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บทคัดยอ
 การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคหลักเพือ่การพฒันารปูแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรยีนมัธยมศึกษา

ดวยกระบวนการแกปญหาและมวีตัถุประสงคเฉพาะ ดงัน้ี เพ่ือ 1) ศกึษาทกัษะทีจ่าํเปน  กระบวนการแกปญหา

และผลลพัธในการบรหิารความขัดแยงของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 2) สรางรปูแบบการบรหิารความขัดแยงของ

โรงเรยีนมัธยมศึกษา  3) ประเมนิรปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมัธยมศึกษา การดําเนินการวจิยั

มี  3 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่ 1) การศึกษาทักษะที่จําเปน กระบวนการแกปญหา และผลลัพธในการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรยีนมธัยมศึกษา โดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ การสัมภาษณผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 12 คน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง          

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2)        

การสรางรปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมธัยมศกึษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบฯ 

โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  9  คน  ขั้นตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยง
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ของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใชแบบประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของการนํารูปแบบไปใช

ประเมินโดยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 350 คน

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ                 

แกปญหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดงัน้ี องคประกอบท่ี 1 ทกัษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง 

ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี                  

4) การใชอํานาจ 5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม                

7) การเผชญิหนาผูอืน่  8) การควบคมุอารมณ  9) การสรางความสมัพันธเชิงบวก องคประกอบที ่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  วันอังคารท่ี  29 ตุลาคม  2517 

มูลนิธิพระดาบส. (2554. 220) ความวา

  “...ความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน  ความจริงงานทุกอยาง        

  หรอืการอยูเปนสงัคมยอมตองมคีวามแยงกนั  ความคดิตางกนั  ซึง่ไมเสียหายแตอยูทีจ่ติใจของเรา   

  ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญาการแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ...”  

 สุพัตรา จิตตเสถียร  (2553, 189) ไดกลาววา การพัฒนาองคการในยุคศตวรรษ 21 นี้  จะตองเผชิญ

กับความทาทายของปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การแขงขันท่ีเขมขน  การเอาชนะกันดวย      

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตมีสิ่งหน่ึงท่ีคงอยูทาทายสมรรถนะการบริหารองคการของผูนําท้ังหมด         

นั่นคือ “ความขัดแยง” เชนเดียวกับ  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2534, 8) ที่วา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองเผชิญหนาอยูทุกวัน  ผูบริหารไมสามารถทําเปนไมสนใจหรือละเลยเสียได  และไมสามารถปลอยใหเกิด

มากขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยไมจัดการแกไข งานวิจัยในตางประเทศแสดงใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงหรือ           

ระดับกลาง  ใชเวลาประมาณรอยละ 20  ของเวลาท่ีทํางานเพ่ือจัดการกับความขัดแยง ไดมีงานวิจัยใน         

ระยะตอมาแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชเวลาเพื่อจัดการกับความขัดแยงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 สําหรับผูบริหาร

ระดับกลางนั้นใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง  การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจที่ยาก

ที่สุดอยางหนึ่งของผูบริหาร  ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย

ไมสามารถจะเลือกไดวาจะตองทํางานกับใครก็ตาม  หากผูบริหารสามารถเขากับเพ่ือนรวมงานและ                       

ผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดีแลวยอมมั่นใจไดวางานที่ทําจะประสบความสําเร็จ  

 จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขนาดของโรงเรียน  เล็ก กลาง ใหญ  ใหญพิเศษ

และผูบรหิารเกษยีณอายรุาชการในจังหวดัพษิณโุลก จงัหวดัสโุขทยั ผูวจิยัไดวเิคราะหขอมลู  พบวา สภาพทัว่ไป

ของปญหาความขัดแยงมีปญหาความขัดแยงทุกโรงเรียนเปนปกติทุกแหง มีลักษณะแตกตางกันไปจะ        

รุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการแกปญหาและขอเท็จจริงอยูที่สาเหตุหรือตนเหตุของปญหา ปญหา         

ความขัดแยงเกิดข้ึนเร่ือย ๆ  ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมกเ็ขามาอีก ปญหาความขดัแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรยีน

มธัยมศึกษาจะเกีย่วของกบัการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบตังิาน ปญหาสวนตวั ผลประโยชน ทรรศนะ

ของครูทีม่ตีอผูบรหิาร ครมูคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองสูง ความแตกตางระหวางบุคคล การไมยอมรบัซึง่กนัและกัน 

พฤติกรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสม การใสรายปายสี ความเปนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเด็นปญหาความขัดแยงที่

คูกรณีมีความขัดแยงระหวางผูบริหารกับครู ครูกับครู กลุมกับกลุม ผูบริหารกับชุมชน  ซึ่งผลกระทบหรือ       

