ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

171

การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญหา
A Model Development of Conflict Resolution in the Secondary Schools
by Problem Solving Method
อมร ออนสี1* , สุกัญญา แชมชอย2**
Amorn Onsee1* , Sukanya Chaemchoy2**
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
1
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, Faculty of Education. Naresuan University.
99 Moo 9 Tumbol Thapo, Amphor Muang, Phitsanulok 65000
1

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2
Department of Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University.
99 Moo 9 Tumbol Thapo, Amphor Muang, Phitsanulok 65000
2

บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญ
 หาและมีวตั ถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ เพือ่ 1) ศึกษาทักษะทีจ่ าํ เปน กระบวนการแกปญ
 หา
และผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา การดําเนินการวิจยั
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหา และผลลัพธในการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ การสัมภาษณผอู าํ นวยการ
โรงเรียน จํานวน 12 คน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2)
การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบฯ
โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยง
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: watbotsuksa8@gmail.com
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชแบบประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการนํารูปแบบไปใช
ประเมินโดยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 350 คน
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ องคประกอบที่ 1 ทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง
ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี
4) การใชอํานาจ 5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม
7) การเผชิญหนาผูอ นื่ 8) การควบคุมอารมณ 9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก องคประกอบที่ 2 กระบวนการ
แกปญหา ประกอบดวย 1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก
4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก 5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 6) การติดตามและการประเมินผล และ
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ประกอบดวย 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา 3) บุคลากร 4) นักเรียน
สวนผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
พบวา มีความเปนไปไดและความเปนประโยชนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
การบริหารความขัดแยง โรงเรียนมัธยมศึกษา กระบวนการแกปญหา

Abstract
The main purpose of this research was to develop a model of conflict management in
secondary schools through the problem-solving process. The research methods comprised of three
steps as follows: 1) studying the existing approaches of conflict management in secondary schools
by analyzing documents and interviewing 12 secondary school administrators and 9 experts 2)
creating a model of conflict management in secondary schools by the discussing the proposed
model in order to check and discover the appropriate model 3) evaluating feasibility and usefulness
on the model by questionnaire from 350 secondary school administrators.
The research indicated that an effective model of conflict management must be comprised
of three main components: 1) nine important skills conflict management which include: situational
analysis, negotiation, neutral and charismatic creation, the use of power, listening and feedback,
systematic and holistic thinking, confrontation, emotional control, and positively relative creation
2) the problem-solving process which includes six steps: problem identification, study of problem
causation, alternative identification, alternative decision making, planning and doing, monitoring
and evaluation 3) outcomes which include four sub-components: schools, school administrators,
staffs and students. The evaluation of a model development of conflict resolution in the secondary
schools by problem solving methods found a high degree of feasibility and usefulness.
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บทนํา
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกผูเขาเฝาฯ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2517
มูลนิธิพระดาบส. (2554. 220) ความวา
“...ความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยาง
หรือการอยูเ ปนสังคมยอมตองมีความแยงกัน ความคิดตางกัน ซึง่ ไมเสียหายแตอยูท จี่ ติ ใจของเรา
ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญาการแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ...”
สุพัตรา จิตตเสถียร (2553, 189) ไดกลาววา การพัฒนาองคการในยุคศตวรรษ 21 นี้ จะตองเผชิญ
กับความทาทายของปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแขงขันที่เขมขน การเอาชนะกันดวย
