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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการ
เอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเล่ียง และด้านการยอมให้ และ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและ
ขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 335 คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.84 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอย่างอิสระ และการทดสอบเอฟแบบความแปรปรวน
ทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่  

 
ผลการวจัิยพบว่า  
ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม 
และดา้นการยอมให้ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71, 3.99, 3.97 และ3.86 ตามล าดบั) ส่วนดา้นการ
หลีกเล่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง( = 2.64) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ 
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้น
การร่วมมือ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา มีระดบัความเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือ
มากกว่าครูผูส้อน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ดา้นการร่วมมือ
และดา้นการยอมให ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

หัวข้อสารนิพนธ์ : การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ช่ือนักศึกษา : อริศรา โยศรีคุณ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the level of conflict management of 
executives from basic educational institutes under Chaiyaphum Primary Educational Service Area 
Office 2 in 5 aspects namely overcoming, participation, compromising, avoidance, and granting 
and to compare the level of conflict management of executives in above-mentioned 5 aspects 
classified by personnel status and school sizes. The samples used in this research were 335 
personnel. The data were collected using a constructed 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability of 0.84. The computer packaged program was used to analyze data. The statistics used 
in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
Differences were analyzed in pair using method of Scheffé. 
 
 The results of the research were as follows: 
 The level of conflict management of executives from basic educational institutes under 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 was high in the aspect of overcoming, 
participation, compromising, and granting ( = 3.71, 3.99, 3.97 and 3.86 respectively) but it was 
medium in the aspect of avoidance ( = 2.64). The comparison on the level of conflict 
management classified by personnel status found that the difference was statistically significant at 
0.05 in the aspect of participation. The educational administrators had the level of opinion on 
conflict management high than the teachers. The comparison on the level of conflict management 
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classified by school sizes found that the difference was statistically significant at 0.01 in the 
aspect of participation and the aspect of granting.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในสังคมต่างเต็มไปดว้ยความสับสน ซบัซ้อน และความหลากหลายในความตอ้งการของ
ทั้งกลุ่มบุคคลและสังคมท าให้เกิดความขดัแยง้ ข้ึนในระดบัและความรุนแรงต่าง ๆ ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น
ทวีคูณเม่ือสังคมพลวตัไปข้างหน้า  โดยเฉพาะกระแสการเปล่ียนแปลงภายใต้กระบวนการ 
โลกาภิวตัน์ท่ีท าให้โลกเป็นสังคมไร้พรมแดน ในหมู่บา้นโลกความหลากหลายและความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัของบุคคล ในชีวิตเรา
ไดรั้บฟังข่าวสารต่าง ๆ ทางส่ือมากมาย ข่าวสารนั้นส่วนมากจะไดย้ินข่าวการปฏิรูปหลาย ๆ อยา่ง 
กล่าวคือ ทั้งปฏิรูประบบราชการท่ีก าลงัด าเนินโดยรัฐบาล หรือถา้ดูใหแ้คบลงเฉพาะในวงการศึกษา 
ก็จะเห็นการปฏิรูปการศึกษาท่ีรัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่ ค  าว่าการปฏิรูปนั้น หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ทางท่ีเจริญข้ึน แต่นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ของเก่านั้นไม่ดี ไม่เจริญ แต่
อาจดีเฉพาะในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะยุคโลกาภิวฒัน์มีการเปล่ียนแปลง ท่ีรวดเร็วจ าเป็นท่ีตอ้งปรับ 
จ าเป็นท่ีตอ้งปฏิรูปปัจจยัในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ทนัต่อกระแสสังคม1  
 ในด้านการจดัการศึกษาของประเทศชาติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัผูบ้ริหาร
การศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  จึงจะท าให้การบริหารและการศึกษาประสบ
ความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ หากผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผูน้ า 
ยอ่มจะส่งผลให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งแน่นอน การท างานใด ๆ ท่ีจะประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว ปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ
ตวัผูน้ าของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นัน่เอง ส่ิงส าคญัประการหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การทราบถึงสาเหตุหรือแหล่งท่ีมาของโอกาสในการเกิดความขดัแยง้ 
เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการรับมือและจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีอยา่งมีประสิทธิภาพ2 
                                                 

1ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์และฉตัยาพร เสมอใจ, กำรจัดกำร Management, (กรุงเทพมหานคร 
: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550), หนา้ 3-4. 
 2ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กร,  (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท
, 2550), หนา้ 4-5.  
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 จากปัญหาดงักล่าวความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งเผชิญหน้าอยู่ทุกวนั ผูบ้ริหารไม่
สามารถท าเป็นไม่สนใจหรือละเลยเสียได ้และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากข้ึนและรุนแรงข้ึนได้
โดยไม่จดัการแกไ้ข การบริหารความขดัแยง้เป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งด าเนินการให้องค์การสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยไม่สามารถเลือกได้ว่า
จะตอ้งท างานกบัใครก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการจดัการความขดัแยง้ซ่ึงมีความส าคญัต่อผล
การปฏิบติังาน นกัทฤษฎีองคก์ารไดพ้ยายามศึกษาวจิยัปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ในหน่วยงานหรือนกั
การศึกษาได้น าศาสตร์ในเร่ืองน้ีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่าหากสามารถ
ควบคุมสาเหตุของความขดัแยง้ และจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาได ้จะท าให้การ
ปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การจดัการกับความขัดแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในสาเหตุของความขดัแยง้และประสบการณ์ในเร่ืองน้ีเป็น
อยา่งดี  
 สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เป็นองค์กร
หน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีให้การศึกษา และเป็นอีกองคก์รหน่ึงเหมือนกนัท่ีหลีกหนีไม่พน้ความ
ขดัแยง้เช่นกัน เน่ืองจากมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบในการปฏิบติังานมากมาย ซ่ึงในโรงเรียน
ประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้ง
ท างานร่วมกนั เม่ือบุคคลจ านวนมากมาปฏิบติังานร่วมกนัย่อมเกิดปัญหา ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลน าไปสู่ปัญหาความขัดแยง้ได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการกฎระเบียบท่ีจะต้องปฏิบัติ 
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ความขดัแยง้จากการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการใน
การท างานเป็นตน้ ดงันั้นจากการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เนน้ให้ผูบ้ริหาร ไดใ้ชท้กัษะในการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษา 
เพื่อท่ีจะให้การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีสมดุล โดยการสร้างวิกฤติให้เป็น
โอกาส โรงเรียนจึงจะพฒันาไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัญหาความ
ขดัแยง้ตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งรอบคอบ รู้จกัการใชภ้าวะผูน้ าในการสร้าง
แรงศรัทธาและความไวว้างใจจากบุคลากร3 
 ดงันั้นจากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการ
ความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ให้
ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางในการจัดการความขัดแย้งอย่างถูกต้องเหมาะสมและมี

                                                 
3ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำร

โรงเรียน, สืบคน้ท่ี www.chaiyaphum2.go.th, วนัท่ีสืบคน้ 20 ธนัวาคม 2555. 
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ประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้ งยงัน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาและอบรมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความขดัแยง้ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้น
การประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้นการยอม ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเปรียบเทียบระดบัการจดัการความ
ขดัแยง้ในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ สยุมพร ธาวิพฒัน์ และของ ปรีชา จ่าสิงห์ ซ่ึงศึกษาระดบัการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและมีการเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้จ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดสถานศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึง
ตั้งสมมติฐานว่า การจดัการความขดัแยง้ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการ
ประนีประนอม ดา้นหลีกเล่ียง และดา้นการยอมให้ ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง
และขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ านวน 2,577 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ขอบเขตด้านตัวแปรได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาด

สถานศึกษา ตวัแปรตาม คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการ
หลีกเล่ียง และดา้นการยอมให ้ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา ตามกรอบแนวคิดของThomas and Kilmann4  

 

                                                 
4 Thomas and Kilmann, อา้งใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ควำมขัดแย้งกำรบริหำรเพื่อควำม

สร้ำงสรรค์, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์ลิฟแอนดลิ์พเพรส, 2540), หนา้ 104-105.  
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการจดัการคงวามขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ควำมขัดแย้ง หมายถึง สภาวะการท่ีบุคคลมีความคิดเห็น การรับรู้ ค่านิยม เจตคติ เป้าหมาย
ท่ีไม่ตรงกนั และไม่สามารถท าการตกลงกนัได ้และมีผลท าให้เกิดการขดัขวางกีดกนั หลีกหนี หรือ
หกัลา้งกนัเพื่อไม่ใหแ้ต่ละฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายได ้
 กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง หมายถึง การปฏิบติัการใด ๆ ให้ความขดัแยง้ในองคก์ารลดความ
รุนแรงลง หรือหมดส้ินไปจากองคก์าร รวมถึงการประสานความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนให้การลงรอยกนั
อยา่งเหมาะสมทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดการบริหารงาน 
 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน หมายถึง ทางเลือกท่ีผูบ้ริหาร
ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ีจ  าแนก
เป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้ำนกำรเอำชนะ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความขดัแยง้โดยยืนยนัให้
ผูอ่ื้นด าเนินการตามระเบียบ วธีิการ และค าสั่งท่ีผูบ้ริหารคิดเสนอเท่านั้นใชอ้  านาจสั่งการตามท่ีมีอยู ่
โดยไม่ใหมี้การโตแ้ยง้ และไม่สนใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูอ่ื้น 
 ด้ำนกำรร่วมมือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความขดัแยง้อย่างเปิดเผย
โดยตกลงร่วมมือร่วมใจกนัเพื่อหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งให้เกิด
ความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
 ด้ำนกำรประนีประนอม หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความโดยท่ีเม่ือมี
ความขดัแยง้เกิดข้ึนผูบ้ริหารใช้ทางสายกลาง ใชว้ิธีผอ่นปรนเขา้หากนั ค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย แสดงพฤติกรรมอยา่งเป็นกลาง ไม่เขา้กบัฝ่ายใด แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหาร
มีความยุติธรรมและเหตุผล เพื่อให้เป็นท่ีพอใจทั้ งสองฝ่าย พยายามปรับตวัและเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มโดยเจรจาต่อรอง รักษาระดบัความขดัแยง้ให้อยู่ในวงจ ากดั เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา
และลดความรุนแรงลง 
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 ด้ำนกำรหลกีเลีย่ง หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความขดัแยง้โดยยอมรับวา่
ปัญหา แต่มีความคิดเห็นวา่ความขดัแยง้นั้น เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยจึงเพิกเฉยกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ไม่
เก่ียวขอ้งไม่โตแ้ยง้โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นเลยไป 
 ด้ำนกำรยอมให้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความขดัแยง้โดยไม่ตอ้งการ
ใหก้ระทบต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล เป็นการเอาใจผูอ่ื้นเป็นผูเ้สียสละปล่อยให้ผูอ่ื้นด าเนินการ
ไปตามท่ีเขาชอบแมต้นเองจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม เป็นพฤติกรรมตรงขา้มกบัการเอาชนะ 
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
 สถำนภำพ  หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 จ าแนกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน และผูรั้กษาการในต าแหน่งดงักล่าว สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2  
 ครูผู้สอน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2  
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยใช้จ  านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์แบ่ง
(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536 : 38) โดยแบ่งเป็น 3 ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้ งแต่ 120 คนลงมา สถานศึกษาขนาดกลาง คือ 
สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 120-300 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ คือ สถานศึกษาท่ีมี
จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชยัภูมิ เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประกาศข้ึนใหม่ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราชการ 2553 จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดั
ชยัภูมิ ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอภูเขียว อ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอคอนสาร และ
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 เพื่อหน่วยงานการศึกษาอ่ืนน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้กิดทกัษะในการจดัการความขดัแยง้ 
 1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนท่ีจะน าไปแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ต่อไป 
 1.6.3 ท าใหท้ราบถึงแนวทางการส่งเสริมผูบ้ริหารให้มีทกัษะในการจดัการความขดัแยง้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากข้ึน 
 1.6.4 สามารถน าผลการวิจยัเป็นขอ้สารสนเทศเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ และเป็นขอ้มูล
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
วางแผนพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ทกัษะในการจดัการความขดัแยง้  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษา การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอตามล าดบั เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้  
2.4 การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
  2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ อธิบายความหมายของการบริหารไวว้า่ การบริหาร (Administration) 
ใชใ้นความหมายกวา้ง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค าหน่ึง คือ การจดัการ (Management) ใชแ้ทน
กนัไดก้บัค าว่า การบริหารส่วนมาก หมายถึง การจดัการทางธุรกิจมากกวา่โดยมีหลายท่านไดร้ะบุ
ดงัน้ี 
 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ 
กล่าวคือ ผู ้บริหารไม่ใช้เป็นผู ้ปฏิบัติ แต่เป็นผู ้ใช้ศิลปะท าให้ผู ้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ (Simon)  
 การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni)1  
                                                 

1ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 39. 
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 สมศักดิ์  คงเที่ยง อธิบายความหมายของการบริหารไวว้่า เป็นการท างานของคณะบุคคล
ตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard) การบริหารงานของ
สถานศึกษาจึงเป็นภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งมีการก าหนดแบบแผน ขั้นตอนแนวทางในการปฏิบติัให้
เหมาะสม ผูบ้ริหารท่ีดีจะต้องรู้จกัเลือกวิธีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่ อให้งานบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ การบริหารงานของสถานศึกษาจึงต้องใช้ทั้ งศาสตร์และศิลปะ ในการ
บริหารงาน2 
 สมคิด บางโม อธิบายความหมายของการบริหารไวว้่า การบริหารเป็น กิจกรรมต่างๆ ท่ี
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายๆอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่วนค าว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคน
ร่วมกันด า เนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่3 
 อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ ไดใ้ห้ความหมายการบริหารงานโรงเรียน คือ การด าเนินงานของ
กลุ่มคนเพื่อบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกท่ีดีของสังคม การใช้คน เงิน วสัดุและเทคนิคต่างๆ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้4 
 จากความหมายของการบริหารในทศันะของนกัวิชาการและนกัการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปความหมายของการบริหารได้ว่า การบริหารคือภาระงานท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ซ่ึงจะต้องมีบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกันในการด าเนินงาน ดังนั้ นการ
บริหารงานท่ีดีควรอาศยัปัจจยัดา้นต่างๆในการบริหารท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารถึง
จะประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานต่อไป 
 

                                                 
2สมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 1. 
3สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วทิยพฒัน์, 2545), หนา้ 9.  
4อนนัตช์ยั พงศสุ์วรรณ, เอกสารค าสอนรายวชิาหลกัการบริหารการศึกษา, (บุรีรัมย ์: 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย,์ 2549), หนา้ 14. 
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 2.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 นิพนธ์ กินาวงศ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัน้ีการบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารเพื่อให้คนกลุ่มหน่ึงไดเ้จริญงอกงามไปสู่จุดประสงค์
ท่ีตอ้งการ โดยก าหนดให้คนกลุ่มหน่ึงเป็นตวัแทนด าเนินกิจกรรมการบริหารการศึกษา หมายถึง 
การท างานของกลุ่มคนในการให้บริการทางการศึกษาแก่นกัเรียนโดยท าให้เกิดความร่วมมือกนัทั้ง
ครู ผูป้กครอง นกัเรียนและประชาชนทัว่ไปการบริหารการศึกษา หมายถึง การใชท้รัพยากรทางการ
บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพฒันาคุณภาพของพลเมือง โดยวิธีการจดัองค์การ การสั่งการ 
และการอ านวยการตามนโยบายของรัฐ5 
 สมคิด บางโมก ไดก้ล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนั
ด า เนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่น 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ทั้งในดา้นการสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในและนอกโรงเรียน6 
 บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด สรุปความหมายของการบริหารการศึกษา เป็น
กระบวนการและกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารทางการศึกษาใชภ้าวะผูน้ าในการระดมทรัพยากร
และเทคนิคในการประยกุตศ์าสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใชใ้นกิจการทางการศึกษา การพฒันา
องค์การทางการศึกษาและสมาชิกของสังคม ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและ
เป็นคนดีของสังคม ตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ 7 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้สองความหมาย ดงัน้ี 
ความหมายแรก คือ การท าใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีถูกตอ้งจากครู ภายใตค้่าใชจ่้ายท่ีด าเนินการ
โดยรัฐ โดยให้นกัเรียนรับผลประโยชน์สูงสุด ความหมายท่ีสองคือการใชอิ้ทธิพล ต่อคนกลุ่มหน่ึง

                                                 
5นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ตระกลูไทย, 2549), หนา้ 45.  
 6สมคิด บางโม,กการพฒันาบุคลากร,ก(กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ,์ 2545), หนา้ 15.  

7บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด , การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วริียาสาส์น, 2552), หนา้ 12. 
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นัน่คือนกัเรียน เพื่อใหมี้ความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด โดยการใชก้ลุ่มคนท่ีสองซ่ึง
ไดแ้ก่ ครู ในฐานะตวัแทนด าเนินการใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุผลส าเร็จ8 
 พนัทพิย์ ทองอร่าม ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการศึกษา ไวว้า่ การบริหารการศึกษา 
คือ การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสมาชิกของ
สังคม ให้มีความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ีและเหมาะสมกบัความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เพื่อใหเ้ขา้ใจและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม9 
 จากความหมายของการบริหารการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความเจริญงอกงามใน
ดา้นต่างๆ ตามแนวทางการจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีการพฒันาและมีการปฏิบติังาน
ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีตั้งไว ้
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงมีทั้งงานหลกั และงานสนบัสนุนงานหลกั คือ งานการบริหารวิชาการ 
ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนบัสนุนซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ พอจะสรุปงานบริหารสถานศึกษาไดเ้ป็น 4 ดา้น 
คือ 1. การบริหารวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล และ 4. การบริหาร
ทัว่ไป ซ่ึงแต่ละงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ดา้นวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียนวิธีการ และแนวทางให้สถานศึกษาในการปฏิบัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดย
อิสระคล่องตวั รวดเร็วสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมี
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษา มีความเข็มแข็งในการ

                                                 
8ชาญชยั อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริม , 2541), หนา้ 38-

39. 
9พนัธ์ทิพย์ ทองอร่าม, “การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถาบันราชภัฏในอนาคต 

กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์), 2548, หนา้ 24. 
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บริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ได้อย่างมี
คุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการมี วตัถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาบริหาร
ดา้นวิชาไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน ให้การบริหารการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันาตนเอง 
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน โดยยดึผูเ้รียนเป็นปัจจยัส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ ไดก้วา้งขวาง 
 ในการบริหารวิชาการสถานศึกษามีขอบข่ายภารกิจทีจะต้องด าเนินการ คือ การพฒันา
หลกัสูตร การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันา งาน
วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
 การพฒันาการหลกัสูตร มีแนวทางในการปฏิบติั ศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและ
สาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสันทัศน์ เป้าหมายและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีการน าหลกัสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน และบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร มีการนิเทศการใชห้ลกั สูตรติดตามและประเมินผลการใช้
หลกัสูตร ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
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 2. ดา้นงบประมาณ 
 เพื่อใหก้ารบริหารดา้นงบประมาณของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาจึงเป็นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งรายไดจ้ากการการบริการ มาใชบ้ริหารจดัการเพื่อเป็นประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน ดา้นการบริหารงบประมาณสถานศึกษามีขอบข่าย
และภารกิจ ไดแ้ก่ การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้แต่กรณี มีการจดัท าแผนปฏิบติั
การใช้จ่ายเงิน ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรง การอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ และการตรวจสอบติดตามรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การวางแผนพสัดุการก าหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี การพฒันาระบบขอ้มูล
และสาร สนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ การจดัหาพสัดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพสัดุ การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลงั การจดัท าบญัชีการเงิน การจดัท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 
 การจดัท าและเสนอของบประมาณ สถานศึกษาจะมีแนวทางปฏิบติัในการด าเนินงาน คือ 
การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษามีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
เหนือสถานศึกษา ไดแ้ก่ เป้าหมายการจดัท าแผนเชิงยทุธ์ศาสตร์ระดบัชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการ ศึกษา
แห่งชาติ และแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบติังาน เป้าหมายการ
ใหบ้ริการสาธารณะทุกระดบั ไดแ้ก่เป้าหมายให้บริการสาธารณะ (Public service agreement : PSA) 
ขอ้ตกลงการจดัท าผลผลิต ขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานของเขตพื้นท่ี และผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ศึกษาวจิยัการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
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ตามความตอ้งการของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีท ากบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา ดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทุน ซ่ึงตอ้งค านวณตน้ทุนผลผลิตขององคก์ร และ
ผลผลิตของงานหรือโครงการ ในการจดัท าและเสนอของบประมาณของสถานศึกษาจะตอ้งมีการ
วิเคราะห์ และพฒันานโยบายทางการศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะตอ้งมีการจดัท าแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพฒันาการศึกษาโดยให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการทบทวนกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงาน
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์
(Corporate objective)ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์(Outcomes) และตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Key 
performance Indicators : KPIS ) ของสถานศึกษา โดยจดัท าเป็นขอ้มูลสาระสนเทศ  ในส่วนการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบติั คือ การ
จดัท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกบัผลผลิต และ
ผลลพัธ์ ตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของสถานศึกษา จดัท ากรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
(Medium term expenditure framework : MTEF ) โดยวเิคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิม เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปี ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยยดึระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เป็นการบริหารท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้ด าเนินการด้านบริหารบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไ้ดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ 
ไดรั้บการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมัน่คงกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงมีขอบข่ายและภารกิจ การวางแผน
อตัราก าลงั การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน การยา้ยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาการ
ด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ การสั่งพกัราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน มีการ
รายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ 
การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั การจดัท าบญัชีรายช่ือ และให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การส่งเสริมสนับสนุนการประเมินวิทยฐานะ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐาน
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วชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกรอบวิชาชีพ และการพฒันาขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง สถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผน
อตัราก าลงัคน ก าหนดต าแหน่ง การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครูมีแนวทางปฏิบัติ คือการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอตัรา
ก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา จดัท าแผนอตัราก าลงัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ี อ.ก.ค.ศ. ก าหนด แลว้น าแผนอตัราก าลงัเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั ในการก าหนด
ต าแหน่งมีแนวทางในการปฏิบติั คือ สถานศึกษาท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมติั
ส าหรับการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขา้ราชการครู สถานศึกษาส่งค า
ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ หรือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง หรือ
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีพิจารณา
อนุมติั และเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 ส าหรับการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบักบัการจดัระบบบริหาร
องคก์ร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมี
บทบาทในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริการจดัการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร
และจดัการ เป็นไปตามหลกัการบริหารท่ีมุ่งผลสมฤทธ์ิของงาน ซ่ึงมีขอบข่ายและภารกิจ การพฒันา
ระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา มีการวาง
แผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน การจดัระบบการบริหารและ
พฒันาองค์กร การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การด าเนินงาน
ธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การ
เสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจดัการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การศึกษา งานกิจการนกัเรียน 
งานการประชาสัมพนัธ์การศึกษา การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล 
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ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ิน การรายงานผลการปฏิบติังาน การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทาง 
การจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน10 
 จากการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะตอ้งด าเนินการในภาระงานทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นวชิาการ 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นการ
บริหารงานบุคคล 4) ดา้นบริหารทัว่ไป ซ่ึงในการบริหารงานตอ้งมีการบริหารท่ีควบคุมทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก จึงจะใหง้านทั้ง 4 ดา้น มีคุณภาพบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแย้ง  
 2.3.1 ความหมายของความขัดแย้ง 
 เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ์ ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความขดัแยง้ของบุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลตอ้ง
ตดัสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง โดยการท่ีเลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกหรือจ าใจเลือก ความขดัแยง้
ระหว่างบุคคลเป็นสถานการณ์ท่ีการกระท าของฝ่ายหน่ึงไปขดัขวาง หรือสกดักั้นการกระท าของ 
อีกฝ่ายหน่ึง ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายของเขา หรือการท่ีบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในค่านิยม 
ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เป้าหมาย ตอ้งมาติดต่อกนัท างานด้วยกนั หรืออยู่ร่วมกนัในสังคม
เดียวกนั โดยท่ีความแตกต่างน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกนัหรือไปดว้ยกนัไม่ได้11 
 สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายว่า ความขดัแยง้ หมายถึง การไม่เห็นพอ้งท่ีเกิดข้ึนจาก
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกวา่ ภายใตค้วามขดัแยง้ขององคก์ร 
บุคคลหรือกลุ่มอาจจะขดัขวางเป้าหมายหรืองานระหวา่งกนั12 
 
 
 

                                                 
10กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร  

:  โรงพิมพ ์(ร.ส.พ.),  2546), หนา้ 62. 
11เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์,  ความขัดแย้งการบริหารเพือ่ความสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพเ์ลิฟแอนดลิ์พเพรส, 2534), หนา้ 11. 
12สมยศ  นาวีการ , การบริหารแบบมีส่วนร่วม , (กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), หนา้ 72. 
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 บัญชร แก้วส่อง ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความขดัแยง้ หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนหรือ
สองกลุ่มข้ึนไปมีความเห็นท่ีไม่ลงรอยกนั ซ่ึงอาจขดัขวางเป้าหมายหรืองานระหวา่งกลุ่ม13 
 สมคิด บางโม ให้ความหมาย ความขดัแยง้ (Conflict) หมายถึง การเกิดความคิดเห็นหรือ
การปฏิบติัไม่ตรงกนัระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งกลุ่มและพยามยามใหฝ่้ายของตนเป็นฝ่ายชนะความ
พยายามน้ีอาจกระท าโดยเปิดเผยหรือกระท าโดยน่ิงเฉยไม่ท าอะไร เช่น แกลง้วางเฉยไม่ให้ขอ้มูลท า
ใหอี้กฝ่ายหน่ึงท างานไม่ได ้เป็นตน้14 
 เสนาะ ติเยาว์ ไดใ้ห้ความหมายของความขดัแยง้ (Conflict) คือความไม่ลงรอยกนัท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไม่วา่จะเกิดจากอารมณ์หรือเหตุผลซ่ึงน าไปสู่ความบาดหมางกนัระหว่างบุคคลกลุ่มหรือ
สถาบนั ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Conflict) เกิดจากความรู้สึกโกรธ ความไม่
ไวว้างใจกนั ความไม่ชอบ ความกลวั ความไม่ยอมกนัหรือความขดักนัทางบุคลิกภาพ (Personality 
Clash) ความขดัแยง้เกิดจากเหตุผล (Substantive Conflict) เกิดจากเป้าหมายการท างานไม่ตรงกนั 
การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั15  
 ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ให้ความหมายความขดัแยง้ไวว้่า คือสภาพการณ์ท่ีคนต่าง ๆมี
เป้าหมายหรือความตอ้งการท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือขดักนั (Incompatibility) ซ่ึงหมายความวา่ การ
บรรลุเป้าหมายหน่ึงจะท าใหไ้ม่บรรลุอีกเป้าหมายหน่ึงในบางส่วนหรือทั้งหมด16 
 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ให้ความหมายของความขดัแยง้วา่ คือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรับรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีบุคคล
เหล่านั้นตอ้งการ17 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ ให้ความหมายความขดัแยง้ (Conflict) วา่หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคคลหรือกลุ่มหน่ึงเห็นว่า บุคคลหรือกลุ่มอ่ืนกระท าบางส่ิงท่ีอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ

                                                 
13บญัชร แกว้ส่อง, องค์กร การจัดการและการพัฒนา, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2543), หนา้ 26. 
14สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วทิยพฒัน์, 2545), หนา้ 261. 
15เสนาะ  ติ เยาว์,  หลักการบริหาร ,  พิมพ์คร้ังท่ี  3, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หนา้ 298.  
16ศรีเพญ็ ศุภพิทยา,  กลุ่มนุษย์กับสันติภาพ,  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2546), หนา้ 46. 
17ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี,  การจัดการความขัดแย้งในองค์กร,  (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท

, 2550), หนา้ 10.  
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ความสนใจหลกัของตน ประกอบดว้ยการไม่เห็นดว้ย ในความสนใจระหวา่งบุคคลหรือกลุ่ม การ
รับรู้ถึงการไม่เห็นด้วย การเช่ือว่าอีกฝ่ายจะขดัขวาง หรือก าลงัขดัขวางในความสนใจและการ
กระท าท่ีสร้างการขดัขวางอยา่งชดัแจง้ ซ่ึงมีสาเหตุจากความแตกต่างดงัน้ี ขอ้เท็จจริง ค่านิยม ความ
เช่ือเป้าหมาย โครงสร้างองคก์าร ความเปล่ียนแปลงการติดต่อส่ือสาร และพฤติกรรมส่วนบุคคล18  
 จากความหมายของความขดัแยง้ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของความขดัแยง้
ไดว้า่ หมายถึง สภาวการณ์ท่ีบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างท่ีบุคคล 2 คน หรือมากกวา่ มีความ
คิดเห็น การรับรู้ ค่านิยมเจตคติ เป้าหมายไม่ตรงกนัและไม่สามารถตกลงกนัได ้และมีผลท าให้เกิด
การขดัขวาง กีดกดัหรือหกัลา้งกนัเพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายได ้การของบุคคลหรือกลุ่ม
ในสถานศึกษาหรือองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ทรัพยากรในท่ีน้ีอาจเป็นทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละส่ิง
ท่ีเห็นไม่ได ้เช่น คน เงิน วสัดุ ต าแหน่ง สถานภาพ หรือเกียรติยศ ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
หรือกลุ่มแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม งานหรืออ านาจ ซ่ึงเป็นสมบติัของคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน 
ความขดัแยง้น้ีเป็นผลมาจากการกา้วก่าย ในงานหรืออ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้นความขดัแยง้อาจเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลหรือกลุ่ม ไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบัเป้าหมายหรือวิธีการในการท างาน ต่างคน
ต่างก็มีเป้าหมายและวธีิการท่ีแตกต่าง และเป้าหมายหรือวิธีการต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้
ความขดัแยง้กบัการเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กนั ผูบ้ริหารท่ีดียอ่มไม่ปฏิบติังานโดยกาพยายามรักษา
สภาพเดิม แต่จะน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์าร เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีสูงกวา่และท่ีดีกว่า การ
เปล่ียนแปลงท าใหส้มาชิกของหน่วยงานนั้นเกิดความเครียด ความเครียดท าใหเ้กิดความขดัแยง้ และ
ความขดัแยง้ก็จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
 2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 
 บุญเลีย้ง ทุมทอง ไดส้รุปเก่ียวกบัแนวคิดของความขดัแยง้เป็น 2 แนวคิดคือ 
 1. แนวคิดเดิม เป็นแนวคิดเชิงมนุษยสัมพนัธ์จะมองความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีไม่พึง
ประสงค์ในการอยู่ร่วมกนั คือ เห็นความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดีควรขจดัให้หมดไปโดยเร็วเป็นส่ิงท่ี
สามารถหลีกเล่ียงได ้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือลม้เหลวในแง่ของการส่ือความหมาย ขาด
ความเขา้ใจ ความไม่เช่ือมัน่กนั การปกปิดกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง และมองวา่สภาพแวดลอ้มเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 

                                                 
18ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยเูคชัน่, 2551), หนา้ 

214. 
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 2. แนวคิดแบบใหม่ มองความขัดแย้งในทางบวกและเป็นเร่ืองของการท้าทาย
ความสามารถของผูบ้ริหาร คือมองวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองดี ควรกระตุน้ให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดการ
แข่งขนัอนัจะน าไปสู่การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการควบคุมมิให้เกิด
ความเสียหายแก่องคก์าร เห็นวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่วา่สังคมใดเป็นผลท่ีเกิด
จากการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดร้างวลัในท านองเดียวกนั19 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ของบุคคลดงักล่าวสรุปไดว้า่ ความขดัแยง้มีจุดเร่ิมตน้ทาง
เศรษฐกิจ และพอจะแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวคิดคือ แนวคิดดั้งเดิมซ่ึงเห็นวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองเลวร้าย
ควรขจดัให้หมดไปโดยเร็ว ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงคือแนวคิดปัจจุบนั เห็นวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองดี 
ควรกระตุน้ให้เกิดข้ึนในองค์การเพื่อการพฒันา แต่ตอ้งมีการควบคุมไม่ให้ลุกลามจนเกิดความ
เสียหาย 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ทั้งสองแนวคิดไว ้ดงัตารางท่ี 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19บุญเล้ียง ทุมทอง, การประยุกต์เทคนิคการบริหารเพื่อลดความขัดแย้งในองค์การเทคนิค

กระบวนการมีสวนร่วมแบบ AIC, (วารสารวชิาการ, 2546), (อดัส าเนา), หนา้ 36-39. 
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ตารางที ่2.1 สรุปแนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้งตามแนวคิดเดิมและแนวคิดปัจจุบัน 
 