ความเสยีหายท่ีเกดิจากปญหาความขัดแยง ไดแก กระทบตอการบรหิารงานบคุคลในดานการพัฒนาการเรยีน
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การสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ทําใหการพัฒนางานในดาน

ตาง ๆ  ชะลอตวัลง ทาํใหตองใชวธิกีารทีพ่ถิพีถินั และละเอยีดมากข้ึน ซึง่กระทบตอความรวมมอืในการทาํงาน 

เกิดความแตกแยกและผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริหารจดัการของโรงเรียนหยดุชะงัก หยุดการพัฒนาโรงเรยีน

ทีจ่ะหลอหลอมรวมประสาน จะตองใชเวลานาน การทํางานดวยกนัไมไดกระทบตอการทาํงาน ไมเขาใจบทบาท 

หนาที่และขาดเอกภาพ สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของโรงเรียน อีกทั้งวันชัย รัตนศัพท และ รัตนาภรณ 

วัฒนศัพท (2552, 4) กลาววา ในการบริหารโรงเรียน ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน 

ทัง้น้ีเนือ่งจากผูบรหิารจะตองทาํงานรวมกับคน ซึง่มพีืน้ฐานของชีวติ มคีวามตองการ ความรูสกึนกึคดิ มคีวามรู

ประสบการณ ลักษณะนิสัย และความพอใจท่ีแตกตางกัน เม่ือมาอยูรวมกัน ทํางานดวยกัน ดวยธรรมชาติ

ของความแตกตางก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไม

สามารถท่ีจะหลกีเลีย่งได และเมือ่เกดิความขดัแยงแลวผูบรหิารกไ็มสามารถเพิกเฉย หรอืทาํเปนไมสนใจและ

ปลอยใหเหตกุารณตางๆ ในโรงเรียนรุนแรง โดยไมไดรบัการแกไขไมได อกีทัง้งานวจิยัของอารีรสัมิ ์ วฒันทองผิว 

(2553, 118) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการบริหารความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ พบวา             

สภาพความขดัแยงในสถานศกึษาและวธิกีารบรหิารความขดัแยงในสถานศกึษาของรฐัในปจจบุนั เปนความขดัแยง

ตามสายบงัคบับัญชา ความขดัแยงในการจดัสรรทรพัยากร งบประมาณและการบริหารโครงการของสถานศึกษา 

สาเหตุของความขัดแยงสวนใหญเกิดจากความแตกตางในสวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ 

ประสบการณ บคุลกิภาพของคนในหนวยงาน ความไมพงึพอใจในบทบาทของคนในหนวยงาน การประเมนิผล

และระบบการตอบแทนผลประโยชนที่แตกตางกันและผลประโยชนที่ขัดแยงกัน การกําหนดบทบาท                  

กฎเกณฑและวิธีการปฎิบัติไมมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและการแยงทรัพยากรที่ตองใชรวมกัน

 จากความสําคญัและความเปนมาของปญหาดังกลาวขางตน  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะทําการศึกษา

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการจดัการศกึษาและสภาพความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา ซึง่มปีญหาและอุปสรรคหลาย

ประการที่ซับซอน  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารความขัดแยงที่ไมกอใหเกิดผลเสีย 

และปญหาทีต่องตามมาในอนาคตใหไดยอมสามารถท่ีจะเปลีย่นความขดัแยงทีท่าํใหคูกรณเีกดิความพงึพอใจ

กันท้ังสองฝายและเปนประโยชนได  อันจะนําไปสูการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาทั้งใน

ดานการเปลี่ยนแปลงท่ีดีและสรางนวัตกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายและมีคุณภาพ         

ซึ่งการแกปญหาความขัดแยงดวยกระบวนการเปนวิธีในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ – ชนะ                      

มีความสอดคลองกันและตัดสินใจแบบผสมผสานที่จะพยายามหาทางแกไขที่ทุกฝายเห็นพองกัน นับวาเปน

วิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ               

การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาเพ่ือใชเปนแนวทางใหผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงอันจะนําไปสูการบริหาร

จัดการไดอยางสําเร็จ มีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเปน  กระบวนการแกปญหาและผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 2.    เพื่อสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 3.   เพ่ือประเมนิรูปแบบการบริหารความขดัแยงของโรงเรียนมธัยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานท่ีเกีย่วของ ผูวจิยัไดกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันา

รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาที่สําคัญ  ไดแก แนวคิด

เก่ียวกบัการขดัแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติในการบรหิารงานขององคการ โดยอาจจะเปนความขดัแยงระหวาง

บุคคลหรือความขัดแยงภายในกลุม หรือความขัดแยงระหวางกลุมก็เปนไปได  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น           