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตมีสิ่งหนึ่งที่คงอยูทาทายสมรรถนะการบริหารองคการของผูนําทั้งหมด
นั่นคือ “ความขัดแยง” เชนเดียวกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 8) ที่วา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหาร
ตองเผชิญหนาอยูทุกวัน ผูบริหารไมสามารถทําเปนไมสนใจหรือละเลยเสียได และไมสามารถปลอยใหเกิด
มากขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยไมจัดการแกไข งานวิจัยในตางประเทศแสดงใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงหรือ
ระดับกลาง ใชเวลาประมาณรอยละ 20 ของเวลาที่ทํางานเพื่อจัดการกับความขัดแยง ไดมีงานวิจัยใน
ระยะตอมาแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชเวลาเพื่อจัดการกับความขัดแยงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 สําหรับผูบริหาร
ระดับกลางนั้นใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจที่ยาก
ที่สุดอยางหนึ่งของผูบริหาร ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย
ไมสามารถจะเลือกไดวาจะตองทํางานกับใครก็ตาม หากผูบริหารสามารถเขากับเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดีแลวยอมมั่นใจไดวางานที่ทําจะประสบความสําเร็จ
จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ
และผูบ ริหารเกษียณอายุราชการในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย ผูว จิ ยั ไดวเิ คราะหขอ มูล พบวา สภาพทัว่ ไป
ของปญหาความขัดแยงมีปญหาความขัดแยงทุกโรงเรียนเปนปกติทุกแหง มีลักษณะแตกตางกันไปจะ
รุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการแกปญหาและขอเท็จจริงอยูที่สาเหตุหรือตนเหตุของปญหา ปญหา
ความขัดแยงเกิดขึน้ เรือ่ ย ๆ ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมกเ็ ขามาอีก ปญหาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจะเกีย่ วของกับการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบตั งิ าน ปญหาสวนตัว ผลประโยชน ทรรศนะ
ของครูทมี่ ตี อ ผูบ ริหาร ครูมคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง ความแตกตางระหวางบุคคล การไมยอมรับซึง่ กันและกัน
พฤติกรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสม การใสรายปายสี ความเปนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเด็นปญหาความขัดแยงที่
คูกรณีมีความขัดแยงระหวางผูบริหารกับครู ครูกับครู กลุมกับกลุม ผูบริหารกับชุมชน ซึ่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากปญหาความขัดแยง ไดแก กระทบตอการบริหารงานบุคคลในดานการพัฒนาการเรียน
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การสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทําใหการพัฒนางานในดาน
ตาง ๆ ชะลอตัวลง ทําใหตอ งใชวธิ กี ารทีพ่ ถิ พี ถิ นั และละเอียดมากขึน้ ซึง่ กระทบตอความรวมมือในการทํางาน
เกิดความแตกแยกและผลสัมฤทธิข์ องงาน การบริหารจัดการของโรงเรียนหยุดชะงัก หยุดการพัฒนาโรงเรียน
ทีจ่ ะหลอหลอมรวมประสาน จะตองใชเวลานาน การทํางานดวยกันไมไดกระทบตอการทํางาน ไมเขาใจบทบาท
หนาที่และขาดเอกภาพ สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของโรงเรียน อีกทั้งวันชัย รัตนศัพท และ รัตนาภรณ
วัฒนศัพท (2552, 4) กลาววา ในการบริหารโรงเรียน ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ ริหารจะตองทํางานรวมกับคน ซึง่ มีพนื้ ฐานของชีวติ มีความตองการ ความรูส กึ นึกคิด มีความรู
ประสบการณ ลักษณะนิสัย และความพอใจที่แตกตางกัน เมื่อมาอยูรวมกัน ทํางานดวยกัน ดวยธรรมชาติ
ของความแตกตางก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไม
สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได และเมือ่ เกิดความขัดแยงแลวผูบ ริหารก็ไมสามารถเพิกเฉย หรือทําเปนไมสนใจและ
ปลอยใหเหตุการณตา งๆ ในโรงเรียนรุนแรง โดยไมไดรบั การแกไขไมได อีกทัง้ งานวิจยั ของอารีรสั มิ์ วัฒนทองผิว
(2553, 118) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการบริหารความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ พบวา
สภาพความขัดแยงในสถานศึกษาและวิธกี ารบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของรัฐในปจจุบนั เปนความขัดแยง
ตามสายบังคับบัญชา ความขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณและการบริหารโครงการของสถานศึกษา
สาเหตุของความขัดแยงสวนใหญเกิดจากความแตกตางในสวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ
ประสบการณ บุคลิกภาพของคนในหนวยงาน ความไมพงึ พอใจในบทบาทของคนในหนวยงาน การประเมินผล
และระบบการตอบแทนผลประโยชนที่แตกตางกันและผลประโยชนที่ขัดแยงกัน การกําหนดบทบาท
กฎเกณฑและวิธีการปฎิบัติไมมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและการแยงทรัพยากรที่ตองใชรวมกัน
จากความสําคัญและความเปนมาของปญหาดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทําการศึกษา
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการจัดการศึกษาและสภาพความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึง่ มีปญ
 หาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ซับซอน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารความขัดแยงที่ไมกอใหเกิดผลเสีย
และปญหาทีต่ อ งตามมาในอนาคตใหไดยอ มสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นความขัดแยงทีท่ าํ ใหคกู รณีเกิดความพึงพอใจ