แนวคิดเดิม แนวคิดปัจจุบัน 

1. ความขดัแยง้ควรจะถูกก าจดัให้หมดไป
จากองค์การ ความขัดแยง้ท าให้องค์การ
แตกแยกและป้องกันไม่ให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
2. ในองคก์ารท่ีดีท่ีสุดจะไม่มีความขดัแยง้ 
 
 
3. สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ได ้
4. ค ว ามขัดแ ย้ง เ ป็ นผลม าจากความ 
ผดิพลาดของการบริหาร 
 
 
5. ความขดัแยง้เป็นของเลว เพราะน าไปสู่
ความเครียด ความเป็นศัตรูกันระหว่าง
บุคคลและท าใหโ้ครงการลม้เหลว 
6. โดยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม
แล้ว ผู ้บริหารสามารถควบคุมและปรับ
พฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ รวมทั้ง
การแสดงก้าวร้าว การแข่งขนั และความ
ขดัแยง้ 

1. ความขัดแย้งอาจส่งเสริมการปฏิบัติงานใน 
องคก์ารควรจะบริหารความขดัแยง้ให้เกิดผลดีท่ีสุด 
ความขดัแยง้อาจมีประโยชน์ หรืออาจมีโทษ ข้ึนอยู่
กบัวธีิการบริหารความขดัแยง้ 
2. ในองค์การท่ีดีท่ีสุดจะมีความขดัแยง้ในระดบัท่ี
เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นและจูงใจให้คน
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวติในองคก์าร 
4. ความขัดแยง้เป็นผลมาจากความแตกต่างของ
รางวลัท่ีได้รับ เป้าหมาย และค่านิยมในองค์การ
ความขดัแยง้อาจเกิดจากความกา้วร้าวตามธรรมชาติ
ของบุคคล 
 5. ความขดัแยง้เป็นของดี เพราะจะช่วยกระตุน้ให้
คนพยายามหาทางแกปั้ญหา 
 
6. มีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการท างานของคน 
ปัจจัยเหล่าน้ีผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
ปัจจัยทางด้านพัน ธุกรรมและปัจจัยทางด้าน 
จิตวิทยา ผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ว่าจะอยู่กบั
ความขดัแยง้อยา่งไร 

  

 แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้สรุปไดว้า่ แนวคิดเดิมนั้นความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเลวร้าย เป็นตวั
บ่งช้ีถึงความลม้เหลวขององคก์ารและตอ้งขจดัใหห้มดไปจากองคก์าร องคก์ารท่ีดีจะตอ้งไม่มีความ
ขดัแยง้และหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ส่วนแนวคิดในปัจจุบนัความขดัแยง้ถือเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึน
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ตามธรรมชาติ หลีกเล่ียงไม่ได ้และไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย ถา้ความขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะจะเป็น
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัองคก์ร20 
 จากแนวคิดในการจดัการความขัดแยง้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ความว่า การจดัการความ
ขดัแยง้ ขา้งตน้น้ีเป็นแต่เพียงแนวคิดหรือวิธีการหน่ึงเท่านั้นท่ีผูบ้ริหารจะน าไปเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในองค์การ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจและเลือกเอาแบบท่ีดี
ท่ีสุดและเหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ในองค์การ เพื่อจะจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนให้
เป็นความขดัแยง้ท่ีมีประโยชน์และเป็นความขดัแยง้ท่ีอยู่ในระดับท่ีพอเหมาะท าให้องค์การมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเอาพฤติกรรมท่ีใช้ในการจดัการความขดัแยง้ตาม
กรอบแนวคิดของโธมสัและคิลแมนน ์จ าแนกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้น
การประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้นการยอมให ้ 
 2.3.4 รูปแบบในการจดัการกบัความขดัแยง้ รูปแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีส าคญั 
ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้ตามแนวคิดของรอบบินส์รอบบินส์ (Robbins 
1974) ไดเ้สนอวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ไว ้7 ประการดงัน้ี 
 1.1 การหาทรัพยากรเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีขอ้ขดัแยง้มาจากการมีทรัพยากรจ านวน
จ ากดัและหาไดย้าก การขยายหรือเพิ่มทรัพยากรให้มากข้ึนเป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ไดอ้ยา่งหน่ึง 
แต่วธีิน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรขององคก์ารเอง 
 1.2 การหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ท าไดโ้ดยให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถอนตวัหรือหลีกทาง
ไปโดยไม่มีการเผชิญหน้า หรือให้แต่ละฝ่ายใช้ความระมัดระวงัในการด าเนินการเพื่อมิให้
กระทบกระทัง่ฝ่ายอ่ืนจนเกิดความขดัแยง้ข้ึน   
 1.3 การแยกแยะส่ิงท่ีต่างออกไป เป็นการขจดัความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็น เป้าหมาย 
แนวคิด วิธีการ โดยปรับเขา้หากนั แนวทางหน่ึงท่ีใชใ้นเร่ืองน้ีคือการสร้างเป้าหมายร่วมกนัและใช้
การท างานเป็นทีมเขา้เสริม 
 1.4 การประนีประนอม เป็นการลดขอ้เรียกร้องของแต่ละฝ่ายลงเพื่อให้เขา้ถึงจุดท่ี
ตกลงกนัไดใ้นลกัษณะหนัหนา้เขา้หากนั ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีความพึงพอใจบา้งแมจ้ะไม่เต็มท่ีอยา่งท่ี
ตอ้งการ 

                                                 
20เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้งการบริหารเพื่อการสร้างสรรค์ , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : ตน้ออ้ แกรมม่ี, 2540), หนา้ 24. 
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 1.5 การใชอ้ านาจกฎหมายบงัคบั เป็นกรณีท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่ จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
โดยเร่งด่วน และไม่อาจเสียเวลาในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ผูบ้ริหารอาจใชอ้ านาจท่ีมีอยูส่ั่งการ
โดยไม่มีการโตแ้ยง้และแสดงตนเป็นผูรั้บผดิชอบในการสั่งการนั้นเอง  
 1.6 เปล่ียนทรัพยากรมนุษย ์ถา้หากปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาจากตวับุคคลก็
อาจจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบุคคลให้มีพฤติกรรมท่ีลดความขดัแยง้ลง โดยการให้การศึกษาการเพิ่ม
ทกัษะความสัมพนัธ์ มนุษยส์ัมพนัธ์ การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม การจดัประชุมแลกเปล่ียนความ คิดเห็น 
การพฒันาทีมงาน แต่ถา้ยงัไม่อาจลดความขดัแยง้ไดก้็อาจตอ้งเปล่ียนตวับุคคลผูรั้บผดิชอบ 
 1.7 การเปล่ียนโครงสร้างองค์การ เป็นการเปล่ียนโครงสร้างท่ีเป็นทางการให้
สามารถส่ือขอ้มูลข่าวสารได้ชัดเจน มีกลไกสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหว่างบุคคลและกลุ่มมีระบบ
ยอ้นกลบั โดยการร้องทุกข ์อุทธรณ์ หรือการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. รูปแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้ตามแนวคิดของราฮิม ราฮิม (Rahim) ไดแ้บ่งวิธี
จดัการกบัความขดัแยง้เป็น 5 แบบ ดงัน้ี  
 2.1 การผสมผสาน (Integrating) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูงและผูอ่ื้นใน
ระดบัสูง เช่นกนั เป็นแบบท่ีจ าเป็นตอ้งมีความเปิดเผย การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั และการ
ตรวจสอบความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเพื่อท่ีจะบรรลุถึงวิธีแกปั้ญหาท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับ เป็นแบบท่ี
ตอ้งใชว้ธีิการแกปั้ญหา (Problem solving) และเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบอ่ืน ๆ ในการ
ผสมผสานความแตกต่างเขา้ดว้ยกนั หากความขดัแยง้เป็นเร่ืองซับซ้อน การแกปั้ญหาแบบน้ี ย่อม
สามารถน าเอาทกัษะและขอ้มูลจากคู่ขดัแยง้มาก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา การ จดัการกบัความ
ขดัแยง้แบบน้ีเหมาะกบัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วิธีการ และการวางแผน
ระยะยาว เป็นตน้ 
 2.2 การยอมตาม (Obliging) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดับต ่า แต่มุ่งผูอ่ื้นใน
ระดับสูง เป็นแบบท่ีพยายามจะลดความเห็นท่ีแตกต่างกันลงและเน้นส่ิงท่ีมีความเห็นพอ้งกัน
เพื่อท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นพอใจ บุคคลท่ีแก้ปัญหาความขดัแยง้แบบยอมตามจะไม่เน้นความสนใจของ 
ตนเอง ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะท าความพอใจให้กับผู ้อ่ืน การจัดการกับความขัดแย้งแบบท่ีเหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีเห็นว่าฝ่ายหน่ึงอาจจะผิด และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่ายหน่ึง อาจเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกบัการ ท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีกฝ่ายหน่ึงโดยหวงัว่าจะได้รับอะไรเป็นการ
แลกเปล่ียนหรือตอบแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง 
 2.3 การเอาชนะ (Dominating) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูง แต่มุ่งผูอ่ื้นใน
ระดบัต ่า เป็นแบบของการแกปั้ญหาแบบแพ ้– ชนะ โดยใชอ้ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยั บุคคลท่ี
แกปั้ญหาความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใช้ทุกวิธีท่ีจะท าให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความ
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ตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะกบัความ ขดัแยง้ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองส าคญัหรือตอ้งรีบตดัสินใจอย่างรีบด่วน หรือตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆ ไม่ค่อยเห็น
ดว้ย เช่น การลดงบประมาณ เป็นตน้ เป็นแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามค าสั่งหรือนโยบาย
ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 2.4 การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัต ่าและมุ่งผูอ่ื้นใน
ระดับต ่าด้วย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการถอนตวั การถอยหนี การปัดสวะให้พน้ หรือการเล่ียง
ปัญหา บุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงจะไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น การจดัการกบัความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะส าหรับความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ือง
ส าคญั หรือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย หรือคาดวา่จะเกิดผลไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา  
 2.5 การประนีประนอม (compromising) เป็นแบบท่ีมุ่งตนเองในระดบั ปานกลาง
และมุ่งคนอ่ืนในระดบัปานกลางดว้ย เป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยื่นหมูยื่นแมว หรือแบบ Give – 
and – take ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอมเสียบางอยา่งเพื่อท่ีจะตกลงกนัได ้เป็นแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้
ในสถานการณ์ท่ีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้มีเป้าหมายคนละอยา่งกนัหรือแต่ละฝ่ายมี
อ านาจพอ ๆ กนั 
 3. รูปแบบของการจัดการกับความขัดแยง้ตามแนวคิดของจอนห์สันแอนด์จอนห์สัน  
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Dawid W.Johnson and Frank P.Johnson) ไดเ้สนอแบบพฤติกรรมการ
แกไ้ขความขดัแยง้โดยใชมุ้มมองสองมิติ กล่าวคือ มิติท่ีหน่ึง คือการบรรลุเป้าหมาย และมิติท่ีสอง 
คือ การรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจ าแนกรูปแบบพฤติกรรม การจดัการความขดัแยง้ได้ 5 แบบ 
ดงัน้ี 
 3.1 แบบหลีกหนี (Withdrawing) มีลกัษณะหนีความขดัแยง้ ยอมละวตัถุประสงค์
และความสัมพนัธ์ส่วนตวั พยามยามหลีกหนีจากประเด็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ โดยการ
หลีกเล่ียงไม่เผชิญหน้ากับคู่กรณี จะไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแก้ปัญหา คิดว่าไม่มี
ประโยชน์ในการแก้ไข รู้สึกส้ินหวงั และมีความเช่ือว่าการถอนตวัจากสภาพขดัแยง้ทั้งในด้าน 
ร่างกายและจิตใจเป็นการง่ายกว่าการเผชิญหน้า พฤติกรรมแบบน้ีจะมองเป้าหมายของงานและ
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอยูใ่นระดบัต ่า สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมแบบหลีกหนี คือ เต่า 
 3.2 แบบบงัคบั (Forcing) มีลกัษณะการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยใชอ้ านาจตาม
ต าแหน่ง (Authority) ค านึงถึงเป้าหมายงานหรือความตอ้งการของตนเองมากกวา่ความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น พยายามแสดงอ านาจเหนือฝ่ายตรงขา้ม โดยการบงัคบัให้ยอมท าทุกอย่างให้บรรลุ เป้าหมาย
โดยไม่ค  านึงถึงความเสียหายใด ๆ ไม่สนใจในความตอ้งการของคนอ่ืน เช่ือวา่ความขดัแยง้จะยุติได้
เม่ือมีฝ่ายหน่ึงเป็นผูช้นะและอีกฝ่ายเป็นผูแ้พ้ ชยัชนะก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและประสบ
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ความส าเร็จ แต่ความพ่ายแพก่้อให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอ พฤติกรรมแบบบงัคบัจะพยายามเอาชนะ
ดว้ยการโจมตี โค่นลม้ พิชิต คุกคามผูอ่ื้น สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมแบบบงัคบั คือ ฉลาม  
 3.3 แบบราบร่ืน (Smoothing) พฤติกรรมแบบน้ีเช่ือวา่สัมพนัธภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มาก เป้าหมายส่วนตัวส าคัญน้อย ต้องการให้เป็นท่ียอมรับและชอบพอ เช่ือว่าความ ขัดแย้ง
หลีกเล่ียงได้ เพื่อเห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขดัแยง้เป็นการท าลายความสัมพนัธ์และ
เกรงว่าหากความขดัแยง้ด าเนินต่อไปจะกระเทือนความรู้สึกและท าลายสัมพนัธภาพ ลกัษณะน้ีจะ
ยอมยกเลิกเป้าหมายเพื่อรักษาสัมพนัธภาพอนัดีไว้ สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมแบบราบร่ืน คือ 
ตุก๊ตาหมี 
 3.4 แบบประนีประนอม (Compromising) รูปแบบน้ีจะค านึงถึงเป้าหมายส่วนตน
และสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในระดบัปานกลาง แสวงหาการประนีประนอมยอมละ เป้าหมายส่วน
ตนบางส่วนและชักจูงให้ผูอ่ื้นยอมสละเป้าหมายบางส่วน พยายามหาขอ้สรุปต่อ ขอ้ขดัแยง้ท่ีได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพร้อมและเต็มใจท่ีจะสละวตัถุประสงค์ และสัมพนัธภาพบางส่วนเพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมท่ีดี สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมแบบประนีประนอม คือ จ้ิงจอก  
 3.5 แบบประสานร่วมมือ (Confronting) รูปแบบน้ีจะมองความขดัแยง้ ว่าเป็น
ปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพนัธภาพสูง และหาทางออกท่ีสนองต่อ
เป้าหมายทั้งของตนและของผูอ่ื้น ถือวา่ความขดัแยง้เสมือนเป็นส่ิงท่ีปรับปรุงสัมพนัธภาพ พยายาม
ท่ีจะถกประเด็นเพื่อระบุถึงความขดัแยง้ท่ีเป็นปัญหา หาทางแกไ้ขให้เป็นท่ีพอใจของตนเองและ 
ผูอ่ื้น ท าให้สามารถคงสัมพนัธภาพไว ้ส่ิงท่ีพอใจคือการบรรลุเป้าหมายของตนเองและของผูอ่ื้น 
การประสานร่วมมือจะพอใจเม่ือความตึงเครียดและความรู้สึกในทางลบไดรั้บการแกไ้ขคล่ีคลาย
แลว้ สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมแบบประสานร่วมมือ คือ นกฮูก 
 4. รูปแบบของการจดัการกบัความขดัแยง้ตามแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และฉตั
ยาพร เสมอใจ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ ไดก้ล่าวถึง การจดัการความขดัแยง้ว่า
สามารถปฏิบติัได ้9 วธีิ ดงัน้ี  
 1. การใช้อ านาจบังคบัใช้อ านาจและสร้างความกดดันกรณีท่ีต้องการความเร็วในการ
ตดัสินใจหรือกรณีท่ีเป็นความลบั เม่ือตอ้งการปกป้องตนเองจากฝ่ายอ่ืนท่ีอาจใชอ้  านาจในการข่ม
เรา  
 2. การกลมกลืนยอมรับความเห็นโดยเน้นหนักท่ีผลประโยชน์และความกลมกลืน  ท่ีมี
มากกวา่ขอ้เสียท่ีเหนือกวา่ฝ่ายตรงขา้ม  
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 3. การบ ารุงรักษา ดึงเร่ืองไวก่้อนหรือยืดเร่ืองนั้นออกไปก่อน เป็นเสมือนกลยุทธ์หยุดพกั
ใชเ้ม่ือตอ้งการเวลาในการหาขอ้มูลเพิ่มเติมหรือให้ระยะเวลาในการใหอ้ารมณ์เยน็ลง  
 4. การต่อรอง เสนอบางส่ิงบางอยา่งท่ีฝ่ายอ่ืนตอ้งการเป็นการแลกเปล่ียน เหมาะส าหรับ
สถานการณ์ท่ีกดดนัดา้นเวลาป้องกนัการร่วมมือกนัและการมีผูไ้กล่เกล่ียอาจจะช่วยให้กลยุทธ์น้ีง่าย
ข้ึน  
 5. การอยูร่วมกนัเป็นการแยกตดัสินใจในช่วงเวลาหน่ึงท่ีใชใ้นกรณีท่ีคู่กรณีแต่ละฝ่าย เป็น
บริษทัและตอ้งการทดสอบวา่วธีิใดดีกวา่กนั  
 6. การตดัสินตามกฎเป็นการลงความเห็นร่วมกนัท่ีจะใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ เช่น การ
ลงคะแนน การจบัสลาก ระบบอาวโุส หรือคณะกรรมการตดัสิน เหมาะส าหรับกรณีท่ีตอ้งการความ
ยติุธรรมและแน่นอนในการตดัสิน  
 7. การใหค้วามร่วมมือ โดยการร่วมในการส ารวจ พฒันาและสร้างสรรคท์างเลือกท่ีทุกฝ่าย
ต่างพึงพอใจเหมาะส าหรับเร่ืองท่ีตอ้งการการประนีประนอมกนั หรือเม่ือความส าเร็จของวิธีการ ท่ี
เลือกตอ้งอาศยัพนัธะสัญญาของทุกฝ่าย  
 8. การปล่อยให้ไป เม่ือส่ิงท่ีจะท าอาจไม่คุม้กบัเวลาและพลงังานหรือเม่ือตอ้งการปล่อยให้
ฝ่ายอ่ืนตดัสินใจและด าเนินการเองเพื่อใหเ้ขามีโอกาสไดเ้รียนรู้  
 9. การยอมให ้สนบัสนุนความเห็นของผูอ่ื้นเม่ือเช่ือมัน่วา่จะมีประโยชน์มากกวา่หรือเม่ือมี
ความจ าเป็นต่อฝ่ายนั้นมากกวา่ฝ่ายเรา21  
 5. รูปแบบของการจดัการกับความขดัแยง้ตามแนวคิดของโธมสัและคิลแมนน์ โธมสั
และคิลแมนน์ (Thoman and Kilmann) ไดแ้บ่งวธีิจดัการกบัความ ขดัแยง้เป็น 5 แบบ  
 1. การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่า เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเป็นประการ
ส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น พฤติกรรมท่ีแสดงออก มุ่งท่ีการแพ้
ชนะ โดยอาศยัอ านาจต าแหน่ง หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแมแ้ต่การ
อา้งระเบียบ เพียงเพื่อจะให้ตนไดป้ระโยชน์ และไดช้ยัชนะในท่ีสุดเขา้ท านองท่ีว่า ถา้ไม่รบก็ไม่
ชนะ 

