัติกิจกรรมสูง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารมีภาวะผูนํา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

 

คา 

IOC 

 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

17 ครูมีชั่วโมงสอนท่ีพอเหมาะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ครูสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ครุมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 0 1 1 1 1 4 8 ใชได 

20 ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ครูมีความปรองดองกัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 3) ประสิทธิผลดานผลผลิต         

22 ครูมีความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

26 นักเรียนมีความทะเยอทะยานปรารถนา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 นักเรียนมีความคาดหวังตอผลการเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 โรงเรียนมีอัตราการสําเร็จการศึกษา 

ของนักเรียนเปนท่ีนาพอใจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

29 โรงเรียนมีอัตราการออกกลางคันนอย 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

30 ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

31 อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู 

มีนอย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

32 ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารมีมีความสามารถในการใช

งบประมาณท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ทุกคนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 สังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียน 

บรรลุเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่องวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

___________________________________________________ 
 

คําช้ีแจง  

 1) แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานเก่ียวกับ  วิธีการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเปน 3 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1.1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 1.2 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร  มีจํานวน 2 ดาน คือ  1) การร วมมือ  

2) การประนีประนอม  

  ตอนท่ี 1.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน มีจํานวน 3 ดาน คือ 1) ผลผลิต 2) กระบวนการ 3) ปจจัย

ปอนเขา 

  2) ผูตอบแบบสอบถามไดแก 

  (1) ครู  

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ  โดยขอเรียนวาการวิจัย

ครั้งนี้ ผูวิจัยมิไดมุงศึกษาโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดโดยเฉพาะ  แตเปนการศึกษาโดยภาพรวม  คําตอบ

ของทานจึงไมมีผลกระทบตอตัวทานไมวากรณีใดๆ ดังนั้นในการตอบแบบสอบถาม  ขอความกรุณา

จากทานตอบใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือใหผลการวิจัยมีความเชื่อถือได

สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และขอขอบพระคุณทาน

เปนอยางยิ่ง ท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้  

 

 

นางพเยีย  มูหะหมัด 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 

  

  1. เพศ 

   ( ) ชาย  

   ( ) หญิง  

 

  2. ระดับการศึกษา 

   ( ) ปริญญาตรี 

   ( ) ปริญญาโท  

   ( ) ปริญญาเอก  

 

  3. ประสบการณในการทํางาน 

   ( ) ไมเกิน 5 ป  

   ( ) 6 -10 ป 

   ( ) 11-15 ป  

   ( ) 16 ป ข้ึนไป  

 

  4. ตําแหนงหนาท่ี 

   ( ) ครู 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

159 

ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร วามีการปฏิบัติจริง 

           ระดับใดและทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการปฏิบัติ โดยมีใหเลือกดังนี้ 
   5  หมายถึง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับนอย 
    1  หมายถึง วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ขอ 

 
วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 1) การรวมมือ       

1 ผูบริหารยินยอมเสียผลประโยชนสวนนอยเพ่ือรักษา 

ผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม 

     

2 ผูบริหารไดมีการระดมสมองเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน      

3 ผูบริหารหาแนวทางแกปญหาซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกฝาย      

4 ผูบริหารใชกระบวนการแกปญหาท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได      

5 ผูบริหารมีการติดตามงาน และใหความรวมมือในการแกปญหา      

6 ผูบริหารสงเสริมความสามัคคีในองคการและการทํางานเปนหมูค      

7 ผูบริหารใชหลักสมานฉันทไมมีการแบงแยกเปนพวกเขาหรือพว      

8 ผูบริหารไดประสานประโยชนของทุกฝายในการแกปญหา      

 2) การประนีประนอม      

9 ผูบริหารใชหลักการเจรจาเปนเครื่องมือในการบริหาร      

10 ผูบริหารใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมในการแกปญหา      

11 ผูบริหารพยายามแยกแยะขอแตกตางทางความคิด  

เพ่ือหาทางประนีประนอม 

     

12 ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงโดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย      

13 ผูบริหารไดสงเสริมใหแตละฝายพบกันครึ่งทาง  
เม่ือเกิดการเก่ียงกันในการทํางาน 

     

14 ผูบริหารเปนผูประสานความเขาใจเม่ือเกิดปญหาระหวาง 

ครูดวยกัน เพ่ือไมใหปญหาลุกลามข้ึน 

     

15 ผูบริหารไดอธิบายใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงเกิด 

ความเขาใจตรงกันทุกครั้ง 

     

16 ผูบริหารจะพบปะหารือกับครูทุกครั้ง เพ่ือลดความตึงเครียด
ในการทํางาน 
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ตอนท่ี 1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน วามีการปฏิบัติจริงระดับใด และ 

  ทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 

    5  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมาก  

    3  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  

    2  หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอย  

1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 1) ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา      

1 การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ      

2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ      

3 ครูมีประสบการณในการสอน      

4 มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ      

5 มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน      

6 หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ      

7 มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม      

8 โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา      

9 มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน      

10 ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน      

11 นักเรียนเปนผูมีความสามารถในดานวิชาการ      

12 มีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา      
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ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 2) ประสิทธิผลดานกระบวนการ      

13 โรงเรียนมีโครงสรางท่ีชัดเจน      

14 โรงเรียนมีสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน      

15 นักเรียนมีระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและปฏบิัติกิจกรรมสูง      

16 ผูบริหารมีภาวะผูนํา      

17 ครูมีชั่วโมงสอนท่ีพอเหมาะ      

18 ครูสอนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

19 ครุมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน      

20 ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา      

21 ครูมีความปรองดองกัน      

22 ครูมีความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน      

 3) ประสิทธิผลดานผลผลิต      

23 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ      

24 นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคงาน      

25 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง      

26 นักเรียนมีความทะเยอทะยานปรารถนา      

27 นักเรียนมีความคาดหวังตอผลการเรียน      

28 โรงเรียนมีอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

เปนท่ีนาพอใจ 

     

29 โรงเรียนมีอัตราการออกกลางคันนอย      

30 ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      

31 อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครูมีนอย      

32 ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      

33 ผูบริหารมีมีความสามารถในการใชงบประมาณท่ีเหมาะสม      

34 ทุกคนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน      

35 สังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย      
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