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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแย้งของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้าน

การยอมตาม ด้านการหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการผสมผสาน ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ  

อยู่ในระดับน้อย 

 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร

งาน และขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกันมีการจัดการความขัดแย้ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: ความขัดแย้ง ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
 The research aimed to study and compare the conflict management of the school administrators 

under the jurisdiction of the Office of Suratthani Primary Education Service Area 3. The samples were 133 

school administrators affiliated to the jurisdiction of the education service office in the study in the aca-

demic year 2014. The research instrument was a five-rating scale questionnaire. Statistics used in data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test. 

 The research findings were as follows. 

 1. The conflict management by the school administrators was moderate. Considering the  

individual issues, it was found that the conflict management in the issues of acquiescence and avoidance 

was moderate.  The management in the issues of intermingling and reconciliation was at a low level. 

 2. A comparison of the conflict management showed that there was no difference found among   

the school administrators who had different educational levels, different working experiences and who 

worked at different sized schools. 
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บทน�า

 ในสงัคมต่างเตม็ไปด้วยความสบัสน ซบัซ้อน และ

ความหลากหลายในความต้องการของท้ังกลุ่มบุคคลและ

สังคมท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระดับและความรุนแรง

ต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อสังคมพลวัตไปข้างหน้า  

โดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระบวนการ 

โลกาภิวัตน์ ที่ท�าให้โลกเป็นสังคมไร้พรมแดน ความ 

หลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้เข้ามา 

มีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของ

บุคคล ในชีวิตเราได้รับฟังข่าวสาร  ต่างๆ ทางสื่อมากมาย 

ข ่าวสารนั้นส ่วนมากจะได้ยินข ่าวการปฏิรูปหลายๆ  

อย่างกล่าวคือ ทั้งปฏิรูประบบราชการที่ก�าลังด�าเนินโดย

รัฐบาล หรือถ้าดูให้แคบลงเฉพาะในวงการศึกษา ก็จะเห็น

การปฏิ รูปการศึกษาที่ รั ฐบาลก�าลั งด� า เนินการอยู ่  

ซึ่งค�าว่าการปฏิรูปน้ันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดี ทางที่เจริญข้ึน แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าของเก่านั้น 

ไม่ดี ไม่เจริญแต่อาจดีเฉพาะในช่วงเวลาน้ันๆ เพราะยุค 

โลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีรวดเร็ว จ�าเป็นท่ีจะต้อง

ปรับจ�าเป็นที่ต้องปฏิรูปปัจจัยในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทัน 

ต่อกระแสสังคม (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์ และ ฉัตยาพร 

เสมอใจ 2550)

 ความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยปกติในการ

บริหารงานขององค์การ โดยอาจจะเป็นความขัดแย้งของ

บคุคล ความขดัแย้งระหว่างบคุคล ความขัดแย้งภายในกลุม่ 

หรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและความขัดแย้งภายใน

องค์การ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีทั้งคุณทั้งโทษด้วย อาจน�า

มาซึง่ความแตกแยกขาดความสามคัคทีีด่ต่ีอกนัหรอือาจน�า

มาซึ่งการกระตุ้นและส่งเสริมความเจริญเติบโตก้าวหน้า 

ขององค์การ ผู ้บริหารทุกระดับจะต้องเผชิญกับปัญหา 

ความขัดแย้งในการท�างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้และ 

เป็นความรับผิดชอบโดยตรงที่ผู ้บริหารจะต้องท�าการ 

ตัดสินใจด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยุติหรือแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้ (วิเชียร วิทยอุดม 2551)

โรงเรียนเป็นหน่วยงาน 1 ท่ีมีการรวมกลุ ่มของบุคคล 

อย่างหลากหลาย ท้ังความรู้ความสามารถและหน้าที่ที่จะ

ต้องปฏิบัติ โดยโรงเรียนมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษา

และปฏบิตังิานต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนการสอน โรงเรยีน

ยังต้องรับผิดชอบงานตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ซ่ึงเม่ือมีการ 