                                                 
21ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ, การจัดการ Management. 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550), หนา้ 234. 
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 2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูงดว้ย เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะ และขณะเดียวกนัก็ให้ความร่วมมืออยา่ง
เตม็ท่ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเอง
และบุคคลอ่ืน การร่วมมือ เป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัการหลีกเล่ียง พฤติกรรมลกัษณะน้ีเป็น
ความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาท่ีมุ่งจะให้เกิดการชนะ – ชนะทั้งสองฝ่ายเขา้ท านองท่ีวา่ สอง
หวัดีกวา่หวัเดียว    
 3. การประนีประนอม (Compromising) เป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลาง เป็นจุดยืนระหวา่งมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอ่ื้น 
เป็นแบบของการเจรจาต่อรองท่ีมุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้งก็
ควรจะยอมเสียบา้ง หรือในลกัษณะท่ีมาพบกนัคร่ึงทาง พฤติกรรมประนีประนอมนั้นทั้งสองฝ่ายมี
ความพอใจมากกว่าพฤติกรรมหลีกเล่ียง แต่ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจน้อยกว่า พฤติกรรมร่วมมือ 
พฤติกรรมการประนีประนอมสะทอ้นให้เห็นถึงความขดัแยง้แบบ zero – sum conflict ดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ โดยมีความเช่ือวา่ผลของความขดัแยง้จะมีค่าออกมาคงท่ี เม่ือฝ่ายหน่ึงไดอี้กฝ่ายหน่ึงเสีย การ
ประนีประนอมเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก เม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้โดยท่ีตอ้งการ
จะพยายามรักษาหนา้ของทั้งสองฝ่าย หรือความขดัแยง้นั้นเกิดจากการแข่งขนัเพื่อจะไดท้รัพยากรท่ี
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั การประนีประนอมเป็นลกัษณะของการพบกนัคร่ึงทาง  
 4. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่า และแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่าด้วย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจ
ความตอ้งการของตนเองและความสนใจของผูอ่ื้น แสดงอาการหลีกเล่ียงปัญหา เฉ่ือยชาและไม่
สนใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พยายามท าตวัอยูเ่หนือความขดัแยง้โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือ
เวลาผ่านเลยไป โดยมีปัจจยัต่าง ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ ข้อเสียของพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียงก็คือ ความขดัแยง้บางอยา่งอาจรุนแรงข้ึนจนกระทัง่ไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะแกไ้ขได ้แต่ถา้หาก
สถานการณ์ความขดัแยง้ไม่รุนแรงและไม่อยูใ่นเวลาวิกฤต การแสดงพฤติกรรมหลีกเล่ียงต่อความ
ขดัแยง้ก็อาจมีประโยชน์บา้ง พฤติกรรมการหลีกเล่ียงมีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัการเฉยไวแ้ลว้ จะดีเอง  
 5. การยอมให ้(Accommodation) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่าและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจผูอ่ื้น เป็นผูเ้สียสละ ปล่อยให้ผูอ่ื้น
ด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม การยอมให้เป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบั
การเอาชนะ ผูท่ี้แสดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะเป็นผูเ้สียสละแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้ไม่ตอ้งการให้
เกิดการบาดหมางใจระหวา่งบุคคล หากความขดัแยง้เกิดจากการแข่งขนั เพื่อท่ีจะไดท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดัแล้ว หัวหน้าท่ีแสดงพฤติกรรมยอมให้นั้น ลูกน้องมกัจะไม่ชอบและมีความขุ่นเคือง
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เพราะไม่มีทรัพยากรมากพอท่ีจะปฏิบติังานให้ไดดี้ได ้พฤติกรรมการยอมให้คลา้ยกบัภาษิตท่ีวา่เอา
ไมตรีชนะศตัรู หรือแพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร22  
 แบบของการจดัการความขดัแยง้ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นแต่เพียงแนวคิดหรือ วิธีการ
หน่ึงเท่านั้นท่ีผูบ้ริหารจะน าไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองค์การ จึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจและเลือกเอาแบบท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้
ในองค์การ เพื่อจะจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนให้เป็นความขดัแยง้ท่ีมีประโยชน์และเป็นความ
ขดัแยง้ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะท าให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเอา
พฤติกรรมท่ีใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิด โธมสัและคิลแมนน์ (Thoman and Kilmann) 
มาเป็นบรรทดัฐานในการวจิยั  
 จากท่ีกล่าวมาของรูปแบบการจัดการความขดัแยง้สรุปได้ว่า การจดัการความขัดแยง้ 
หมายถึง วิธีการหรือพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ในการจดัการกับความขดัแยง้ ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีได้น าเสนอแบบพฤติกรรมในการแก้ไขความขดัแยง้ตามกรอบแนวคิดโธมสัและคิล
แมนน์ (Thoman and Kilmann) จ าแนกเป็น 5 แบบ ดงักล่าวขา้งตน้ 
  จากแบบพฤติกรรมท่ีใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิด โธมสัและคิลแมนน์ ทั้ง 5 
แบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น อาจท าให้ผูบ้ริหารเกิดขอ้สงสัยในการพิจารณาตดัสินใจเลือกแบบแต่ละ
แบบ ซ่ึงโธมสัและคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) ไดเ้สนอแนะว่า พฤติกรรมแบบใดจะ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ขดัแยง้เช่นไร ดงัต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมแบบการเอาชนะ ควรจะใชว้ธีิการน้ีเม่ือ 
 ก. ตอ้งรีบตดัสินใจอยา่งเร่งด่วน เช่น กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 ข. เม่ือเป็นประเด็นส าคญั ซ่ึงเม่ือลงมือปฏิบติัไปแล้วอาจเป็นส่ิงท่ีคน ไม่ชอบ
หรือไม่พอใจ เช่น การตดังบประมาณ การลดค่าใช้จ่าย การบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ การ
ลงโทษทางวนิยั 
 ค. เม่ือเป็นประเด็นส าคญัยิง่ต่อหน่วยงาน และเรามีความมัน่ใจวา่เรา ถูกตอ้ง 
 ง. เพื่อกนัตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอยา่งไร้เหตุผล 
 
 

                                                 
22Thoman and Kilmann, อา้งใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้งการบริหารเพื่อความ

สร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์ลิฟแอนดลิ์พเพรส, 2543), หนา้ 104-105. 
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 2. พฤติกรรมแบบประสานร่วมมือ ควรจะใชว้ธีิการน้ีเม่ือ 
 ก. ตอ้งการหาวิธีการท่ีดีกวา่ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เม่ือแนวคิดของทั้งสอง
ฝ่ายมีความส าคญัมากเกินกวา่ท่ีจะประนีประนอมกนัได ้
 ข. เม่ือเราตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ เช่น การทดสอบจุดยืนของเราเองหรือเพื่อตอ้งการท่ี
จะเขา้ใจความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 ค. เพื่อตอ้งการผสมผสานความคิดเห็นท่ีดีของทุกฝ่ายเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะได้วิธีท่ี
ดีกวา่ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
 ง. เพื่อให้คนทั้งหลายมีความผกูพนัต่อกนั โดยผนึกความตอ้งการของคนทั้งหลาย
ใหเ้ป็นมติเอกฉนัท ์
 จ. เพื่อท่ีจะประสานความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกนัระหวา่งบุคคล 
 3. พฤติกรรมแบบประนีประนอม ควรจะใชว้ธีิการน้ีเม่ือ 
 ก. เป้าหมายของความขดัแยง้มีความส าคญัในระดบัปานกลาง และ ไม่คุม้กบัความ
พยายามหรือการออกแรงเพื่อจะเอาชนะ 
 ข. เม่ือคู่ขดัแยง้มีอ านาจหรือมีพวกมากพอ ๆ กนั และมีเป้าหมายท่ีต่างกนัอย่าง
ชดัเจน 
 ค. เพื่อใหส้ามารถตกลงกนัไดช้ัว่คราวในประเด็นขดัแยง้ท่ีซบัซอ้น 
 ง. เพื่อใหไ้ดว้ธีิแกปั้ญหาท่ีพอยอมรับกนัไดภ้ายในเวลาท่ีจ ากดั 
 จ. ใชเ้ป็นทางสายกลางในการแกปั้ญหาความขดัแยง้เม่ือใชว้ิธีการ แข่งขนัหรือการ
ร่วมมือไม่ไดผ้ล 
 4. พฤติกรรมแบบการหลีกเล่ียง ควรจะใชว้ธีิการน้ีเม่ือ 
 ก. ประเด็นขดัแยง้เป็นเร่ืองไร้สาระ และมีปัญหาอยา่งอ่ืนท่ีส าคญักวา่ รอการแกไ้ข
อยู ่
 ข. เม่ือเรารู้วา่เราไม่มีโอกาสท่ีจะชนะ เช่น เม่ือเราไม่มีอ านาจพอหรือเรามีความขุ่น
เคืองกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก หรือส่ิงท่ีนอกเหนืออ านาจของเรา เช่น บุคลิกภาพท่ีไม่น่าคบของ
เพื่อนร่วมงาน ความเห็นแก่ตวัของเพื่อน กฎระเบียบท่ีไม่เป็นธรรมและยากแก่การปฏิบติัในองคก์า 
 ค. เม่ือเผชิญหนา้ในปัญหาขดัแยง้นั้นจะก่อให้เกิดผลเสียมากกวา่ผลดี 
 ง. เพื่อตอ้งการให้คนอ่ืนลดความโกรธลง จนกระทัง่อยู่ในระดบัท่ีพอจะท างาน
ร่วมกนัต่อไปได ้
 จ. เม่ือตอ้งการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม และเช่ือวา่จะไดผ้ลดีกวา่การรีบตดัสินใจใน
ทนัทีทนัใด 
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 5. พฤติกรรมแบบการยอมให ้ควรจะใชว้ธีิการน้ีเม่ือ 
 ก. ในสถานการณ์นั้นเราเห็นวา่เราเป็นฝ่ายผิด และตอ้งการวิธีการท่ี ดีกวา่หรือตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น และตอ้งการใหค้นทั้งหลายเห็นวา่เราเป็นคนมีเหตุผล 
 ข. เม่ือประเด็นนั้นมีความส าคญัต่อคนอ่ืนมากกว่าตวัเราเอง หรือเพื่อตอ้งการให้คนอ่ืน
พอใจ และเพื่อแสดงไมตรีจิตในการท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากคนอ่ืน ๆ 
 ค. เพื่อตอ้งการสร้างการยอมรับจากสังคมในการท่ีจะท าให้สะดวกในการแกปั้ญหาส าคญั 
ๆ ในอนาคต 
 ง. เม่ือการแข่งขนัตอ้งด าเนินต่อไปอีกอยา่งไม่รู้จกัจบส้ินและจะเป็นผลเสียต่อเราเอง ไม่วา่
เราจะชนะหรือแพก้็ตาม 
 จ. เม่ือตอ้งการประสานสามคัคี และหลีกเล่ียงความยุง่เหยงิหรือ แตกแยก 
 ฉ. เพื่อช่วยในการพฒันาบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้ลองท าหรือเรียนรู้จากความผิดพลาด
ของตวัเอง 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า ความขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ความขดัแยง้มิใช่
เป็นส่ิงท่ีดีทั้ งหมดหรือเสียทั้งหมด ความขดัแยง้มีทั้ งท่ีเป็นประโยชน์และโทษ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
ประเภทของความขดัแยง้และระดบัของความขดัแยง้  ความขดัแยง้มีผลกระทบต่อองค์การและ 
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ความขดัแยง้ท าให้องคก์ารมีความเส่ือม ในทางตรงกนัขา้มความ
ขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์การมีการพฒันา ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นต้องจัดการความขัดแยง้ให้
ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง และการยอม
ให้23 ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการความขัดแยง้ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม 
 

2.4 การจัดการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ในการแก้ไขปัญหาของความขัดแยง้ คือการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนให้มีความ

เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาการจดัการความขดัแยง้ตามกรอบแนวคิดของ Thomas and 
Kilmann แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการเอาชนะ 

                                                 
23Thomas and Kilmann, อา้งใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้งการบริหารเพื่อความ

สร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์ลิฟแอนดลิ์พเพรส, 2540), หนา้ 104-105.  
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ปรีชา จ่าสิงห์ ไดส้รุปว่า การเอาชนะ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจดัการความขดัแยง้ โดยให้
ผูอ่ื้นปฏิบติัตามวิธีการหรือค าสั่งท่ีผูบ้ริหารคิดและ เป็นการใช้อ านาจ แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูง 
แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่า เป็นการแกปั้ญหาแบบแพ ้– ชนะโดยใชอ้ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยับุคคล
ท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใชทุ้กวิธีท่ีจะท าให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูอ่ื้น การจดัการความขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะกบัความขดัแยง้ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองส าคญัหรือตอ้งรีบตดัสินใจอย่างรีบด่วน หรือตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ ไม่ค่อยเห็น
ดว้ย24  

ทักษิณ ภูบัวเพชร ไดส้รุปว่า การเอาชนะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารมุ่งเอาชนะของ
ตนเองเป็นส าคญั ไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญของผูอ่ื้น โดยอาศยัอ านาจจากต าแหน่งหรือ
แมแ้ต่การวางกฎระเรียบเพื่อใหต้นเองไดป้ระโยชน์และไดช้ยัชนะในท่ีสุด25 

วัชรพล มนตรีภักดี ได้สรุปว่า การเอาชนะ หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารจดัการกบัความ
ขดัแยง้ โดยการใช้อ านาจหรืออิทธิพลหรือช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ ถึงแมอ้ านาจนั้นจะไป
ขดักบัต าแหน่ง หนา้ท่ี ความสมารถของใครก็ตามและรวมไปถึงการต่อสู้ เพื่อสิทธิหรือความเช่ือท่ี
ตนเองเห็นวา่ถูกตอ้ง เพื่อใหต้นเองชนะ ไม่สนใจกบัประโยชน์ของผูอ่ื้น26 

                                                 
24ปรีชา จ่าสิงห์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ี การศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, หนา้ 24. 