กันทั้งสองฝายและเปนประโยชนได อันจะนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทั้งใน
ดานการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสรางนวัตกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายและมีคุณภาพ
ซึ่งการแกปญหาความขัดแยงดวยกระบวนการเปนวิธีในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ – ชนะ
มีความสอดคลองกันและตัดสินใจแบบผสมผสานที่จะพยายามหาทางแกไขที่ทุกฝายเห็นพองกัน นับวาเปน
วิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาเพื่อใชเปนแนวทางใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงอันจะนําไปสูการบริหาร
จัดการไดอยางสําเร็จ มีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาและผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
3. เพือ่ ประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา

ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาที่สําคัญ ไดแก แนวคิด
เกีย่ วกับการขัดแยงเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยปกติในการบริหารงานขององคการ โดยอาจจะเปนความขัดแยงระหวาง
บุคคลหรือความขัดแยงภายในกลุม หรือความขัดแยงระหวางกลุมก็เปนไปได ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น
มีทงั้ คุณและโทษ อาจจะนํามาซึง่ ความแตกแยกขาดความสามัคคีอนั ดีตอ กัน หรืออาจจะนํามาซึง่ การกระตุน
และสงเสริมความเจริญเติบโตกาวหนาขององคการ ผูบริหารทุกระดับ จะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง
ในการทํางานอยางหลีกเลีย่ งไมไดและเปนความรับผิดชอบโดยตรง ทีผ่ บู ริหารจะตองทําการตัดสินใจดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติหรือแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นใหได ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารจะตองใชวิทยาการความรูดานความขัดแยง และอาศัยประสบการณกระทําจนประสบผลสําเร็จ
มาแลวจึงนํามาปรับใชแกไขปญหา ตลอดจนนําแนวทางหรือหนทางแกไขจากหลายๆ ทางเพื่อแกไขปญหา
ของความขั ด แย ง ต า งๆ ให ลุ ล  ว งไปด ว ยดี ซึ่ ง จะนํ า มาซึ่ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของ
งานสรางความมัน่ คงและความกาวหนาใหแกองคการของตนยิง่ ๆ ขึน้ ไป อีกทัง้ สุพานี สฤษฎวานิช (2552, 333)
กลาววา ประเภทความขัดแยงในเชิงบุคคล กลุมหรือองคการ แบงได 5 ประเภท ดังนี้ 1) ความขัดแยงภายใน
ตัวบุคคล 2) ความขัดแยงระหวางบุคคล 3) ความขัดแยงของบุคคลและกลุม 4) ความขัดแยงระหวางกลุม
5) ความขัดแยงระหวางองคการ
ในสวนของสาเหตุความขัดแยง ธร สุนทรายุทธ (2551, 231-239) กลาววาสภาพขององคการที่มี
สาเหตุของความขัดแยง ดังนี้ 1) การมีทรัพยากรทีจ่ าํ กัด 2) ความคลุมเครือขององคการ 3) กฎเกณฑทเี่ ขมงวด
4) การแขงขันทุกๆ องคการมีโครงสรางที่กอใหเกิดการแขงขัน 5) การมีขอยกเวน
ผลของความขัดแยงซึ่งสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ตอง
เกิดขึน้ เสมอและจะเปนผลดีตอ องคการถาความขัดแยงอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม ไมมากหรือรุนแรงเกินไป เพราะ
จะชวยใหสมาชิกเกิดความรอบคอบ รูจ กั คิดอยางมีเหตุมผี ลและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการปฏิบตั งิ าน
ตามที่ทีมรับผิดชอบในทางตรงกันขามถาไมมีความขัดแยงหรือมีอยูในระดับตํ่า ก็จะทําใหเกิดสภาวะ
ที่ทุกคนคลอยตามกัน (Group Think) ทําใหขาดความคิดใหมๆ ในการปรับปรุงงาน ทํานองเดียวกันถา
ความขัดแยงมีในระดับสูงมาก ขอมูลตางๆ ถูกบิดเบือนทําใหคุณภาพการตัดสินใจตํ่า บรรยากาศคอนขาง
ตึงเครียด ความคิดใหมๆ จะเกิดขึ้นนอยมาก
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 116) กลาววา การบริหาร
ความขัดแยงกับการแกไขความขัดแยงมีขอบเขตไมเหมือนกัน การแกไขความขัดแยงเปนการดําเนินการให
ความขัดแยงสิ้นสุดหรือสงบลง เปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยงซึ่งประกอบดวยกระบวนการ
ในการบริหารความขัดแยง การวินจิ ฉัยความขัดแยง การนิยามปญหาความขัดแยง การพิจารณาผลทีจ่ ะตามมาของ
ความขัดแยง ยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงภายในองคการ การแกปญ
 หา
ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยงเกิดขึ้นไดงายแตมักจะแกไขไดยาก
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ วิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งในการบริหารความขัดแยงจาก 3 ประการ ดังนี้
1. กระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือ
ในองคการหากในหนวยงานหรือในองคการมีความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า
2. ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง หากในหนวยงานหรือในองคการ
มีความขัดแยงในระดับสูงเกินไปจนกระทั่งเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ
3. การแกปญหาความขัดแยง
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและกระบวนการแกปญหา มีดังนี้
3.1 กลยุทธการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 142) ไดกลาววาการแกปญ
 หาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ
เปนวิธกี ารทีม่ ที งั้ เหตุผลและเปนวิธสี รางสรรคและเปนการแสวงหาขอตกลงทีส่ บอารมณและเปนทีพ่ อใจของ
ทุกฝาย เปนวิธีการแกปญหาที่แทจริง เปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับความใจกวางของทุกฝายและความจริงใจที่จะ
แกปญ
 หาซึง่ มิใชมงุ การทําใหความขัดแยงสิน้ สุดลงเทานัน้ การแกปญ
 หาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะนัน้ เนน
ทีเ่ ปาหมายหรือวัตถุประสงค เนนการใหทกุ ฝายไดรบั ประโยชนสงู สุดและเนนทีก่ ารรวมมือเพือ่ แกปญ
 หาแบบ
ชนะ-ชนะ การแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาที่มีความเห็นสอดคลองกันและ
การตัดสินใจแบบผสมผสานซึง่ เปนการแกปญ
 หา (Problem Solving) เปนวิธกี ารทีจ่ ะพยายามหาทางแกปญ
 หา
ที่ทุกฝายเห็นพองกัน พยายามรวมกันวิเคราะหวาปญหาอยูที่ใด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงแบบ
ชนะ-ชนะ
3.2 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 159) กลาววา ความสําเร็จในการบริหารความขัดแยง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา
การกระจายความเปนธรรม การใชอํานาจ ทักษะตางๆ ในการบริหารความขัดแยง
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, 54-59) กลาววา กระบวนการของการจัดการความขัดแยง
(Conflict Management Process) เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารสามารถขจัดความขัดแยงในองคการ
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ของตนใหหมดไปนั้น คือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นเปนตอนในการจัดการความขัดแยงเขามาใชเพื่อนําไป
สูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมสําหรับทุกฝายสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534,
146-150) ไดกลาววา การแกปญ
 หาแบบกระบวนการเปนอีกวิธหี นึง่ ในการแกปญ
 หาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ
บุคคลที่มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงแบบเปนกระบวนการ เชนเดียวกับสมชาติ กิจยรรยง (2555,
99-100) กลาววา กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงนีส้ ามารถใชไดทงั้ ความขัดแยง ระหวางผูบ ริหารและ
ผูบริหารดวยกันก็ไดและคลายๆ กับวิธีการแกไขปญหาและตัดสินใจก็คือ 1) กําหนดปญหา 2) พยายามหา
สาเหตุของปญหา 3) กําหนดทางเลือก 4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 5) กําหนดการปฏิบัติการ
แกไขปญหาความขัดแยง และ 6) ประเมินผลการแกไขแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย
กระบวนการแกปญ
 หา มีดงั นี้ อารีรศั มิ์ วัฒนทองผิว (2553) ไดทาํ การศึกษาวิจยั การพัฒนากลยุทธ การบริหาร
ความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของ
รัฐ สวนใหญเปนความขัดแยงตามสายบังคับบัญชา โดยสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากความแตกตางใน
สวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ และประสบการณ
กาญจนา สามิภักดิ์ ปยมาภรณ สุวรรณเจริญพร และภัทรภร ศรีนวล (2551) ไดวิจัยเรื่อง
การนําเสนอแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ ผลการวิจยั พบวา การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง หมาย
เพือ่ ศึกษาแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ โดยศึกษาความขัดแยงใน 3 รูปแบบ คือ ความขัดแยง
ระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในกลุมและความขัดแยงระหวางกลุม ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางบุคคลภายในองคการ
1.1 การศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุและระดับของความขัดแยง
1.2 ผูบ ริหารตองใชหลักธรรมาภิบาลในการบรรจุแตงตัง้ และการบริหารงานบุคคล
1.3 พั ฒ นาทั ก ษะและสร า งความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านตามความรู 
ความสามารถเฉพาะดานของแตละบุคคล
2. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงภายในกลุมภายในองคการ
2.1 การจัดระบบและชองทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมเพือ่ สราง
ความเขาใจใหตรงกัน
2.2 ผูบริหารตองใหความเปนธรรมและมีเมตตาธรรมกับทุกกลุม ซึ่งรวมทั้งการ
จัดสรรผลประโยชนดวยความเปนธรรมตามความรูความสามารถของแตละบุคคล
3. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางกลุมภายในองคการ
3.1 มีการจัดสรรทรัพยากร ผลตอบแทน/รางวัลอยางเปนธรรม
3.2 สงเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
จารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาความขัดแยงดานงานบุคลากรมีปญ
 หาสูงสุด คือ
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มีคา เฉลีย่ เทากับ 1.22 รองลงมา ไดแก ระดับปญหาความขัดแยงดานงานธุรการและการเงิน มีคา เทากับ 1.01
ดานงานวิชาการ มีคาเทากับ 0.97 ดานงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีคาเทากับ 0.93 ดานงาน
อาคารสถานที่ มีคา เทากับ 0.93 และปญหาความขัดแยงนอยทีส่ ดุ ไดแก ดานงานกิจการนักเรียนมีคา เทากับ 0.91
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดเปน
กรอบแนวคิดโดยเชื่อมโยงโครงสรางความสัมพันธเชิงระบบอยางมีเหตุผล ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยมีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ทักษะทีจ่ าํ เปนในการบริหารความขัดแยง องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญ
 หาความขัดแยง
และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธ มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยใชเก็บขอมูล
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยงและผลลัพธ
ในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบงออกเปน 3 ขั้นตอนยอย ไดแก
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