ด�าเนินงานบุคลากรในโรงเรียนย่อมมีการติดต่อสัมพันธ์ 

แสดงความคดิเหน็ ปฏบิตังิานร่วมกนัจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

เกิดความแตกต ่างกันทางด ้านความคิด ความเชื่อ  

ความสามารถ และอีกหลากหลายความแตกต่างที่จะส่งผล

ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การ โรงเรียนจึงเป็นองค์กร

หน่วยงานทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเล่ียงปัญหาหรือความ 

ขดัแย้งได้ ผูบ้รหิารต้องด�าเนนิการหาวธิกีารในการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งในโรงเรียนให้จงได้  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผล 

ในการด�าเนินภารกิจในการพัฒนานักเรียนต่อไป

 ผู้บริหารเป็นผู้น�าที่ส�าคัญซึ่งต้องอาศัยความรู้ 

ทักษะไหวพริบในการบริหารองค์การ โดยใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ให้เกิดระโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด คือ คน เงิน วัสดุ 

วิธีการจัดการและเทคนิคการบริหารซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์ 

และศิลป์ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ประสบการณ์และ 

ความช�านาญในงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะในการ

ปกครองผู ้ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้ความรู ้ด้านจิตวิทยา 

ระเบียบวินัยและข้อบังคับในการบริหารงาน เพื่อให้การ

ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารที่ดีควรจะต้อง

รู ้และมีความเข้าใจในการปัญหาความขัดแย้ง สามารถ

เปล่ียนแปลงความขดัแย้งให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารหลายคนมีความเชื่อว่าความ

ขดัแย้งเป็นส่ิงทีเ่ลวร้าย สกดักัน้ความเจรญิก้าวหน้าและเป็น

ตัวท�าลายองค์การ จึงพยายามปิดบังทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ 

คนอื่นทราบว่าหน่วยงานของตนมีความขัดแย้ง แท้ที่จริง

แล้วในองค์การนัน้ความขดัแย้งมใิช่ตวัการทีก่่อให้เกดิความ

สับสนอลหม่านหรือเกิดความหายนะ แต่เกิดจากวิธีการ 

ที่ ไม ่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขข ้อขัดแย ้งต ่างหาก  

(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 2553) ดังนั้นในการแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งในสถานศึกษา พฤติกรรมของผู้บริหารจึงเป็น

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งนั้น

 ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ�าเป็นต้องให้ความสนใจ

ต่อสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเอาใจใส่ และหาวิธีการ

ใช้ทักษะในการบริหารความขัดแย้งอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อ

สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน และเพื่อ

ให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในโรงเรยีนประกอบด้วยบคุลากรหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบรหิาร 

ครูผู้ปฏิบัติการสอน นักการภารโรง  และนักเรียนจ�านวน
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มาก เมื่อบุคคลจ�านวนมากมาอยู่รวมกัน ความแตกแยก

ระหว่างบุคคลย่อมมีมากมาย หากไม่ยอมรับในความแตก

ต่างของกันและกันย่อมเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง อาจมี

การกระทบกระทั่ง บางครั้งสาเหตุของความขัดแย้งนั้นเกิด

จากการรักษาผลประโยชน์ของตน หรือของกลุ่มจึงเป็น

สาเหตุของการแก่งแย่งและแข่งขันกัน เพื่อให้ผลประโยชน์

เป็นที่พอใจของทุกท่าน การเจรจาต่อรอง จึงต้องเข้ามามี

บทบาท

  ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้ความเข้าใจวิธีการ

พูดกบัคนและการเจรจาเพือ่ความเข้าใจกนัและป้องกนัมใิห้

เกดิความขดัแย้งตามมาในภายหลงั ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึมุง่ที่

จะศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง และวิธีการจัดการกับ

ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อให้การบริหารงาน

ในสถานศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย คือการพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สขุ ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2554)

 ผู้วิจัยมีความม่ันใจว่าผลการวิจัยสามารถน�าไป

เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารงานด้านบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน

การปฏบิตังิานอย่างสร้างสรรค์ บคุลากร ทุม่เท เสยีสละและ

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  สามารถท�างานร่วมกันได้ดี   

การปฏิบัติงานทุกด้านก็จะด�าเนินไปด้วยความราบรื่น  

ผลการปฏบิตังิานย่อมส่งผลต่อการเรยีนการสอน และบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยัครัง้นี ้ คือ ผู้บรหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�านวน 157 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้ คือ ผู้บรหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฏร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 113 คน 

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ เคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan 1970 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) และเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูแิบบสดัส่วน (Stratified 

Random  Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) (สันติ บุญภิรมย์ 2556) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1.  ตัวแปรอิสระ

      1.1 วุฒิการศึกษา

      1.2 ประสบการณ์ในการบริหาร

      1.3 ขนาดของสถานศึกษา

 2.  ตัวแปรตาม

  2.1 การผสมผสาน (Integrating) 

  2.2 การยอมตาม (Obliging) 

  2.3 การเอาชนะ (Dominating) 

  2.4 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 

  2.5 การประนีประนอม (Compromising)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความขัด

แย้งในสถานศึกษาและวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้

บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกอบด้วย 2 ตอน มี

รายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 

Questionnaire) ชนิดเลือกตอบ จ�านวน 3 ข้อ ประกอบ

ด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาด

สถานศึกษา

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 

3 ตามแนวคิดของราฮิม (Rahim) จ�านวน 5 ด้าน คือ การ
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ผสมผสาน การยอมตาม การเอาชนะ การหลีกเลี่ยง การ

ประนีประนอม

 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การหาความตรงเชิงเนื้อหาท�าได้โดยการหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective  

Congruence: IOC ) โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ที่เหมาะสม

เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม ที่ ได ้รับกลับคืนมา

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว

ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้

 แบบสอบถามตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ทดสอบค่าท ี(t-test) การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ทดสอบค่า

เอฟ (F-test) จ�าแนกรายด้านและรายข้อ

สรุปผลการวิจัย

 การจดัการความขัดแย้งของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 3 สรุปประเด็นส�าคัญของการวิจัยได้ดังนี้

 1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการยอมตาม มีค่าเฉลี่ย 

สูงที่สุด รองลงมาคือด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการผสมผสาน 

ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ ตามล�าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีข้อค้นพบ ดังนี้

  1.1 ด้านการผสมผสาน พบว่า การจัดการ

ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวมมี

ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านการผสมผสาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง  

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ร่วมกันค้นหา สาเหตุของ

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกนั และ

รบัฟังข้อขดัแย้งของคูก่รณทีัง้สองฝ่ายมาพจิารณาเพือ่หาข้อ

สรุป มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

  1.2 ด้านการยอมตาม พบว่า โดยรวมมีระดับ

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ

ยอมตาม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า เจรจาในส่ิงที่ทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกัน  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เสียสละสิ่งที่ตนเองต้องการ

เพื่อให้ผู้อื่นสมปรารถนา กับ ดูแลช่วยเหลือและอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา และหยิบยก

ประเด็นอื่นขึ้นมากลบเกล่ือนเม่ือเกิดความเห็นต่างกัน  

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

  1.3 ด้านการเอาชนะ พบว่า โดยรวมมีระดับ

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน 

การเอาชนะ อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ตัดสินใจชี้ขาดในการตัดสินปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมา คอื เมือ่เกดิปัญหาจะหาผูร้บัผดิชอบต่อความเสยี

หายที่เกิดขึ้นมาลงโทษตามกฎระเบียบทุกครั้ง และท�าตาม

วิธีของตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

  1.4 ด้านการหลกีเลีย่ง พบว่า โดยรวมมรีะดบั

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ

เอาชนะ อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ตัดสินใจชี้ขาดในการตัดสินปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลง

มา คือ เมื่อเกิดปัญหาจะหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่

เกดิขึน้มาลงโทษตามกฎระเบยีบทกุครัง้ และท�าตามวธิขีอง

ตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

     1.5 ด้านการประนีประนอม พบว่า โดยรวมมี

ระดบัการจดัการความขดัแย้งของผู้บรหิารสถานศึกษา ด้าน

การประนีประนอม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ท�าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพึง

พอใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ยอมปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง และน�าหลัก

ทางสายกลางของพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหา  

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

 2. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา จ� าแนกตาม วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา

  2.1 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง
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ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

พบว่า วุฒิการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ

ความขดัแย้งโดยรวมไม่แตกต่างกนั    เมือ่พจิารณารายด้าน 

พบว่า วุฒิการศึกษา ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ด้านการ

เอาชนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนด้านการผสมผสาน ด้านการยอมตาม ด้านการหลกีเลีย่ง 

และด้านการประนีประนอมไม่แตกต่างกัน

  2.2 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาสรุาษฎร์ธาน ีเขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์

ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน    

  2.3 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา พบว่า ขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งท้ังโดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน   

อภิปรายผลการวิจัย

 การจดัการความขัดแย้งของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 3 มีประเด็นที่ได้น�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการยอมตาม  มีค่าเฉลี่ย

สงูทีส่ดุ รองลงมาคอืด้านการหลกีเลีย่ง  ด้านการผสมผสาน 

ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ ตามล�าดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยุมพร  ธาวิพัฒน์ (2550)  

ได้ศกึษาการจดัการความขดัแย้งในสถานศกึษาของผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอทุยัธาน ีผลการวจิยั

พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดการความขัดแย้งอยู่โดย

รวมระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สิรพิงศ์  

ชัยเอกมงคลเลิศ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความ 

ขัดแย้งของผู้บริหารและบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ซึ่งพบว่าการจัดการ 

ความขัดแย้งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษามีมากมายหลาย

สถานการณ์ ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ผู้บริหารสถานศึกษา

จึงจ�าเป ็นที่จะต ้องใช ้ทักษะในการบริหารวิ เคราะห์

สถานการณ์ต่างๆ ว่าสถานการณ์ใดเหมาะสมทีจ่ะใช้วธิกีาร

ใดในการแก้ปัญหาการจดัการความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ จงึท�าให้

ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งใน

แต่ละวิธีใกล้เคียงกัน  

 2. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

พบว่า วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ

ความขัดแย้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะว่าวุฒิการศึกษาที่แตกต่าง

กัน ไม่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  เพราะผู้บริหารสถานศึกษาวุฒิการ

ศึกษาที่ต่างกันมีวิธีการ ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์  

ในด้านการจัดการความขัดแย้งเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ล�าจวน ชื่นธงชัย (2551) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้ง

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ล�าพูน เขต 1 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี มีพฤติกรรมการ

จัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอมมากที่สุด  

รองลงมาคือการร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให้และการ

เอาชนะน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์การบริหาร และวุฒิการศึกษาที่ต่างกันจะมี

พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน โดย

พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งส่วนใหญ่เป็นแบบ

ประนีประนอม 

 3. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสรุาษฎร์ธาน ีเขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์

ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการบรหิารงานทีแ่ตกต่าง

กัน ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็ท�างานในสถาน

ศึกษา ย่อมมีทัศนะต่อสิ่งต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง

การเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งน้ันไม่มีสูตรส�าเร็จ  

ขึน้อยูก่บัสภาพปัญหาของความขดัแย้ง ดงันัน้ผู้ทีจ่ะจดัการ

กับความขัดแย้งได้ดีจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องพฤติกรรม

ของมนุษญ์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ
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ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของคนที ่

แตกต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิพิธ  สุวรรณ์

สิงห์ (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ใน

การด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารต�่ากว่า 10 ปี และประสบการณ์

ในการด�ารงต�าแหน่ง 10 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมมีการบริหาร

ความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน และยัง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ทักษิณ  ภูบัวเพชร (2554) เรื่องพฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 ซ่ึงพบว่าผลการเปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการจัดการความ

ขดัแย้งของผูอ้�านวยการสถานศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ�าแนกตามประสบการณ์ ไม่แตก

ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา  มาสาระกามา 

(2554) ได้ท�าการวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิาร

ความขดัแย้งของผูบ้รหิารกบัความผกูพนัต่อองค์การของครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

ความขัดแย้งของผู ้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัยะลา อยู่

ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์การของ

ครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการเปรียบเทียบจ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 4. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา พบว่า ขนาดของสถานศึกษาที่ต ่างกันมี 

ความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งทั้งโดยรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ 

อาจเป็นเพราะว่าผู ้บริหารสถานศึกษาถึงแม้จะท�างาน 

ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต ่างกันแต ่ มีทักษะ ความรู ้  

ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งเหมือนกันซึ่งต้อง

มีอยู่ในทุกขนาดของสถานศึกษา ดังนั้นขนาดสถานศึกษา 

ทีแ่ตกต่างกนัจงึไม่มผีลต่อการจดัการความขดัแย้งในสถาน

ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของจิตฑามาศ เชื้อโฮม (2553) ศึกษาเรื่องวิธีการจัดการ

ความขดัแย้งของ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกัการศกึษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียน 

ทีต่่างกนัเลอืกใช้การจดัการความ ขัดแย้งไม่แตกต่างกนัและ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นครินทร์ เหลือบุญชู (2554) 

ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารความขัดแย้งโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน

มคีวามคิดเหน็ต่อปัญหาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน เป็นฐาน

ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ควรน�า

การจัดการความขัดแย้งมาใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศใน 

การวางแผน   จดัการอบรมให้ความรู ้หรอืจดัไว้ในหลกัสตูร

การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ

สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะ

สม ให้มีการจัดการความขัดแย้งที่อยู ่ในระดับมากขึ้น  

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการบรหิารงาน และขนาดของสถานศกึษา

ที่ต่างกันจึงไม่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้ง จึงสามารถ

น�าการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษามาใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การ

จัดการความขัดแย้ง เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เลย 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัการความขดั

แย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบใน

การน�าไปใช้ตามบริบทอื่นๆ ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 2. ควรมีการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้

บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 และเขต 2 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในสถานศกึษาเพ่ือ

น�าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ

จัดการความขัดแย้ง

 3. ควรศึกษาในเรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างการแก้

ปัญหาความขดัแย้งของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิล

ของโรงเรียน

 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับสาเหตุของความขัด

แย้งในสถานศึกษาและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
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อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการ 
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 นครพนม. 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554):  

 70-76.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. 

 พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์.  
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พิพิธ  สุวรรณ์สิงห์.  การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร 

 สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 อุดรธานี.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรามหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยาชภัฏอุดรธานี, 2550.

มาริสา  มาสาระกามา.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 

 ความขัดแย้งของผู้บริหารกับความผูกพันต่อ 

 องค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 จงัหวดัยะลา.  วทิยานพินธ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.

ล�าจวน ช่ืนธงชัย. การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน 

 ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู.   

 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุดรธานี, 2551.

วิเชียร วิทยอุดม.  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: 

 ธนธัชการพิมพ์จ�ากัด, 2551.

สยุมพร  ธาวิพัฒน์.  การศึกษาการจัดการความขัดแย้ง 

 ในสถานศึกษาของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัด 

 ส� านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุทัยธานี . 

 วิทยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2550.

สิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ.  การจัดการความขัดแย้งของ 

 บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มหาสารคาม เขต 2.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.

สันติ  บุญภิรมย์.  การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาการ 

 บริหารการศึกษา.  ยะลา: โอ.เค. คอมพิวเตอร์  

 แอนด์ ปริ้นติ้ง, 2556.

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์. ความขัดแย้งการบริหารเพื่อ 

 ความสร้างสรรค์.  กรงุเทพฯ: เลฟิแอนด์ลพิเพรส, 

 2553.

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  พระราชบัญญัติการศึกษา 

 แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.   

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 

 ครุภัณฑ์, 2554.
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