25ทกัษิณ ภูบวัเพชร, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ), 2554, หนา้ 54.  

26วชัรพล มนตรีภกัดี, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 26. 
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ประกายทิพย์ ผาสุข ไดส้รุปวา่ การเอาชนะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะในระดบัสูง
และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่า เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเอง
เป็นประการส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น27 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ดา้นการเอาชนะ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบั
ความขดัแยง้โดยยืนยนัให้ผูอ่ื้นด าเนินการตามระเบียบ วิธีการ และค าสั่งท่ีผูบ้ริหารคิดเสนอเท่านั้น
ใช้อ านาจสั่งการตามท่ีมีอยู่ โดยไม่ให้มีการโตแ้ยง้ และไม่สนใจความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูอ่ื้น 

3. ดา้นการร่วมมือ 
ปรีชา จ่าสิงห์ ได้สรุปว่า การร่วมมือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจัดการความขดัแยง้โดย

พยายามใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมหาทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งจะเกิดความพอใจทั้ง
แก่ตนเองและผูอ่ื้น การร่วมมือเป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัการหลีกเล่ียงพฤติกรรม ลกัษณะน้ี
เป็นการร่วมมือร่วมใจกนัแกปั้ญหาท่ีมุ่งจะใหเ้กิดการชนะทั้งสองฝ่าย28 

ล าจวน ช่ืนธงชัย ไดส้รุปวา่ การร่วมมือ หมายถึง วธีิการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการกบัความ
ขดัแยง้อย่างเปิดเผยโดยตกลงร่วมมือกนัเพื่อหาแนวทางแก้ไขความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมุ่งจะใหเ้กิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน29 

ประกายทิพย์ ผาสุข ไดส้รุปวา่ การร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะในระดบัสูง
และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลาง เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะ และขณะเดียวกนัก็ให้ความ

                                                 
27ประกายทิพย ์ผาสุก, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพนู เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 4. 

28ปรีชา จ่าสิงห์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ี การศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, หนา้ 6. 
 29ล าจวน ช่ืนธงชยั, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาชัยภูมิเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, หนา้ 7. 
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ร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะให้เกิดความพอใจ
ทั้งแตนเองและบุคคลอ่ืน30 
 ทักษิณ ภูบัวเพชร ได้สรุปว่า การร่วมมือ หมายถึง การแก้ปัญหาแบบทั้ งยืนรักษา
ผลประโยชน์และให้ความร่วมมือซ่ึงเป็นวิธีตรงข้ามกบัการหลีกเล่ียง การร่วมมือนั้นคือความ
พยายามท่ีจะท างานร่วมกบัคนอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อหาทางท าให้ทั้งสองฝ่ายพอใจอยา่งเต็มท่ี การร่วมมือกนั
ของบุคคลสองคน ยงัอาจแสดงออกมาในรูปของการส ารวจดูถึงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อให้รู้ถึงความคิดของกนัและกนัแจง้ข้ึน การร่วมมือเป็นการท่ีผูบ้ริหารมุ่งให้เกิดความ
พอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น31 
 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ดา้นการร่วมมือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบั
ความขัดแยง้อย่างเปิดเผยโดยตกลงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขความขดัแยง้ เป็น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งใหเ้กิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
 4. ดา้นการประนีประนอม 

วัชรพล มนตรีภักดี ไดส้รุปว่า การประนีประนอม หมายถึง วิธีการน้ีใช้ในสถานการณ์ท่ี
ทุกคนไดรั้บเกียรติเท่ากนัใหอ้อกความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยสรุปการแกข้อ้ขดัแยง้ของวิธีการน้ี
จะท าใหทุ้กคนพอใจไดม้ากท่ีสุด เช่น การใชว้ธีิลงคะแนนเสียง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจไม่ใช่วิธีการท่ีดี
ท่ีสุด วิธีการน้ีเหมาะกับ 2 ฝ่ายท่ีมีอิทธิพลพอๆ กัน และมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับประโยชน์จากการ
ประนีประนอมน้ีเท่าๆกนั ขอ้เสียของวิธีการน้ีก็คือจะไม่ไดท้างแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดจริง ๆ ในกรณีท่ี
เกิดข้ึน32 

ทักษิณ ภูบัวเพชร ไดส้รุปวา่ การประนีประนอม หมายถึง การมุ่งปรับตวัเพื่อให้เกิดความ
พอใจบ้างหรือปรับโดยยอมได้น้อยกว่า ส่ิง ท่ีคาดหวัง  ซ่ึง ดีกว่าการไม่ได้อะไรเลย การ
ประนีประนอมเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก เม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้โดยท่ีพยายาม

                                                 
30ประกายทิพย ์ผาสุข, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพนู เขต 1”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑติ, อา้งแลว้, หนา้ 59. 
31ทกัษิณ ภูบวัเพชร, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ), 2554, หนา้ 54.  

32วชัรพล มนตรีภกัดี, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 5. 
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ตอ้งการรักษาหนา้ของทั้งสองฝ่ายหรือความขดัแยง้นั้นเกิดจาการแข่งขนักนัเพื่อจะไดท้รัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดัการประนีประนอม พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารมุ่งจะให้ทั้งสองฝ่าย มีความพอใจบา้งเป็น
ลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้ง ก็ควรจะยอมเสียบา้งหรือในลกัษณะพบกนัคร่ึงทาง33  

ล าจวน ช่ืนธงชัย ไดส้รุปวา่ การประนีประนอม หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการ
กบัความขดัแยง้พยายามหาขอ้แลกเปล่ียนใหม้าพบกนัคร่ึงทาง ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอมเสียสละส่ิง
ท่ีตนปรารถนาบา้งเพื่อจะตกลงกนัได ้เป็นวธีิการท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ไดบ้า้งดีกวา่ไม่ไดเ้ลย34  

ประกายทิพย์ ผาสุข ไดส้รุปวา่ การประนีประนอม หมายถึง พฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลาง เป็นจุดยืนระหวา่งกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติ
การเอาใจผูอ่ื้น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองท่ีมุ่งจะให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง เป็นลกัษณะท่ี
หากจะไดบ้า้งก็ควรจะยอมเสียบา้ง35  

 ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ด้านการประนีประนอม หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
จดัการกบัความโดยท่ีเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนผูบ้ริหารใชท้างสายกลาง ใช้วิธีผ่อนปรนเขา้หากนั 
ค านึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย แสดงพฤติกรรมอยา่งเป็นกลาง ไม่เขา้กบัฝ่าย
ใด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีความยุติธรรมและเหตุผล เพื่อให้เป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย พยายาม
ปรับตวัและเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมโดยเจรจาต่อรอง รักษาระดบัความขดัแยง้ให้อยู่ในวงจ ากดั 
เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาและลดความรุนแรงลง 
 
 
 
 

                                                 
33ทกัษิณ ภูบวัเพชร, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 
12. 
 34ล าจวน ช่ืนธงชยั, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นการศึกษาชัยภูมิเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, หนา้ 7. 

35ประกายทิพย ์ผาสุก, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพนู เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 4. 
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 5. ดา้นการหลีกเล่ียง 
ปรีชา จ่าสิงห์ ไดก้ล่าวว่า การหลีกเล่ียง หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารเห็นว่าความขดัแยง้เป็น

เร่ืองเล็กนอ้ย จึงไม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา โดยการท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น หรือหลีกเล่ียง
ไปจากสถานการณ์ เช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป36 

ประกายทพิย์ ผาสุข ไดก้ล่าววา่ การหลีกเล่ียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะในระดบัต ่า
ดว้ย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแกปั้ญหา ไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความ
สนใจของผูอ่ื้น แสดงอาการหลีกเล่ียงปัญหา เฉ่ือยชาและไม่สนใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน37  

วชัรพล มนตรีภักดี ไดก้ล่าววา่ การหลีกเล่ียง หมายถึง เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหาร
ท่ีไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและความสนใจของผูอ่ื้น แสดงอาการหลกัเล่ียงปัญหา เฉ่ือยชา
และไม่สนใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป38 

ล าจวน ช่ืนธงชัย ไดก้ล่าววา่ การหลีกเล่ียง หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการกบั
ความขดัแยง้ โดยยอมรับวา่ปัญหาแต่มีความคิดเห็นวา่ความขดัแยง้นั้น เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยจึงเพิกเฉย
กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ไม่เก่ียวขอ้งไม่โตแ้ยง้โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป39 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การหลีกเล่ียง หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการกบัความ
ขดัแยง้โดยยอมรับว่าปัญหา แต่มีความคิดเห็นว่าความขดัแยง้นั้น เป็นเร่ืองเล็กน้อยจึงเพิกเฉยกบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ไม่เก่ียวขอ้งไม่โตแ้ยง้โดยเช่ือวา่ความขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นเลยไป 

 

                                                 
36 ปรีชา จ่าสิงห์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ี การศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, หนา้ 6. 

37ประกายทิพย ์ผาสุข, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพนู เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 4. 

38 วชัรพล มนตรีภกัดี, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 5. 
 39 ล าจวน ช่ืนธงชยั, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาชัยภูมิเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, หนา้ 7. 
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6. ดา้นการยอมให ้
ปรีชา จ่าสิงห์ ไดก้ล่าวว่า การยอมให้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจดัการความขดัแยง้โดยไม่

ตอ้งการให้กระทบต่อสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เน้นการเอาใจผูอ่ื้นเป็นผูเ้สียสละปล่อยให้ผูอ่ื้น
ด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ย40 

วัชรพล มนตรีภักดี ไดก้ล่าวว่า การยอมให้ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารเน้น
การเอาใจผูอ่ื้น ปล่อยใหผู้อ่ื้นด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบแมต้นเองจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม เน่ืองจากไม่
ตอ้งการใหเ้กิดการบาดหมางใจ41 

ประกายทิพย์ ผาสุข ไดก้ล่าวว่า การยอมให้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะในระดบัต ่า
และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจผูอ่ื้น เป็นผูเ้สียสละ ปล่อย
ให้ผูอ่ื้นด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม การจดัการความขดัแยง้ตามแบบน้ี
เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเห็นว่าฝ่ายหน่ึงผิด และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งของอีกฝ่ายหน่ึง อาจเป็นวิธีท่ี
เหมาะกบัการท่ีฝ่ายหน่ึงยอมแพห้รือยอมตามอีฝ่ายหน่ึงว่าจะไดรั้บอะไรแลกเปล่ียนหรือตอบแทน
จากอีกฝ่ายหน่ึงบา้ง42 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ด้านการประนีประนอม หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
จดัการกบัความขดัแยง้โดยไม่ตอ้งการให้กระทบต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล เป็นการเอาใจผูอ่ื้น
เป็นผู ้เสียสละปล่อยให้ผูอ่ื้นด าเนินการไปตามท่ีเขาชอบแม้ตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม เป็น
พฤติกรรมตรงขา้มกบัการเอาชนะ  
   
 

                                                 
40ปรีชา จ่าสิงห์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ี การศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, หนา้ 6. 

41วชัรพล มนตรีภกัดี, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 5. 

42ประกายทิพย ์ผาสุข, “พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา” สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพนู เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, หนา้ 4. 
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 2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานคลอบคลุมพื้นท่ี 5 อ าเภอคือ อ าเภอภูเขียว อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอคอน
สารและอ าเภอบา้นแท่น มีโรงเรียนในสังกัดทั้งส้ิน 265 โรงเรียน มีผูบ้ริหารและครูผูส้อนรวม
ทั้งส้ิน 2,577 คน มีภารกิจจดัการศึกษา 3 ระดบั คือ การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั การจดัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และจดัการศึกษาตามทิศทางดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ ( Vision ) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน มีคุณธรรมน าความรู้ บริหารจัด
การศึกษายดึหลกัธรรมาภิบาล พฒันาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพและผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

เป้าประสงค ์(Goal) 
1. ประชากรวยัก่อนระดบัการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อม 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
3. สถานศึกษามีความเขม้แขง็ บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
5. ส านกังานบริหารจดัการโดยหลกัธรรมาภิบาล 
6. ระดมสรรพก าลงัจากทุกฝ่ายเพื่อจดัการศึกษา 
ยทุธศาสตร์ (Strategy) 
1. ประกนัโอกาสทางการศึกษา 
2. เสริมสร้างคุณธรรมและสุขอนามยั 
3. กา้วไกลวจิยัและเทคโนโลย ี
4. มีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
5. กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาใหโ้รงเรียนเป็นฐาน 
6. พฒันาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพและผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปและน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี  

กมัปนาท มีสวนนิล ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีพบวา่ วิธีการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ในระดบัมาก พิจารณาตามวิธีการแกปั้ญหาทั้ง 5 วิธี พบวา่ วิธีร่วมมือ 
และวธีิยอมใหค้รูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนวิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียงและ
วธีิการเอาชนะ ครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัพบวา่ 

1. โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ในระดบัมาก พิจารณาตามวิธีการแกปั้ญหาทั้ง 5 วิธี พบวา่ วิธีร่วมมือ และวิธียอมให้ครูมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนวิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการเอาชนะ ครูมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ครูชายและครูหญิงมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ครูท่ีมีวฒิุปริญญาตรีและต ่ากวา่กบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อวิธีการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

4. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0543 
  จรรยา เส่ียงเทียนชัย ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะและวิธีการบริหาร ความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการบริหารความขดัแยง้ วิธี
ประนีประนอม แต่ก็ยงัมีผูบ้ริหารโรงเรียนอีกจ านวนมากท่ีใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้ในวิธีการ
หลีกเล่ียง และวธีิการยอมให้44 
 จุฑามาศ รุจิรตา ไดว้จิยัเร่ือง ความขดัแยง้และวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยั

                                                 
43กมัปนาท มีสวนนิล, “ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏันครปฐม), 2545, 132 หนา้. 

44จรรยา เส่ียงเทียนชัย, “ทกัษะและวิธีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภู”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร), 2544, 112 หนา้. 
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พบว่า วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เลือกใชว้ธีิการจดัการกบัความขดัแยง้อยูใ่นระดบัมาก 3 วิธี 
เรียงตามล าดบัคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกล่ีย และวิธีเผชิญหนา้เลือกใชว้ิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้อยู่ในระดบัปานกลาง 2 วิธี เรียงตามล าดบั คือ วิธีบงัคบัและวิธีหลีกเล่ียง ซ่ึงผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู มีวิธีการขจดัการความขดัแยง้
ไม่แตกต่างกนั45 
 ณรงค์ กังน้อย ไดว้ิจยัเร่ือง ยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ใช้ยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบการร่วมมือ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง แบบการยอมใหแ้ละแบบท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือ 
แบบการเอาชนะ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีใชยุ้ทธวิธี
การจดัการความขดัแยง้ แบบการร่วมมือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง แบบการยอม
ใหใ้นระดบัปานกลาง แบบการเอาชนะในระดบัต ่า แบบการร่วมมือ พบวา่ ผูบ้ริหารเพศหญิงใชอ้ยู่
ในระดบัสูงผูบ้ริหารเพศชายใช้อยู่ในระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบยุทธวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมี เพศ 
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนและวุฒิทางการบริหาร ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ใช้
ยุทธวิธีการจัดการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกัน และ เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา ท่ี
แตกต่างกนั มีวธีิการจดัการความขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั46  
  ไพฑูรย์ นามบุญลือ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนประถมศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน จงัหวดัหนองบวัล าภู กลุ่มตวัอยา่ง 512 คน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

                                                 

 45จุฑามาศ รุจิรตานนท์, “การศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี), 2547, 92 หนา้. 