กระบวนการแกปญหาความขัดแยงและผลลัพธโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง การบริหารความขัดแยง ทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาและผลลัพธ
1.2 การศึกษาทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญ
 หาความขัดแยง
ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการสัมภาษณผอู าํ นวยการโรงเรียน กลุม ผูใ หขอ มูล
เปนผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
10 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ดานการบริหารการศึกษา และไดรับรางวัลระดับชาติ
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ขนาดละ 1 คน ในจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย จํานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
1.3 การศึกษาทักษะทีจ่ ําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหาความขัดแยง
ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูใหขอมูล
เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ
กึ่งมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย
กระบวนการแกปญ
 หา ผูว จิ ยั ไดนาํ ผลการวิเคราะหในขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะทีจ่ าํ เปน กระบวนการ
แกปญหา และผลลัพธ มาเปนกรอบแนวทางในการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย ไดแก
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2.1 การยกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ
แกปญหา โดยการนําขอมูลจากผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลการสัมภาษณผูอํานวยการ
โรงเรียนและผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 1 มายกรางเปนรางรูปแบบการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
2.2 การตรวจสอบร า งรู ป แบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาด ว ย
กระบวนการแกปญ
 หา ในขัน้ ตอนนี้ ผูใ หขอ มูลเปนผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนการสนทนากลุม (Focus Group) วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา
3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญหา ผูวิจัยดําเนินการใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 350 คน เพือ่ ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของการนํารูปแบบการบริหารความขัดแยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาไปใช เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยง และผลลัพธใน
การบริหาร ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข อ ง การสั ม ภาษณผูอํ า นวยการโรงเรีย นและ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา และผลลัพธ คือ
องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 10 ประการ ไดแก 1) การวิเคราะห
สถานการณ 2) การเจรจา 3) การกระจายความเปนธรรม 4) การใชอาํ นาจ 5) การฟง 6) การใหขอ มูลยอนกลับ
7) การมองภาพรวม 8) การเผชิญหนากับผูอื่น 9) การมีความยืดหยุน 10) ความสามารถทางอารมณ
ซึง่ ทักษะทัง้ 10 ประการสามารถแยกทักษะทีจ่ าํ เปนทีผ่ บู ริหารโรงเรียนตองบริหารตนเองเสียกอน ทีจ่ ะชวยลด
การสรางความขัดแยงในโรงเรียน อันเกิดจากตัวผูบริหารเอง ไดแกทักษะ 1) การกระจายความเปนธรรม
2) การใชอํานาจ 3) การฟง 4) การใหขอมูลยอนกลับ 5) การมองภาพรวม 6) การเผชิญหนากับผูอื่น
7) การมีความยืดหยุน 8) ความสามารถทางอารมณ องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง
ประกอบดวย 6 ประการ ไดแก 1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก
4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก 5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 6) การติดตามและการประเมินผล
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก องคกรและบุคคล
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2. ผลการสรางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดวยกระบวนการแกปญหา
ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
และดําเนินการตรวจสอบโดยการสนทนากลุม จากผูท รงคุณวุฒทิ มี่ ตี อ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ
ได แ ก องค ป ระกอบที่ 1 ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการบริ ห ารความขั ด แย ง ประกอบด ว ย 9 ประการ ได แ ก
1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี 4) การใชอํานาจ
5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ
ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ 9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก
องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก
5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 6) การติดตามและการประเมินผล
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก ผลลัพธที่เกิดกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร
และนักเรียน

ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา พบวา ผลการประเมินความเปนไปไดของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก (  = 4.30)
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และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา องคประกอบดานทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
อยูในระดับมาก (  = 4.26) ดานกระบวนการแกปญหาความขัดแยง อยูในระดับมาก (  = 4.30) และ