มทีัง้คณุและโทษ  อาจจะนํามาซึง่ความแตกแยกขาดความสามคัคีอนัดตีอกนั  หรืออาจจะนาํมาซึง่การกระตุน

และสงเสริมความเจริญเติบโตกาวหนาขององคการ ผูบริหารทุกระดับ จะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง

ในการทํางานอยางหลีกเลีย่งไมไดและเปนความรับผดิชอบโดยตรง ทีผู่บริหารจะตองทาํการตัดสินใจดําเนนิการ

อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือยุติหรือแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนน้ันใหได ฉะน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิง          

ที่ผูบริหารจะตองใชวิทยาการความรูดานความขัดแยง และอาศัยประสบการณกระทําจนประสบผลสําเร็จ     

มาแลวจึงนํามาปรับใชแกไขปญหา ตลอดจนนําแนวทางหรือหนทางแกไขจากหลายๆ ทางเพื่อแกไขปญหา

ของความขัดแยงตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะนํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ                         

งานสรางความม่ันคงและความกาวหนาใหแกองคการของตนย่ิงๆ ขึน้ไป  อกีทัง้ สพุาน ีสฤษฎวานชิ (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

สาเหตขุองความขดัแยง ดงันี ้ 1) การมทีรพัยากรทีจ่าํกดั 2) ความคลมุเครอืขององคการ  3) กฎเกณฑทีเ่ขมงวด  

4) การแขงขันทุกๆ องคการมีโครงสรางที่กอใหเกิดการแขงขัน  5) การมีขอยกเวน 

 ผลของความขัดแยงซึ่งสุนันทา เลาหนันทน (2549, 184-187) กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งที่ตอง

เกดิขึน้เสมอและจะเปนผลดีตอองคการถาความขัดแยงอยูในระดบัทีเ่หมาะสม ไมมากหรอืรนุแรงเกนิไป เพราะ

จะชวยใหสมาชกิเกิดความรอบคอบ รูจกัคิดอยางมีเหตมุผีลและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ  ในการปฏบิตังิาน

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

ความขัดแยงส้ินสุดหรือสงบลง เปนสวนหน่ึงของการบริหารความขัดแยงซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ                 

ในการบรหิารความขัดแยง การวนิจิฉัยความขัดแยง การนยิามปญหาความขัดแยง การพจิารณาผลท่ีจะตามมาของ

ความขดัแยง  ยทุธศาสตรในการบริหารความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงภายในองคการ การแกปญหา 

ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยงเกิดข้ึนไดงายแตมักจะแกไขไดยาก         

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ วิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการอยางใด            

อยางหนึ่งในการบริหารความขัดแยงจาก 3 ประการ ดังนี้

 1. กระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือ

ในองคการหากในหนวยงานหรือในองคการมีความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า 

 2. ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง หากในหนวยงานหรือในองคการ

มคีวามขัดแยงในระดับสูงเกินไปจนกระทั่งเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ 

 3. การแกปญหาความขัดแยง 

  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและกระบวนการแกปญหา มีดังนี้  

  3.1 กลยุทธการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ  

        เสรมิศักด์ิ วศิาลาภรณ (2534, 142) ไดกลาววาการแกปญหาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ 

เปนวิธกีารท่ีมทีัง้เหตุผลและเปนวธิสีรางสรรคและเปนการแสวงหาขอตกลงทีส่บอารมณและเปนท่ีพอใจของ

ทุกฝาย เปนวิธีการแกปญหาที่แทจริง เปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับความใจกวางของทุกฝายและความจริงใจที่จะ

แกปญหาซึง่มใิชมุงการทาํใหความขัดแยงสิน้สดุลงเทานัน้ การแกปญหาความขดัแยงแบบชนะ-ชนะน้ัน เนน

ทีเ่ปาหมายหรือวัตถุประสงค เนนการใหทกุฝายไดรบัประโยชนสงูสุดและเนนท่ีการรวมมือเพ่ือแกปญหาแบบ

ชนะ-ชนะ การแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาท่ีมีความเห็นสอดคลองกันและ            

การตดัสนิใจแบบผสมผสานซึง่เปนการแกปญหา (Problem Solving) เปนวธิกีารทีจ่ะพยายามหาทางแกปญหา

ที่ทุกฝายเห็นพองกัน พยายามรวมกันวิเคราะหวาปญหาอยูที่ใด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดและการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหน่ึงในการแกปญหาความขัดแยงแบบ

ชนะ-ชนะ 

  3.2 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง

   เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2534, 159) กลาววา ความสําเร็จในการบริหารความขัดแยง       

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูและมีทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง         

เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา 

การกระจายความเปนธรรม การใชอํานาจ ทักษะตางๆ ในการบริหารความขัดแยง 

   ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, 54-59) กลาววา กระบวนการของการจัดการความขัดแยง 

(Conflict Management Process) เปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารสามารถขจัดความขัดแยงในองคการ
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ของตนใหหมดไปนั้น คือ การนํากระบวนการที่เปนขั้นเปนตอนในการจัดการความขัดแยงเขามาใชเพื่อนําไป

สูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมสําหรับทุกฝายสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, 

146-150) ไดกลาววา การแกปญหาแบบกระบวนการเปนอีกวธิหีน่ึงในการแกปญหาความขัดแยง แบบชนะ-ชนะ 

บุคคลที่มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงแบบเปนกระบวนการ เชนเดียวกับสมชาติ กิจยรรยง (2555, 

99-100) กลาววา กระบวนการแกไขปญหาความขดัแยงน้ีสามารถใชไดทัง้ความขดัแยง ระหวางผูบริหารและ

ผูบริหารดวยกันก็ไดและคลายๆ กับวิธีการแกไขปญหาและตัดสินใจก็คือ 1) กําหนดปญหา 2) พยายามหา

สาเหตุของปญหา 3) กําหนดทางเลือก  4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  5) กําหนดการปฏิบัติการ

แกไขปญหาความขัดแยง และ 6) ประเมินผลการแกไขแลวปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 

   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา มดีงันี ้อารีรศัมิ ์วฒันทองผวิ (2553) ไดทาํการศกึษาวิจยัการพฒันากลยุทธ  การบริหาร

ความขัดแยงสําหรับสถานศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของ

รัฐ สวนใหญเปนความขัดแยงตามสายบังคับบัญชา โดยสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากความแตกตางใน

สวนบุคคลทั้งดานความคิด คานิยม ทัศนคติ และประสบการณ   

   กาญจนา สามิภักดิ์ ปยมาภรณ สุวรรณเจริญพร  และภัทรภร ศรีนวล (2551) ไดวิจัยเรื่อง 

การนาํเสนอแนวทางการบริหารความขัดแยงภายในองคการ ผลการวจิยัพบวา การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุงหมาย

เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารความขดัแยงภายในองคการ โดยศึกษาความขดัแยงใน 3 รปูแบบ คอื ความขดัแยง

ระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในกลุมและความขัดแยงระหวางกลุม ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

   1. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางบุคคลภายในองคการ

     1.1 การศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุและระดับของความขัดแยง

     1.2  ผูบรหิารตองใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรรจแุตงตัง้และการบรหิารงานบคุคล

     1.3 พัฒนาทักษะและสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตามความรู                       

ความสามารถเฉพาะดานของแตละบุคคล

   2. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงภายในกลุมภายในองคการ

     2.1 การจดัระบบและชองทางการสือ่สารท่ีมปีระสิทธภิาพและเหมาะสมเพือ่สราง

ความเขาใจใหตรงกัน

     2.2 ผูบริหารตองใหความเปนธรรมและมีเมตตาธรรมกับทุกกลุม ซึ่งรวมทั้งการ

จัดสรรผลประโยชนดวยความเปนธรรมตามความรูความสามารถของแตละบุคคล

   3. แนวทางที่สมควรนําไปใชในการบริหารความขัดแยงระหวางกลุมภายในองคการ

     3.1 มีการจัดสรรทรัพยากร ผลตอบแทน/รางวัลอยางเปนธรรม

     3.2 สงเสรมิ สนบัสนนุการบริหารงานบคุคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

          จารุวรรณ  ตั้งจิตสมคิด (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร                    

ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาความขัดแยงดานงานบุคลากรมีปญหาสูงสุด คือ 
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มคีาเฉลีย่เทากบั 1.22 รองลงมา ไดแก  ระดบัปญหาความขดัแยงดานงานธุรการและการเงนิ  มคีาเทากบั 1.01 

ดานงานวิชาการ  มีคาเทากับ 0.97 ดานงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีคาเทากับ 0.93 ดานงาน

อาคารสถานที ่  มคีาเทากบั 0.93 และปญหาความขดัแยงนอยทีส่ดุไดแก ดานงานกจิการนกัเรียนมีคาเทากบั 0.91 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดเปน          

กรอบแนวคิดโดยเชื่อมโยงโครงสรางความสัมพันธเชิงระบบอยางมีเหตุผล ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยมีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ                   

องคประกอบที ่1 ทกัษะทีจ่าํเปนในการบรหิารความขดัแยง องคประกอบที ่2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง 

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 การศึกษาทักษะท่ีจําเปนในการบรหิารความขดัแยง กระบวนการแกปญหาความขดัแยง 