46ณรงค ์กงันอ้ย, “ยทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน  
การประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ( บณัฑิตวิทยาลยั : 
สถาบนัราชภฏันครปฐม), 2545, 132 หนา้. 
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จงัหวดัหนองบวัล าภูใช้วิธีการร่วมมือใน การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนเป็นอนัดบัแรก
รองลงมาเป็นวธีิการหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารโรงเรียนใชว้ธีิการเอาชนะเป็นล าดบัสุดทา้ย47  
 รังสรรค์ เหมันต์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พบวา่ การจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และวิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกใชใ้นการจดัการความขดัแยง้
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหนา้ วิธีหลีกเล่ียง และวิธีการ
บงัคบั48 
 รนัชญา แซ่เล้า ไดว้จิยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ส่วนใหญ่ใชก้ารจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอม รองลงไปไดแ้ก่ การ
ร่วมมือ การหลีกเล่ียงการยอมใหแ้ละการเอาชนะ49 
 ปรีชา จ่าสิงห์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ ของผูอ้  านวยการในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยมีผลดงัน้ี ดา้น
การร่วมมือแกปั้ญหา การยอมให้การประนีประนอม การหลีกเล่ียงและการเอาชนะ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง้ของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี วิธีการ
ยอมให้ การ่วมมือแกปั้ญหา การประนีประนอม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนดา้นการยอมให้ ดา้นการเอาชนะ และดา้นการหลีกเล่ียง ไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดั

                                                 
47ไพฑูรย ์ นามบุญลือ, “การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียนจงัหวดัหนองบวัล าพูน”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2544, 116 หนา้. 

48รังสรรค ์ เหมนัต,์ พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร จ ากดั, 2546,) หนา้ 
57. 

49รนชัญา แซ่เลา้, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548. 111 หนา้. 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ ไม่แตกต่างกนั 4) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง้ของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ดา้นการ
เอาชนะ การยอมให ้และการร่วมมือแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
5) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นดา้นการเอาชนะ การยอมให้และการร่วมมือ
แกไ้ขแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกนั50  
 สุกัญญา พรหมคุณ ไดว้ิจยัเร่ือง การแกปั้ญหาความขดัแยง้ ในโรงเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 1) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
โรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหารและขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี ดา้นการเอาชนะอยูใ่นระดบัต ่า 
ดา้นร่วมมือ ดา้นการประนีประนอมและดา้นหลีกเล่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการยอมให้
อยูใ่นระดบัสูง 2) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารระหวา่งผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาก ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการ
ประนีประนอม ด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการหลีกเล่ียงแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามจ าแนกตามขนาดโรงเรียนระหวา่ง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมรายดา้นไม่แตกต่างกนั51  
 สยุมพร ธาวิพัฒน์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี พบวา่ 1) สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี มีความขดัแยง้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง

                                                 
50ปรีชา จ่าสิงห์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ี การศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, 142 หนา้. 

51สุกัญญา พรหมคุณ, “ศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 126 หนา้.  
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โรงเรียนกบับุคคลหรือหน่วยงานมากท่ีสุด รองลงมา คือปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มงานและ
ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ส่วนวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบประนีประนอม 2) สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุทยัธานี ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม
งาน ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งโรงเรียนกบับุคคลหรือหน่วยงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนวิธีการจดัการความขดัแยง้พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติังานอยูใ่น
สถานศึกษา ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีวิธีการจดัการความขดัแยง้ในแต่ละรูปแบบแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0552  
 วัชรพล มนตรีภักดี ได้วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี โดยภาพรวมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้มากท่ีสุดเป็นแบบการประนีประนอม รองลงมา
เป็นแบบการร่วมมือผูบ้ริหารสถานศึกษาเพศชาย มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้มากท่ีสุด เป็น
แบบการประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการร่วมมือ ส่วนเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริหาร ความ
ขดัแยง้มากท่ีสุดเป็นแบบ การประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีอายุการท างานในต าแหน่งนอ้ยกวา่ 6 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้มากท่ีสุดเป็นแบบ
การร่วมมือ อายกุารท างานในต าแหน่ง 6 - 10 ปี และอายกุารท างานในต าแหน่งมากกวา่ 10 ปีมีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้มากท่ีสุดเป็นแบบการประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการร่วมมือ53 
 ล าจวน ช่ืนธงชัย ได้วิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี มีพฤติกรรมการจดัการความ
ขดัแยง้แบบการประนีประนอมมากท่ีสุด รองลงมาคือการร่วมมือ การหลีกเล่ียง การยอมให้และการ
เอาชนะน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การบริหาร และวุฒิ

                                                 
52สยุมพร ธาวิพฒัน์, “การศึกษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2550, 101 หนา้.  

53วชัรพล มนตรีภกัดี, “พฤติกรรมความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 
2550, 119 หนา้.  
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การศึกษาท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั โดยพฤติกรรมการจดัการ
ความขดัแยง้ส่วนใหญ่เป็นแบบประนีประนอม54 
 อาวุธ โอชาพงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความ
พึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ดา้น แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงตามอนัดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การเอาชนะ การ
ร่วมมือ การหลีกเล่ียง การประนีประนอม และการยอมให ้ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั
ชลบุรีจ าแนกตามเพศโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติความพึงพอใจของ
ครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการเอาชนะ และดา้นการหลีกเล่ียง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรีจ าแนกตามประสบการณ์โดยรวม
และรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0555 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่าการศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความส าคญัต่อการการบรรลุเป้าหมายของการจดั
การศึกษาในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานย่อมมีความสัมพนัธ์กบัการบริหาร
บุคคล ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในดา้นการศึกษาโดยตรง การท่ีคนตอ้งมาปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนัจึงท าให้เกิดความขดัแยง้ไดต้ลอดเวลา ในทศันะเดิมมองวา่ความขดัแยง้สามารถหลีกเล่ียง
หรือขจดัให้หมดไปได้ แต่ในทศันะปัจจุบนัได้รับการยอมรับว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งองคก์รยอ่มมาจาก

                                                 
54ล าจวน ช่ืนธงชัย,  “การจดัการความจดัแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, 82 หนา้.  

55อาวุธ โอชาพงศ์, “ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุ 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2547 , 122 หนา้.  
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สาเหตุหลายประการ ได้แก่สาเหตุจากความแตกต่างด้านบุคลิกหรือระหว่างองค์การย่อมมาจาก
สาเหตุหลายประการ จากความแตกต่างกนัในดา้นขนาด ก็เป็นท่ีมาของความขดัแยง้เช่นกนั ซ่ึงผล
การศึกษางานวจิยัหลายเร่ืองท่ีผูบ้ริหารในแต่ละองคก์ารเลือกวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้แบบการ
ประนีประนอม การร่วมมือ การยอมให้ การหลีกเล่ียง การเอาชนะ จากมาก ไปหานอ้ยตามล าดบั 
และยงัพบอีกว่าผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกนัจะมี
พฤติกรรม การจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของThomas and 
Kilmann56 ซ่ึงไดจ้  าแนกการจดัการความขดัแยง้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัแผนภาพท่ี 2.1  
 
        ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 
แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
56Thomas and Kilmann, อา้งใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้งการบริหารเพื่อความ

สร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์ลิฟแอนดลิ์พเพรส, 2540), หนา้ 104-105.  

ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม 
สถานภาพ 
      1.ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      2.ครูผูส้อน 
ขนาดสถานศึกษา 
     1. ขนาดเล็ก 
     2. ขนาดกลาง  
     3. ขนาดใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย 

5 ด้าน 
1.   ดา้นการเอาชนะ 
2.   ดา้นการร่วมมือ    
3.   ดา้นการการประนีประนอม 
4.   ดา้นการหลีกเล่ียง 
5.   ดา้นการยอมให้ 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เชิงส ารวจ (Survey Research) 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวิจยัอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ี
ถูกตอ้งและแม่นย  า มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 3.1.1 ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิจัย  เป็นบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,577 คน1  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 2,577 คน ผูว้ิจยัใช้
ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นเกณฑก์ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.952 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 335 คนและเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมี
การกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งใน

                                                        
1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2,  แผนกลยุทธสังกัดส ำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ,  2555, (อดัส าเนา), หนา้ 6. 
2บุญชม  ศรีสะอาด, “กำรวิจัยเบื้องต้น”, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี 8, 

(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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สถานศึกษาแต่ละขนาดตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย(Stratified Random Sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีการให้ไดม้า
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน 
 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ขนำด
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 

เล็ก 142 834 976 19 108 127 
กลาง 93 801 894 12 104 116 
ใหญ่ 30 677 707 4 88 92 
รวม 265 2,312 2,577 35 300 335 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ไดแ้ก่สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบสอบถามมีลกัษณะ เป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ ระดบัมาก
ท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบัน้อยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้น
การเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และ ดา้นยอมให ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด (Open ended)  
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3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมอื 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้มี
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทท่ี 2 มี
การก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ด้านไวใ้นบทท่ี 1 แล้วสร้างข้อค าถามใน
แบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้
ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการเอาชนะ มี 8 ขอ้ 2) ดา้นการร่วมมือ มี 8 ขอ้ 3) 
ดา้นการประนีประนอม มี 8 ขอ้ ดา้นการหลีกเล่ียง มี 8 ขอ้ และ 4) ดา้นยอมให้ มี 8 ขอ้ รวมทั้งส้ินมี 
40 ขอ้ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.3.2.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัน าหนงัสือของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน
ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นายจรูญ พาเก่าน้อย เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา 2) นายปิยะจินต ์สุขเกษม เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยั และ 3)นายกมล บุพตา เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ ์0.50 ท่ีแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้ 
 3.3.2.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือ
ของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์ทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือ (Try-out) จากบุคลากรในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจ  านวน 30 ราย แลว้น าผลการทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยวธีิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.84 และจ าแนกเป็นรายดา้นมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ความ
เหมาะสมท่ีระดบั 0.82 –1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
 

ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1) ดา้นการเอาชนะ 
2) ดา้นการร่วมมือ 
3) ดา้นการประนีประนอม 
4) ดา้นหลีกเล่ียง 
5) ดา้นการยอมให ้

                              0.82 
                              0.82 

                          0.82 
                          0.93 
                          0.82 

รวม                           0.84 
 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ต่อผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
 3.4.2. ผูว้ิจ ัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อ 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 พร้อมกบัแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเอง 
 3.4.3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งคือ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 335 ชุด ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ านวน 324 ชุด 
จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน 11 ชุด พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วย
กรอกแบบสอบถาม และไดพู้ดคุยทางโทรศพัทก์บัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บ
แบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 11 ชุด รวมแลว้
ไดรั้บคืน 335 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ และขนาดของโรงเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความ
เรียง 
 ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาชยัภูมิเขต 2 ทั้ง รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 5 ระดับ และแปล
ความหมาย ดงัน้ี  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัการจดัการความแยง้ในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัการจดัการความแยง้ในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัการจดัการความแยง้ในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัการจดัการความแยง้ในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัการจดัการความแยง้ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งดา้นสถานภาพ โดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนดา้นขนาดสถานศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe' Method) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage)ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

2. สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้ง
วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objectives) ไว ้ดงัน้ี คือเพื่อศึกษาระดบัการจดัการความขดัแยง้
ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้น
การยอมให้ ของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร และขนาด
ของสถานศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม จากนั้ นน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้
ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean)  
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน จ านวนประชากร 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  

  (t-distribution) 
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F  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
    (F-distribution) 

df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
**  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 

335 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 335 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ปรากฎผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทัว่ไป n ร้อยละ 
1. สถานภาพ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ครูผูส้อน 

  
35 

300 

 
10.45 
89.55 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
      1. ขนาดเล็ก 
      2. ขนาดกลาง 
      3. ขนาดใหญ่ 

 
127 
116 
 92 

 
37.91 
34.63 
27.46 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 335 คน เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เป็นผูบ้ริหาร (ร้อยละ 10.45) น้อยกว่า ครูผูส้อน (ร้อยละ 
89.55) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.91) 
รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 34.63) น้อยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 
27.46) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน และเปรียบเทียบ

จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่       

1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตวัอย่าง 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการเอาชนะ  

ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแยง้ในส่วนน้ี เป็น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย           
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการเอาชนะ 
 

ข้อที่ ด้านการเอาชนะ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 

7 
 

8 

เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนในสถานศึกษา ท่านไดพ้ยายาม
ท าตามวธีิการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย 
ได้แถลงนโยบายการท า งานพร้อมทั้ งก าชับให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
ได้แสวงหาการสนับสนุนจากคนอ่ืนเพื่อให้ตนเอง
บรรลุ วตัถุประสงค ์
ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการจัดการกับความขัดแย้งท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 
เตรียมทางเลือกไวก่้อน ก่อนท่ีจะขอความเห็นจาก
ผูร่้วมงาน 
เช่ือว่าความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
ถูกตอ้งเสมอ 
ช้ีให้ เห็นความส าคัญของเป้าหมาย มากกว่าความ
แตกต่างในวธีิการหลกัเพื่อเอาชนะ 
ใชค้วามตอ้งการของตนเป็นหลกัเพื่อเอาชนะจากกรณี 
ความขดัแยง้ 

3.51 
 

3.79 
 

3.76 
 

3.94 
 

3.73 
 

3.60 
 

3.68 
 

3.64 

0.80 
 

0.66 
 

0.65 
 

0.75 
 

0.70 
 

0.69 
 

0.78 
 

0.86 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 3.71 0.34 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ดา้น
ความการเอาชนะ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 4 ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเคร่งครัด (  = 3.94) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 1 เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนใน
สถานศึกษา ท่านไดพ้ยายามท าตามวธีิการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย ( =3.50)  
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ ด้านการเอาชนะท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการใชห้ลกัธรรมใน
การแกปั้ญหา เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 75) 2) ควรมีการจดักิจกรรม
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สัมมนาในเร่ืองการพฒันาองคก์ร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 85) และ 3) ควรให้ความส าคญัในการแกปั้ญหา
เม่ือเกิดความขดัแยง้ในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 40) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการการจัดการความขัดแย้ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการ
เอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การจัดการความขัดแย้ง 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการเอาชนะ 35 2.62 0.51 300 2.64 0.44 -5.60 0.52 
 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่า  ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการเอาชนะ ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการเอาชนะ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาด
ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการ
เอาชนะ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

ด้านการเอาชนะ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.69 3.70 3.75 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.27 0.14 

0.17 0.31 ภายในกลุ่ม 332 36.83 0.11 
รวม 334 37.10 - 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการ
เอาชนะ ไม่แตกต่างกนั  

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการร่วมมือ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา 

4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้าน
การร่วมมือ  

ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.5  ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการร่วมมือ 
 

ข้อที่ ด้านการร่วมมือ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
 
8. 

 

ให้คู่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกนัแก้ปัญหาจนเป็นท่ีพอใจ
ทั้งสองฝ่าย 
รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา 
ขอความร่วมมือจากผู ้ร่วมงานในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้จนความขดัแยง้คล่ีคลายและเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย
เม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ 
หาทางใหคู้่กรณีปรึกษาหารือจนทั้งสองฝ่ายพอใจ 
เปิดโอกาสใหคู้่กรณีหาทางออกร่วมกนัจากกรณีความขดัแยง้
ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัลงมือปฏิบติัการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จนทุกฝ่ายพอใจ 
แสวงหาความช่วยเหลือจากคนอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาจนเป็น
ท่ีพอใจของทุกฝ่าย 
เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องใช้ความคิดร่วมกันในการวินิจฉัย 
ปัญหาความขดัแยง้ 

4.11 
 

3.97 
 

3.86 
 
 

4.01 
3.95 

 
3.85 

 
3.84 

 
3.86 

0.76 
 

0.69 
 

0.76 
 
 

0.73 
0.74 

 
0.65 

 
0.68 

 
0.73 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.99 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การร่วมมือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการการ
จดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ให้คู่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกัน
แกปั้ญหาจนเป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย (  = 4.11) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 7 แสวงหาความ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาจนเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย (  = 3.84)  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมดา้นการร่วมมือ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการร่วมเสนอแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหา
ในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ80) 2) จดัท าคู่มือแนวการปฏิบติังาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้
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เหมาะสมในงานท่ีรับผิดชอบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 57) และ3) มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์
ภายในองคก์ร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 63)   

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ จ าแนกตาม
เสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
ร่วมมือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  

 

การจัดการความขัดแย้ง 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการร่วมมือ 35 3.97 0.25 300 3.91 0.40 1.97* 0.05 
* P-value < 0.05 

 

  จากตารางท่ี  4.3 พบว่า  ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการ
ความขดัแยง้ดา้นการร่วมมือมากกวา่ครูผูส้อน 

4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 
301 คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
ร่วมมือ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านการร่วมมือ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.98 3.84 3.99 
ระหวา่งกลุ่ม 2 2.14 1.08 

8.27** 
 
0.00 ภายในกลุ่ม 332 32.86 0.13 

รวม 334 35.00 - 
** P-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การร่วมมือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการ
จดัการความขดัแยง้ ด้านการร่วมมือเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคลากรที่มีต่อการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

 

 * P-value < 0.05 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็  
( = 3.98 ) 

ขนาดกลาง 
( =3.84 ) 

ขนาดใหญ่  
( = 3.99 ) 