ดานผลลัพธ อยูในระดับมาก (  = 4.41)
ผลการประเมินความมีประโยชนของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก (  = 4.44) และ
เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคประกอบดานผลลัพธ อยูในระดับมาก
(  = 4.54) ดานกระบวนการแกปญหาความขัดแยง อยูในระดับมาก (  = 4.44) และดานทักษะที่จําเปน
ในการบริหารความขัดแยงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมาก (  = 4.40)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการบริ ห ารความขั ด แย ง กระบวนการแก ป  ญ หา ผลลั พ ธ
เพื่อพัฒนาการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย 3
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ
องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธ
เปนผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปนองค กรหนึ่งในสังคมในการปฏิบัติงานรวมกันของผูอํานวยการกับขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษายอมมีความขัดแยงเปนปกติ ผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองมีการบริหาร
ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสมแบบชนะ-ชนะ ซึ่งการนี้จะทําให
ทุกฝายชนะ-ชนะ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะจําเปนในการบริหารความขัดแยง เพราะการมีทักษะที่ดีจะ
ทําใหสามารถฟงความคิดเห็นและวิเคราะหขอ มูลไดอยางถูกตอง เชน การวิเคราะหสถานการณจะทําใหมองเห็น
ภาพความขัดแยงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน ขณะที่เกิดความขัดแยงคูขัดแยงยอมเกิดอารมณ
เพราะฉะนั้น ถาผูบริหารมีทักษะในการควบคุมอารมณ ประกอบกับการมีกระบวนการแกปญหาอยาง
เปนขั้นตอนก็จะทําใหบริหารความขัดแยงประสบผลสําเร็จและสงผลดีตอตัวผูขัดแยง สถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ซึ่งทุกองคประกอบสงผลตอการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
และมีความสัมพันธเชิงระบบ สอดคลองกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎีวานิช (2552, 239) สุนันทา เลาหนันท
(2549, 184) กลาววา การบริหารความขัดแยง ผูบริหารมีหนาที่บริหารความขัดแยง ไมวาความขัดแยงจะมี
นอยเกินไปหรือมีมากเกินไปก็ตามเพือ่ ใหเกิดความขัดแยงในระดับทีเ่ หมาะสม เชนเดียวกับ วิเชียร วิทยาอุดม
(2555,513) แนวทางแกปญหาความขัดแยงมีวิธีที่แตกตางกันไป วิธีการใดจะดีกวากันขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของการแกปญ
 หาความขัดแยงทีไ่ ดผลถาวรและสรางความพอใจใหแกทกุ ฝายและใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
นั้นๆ และจะนํามาใชไดผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับผูบริหารที่รูจักนํามาใชใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง
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เชนเดียวกับ Dee (2002) เชือ่ วา ความรับผิดชอบประการแรกทีส่ าํ คัญยิง่ ของคนเปนผูน าํ ก็คอื ตองสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองใหไดเสียกอนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอุปนิสยั ความซือ่ สัตยสจุ ริต ความออนนอมถอมตน
ความเปนคนรอบรู การพูดจา และการกระทํา ผูนําตองกลาปฏิเสธตอความคิดที่วา การบริหารจัดการ คือ
การใชอํานาจเหนือผูอื่นที่อยูระดับลางของตน แตภาวะแบบเคออรดิกจะยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตาม
เปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมาย เกิดความแจมชัดและเปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลให
เปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม ผูนําแบบเคออรดิกยึดการมีสัมพันธทุกทิศทางทั้งจากระดับลางขึ้นบน
ระดับขางเคียงและลงสูร ะดับลางจะไมใชวธิ กี ารควบคุมสัง่ การแตจะทําหนาทีช่ ว ยขจัดปญหาอุปสรรคทีข่ ดั ขวาง
ตอการทํางานรวมกันเปนทีมเพือ่ ใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 142146) กลาววา การแกปญหาแบบชนะ-ชนะ เปนวิธีที่มีเหตุผลและเปนวิธีสรางสรรคเปนการแสวงหาขอตกลง
และเปนที่พอใจของทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ
การบริหารความขัดแยงเปนสิ่งทาทายของผูบริหารในความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะที่จําเปน
ในการบริหารความขัดแยง เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ
2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแก
ปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ โดยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ ไดแก
1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี 4) การใชอํานาจ
5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ
ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ 9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ทั้งนี้เนื่องมาจากความขัดแยง เปนสิ่งที่
ผูบริหารตองแกปญหาใหสําเร็จที่จะนําความสงบสุขมาสูโรงเรียน วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จ
ก็คือ การพัฒนาและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
(2534,159) กลาววา ผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะ
ชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห สถานการณ การเจราจา
การกระจายความเปนธรรม การใชอาํ นาจและทักษะตางๆ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ของสุพตั รา จิตตเสถียร (2553,