ผลลัพธในการบรหิารความขดัแยงของโรงเรยีนมธัยมศึกษาโดยการสัมภาษณผูอาํนวยการโรงเรียน กลุมผูใหขอมลู 

เปนผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ         

10 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ดานการบริหารการศึกษา และไดรับรางวัลระดับชาติ         

ไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ขนาดละ 1 คน ในจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก  สุโขทัย จํานวน 12 คน     

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

  1.3 การศึกษาทักษะท่ีจําเปนในการบรหิารความขดัแยง กระบวนการแกปญหาความขัดแยง 

ผลลัพธในการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูใหขอมูล 

เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ  เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา             

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ          

กึ่งมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

 2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา ผูวจิยัไดนาํผลการวเิคราะหในข้ันตอนท่ี 1 ผลการศกึษาทกัษะทีจ่าํเปน 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  การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

กระบวนการแกปญหา ในข้ันตอนน้ี ผูใหขอมลูเปนผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน  9 คน ไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง  

(Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชเปนการสนทนากลุม  (Focus Group) วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะห

เนื้อหา

 3. ขั้นตอนที่  3  การประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ดวยกระบวนการแกปญหา ผูวิจัยดําเนินการใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

จาํนวน 350 คน เพือ่ประเมินความเปนไปไดและความมปีระโยชนของการนํารปูแบบการบริหารความขดัแยง

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาไปใช เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เพื่อประเมิน        

ความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาทักษะท่ีจําเปน กระบวนการแกปญหาความขัดแยง และผลลัพธใน            

การบริหาร ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณผู อํานวยการโรงเรียนและ             

ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา และผลลัพธ  คือ          

องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 10 ประการ ไดแก  1) การวิเคราะห

สถานการณ  2) การเจรจา  3) การกระจายความเปนธรรม  4) การใชอาํนาจ  5) การฟง   6) การใหขอมลูยอนกลับ 

7) การมองภาพรวม 8) การเผชิญหนากับผูอื่น 9) การมีความยืดหยุน  10) ความสามารถทางอารมณ              

ซึง่ทกัษะทัง้ 10 ประการสามารถแยกทักษะท่ีจาํเปนทีผู่บรหิารโรงเรยีนตองบรหิารตนเองเสียกอน ทีจ่ะชวยลด

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) การศึกษาสาเหตขุองปญหา  3) การกําหนดทางเลือก  

4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก  5) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน  6) การติดตามและการประเมินผล        

องคประกอบที่ 3  ผลลัพธ ไดแก องคกรและบุคคล
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 2. ผลการสรางการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ดวยกระบวนการแกปญหา 

       ผลการสรางรูปแบบการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศกึษาดวยกระบวนการแกปญหา

และดําเนินการตรวจสอบโดยการสนทนากลุม จากผูทรงคุณวุฒทิีม่ตีอความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ 

ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงประกอบดวย 9 ประการ ไดแก                               

1) การวิเคราะหสถานการณ  2) การเจรจา 3) การสรางความเปนกลางและศรัทธาบารมี  4) การใชอํานาจ  

5) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 6) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม 7) การเผชิญหนากับ        

ผูอื่น 8) การควบคุมทางอารมณ  9) การสรางความสัมพันธเชิงบวก 

  องคประกอบท่ี 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง  ประกอบดวย 6 ขั้นตอน  ไดแก                      

1) การกําหนดปญหา  2) การศกึษาสาเหตขุองปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลอืกทางเลือก  

5)  การวางแผนและปฏิบัติตามแผน  6) การติดตามและการประเมินผล

  องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ ไดแก  ผลลัพธที่เกิดกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากร

และนักเรียน  

ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรียนมธัยมศึกษาดวยกระบวนการ           

แกปญหา พบวา ผลการประเมินความเปนไปไดของการนําการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหาโดยภาพรวม 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก  (  = 4.30) 
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และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา องคประกอบดานทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง                

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 
 จากผลการวิจยัรปูแบบการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมธัยมศกึษาดวยกระบวนการแกปญหา 

มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. ผลการศึกษาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง กระบวนการแกปญหา ผลลัพธ                    

เพื่อพัฒนาการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย  3        

องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง ประกอบดวย 9 ทักษะ           

องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน และองคประกอบที่  3  ผลลัพธ 

เปนผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมัธยมศึกษา             

เปนองคกรหนึ่งในสังคมในการปฏิบัติงานรวมกันของผู อํานวยการกับขาราชการครูและบุคลากรทาง                

การศึกษายอมมีความขัดแยงเปนปกติ ผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน ดังน้ันผูบริหารจําเปนตองมีการบริหาร

ความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําไปสูการแกปญหาท่ีเหมาะสมแบบชนะ-ชนะ ซึ่งการนี้จะทําให

ทุกฝายชนะ-ชนะ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะจําเปนในการบริหารความขัดแยง เพราะการมีทักษะท่ีดีจะ

ทาํใหสามารถฟงความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง เชน การวเิคราะหสถานการณจะทําใหมองเห็น

ภาพความขัดแยงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกัน ขณะที่เกิดความขัดแยงคูขัดแยงยอมเกิดอารมณ 

เพราะฉะน้ัน ถาผูบริหารมีทักษะในการควบคุมอารมณ ประกอบกับการมีกระบวนการแกปญหาอยาง              

เปนขั้นตอนก็จะทําใหบริหารความขัดแยงประสบผลสําเร็จและสงผลดีตอตัวผูขัดแยง สถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ซึ่งทุกองคประกอบสงผลตอการบรหิารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา

และมีความสัมพันธเชิงระบบ สอดคลองกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎีวานิช   (2552, 239) สุนันทา เลาหนันท 

(2549, 184)  กลาววา การบริหารความขัดแยง ผูบริหารมีหนาที่บริหารความขัดแยง ไมวาความขัดแยงจะมี

นอยเกินไปหรือมมีากเกินไปก็ตามเพ่ือใหเกดิความขัดแยงในระดบัทีเ่หมาะสม เชนเดยีวกบั วเิชยีร วทิยาอุดม 

(2555,513)  แนวทางแกปญหาความขัดแยงมีวิธีที่แตกตางกันไป วิธีการใดจะดีกวากันข้ึนอยูกับศักยภาพ

ของการแกปญหาความขดัแยงทีไ่ดผลถาวรและสรางความพอใจใหแกทกุฝายและใชใหเหมาะสมกบัสถานการณ

นั้นๆ และจะนํามาใชไดผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับผูบริหารที่รู จักนํามาใชใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง                
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เชนเดียวกับ Dee (2002) เชือ่วา ความรบัผิดชอบประการแรกทีส่าํคัญย่ิงของคนเปนผูนําก็คอืตองสามารถใน

การบรหิารจดัการตนเองใหไดเสยีกอนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัอปุนสิยั   ความซือ่สัตยสจุรติ   ความออนนอมถอมตน 

ความเปนคนรอบรู การพูดจา และการกระทํา ผูนําตองกลาปฏิเสธตอความคิดที่วา การบริหารจัดการ คือ     

การใชอํานาจเหนือผูอื่นที่อยูระดับลางของตน แตภาวะแบบเคออรดิกจะยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตาม

เปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมาย เกิดความแจมชัดและเปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลให

เปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม ผูนําแบบเคออรดิกยึดการมีสัมพันธทุกทิศทางท้ังจากระดับลางขึ้นบน      

ระดับขางเคยีงและลงสูระดับลางจะไมใชวธิกีารควบคมุสัง่การแตจะทาํหนาทีช่วยขจดัปญหาอปุสรรคทีข่ดัขวาง

ตอการทาํงานรวมกันเปนทมีเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี  นอกจากน้ี  เสริมศกัดิ ์วศิาลาภรณ (2534, 142-

146) กลาววา การแกปญหาแบบชนะ-ชนะ เปนวิธีที่มีเหตุผลและเปนวิธีสรางสรรคเปนการแสวงหาขอตกลง

และเปนท่ีพอใจของทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด นับวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด และการแกปญหาแบบกระบวนการก็เปนวิธีหน่ึงในการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ          

การบริหารความขัดแยงเปนส่ิงทาทายของผูบริหารในความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง ขึ้นอยูกับ      

หลายปจจัย วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จผูบริหารจําเปนจะตองรู จักและมีทักษะที่จําเปน                  

ในการบริหารความขัดแยง เพื่อที่จะชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ

                  2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแก

ปญหา ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ โดยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้

    องคประกอบท่ี 1 ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง 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 

ผูบริหารตองแกปญหาใหสําเร็จท่ีจะนําความสงบสุขมาสูโรงเรียน วิธีการท่ีจะบริหารความขัดแยงใหสําเร็จ     

ก็คือ การพัฒนาและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยง สอดคลองกับเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ  

(2534,159)  กลาววา  ผูบริหารจําเปนจะตองรูจักและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อท่ีจะ  

ชวยใหการบริหารความขัดแยงมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห  สถานการณ การเจราจา         

การกระจายความเปนธรรม การใชอาํนาจและทกัษะตางๆ  นอกจากน้ีผลการวิจยัของสพุตัรา  จติตเสถยีร (2553, 

217) ที่วาทักษะสําคัญของผูบริหารเพ่ือการจัดการความขัดแยง  ไดแก  การวิเคราะหสถานการณ การฟง    