ขนาดเลก็ ( = 3.98 ) 
ขนาดกลาง ( =3.84 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.99) 

- 
- 
- 

0.14* 
- 
- 

0.01 
 0.15* 

- 
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   จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาด
เล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการจดัการความ
ขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก 
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม  
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4. 9  ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
ประนีประนอม 

 

ข้อที่ ด้านการประนีประนอม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ 
พยายามหาวิธีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนกับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นเม่ือมีความขดัแยง้ 
ยอมเสียสละบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไข
ความขดัแยง้เม่ือเกิดกรณีความขดัแยง้ 
พยายามถนอมน ้าใจผูอ่ื้นเพื่อรักษาสัมพนัธภาพไว�้ 
ค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นในการเจรจาแกปั้ญหา  
พยายามท าให้คู่กรณีเขา้ใจอีกฝ่ายหน่ึงและลดความส าคญั
ของตนเองลงบา้ง 
ท าใหคู้่กรณีเกิดความพึงพอใจเกือบทุกคร้ัง 
ยอมแพใ้นบางประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น 

4.05 
3.94 

 
4.01 

 
3.89 
4.15 
3.96 

 
4.01 
3.76 

0.78 
0.71 

 
0.73 

 
0.71 
0.73 
0.80 

 
0.61 
0.86 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.97 0.43 มาก 
 

 จากการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการ
ความขดัแยง้ ดา้นการประนีประนอม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ มีระดบัการการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการประนีประนอม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นในการ
เจรจาแกปั้ญหา (  = 4.15) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 8 ยอมแพใ้นบางประเด็นเพื่อชนะในอีกบาง
ประเด็น (  = 3.76)  
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมดา้นการร่วมมือท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open ended) มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1) ควรเสริมสร้างขวญัก าลังใจให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ80) 2) ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีการพฒันา
ศกัยภาพทุกด้าน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 57) และ 3) ควรมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นภายใน
สถานศึกษา เม่ือมีความขดัแยง้ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 63)   
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 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน ด้านการประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการจดัการความขดัแยง้ ด้านการประนีประนอม 
จ าแนกตามเสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีแตกต่างกนัโดยใชว้ธีิการทดสอบค่าที  
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้าน การ
ประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  

 

การจัดการความขัดแย้ง 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการประนีประนอม 35 3.99 0.36 300 3.96 0.46 0.86 0.39 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการประนีประนอม ไม่แตกต่างกนั 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 
301 คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการ
ประนีประนอม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการ
ประนีประนอม 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.99 3.93 4.01 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.51 0.26 

1.40 
 
0.25 ภายในกลุ่ม 332 29.06 0.19 

รวม 334 29.56 - 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การประนีประนอม ไม่แตกต่างกนั 

 4.3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้าน
การหลกีเลีย่ง  

ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่4.12 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการหลกีเลีย่ง 

  

ข้อที่ ด้านการหลกีเลีย่ง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 

ไม่กระท าการใดๆท่ีจะท าใหส้ถานการณ์ความขดัแยง้ 
คล่ีคลายลง  
ไม่รับรู้วา่มีปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ารของตน 
หลีกเล่ียงการโต้เถียงในเร่ืองท่ีไม่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน 
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะท าให้ตนเองไม่สบายใจจากกรณี
ความขดัแยง้ 
พยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีน าไปสู่ การโตแ้ยง้
กนั 
ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจต่อสถานการณ์ท่ีเป็นความขัดแย้ง
มอบหมายใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบแทนในการแกปั้ญหา 
ปล่อยเวลาไวน้านๆ เพื่อใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลายไปเอง 

2.57 
 

2.56 
2.67 

 
2.63 

 
2.80 

 
2.58 
2.59 
2.69 

0.79 
 

0.75 
0.76 

 
0.75 

 
0.66 

 
0.64 
0.62 
0.95 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.64 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การหลีกเล่ียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบั
การการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการหลีกเล่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 พยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็น
ท่ีน าไปสู่ การโตแ้ยง้กนั (  = 2.80) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 2 ไม่รับรู้วา่มีปัญหาความขดัแยง้
ในองคก์ารของตน (  = 2.56)  
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมด้านการหลีกเล่ียง ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์
ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 2) ควรมีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็นในดา้นต่างๆ ของภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 75) และ 3) ไม่ควรหลีกเล่ียงจากปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนและควรสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 71) 
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 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการหลีกเล่ียง จ าแนกตาม
เสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
การหลกีเลีย่งจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  

 

การจัดการความขัดแย้ง 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการหลกีเลีย่ง 35 2.62 0.51 300 2.64 0.44 -5.60 0.52 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการหลีกเล่ียง ไม่แตกต่างกนั 

4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวน
นกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4. 14 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
หลกีเลีย่ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการหลกีเลีย่ง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

2.06 2.69 2.62 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.63 0.32 

1.48 
 

0.23 ภายในกลุ่ม 332 34.22 0.22 
รวม 334 34.85 - 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ด้าน
การหลีกเล่ียง ไม่แตกต่างกนั 

 4.3.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

4.3.5.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการจัดการความแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้าน
การยอมให้  

ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ตารางที่4.15 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการยอมให้ 

  

ข้อที่ ด้านการยอมให้ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 

นึกถึงความประสงค์หรือความพอใจของผูอ่ื้นเม่ือตอ้งมี
การเจรจาต่อรอง 
ถนอมน ้าใจผูอ่ื้นหรือพยายามรักษาสัมพนัธภาพเอาไว ้ 
ปล่อยให้ผูอ่ื้นด าเนินการตามท่ีเขาชอบแมว้า่ตวัเอง จะไม่
เห็นดว้ยก็ตาม 
มกัถือคติแพเ้ป็นพระชนะเป็นมารในการแกปั้ญหา ความ
ขดัแยง้ 
ยอมเสียสละส่ิงท่ีอยากไดเ้พื่อใหผู้อ่ื้นสมปรารถนา 
ปล่อยใหผู้อ่ื้นมีอิทธิพลเหนือตนเองและยอมท าตามผูอ่ื้น 
ท าตามความคิดเห็นของผูอ่ื้นถ้าสามารถท าให้ผู ้อ่ืนมี
ความสุขหรือไดป้ระโยชน์ 
พยามยามท่ีจะไม่ท าร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของคนอ่ืน 

4.10 
 

3.89 
3.76 

 
3.91 

 
3.96 
3.84 
3.64 

 
3.79 

 

0.70 
 

0.70 
0.60 

 
0.69 

 
0.78 
0.79 
0.67 

 
0.76 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.86 0.42 มาก 
   

  จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การยอมให้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการการ
จดัการความขดัแยง้ ดา้นการยอมให ้อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 นึกถึงความประสงคห์รือความพอใจของ
ผูอ่ื้นเม่ือตอ้งมีการเจรจาต่อรอง (  = 4.10) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 7 ท าตามความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นถา้สามารถท าใหผู้อ่ื้นมีความสุขหรือไดป้ระโยชน์ (  = 3.64)  
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมดา้นการประนีประนอม ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในสถานศึกษา และพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 79) 2) ควรมีการ
หมัน่สร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรภายในสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) 
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 และ 3) ไม่ควรปล่อยให้ผู ้อ่ืนมีอิทธิพลเหนือตนเองและมีการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล      
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 
 4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการยอมให้ จ  าแนกตามเส
ถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัโดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.16 
 
ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
ยอมให้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  

 

การจัดการความขัดแย้ง 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการยอมให้ 35 3.90 0.43 300 3.85 0.44 1.31 0.91 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นการยอมให ้ไม่แตกต่างกนั 

4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก         
(จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่              
(จ  านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการ
ยอมให้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

ด้านการยอมให้ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.91 3.39 3.89 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.52 0.67 

4.35** 
 

0.01 ภายในกลุ่ม 332 24.93 0.17 
รวม 334 26.45 - 

** P-value < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การยอมให้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย ระดบัการ
จดัการความขดัแยง้ ด้านการยอมให้ เป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคลากรที่มีต่อการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

* P-value < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการยอมให้
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาด
เล็กกบัขนาดกลาง มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการยอมให้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัระดบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการยอมให้
มากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 

 
 

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็          
( = 3.91 ) 

ขนาดกลาง       
( =3.79 ) 

ขนาดใหญ่              
( = 3.89) 

ขนาดเลก็ ( = 3.91 ) 
ขนาดกลาง ( =3.79 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.89 ) 

- 
- 
- 

0.12* 
- 
- 

 0.02 
 0.10 

- 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการจดัการความขดัแยง้
ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้น
การยอมให้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 และ เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ใน 5 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  านวน 2,577 คน ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 335 ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการใช้ตารางส าเร็จรูปของของเคซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย
โดยวิธีการจบัฉลาก และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 335 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของแบบสอบถาม  
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดงัน้ี 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพ
ของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา สถานภาพจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กบัครูผูส้อน ส่วนขนาดของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ตามกรอบ
แนวคิดของ Thomas and Kilmann ซ่ึงไดจ้  าแนกการจดัการความขดัแยง้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ
ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้นการยอมให ้
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)           
5 ระดบั เก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ใน 5 ดา้น ดงัน้ี คือดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้น
การประนีประนอม ด้านการหลีกเล่ียง และด้านการยอมให้ โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่
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เท่ากบั 0.84 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิง ใชท้ดสอบที t-test , F-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
   

5.1 สรุปผลการวจิัย  
จากการศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกเป็น กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ ครูผูส้อนจ านวน 300 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 89.55 รองลงมา ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 และจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา มากท่ีสุดคือขนาดเล็ก จ านวน 127 โรง คิดเป็นร้อยละ 37.91 รองลงมาขนาดกลาง 
จ านวน 116 โรง คิดเป็นร้อยละ 34.63 และขนาดใหญ่ จ านวน 92 โรง คิดเป็นร้อยละ 27.46 

5.1.2 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการจดัการความขดัแยง้ ด้านการเอาชนะ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.71) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 4 ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเคร่งครัด ( =3.94) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 1 เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนใน
สถานศึกษา ท่านได้พยายามท าตามวิธีการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย (  =3.50) และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการเอาชนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1)ควรมีการใชห้ลกัธรรมในการแกปั้ญหา 
เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนในสถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 75) 2)ควรมีการจดักิจกรรมสัมมนาในเร่ือง
การพฒันาองค์กร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 85) และ 3) ควรให้ความส าคญัในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 40) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั พบว่า ระดบัการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในดา้นการเอาชนะ ไม่
แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น 3 
ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการจดัการความ
ขดัแยง้ ดา้นการเอาชนะ ไม่แตกต่างกนั  

5.1.3 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการจดัการความขัดแยง้ ด้านการร่วมมือ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการการจดัการความ
ขดัแยง้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ให้คู่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกนั
แกปั้ญหาจนเป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย ( =4.11) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 7 แสวงหาความ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาจนเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย ( =3.84) และจากขอ้เสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมด้านการร่วมมือ ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1)ควรมีการร่วมเสนอแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในสถานศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 80) 2)จดัท าคู่มือแนวการปฏิบติังาน เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมในงานท่ี
รับผิดชอบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 57) และ3) มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในองค์กร
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 63)   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั พบว่า ระดบัการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในดา้นการร่วมมือ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา มีระดบัการจดัการความขดัแยง้
ดา้นการเอาชนะมากกวา่ครูผูส้อน เม่ือเปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่
มีระดบัระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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5.1.4 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม และการเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา   

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการจดัการความขัดแยง้ ด้านการร่วมมือ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการการจดัการความ
ขดัแยง้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นในการเจรจาแกปั้ญหา ( =4.15) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 8 ยอมแพใ้นบาง
ประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น(  =3.76) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมดา้นการ
ร่วมมือท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1)ควรมีการ
ร่วมเสนอแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั80) 2)จดัท าคู่มือแนว
การปฏิบติังาน เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในงานท่ีรับผิดชอบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 57) และ 3) 
มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 63)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผูส้อนในด้านการประนีประนอม ไม่แตกต่างกัน เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกัน มีระดับการจดัการความขดัแยง้ ด้านการ
ประนีประนอม ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ด้านการหลีกเล่ียง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการการจดัการ
ความขดัแยง้ อยู่ในระดับปานกลาง ทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 
พยายามหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีน าไปสู่ การโตแ้ยง้กนั ( =2.80) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ขอ้ท่ี 2 ไม่รับรู้ว่ามีปัญหาความขดัแยง้ในองค์การของตน ( =2.56) และจากขอ้เสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมด้านการหลีกเล่ียง ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในสถานศึกษาอยา่ง
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ต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 2)ควรมีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ของ
ภายในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 75) และ 3) ไม่ควรหลีกเล่ียงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนและควรสร้าง
ขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 71) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในดา้นการหลีกเล่ียง ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัการจดัการความขดัแยง้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการหลีกเล่ียง ไม่
แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการจดัการความขดัแยง้ ด้านการยอมให้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการการจดัการความ
ขดัแยง้ อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 นึกถึงความ
ประสงคห์รือความพอใจของผูอ่ื้นเม่ือตอ้งมีการเจรจาต่อรอง ( =4.10) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้
ท่ี 7 ท าตามความคิดเห็นของผูอ่ื้นถา้สามารถท าให้ผูอ่ื้นมีความสุขหรือไดป้ระโยชน์(  =3.64) และ
จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมดา้นการประนีประนอม ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ภายในสถานศึกษา และพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 79) 2)ควรมีการหมัน่
สร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนกบับุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) 
และ 3) ไม่ควรปล่อยให้ผู ้อ่ืนมีอิทธิพลเหนือตนเองและมีการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัการจดัการความขดัแยง้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
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กลาง และขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัระดบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการยอม
ใหม้ากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผล 
การวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

5.2.1.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ในดา้นการเอาชนะ อยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ การจดัการความขดัแยง้แบบการเอาชนะ เป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการแกปั้ญหาเป็น
อนัดบัท่ี 4 อาจเป็นเพราะวา่เป็นพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ เอาใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเองเป็นส าคญั 
แต่ถา้ผูบ้ริหารไม่กลา้ท่ีจะจดัการความขดัแยง้แบบเอาชนะเลย ก็อาจเกิดผลเสียต่อการบริหารงานใน
สถานศึกษาเน่ืองจากบ่งบอกถึงผูบ้ริหารไม่กลา้ใชอ้  านาจในการตดัสินใจส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้ง
ดงัท่ี Thomas ไดก้ล่าวว่า เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูงและแสดงพฤติกรรม
ร่วมมือในระดบันอ้ยท่ีสุด เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเองเป็นประการ
ส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกมุ่งท่ีการแพช้นะ
โดยอาศยัอ านาจจากต าแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแมแ้ต่การ
อา้งระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนไดป้ระโยชน์ และไดช้ยัชนะในท่ีสุด เขา้ท านองท่ีวา่ ถา้ไม่รบก็ไม่
ชนะ ประกอบกบัการเอาชนะเป็นการแสดงพฤติกรรมเอาใจตนเองสูง ไม่สนใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 
เป็นผลให้ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ กังน้อย ไดว้ิจยัยุทธวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี 
พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ใชยุ้ทธวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ แบบการร่วมมือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง 
แบบการยอมให้และแบบท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือ แบบการเอาชนะ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาวุธ 
โอชาพงศ์ ไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
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สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อ
วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น แต่ละดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยเรียงตามอนัดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การเอาชนะ การร่วมมือ การหลีกเล่ียง การ
ประนีประนอม และการยอมให้ ซ่ึงวิธีการเอาชนะเป็นวิธีท่ีใช้ในการจดัการความขดัแยง้เป็นวิธี
สุดทา้ย 

5.2.1.2 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน ต่างมีบทบาทในการจดัการ
ความขดัแยง้ดา้นการเอาชนะ จึงท าให้ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการ
เอาชนะ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา จ่าสิงห์ ไดก้ล่าวว่า การเอาชนะ หมายถึง 
การท่ีผูบ้ริหารจดัการความขดัแยง้ โดยให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามวิธีการหรือค าสั่งท่ีผูบ้ริหารคิดและ เป็น
การใชอ้ านาจ แบบท่ีมุ่งตนเองในระดบัสูง แต่มุ่งผูอ่ื้นในระดบัต ่า เป็นการแกปั้ญหาแบบแพ ้– ชนะ
โดยใชอ้ านาจหรือก าลงัเพื่อการมีชยับุคคลท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบเอาชนะจะใชทุ้กวิธีท่ีจะท า
ให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูอ่ื้น การจดัการความ
ขดัแยง้ตามแบบน้ีเหมาะกบัความขดัแยง้ท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญัหรือตอ้งรีบตดัสินใจอยา่งรีบด่วน หรือ
ตอ้งกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ล าจวน ช่ืนธงชัย ได้
ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน 
เขต 1 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบการเอาชนะนอ้ยท่ีสุด  