217) ที่วาทักษะสําคัญของผูบริหารเพื่อการจัดการความขัดแยง ไดแก การวิเคราะหสถานการณ การฟง
การเผชิญหนากับผูอ นื่ บทบาทสําคัญของผูบ ริหาร คือการปองกันและแกไขหรือทําใหความขัดแยงเชิงทําลายนัน้
เบาบางลงจนกลายเปนพลังสรางสรรค ซึ่งยังสอดคลองกับ โธมัสและคิลแมนน (Thomas & Kilmann,1974
อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท และ รัตนาภรณ วัฒนศัพท, 2552, 120-135) ทักษะในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย
การวิเคราะหสถานการณ การเจราจา การกระจายความเปนธรรมและการใชอาํ นาจ เชนเดียวกับ Dee (2002)
ไดนาํ ประเด็นทีเ่ ปนแนวคิดสําคัญของผูน าํ แบบเคออรดกิ กลาวคือ การใชอาํ นาจในกรณีทจี่ าํ เปนและเนนการ
ใชมนุษยสัมพันธเปนหลักการที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด การรับรับฟงอยางตั้งใจเพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริง
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ผูมีภาวะผูนําจะตองรูจักการนําตนเอง นําผูบังคับบัญชา นําเพื่อน บุคคลที่เกี่ยวของและตองใหอิสระแก
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอน กอนที่จะ
บริหารคนอื่น จากทักษะทั้ง 9 ทักษะ มีทักษะที่จําเปนซึ่งผูบริหารตองบริหารตัวเองเสียกอนที่จะชวยลด
การสรางความขัดแยงในโรงเรียนอันเกิดจากตัวผูบ ริหารเอง ไดแก 1) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี
2) การใชอํานาจ 3) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 4) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม
5) การเผชิญหนากับผูอื่น 6) การควบคุมทางอารมณ 7) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ถาผูบริหารขาดซึ่ง
การบริหารตนเองแลว ผูน นั้ ยอมไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีข่ องตน ทัง้ นีเ้ พราะยิง่ มีอาํ นาจมากขึน้ เพียงใด
ยิ่งสามารถสรางความหายนะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เนื่องจากการบริหารตนเองมีความสําคัญมาก ผูบริหารจึงควร
ใชเวลาใสใจกับการบริหารตนเอง อยางเต็มความสามารถ ถาทําเชนนี้ได ยอมแนนอนวา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจยอมตามมาแกตัวเองในที่สุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
อารีรัศมิ์ วัฒนทองผิว (2553,119) พบวา เทคนิควิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชในการจัดการความขัดแยง
ในลําดับแรก คือ การยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และกระจายความเปนธรรม กลยุทธการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยการเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการความขัดแยง
ในสถานศึกษา
องค ป ระกอบที่ 2 กระบวนการแก ป  ญ หาความขั ด แย ง เป น สิ่ ง ที่ จ ะช ว ยให ผู  บ ริ ห ารสามารถ
แกปญหาในโรงเรียนใหหมดไปนั้นคือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเขามา
ใชเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมแกทุกฝาย ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก
5) การวางแผนและปฏิบตั ติ ามแผน และ 6) การติดตามและการประเมินผล ทัง้ นีอ้ นั เนือ่ งมาจากการแกปญ
 หา
แบบกระบวนการเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ สามารถนําไปใชเห็นผลไดชัดเจน และ
เปนทีย่ อมรับ เพราะมีการกําหนดเปาหมายของบุคคลหรือกลุม ทีม่ ปี ญ
 หารวมกัน ไมมกี ารรีบดวนสรุปปญหา
เสียทันทีจนกวาจะไดมีการแกปญหานั้นๆ ตามขั้นตอนตางๆ สอดคลองกับทองทิพภา วิริยะพันธุ (2553,
497-501) วิเชียร วิทยาอุดม (2555, 31-33) กลาววาการนํากระบวนการแกปญหา มีลําดับขั้นตอนใน
การแกปญหาความขัดแยง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) การระบุปญหา 2) สาเหตุของปญหาความขัดแยง 3) กําหนด
วิธีการแกไขที่เหมาะสม 4) แผนปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลตามแผน เชนเดียวกับ ชัยเสฏฐ พรหมศรี
(2550, 54-59) สมชาติ กิจยรรยง (2555, 99-100) อรุณ รักธรรม (2548, 656-657) กลาววา กระบวนการ
แกปญหาความขัดแยงมาใช มีขั้นตอนดังนี้ ไดแก 1) การกําหนดปญหา 2) หาสาเหตุของปญหา 3) การ
กําหนดทางเลือก 4) ตัดสินใจเลือกทางเลือก 5) การปฏิบัติงาน และ 6) การประเมินผล จากกระบวนการแก
ปญหาทั้ง 6 ขั้นตอน เมื่อผูบริหารโรงเรียนนําไปใชอยางมีขั้นตอนและเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนนั้น ๆ จะนํา
ไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจในทุกๆ ฝาย
องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ มี 4 ประการ คือ 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา 3) บุคลากร
4) นักเรียน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจะเกิดผลลัพธเมื่อมีการใชทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง

184

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

ใชกระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน เมื่อมีการบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมจะเปน
ประโยชนตอโรงเรียน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร เกิดการตอบสนองเชิงบวกและมีการแกปญหา
อยางเหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศทีด่ ี เกิดความรวมมือและไดรบั การสนับสนุนจากทุกฝายใหโรงเรียน
เจริญกาวหนาตอไป สอดคลองกับสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) ผลในทางสรางสรรค ชวยกระตุน
ใหเกิดความคิดสรางสรรค แสวงหาแนวทางวิธีการและเปาหมายใหมๆ ทําใหเกิดความไววางใจกัน