การเผชิญหนากับผูอืน่ บทบาทสําคัญของผูบริหาร คอืการปองกนัและแกไขหรือทําใหความขัดแยงเชงิทาํลายนัน้

เบาบางลงจนกลายเปนพลังสรางสรรค ซึ่งยังสอดคลองกับ โธมัสและคิลแมนน (Thomas & Kilmann,1974 

อางถงึใน วนัชยั  วฒันศพัท และ รตันาภรณ วฒันศัพท, 2552, 120-135) ทกัษะในการบรหิารความขัดแยง ประกอบดวย

การวิเคราะหสถานการณ  การเจราจา การกระจายความเปนธรรมและการใชอาํนาจ เชนเดยีวกบั Dee (2002)

ไดนาํประเด็นท่ีเปนแนวคดิสําคัญของผูนาํแบบเคออรดกิ กลาวคือ การใชอาํนาจในกรณีทีจ่าํเปนและเนนการ

ใชมนุษยสัมพันธเปนหลักการที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด  การรับรับฟงอยางตั้งใจเพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริง 
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ผูมีภาวะผูนําจะตองรูจักการนําตนเอง นําผูบังคับบัญชา นําเพื่อน บุคคลที่เกี่ยวของและตองใหอิสระแก             

ผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอน กอนที่จะ

บริหารคนอื่น จากทักษะท้ัง 9 ทักษะ มีทักษะท่ีจําเปนซึ่งผูบริหารตองบริหารตัวเองเสียกอนที่จะชวยลด           

การสรางความขดัแยงในโรงเรยีนอนัเกดิจากตัวผูบรหิารเอง  ไดแก  1) การสรางความเปนกลางและศรทัธาบารมี  

2) การใชอํานาจ  3) การฟงและการใหขอมูลยอนกลับ 4) การคิดอยางเปนระบบและการมองภาพรวม              

5) การเผชิญหนากับผูอื่น  6) การควบคุมทางอารมณ  7) การสรางความสัมพันธเชิงบวก ถาผูบริหารขาดซึ่ง

การบรหิารตนเองแลว  ผูนัน้ยอมไมเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาท่ีของตน ทัง้น้ีเพราะยิง่มีอาํนาจมากขึน้เพยีงใด 

ยิ่งสามารถสรางความหายนะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เนื่องจากการบริหารตนเองมีความสําคัญมาก ผูบริหารจึงควร

ใชเวลาใสใจกับการบริหารตนเอง อยางเต็มความสามารถ ถาทําเชนนี้ได ยอมแนนอนวา ความมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจยอมตามมาแกตัวเองในท่ีสุด  เชนเดียวกับผลการวิจัยของ              

อารีรัศมิ์ วัฒนทองผิว (2553,119) พบวา เทคนิควิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชในการจัดการความขัดแยง

ในลําดับแรก  คือ การยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และกระจายความเปนธรรม  กลยุทธการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยการเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการความขัดแยง

ในสถานศึกษา 

 องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง เปนส่ิงที่จะชวยใหผู บริหารสามารถ                      

แกปญหาในโรงเรียนใหหมดไปนั้นคือ การนํากระบวนการที่เปนข้ันตอนในการจัดการความขัดแยงเขามา       

ใชเพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมแกทุกฝาย   ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก         

1) การกําหนดปญหา 2) การศึกษาสาเหตุของปญหา 3) การกําหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก 

5) การวางแผนและปฏิบตัติามแผน และ 6) การติดตามและการประเมินผล  ทัง้นีอ้นัเนือ่งมาจากการแกปญหา

แบบกระบวนการเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ สามารถนําไปใชเห็นผลไดชัดเจน และ    

เปนท่ียอมรบั เพราะมกีารกาํหนดเปาหมายของบคุคลหรือกลุมท่ีมปีญหารวมกนั  ไมมกีารรบีดวนสรปุปญหา

เสียทันทีจนกวาจะไดมีการแกปญหานั้นๆ ตามขั้นตอนตางๆ สอดคลองกับทองทิพภา วิริยะพันธุ (2553,      

497-501)  วิเชียร วิทยาอุดม (2555, 31-33)  กลาววาการนํากระบวนการแกปญหา มีลําดับข้ันตอนใน            

การแกปญหาความขัดแยง ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 1) การระบุปญหา 2) สาเหตุของปญหาความขัดแยง  3) กําหนด

วิธีการแกไขที่เหมาะสม  4) แผนปฏิบัติ  และ 5) การประเมินผลตามแผน เชนเดียวกบั  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

ไปสูการแกปญหาที่มีประสทิธิภาพเกิดความพึงพอใจในทุกๆ ฝาย  

                  องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ มี 4 ประการ คือ 1) สถานศึกษา 2) ผูบริหารสถานศึกษา 3) บุคลากร 

4) นักเรียน  ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากการจะเกิดผลลัพธเม่ือมีการใชทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง       
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ใชกระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน  เม่ือมีการบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมจะเปน

ประโยชนตอโรงเรียน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร เกิดการตอบสนองเชิงบวกและมีการแกปญหา

อยางเหมาะสม ยอมทาํใหเกิดบรรยากาศทีด่ ีเกิดความรวมมอืและไดรบัการสนับสนนุจากทกุฝายใหโรงเรยีน

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 บุคลากรและนักเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี เกิดความรวมมือและ

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน เกิดความพึงพอใจของทุกฝาย

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ              

แกปญหาความเปนไปไดและความมีประโยชน พบวา กลุมผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เห็นวา โดยภาพรวมมคีวามเปนไปไดและความมีประโยชนอยูในระดับมาก ทัง้น้ีเปนเพราะวา มกีารสรางและ

พฒันาแนวทางการพฒันารปูแบบการบรหิารความขดัแยงของโรงเรียนมัธยมศกึษา ดวยกระบวนการแกปญหา 

อยางเปนระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี 

(2550, 221-222) ไดใหความหมายวา รปูแบบจาํเปนตองมีองคประกอบสําคญั ดงันี ้1) ปรชัญา ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ

ทีส่อดคลองกบัหลกัการทีย่ดึถอื   3) การจัดระบบ คอื มกีารจดัองคประกอบและความสมัพนัธขององคประกอบ

ของระบบ ใหสามารถนําไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ันๆ 4) การอธบิายหรอืใชขอมลูทีเ่กีย่วของ

และเทคนิคตางๆ อันจะชวยใหระบบนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บุญชม  ศรีสะอาด (2554,104-106) 

ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบนั้น อาจกระทําได 2 ข้ันตอน คือ 1) การสรางหรือการพัฒนา

รูปแบบ 2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ     

แนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงของ รวมถึงการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ                

ที่มีประสบการณเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง เพ่ือนํามายกรางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของ     

โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหา แลวนํามาใหผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาความเหมาะสม 

ดวยการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) นาํผลการวจิยัทีไ่ดมาจากการพฒันา ปรับปรุง แลวนาํไปใหผูใช

ในทีน่ี ้คอื กลุมผูอาํนวยการโรงเรยีนมธัยมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาจํานวน 350 คน 

ใหชวยประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี   
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ความถูกตองสมบูรณและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการแกปญหาในภาพรวมมีความเปนไปไดในการนํามาใชอยูในระดับมาก

และความมีประโยชนในการนํามาใชอยูในระดับมาก  

สรุป
 จากขอคนพบในการวิจัยพบวา การบริหารความขัดแยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการ  

แกปญหา อันประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง  

ผูบริหารจําเปนตองมีความรูและมีทักษะท่ีจําเปนในการบริหารความขัดแยงเพื่อที่จะชวยใหการบริหาร        

ความขดัแยงมีประสิทธิภาพ  องคประกอบที่ 2 กระบวนการแกปญหาความขัดแยง ที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอน  

เปนการทํากระบวนการท่ีมีขั้นตอนในการจัดการความขัดแยงเพ่ือนําไปสูแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสม

แกทุกฝาย และองคประกอบที่ 3 ผลลัพธตอสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน   

 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงควรกําหนดนโยบาย มีแผนงาน โครงการ และ   

ดําเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหแกผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไดมีความรูความเขาใจ  ทักษะที่

จําเปนในการบริหารความขัดแยง พรอมท้ังใหมีระบบการประเมินผลอยางตอเน่ืองท่ีจะชวยบริหารจัดการ

ความขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกทุกฝาย  

 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      

  1.1  ผูบริหารตองศกึษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง เชน การศกึษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ      

งานวิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาจากอินเตอรเนต เก่ียวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยงและ 

กระบวนการแกปญหา  

  1.2 การศึกษาดูงานจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร  

จัดการจนเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงหรือมีวิธีปฏิบัตงิานท่ีดี นํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการโรงเรียน

ของตนเอง  

  1.3  ผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตองพัฒนาความสามารถในการบริหารตนเองใหดี                        

ในการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการบริหารความขัดแยง รวมทั้งมีความซื่อสัตย สุจริต ความมีอุปนิสยัที่ดีงาม 

การมีจริยธรรม สรางความรอบรูพัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดี  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้  

  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุของการขัดแยงในการบริหาร              

โรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาทักษะการแกปญหาความขัดแยงของ                     

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ           

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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