มีความสามัคคีในกลุมเพิ่มขึ้น มีการทบทวนวิธีการทํางานที่ลาสมัยเกิดการพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ
เชนเดียวกับ ธร สุนทรายุทธ (2551, 239-241) ที่กลาววาสรางขอดี ชวยปองกันความเฉื่อยชา กระตุนให
บุคลากรเกิดความสนใจและอยากรูอยากเห็นและยังสอดคลองกับสุพานี สฤษฎวานิช (2552, 331-332)
ที่วาขอดีทําใหเกิดความสามัคคีในกลุม ปองกันไมใหองคกรอยูกับที่หรือเฉื่อยชา กระตุนใหเกิดการแสวงหา
ขอมูลใหมๆ และสุพัตรา จิตตเสถียร (2553, 198-199) ที่วาผลดี ทําใหองคกรไมหยุดนิ่ง ไมเฉื่อยชา
ทําใหเกิดการแสวงหาแนวทางใหมๆ ปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติงาน เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เกิดความกลมเกลียวภายในองคกรเพื่อแขงขันกับคนอื่น ซึ่งผลลัพธดังกลาวเปนผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนซึ่งจะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี เกิดความรวมมือและ
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน เกิดความพึงพอใจของทุกฝาย
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ
แกปญหาความเปนไปไดและความมีประโยชน พบวา กลุมผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เห็นวา โดยภาพรวมมีความเปนไปไดและความมีประโยชนอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวา มีการสรางและ
พัฒนาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญ
 หา
อยางเปนระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี
(2550, 221-222) ไดใหความหมายวา รูปแบบจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ
ทีส่ อดคลองกับหลักการทีย่ ดึ ถือ 3) การจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
ของระบบ ใหสามารถนําไปสูเ ปาหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ 4) การอธิบายหรือใชขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ
และเทคนิคตางๆ อันจะชวยใหระบบนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บุญชม ศรีสะอาด (2554,104-106)
ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบนั้น อาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือ 1) การสรางหรือการพัฒนา
รูปแบบ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงของ รวมถึงการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง เพื่อนํามายกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แลวนํามาใหผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาความเหมาะสม
ดวยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) นําผลการวิจยั ทีไ่ ดมาจากการพัฒนา ปรับปรุง แลวนําไปใหผใู ช
ในทีน่ ี้ คือ กลุม ผูอ าํ นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 350 คน
ใหชวยประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
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ความถูกตองสมบูรณและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาในภาพรวมมีความเปนไปไดในการนํามาใชอยูในระดับมาก
และความมีประโยชนในการนํามาใชอยูในระดับมาก

สรุป
จากขอคนพบในการวิจัยพบวา การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ
แกปญหา อันประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง
ผูบริหารจําเปนตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะชวยใหการบริหาร
ความขัดแยงมีประสิทธิภาพ องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
เปนการทํากระบวนการที่มีขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม
แกทุกฝาย และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธตอสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงควรกําหนดนโยบาย มีแผนงาน โครงการ และ
ดําเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหแกผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ทักษะที่
จําเปนในการบริหารความขัดแยง พรอมทั้งใหมีระบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่จะชวยบริหารจัดการ
ความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกทุกฝาย
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.1 ผูบ ริหารตองศึกษาคนควาเรียนรูด ว ยตนเอง เชน การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ
งานวิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาจากอินเตอรเนต เกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและ
กระบวนการแกปญหา
1.2 การศึกษาดูงานจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการจนเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงหรือมีวิธีปฏิบัติงานที่ดี นํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ของตนเอง
1.3 ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาต อ งพั ฒ นาความสามารถในการบริ ห ารตนเองให ดี
ในการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง รวมทั้งมีความซื่อสัตย สุจริต ความมีอุปนิสยั ที่ดีงาม
การมีจริยธรรม สรางความรอบรูพัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดี
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องการขั ด แย ง ในการบริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการแก ป  ญ หาความขั ด แย ง ของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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