5.2.1.3 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการเอาชนะจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารใน
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สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีเลือกใชว้ิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้แต่อยา่งใด อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนส่วนใหญ่นั้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและบริบทท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ ณรงค์ กังน้อย ไดก้ล่าววา่น่าจะเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการ
พฒันาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และไดรั้บการฝึกอบรมก่อนเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนการ
ปฏิบัติงานนั้ นโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีต้องรองรับนโยบายจากเบ้ืองบนลงสู่โรงเรียนท่ีถูก
ก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัและอ านาจตามระเบียบของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะให้คุณให้โทษกบับุคลากร
ในโรงเรียนไดถู้กก าหนดเอาไวเ้หมือนกนั เม่ือผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการพฒันา ไดรั้บความรู้ก่อน
เขา้สู่ต าแหน่ง และตอ้งอยู่ในกรอบของนโยบายและอ านาจท่ีเหมือนกนัจึงอาจมีผลท าให้ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมองเห็นสภาพปัญหาและยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ในทิศทางท่ีไม่แตกต่างกนัและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกัญญา พรหมคุณ ไดศึ้กษาการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ในโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 1) การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหารและขนาดของโรงเรียน ดา้นการเอาชนะอยูใ่นระดบัต ่า  

5.2.2 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

5.2.2.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ในดา้นการร่วมมือ อยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การจดัการความขดัแยง้แบบการร่วมมือของผูบ้ริหาร เห็นว่าจะเป็นผลดีกับ
สถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการท่ีทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและเป็นวิธีการท่ีจะพยายามหาผลลพัธ์ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ เป็นวิธีท่ีทั้งสองฝ่ายก็ไดมี้ส่วนร่วม
ในการแกไ้ขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมเกยีรติ สิงห์กูล ไดก้ล่าวถึง การร่วมมือ เป็นวธีิการท่ีบุคคลมุ่งท่ีเป้าหมายตนเองและให้ความ
ร่วมมือต่อการแกปั้ญหา โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ต่างพยายามตอบสนองความตอ้งการ
ของทุกฝ่ายใหไ้ดม้ากท่ีสุด การผอ่นปรนเป็นวธีิท่ีใหทุ้กฝ่ายแกปั้ญหาดว้ยการมองหาจุดต่างมากกวา่
การเปล่ียนประเด็นหลกัท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ซ่ึงไดแ้ก่ การหาขอ้ยุติท่ีทุกฝ่ายเป็นผูช้นะ 
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สามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองและทั้งเป็นท่ียอมรับเชิงเหตุผลทั้งสองฝ่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ไพฑูรย์ นามบุญลือ ไดศึ้กษา การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียน จงัหวดัหนองบวัล าภู กลุ่มตวัอยา่ง 512 คน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดั
หนองบวัล าภูใชว้ิธีการร่วมมือใน การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนเป็นอนัดบัแรกรองลงมาเป็น
วิธีการหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารโรงเรียนใชว้ิธีการเอาชนะเป็นล าดบัสุดทา้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กมัปนาท มีสวนนิล ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อวธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีพบวา่ วิธีการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ในระดบัมาก พิจารณาตามวิธีการแกปั้ญหาทั้ง 5 วิธี พบวา่ วิธี
ร่วมมือ และวิธียอมให้ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนวิธีการประนีประนอม วิธีการ
หลีกเล่ียงและวธีิการเอาชนะ ครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.2.2.2 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแยง้ด้านการร่วมมือมากกว่า
ครูผูส้อนอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรีชา จ่าสิงห์ ได้วิจยัการจดัการความขดัแยง้ ของ
ผูอ้  านวยการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ 1) ขา้ราชการ
ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ยมีผลดงัน้ี ดา้นการร่วมมือแกปั้ญหา การยอมใหก้ารประนีประนอม การหลีกเล่ียงและ
การเอาชนะ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการยอมให้ การ่วมมือแกปั้ญหา การประนีประนอม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รนัชญา แซ่เล้า ไดศึ้กษาการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่วนใหญ่ใชก้ารจดัการความขดัแยง้
แบบการร่วมมือเป็นอนัดบัท่ี 2 
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5.2.2.3 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้นการร่วมมือ มากกวา่สถานศึกษาขนาด
กลาง และ ขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กมีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ส่งผลให้การจดัการความขดัแยง้แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา จ่าสิงห์ ไดว้ิจยัการจดัการความขดัแยง้ ของผูอ้  านวยการใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ดา้น
การเอาชนะ การยอมให้ และการร่วมมือแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 5) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นดา้นการเอาชนะ การยอมให้และการร่วมมือ
แกไ้ขแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกนั 

5.2.3 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม และการเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

5.2.3.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ในดา้นการประนีประนอม อยูใ่นระดบั 
มาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอมมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพของคนในสังคมไทยในชนบทเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อย
อาศยั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไม่ตอ้งการเห็นผูแ้พ ้ผูช้นะ ไม่ชอบ
วิธีการท่ีรุนแรง การปฏิบติังานในสถานศึกษาตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและคอยช่วยเหลือกนัและกนัใน
การท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รังสรรค์ เหมันต์ กล่าวถึง การประนีประนอมคือการใชว้ิธี
เจรจาต่อรองเปล่ียนความยินยอม ถ้อยทีถ้อยอาศยั คู่กรณีแต่ละฝ่ายก็ได้ประโยชน์และตอ้งยอม
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เสียสละประโยชน์บา้งมิใช่ฝ่ายหน่ึงไดห้รือเสียแต่อยา่งเดียวตลอดจน Thomas ไดใ้ห้ความหมาย
ของการประนีประนอมว่าเป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอ่ื้น 
เป็นแบบของการเจรจาต่อรองท่ีจะมุ่งใหท้ั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้งก็
ควรยอมเสียบา้ง หรือในลกัษณะท่ีมาพบกนัคร่ึงทาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา เส่ียง
เทียนชัย ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัทกัษะและวิธีการบริหาร ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้ วิธีประนีประนอม 
แต่ก็ยงัมีผูบ้ริหารโรงเรียนอีกจ านวนมากท่ีใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้ในวิธีการหลีกเล่ียง  และ
วธีิการยอมให ้  

5.2.3.2 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า
ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแ่ตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและครูผูส้อน
เห็นวา่ การใชว้ธีิการประนีประนอม เป็นวธีิท่ีมีเหตุผล เป็นประชาธิปไตย โดยเม่ือมีความขดัแยง้ข้ึน
ผูบ้ริหารใช้ทางสายกลาง ไม่เขา้ฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหาร มีความยุติธรรมและมี
เหตุผล แกปั้ญหาและลดความรุนแรง มีการเจรจาต่อรอง หรือปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้ม อาจตอ้งแยกคู่กรณีออกจากกนัหรือยา้ยคนละท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วัชรพล 
มนตรีภักดี ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี โดยภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมการบริหาร
ความขดัแยง้มากท่ีสุดเป็นแบบการประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการร่วมมือ กล่าวโดยสรุปวา่ 
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีการประนีประนอม เป็นแบบท่ีทั้งสองฝ่ายใชว้ิธีผ่อนปรนเขา้หา
กนัมากกว่าท่ีจะเผชิญหนา้กนั โดยต่อรองไกล่เกล่ียให้ทั้งสองฝ่ายตอ้งยอมรับในเหตุผลซ่ึงกนัและ
กนัในลกัษณะพบกนัคร่ึงทาง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สยุมพร ธาวพิฒัน์ ไดศึ้กษาการจดัการ
ความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี 
พบวา่ 1) สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี มีความขดัแยง้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งโรงเรียนกบับุคคลหรือหน่วยงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ
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ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มงานและปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ส่วนวิธีการจดัการกบั
ความขดัแยง้พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใชว้ธีิการจดัการความขดัแยง้แบบประนีประนอม 

5.2.3.3 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการประนีประนอม จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการประนีประนอม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และไดรั้บการฝึกอบรม และมีวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบประนีประนอมไปใน
แนวทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กัมปนาท มีสวนนิล ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีพบวา่ วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ในระดบั
มาก ซ่ึงครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรีและต ่ากว่ากบัสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อวิธีการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ กังน้อย ได้
วจิยัยทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
สุพรรณบุรี พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี
เปรียบเทียบยทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมี เพศ ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนและวุฒิทางการ
บริหาร ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ใชย้ทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา 

5.2.4.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลกีเลีย่ง 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ในดา้นการหลีกเล่ียง อยู่ในระดบั ปาน
กลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียงน้อยท่ีสุด อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการความขดัแยง้ หรือไม่ยอมรับวา่
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มีความขดัแยง้เกิดข้ึน และผูบ้ริหารอาจเช่ือวา่หากไม่ให้ความสนใจกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนปล่อย
เวลาใหผ้า่นไปความขดัแยง้อาจลงไปเองไดแ้ต่ความเป็นจริงแลว้การใชก้ารจดัการความขดัแยง้แบบ
หลีกเล่ียงน้ี หากปัญหาความขดัแยง้นั้นไม่ไดรั้บการแกไ้ขหรือท าให้ยุติ อาจท าให้ความขดัแยง้ทวี
ความรุนแรงจนเป็นผลเสียต่อสถานศึกษาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ล าจวน ช่ืนธงชัย ท่ี
กล่าวถึง วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง วา่เป็นวิธีแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยการ
ปฏิเสธวา่ไม่มีความขดัแยง้เกิดข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือ ความรู้สึกอีกฝ่ายหน่ึงชนะอีกฝ่ายหน่ึงแพ้ วิธีน้ี
เหมาะสมเม่ือปัญหานั้นไม่ส าคญัเท่าไร หรือเวลายงัไม่เหมาะสม ถ้าปล่อยเวลาไปให้สงบลง
เสียก่อนจะเหมาะสมกวา่และควรใชใ้นระยะสั้นแต่วธีิน้ีไม่เหมาะสมเม่ือปัญหานั้นเป็นปัญหาส าคญั
หรือเม่ือปัญหาไม่หมดไป แต่ยงัคงอยูห่รือจะลุกลามต่อไป สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจุฑามาศ 
รุจิรตานนท์ ได้ศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยั
พบว่า วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เลือกใชว้ธีิการจดัการกบัความขดัแยง้อยูใ่นระดบัมาก 3 วิธี 
เรียงตามล าดบัคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกล่ีย และวิธีเผชิญหนา้เลือกใชว้ิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 วิธี เรียงตามล าดบั คือ วิธีบงัคบัและวิธีหลีกเล่ียง และนอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รนัชญา แซ่เล้า ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียงมากเป็นล าดบัสาม
เช่นเดียวกนั 

5.2.4.2 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการหลีกเล่ียง จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีการเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารท่ีเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ ไม่ไดมี้
ผลต่อการตดัสินใจเลือกวธีิการจดัการความขดัแยง้แต่อยา่งใด อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 
ปรีชา จ่าสิงห์ ไดว้ิจยัการจดัการความขดัแยง้ ของผูอ้  านวยการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัการ
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จดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 
จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการยอมให ้การ่วมมือแกปั้ญหา การประนีประนอม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการยอมให้ ดา้นการเอาชนะ และดา้นการหลีกเล่ียง ไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ล าจวน ช่ืนธงชัย ไดศึ้กษาการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี มี
พฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอมมากท่ีสุด รองลงมาคือการร่วมมือ การ
หลีกเล่ียง การยอมให้และการเอาชนะน้อยท่ี สุด เม่ือเปรียบเทียบผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์การบริหาร และวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไม่
แตกต่างกนั  

5.2.4.3 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการหลีกเล่ียง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไมแ่ตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความ
คิดเห็นในการจดัการความขดัแยง้ดา้นการหลีกเล่ียง ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุกัญญา พรหมคุณ ไดศึ้กษาการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ในโรงเรียนของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 1) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
โรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3จ าแนกตาม
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมรายดา้นไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ กังน้อย ไดว้ิจยัยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีวธีิการจดัการความขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั 

5.2.5 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
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5.2.5.1 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ในดา้นการยอมให้ อยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารตอ้งการลดความขดัแยง้ในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาอยู่
อยา่งสงบ ไม่ตอ้งการให้คู่กรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดการบาดหมางใจระหวา่งกนัและเห็นวา่การยอม
ให้เป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมของคนท่ีมีความเสียสละสูง เอาใจผูอ่ื้นมากกวา่เอาใจตนเอง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา จ่าสิงห์ ไดว้ิจยัการจดัการความขดัแยง้ ของผูอ้  านวยการใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการสถานศึกษาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยมีผลดงัน้ี ดา้นการร่วมมือแกปั้ญหา การยอมให้ การประนีประนอม การหลีกเล่ียงและการ
เอาชนะ จะเห็นระดบัความคิดเห็นดา้นยอมให้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กมัปนาท มีสวนนิล พบวา่ระดบัความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม ใช้วิธีการจดัการความ
ขดัแยง้แบบการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกัญญา พรหม
คุณ พบวา่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งของผูบ้ริหารและขนาดของโรงเรียน 
ดงัน้ี ดา้นการเอาชนะอยูใ่นระดบัต ่า ดา้นร่วมมือ ดา้นการประนีประนอมและดา้นหลีกเล่ียง อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัสูง  

5.2.4.2 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการยอมให้ จ  าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเห็นวา่เป็นวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีมีเหตุผล และมีหลกัการเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ 
รุจิรตา ไดศึ้กษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการ
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จดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า ซ่ึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครู มีวธีิการขจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กัมปนาท 
มีสวนนิล ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีพบวา่ วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ในระดบัมาก พิจารณาตามวิธีการแกปั้ญหา พบวา่ ครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรีและ
ต ่ากวา่กบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ไม่แตกต่างกนั 

5.2.5.3 การเปรียบเทยีบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการยอมให้ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการ
จัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการยอมให้ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัระดบัการจดัการความขดัแยง้ด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ความทักษะและมีวิธีการจัดการความขัดแยง้ด้านการยอมให้ไม่เหมือนกัน อาจเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา จ่าสิงห์ ไดว้ิจยัการจดัการความ
ขดัแยง้ ของผูอ้  านวยการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ดา้นการ
เอาชนะ การยอมให ้และการร่วมมือแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
5) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นดา้นการเอาชนะ การยอมให้และการร่วมมือ
แกไ้ขแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สยุมพร ธา
วิพัฒน์ ไดศึ้กษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี พบวา่ สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี ท่ีมีขนาด
แตกต่างกนัมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มงาน ปัญหาความ
ขดัแยง้ระหวา่งโรงเรียนกบับุคคลหรือหน่วยงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนวิธีการจดัการความขดัแยง้พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษา ท่ีมี
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ขนาดแตกต่างกนั มีวธีิการจดัการความขดัแยง้ในแต่ละรูปแบบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย      
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากผลการวิจยั เร่ือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี 
 5.3.1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการเอาชนะ มีระดับการจดัการความขดัแยง้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการความขดัแยง้น้อย
ท่ีสุด คือ เช่ือว่าความคิดเห็นและการแก้ปัญหาของตนเอง ถูกต้องเสมอ ควรมีการพฒันาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และควรน าหลกัธรรมมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 5.3.1.2 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการร่วมมือ มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการความขดัแยง้น้อยท่ีสุด คือ 
แสวงหาความช่วยเหลือจากคนอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาจนเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย ควรมีการก าหนด
นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัไดมี้โอกาสศึกษา
ต่อ เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา อนัส่งผลต่อการพฒันา
สถานศึกษาในท่ีสุด ตลอดจนการไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา  
 5.3.1.3 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการประนีประนอม มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการความขดัแยง้น้อย
ท่ีสุด คือ ยอมแพใ้นบางประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น ควรมีการพฒันาโดยการไปศึกษาดูงาน
องคก์รท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อน าผลท่ีไดม้าประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการ
ความขดัแยง้ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 
 5.3.1.4 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการหลีกเล่ียง มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการความขดัแยง้น้อย
ท่ีสุด คือ ไม่รับรู้วา่มีปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ารของตน ควรมีการพฒันาดา้นทกัษะการบริหาร
ของผูบ้ริหาร  
 5.3.1.5 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการยอมให ้มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด คือ ท า
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ตามความคิดเห็นของผูอ่ื้น ถา้สามารถท าให้ผูอ่ื้นมีความสุขหรือไดป้ระโยชน์  ดงันั้นผูบ้ริหารควร
ศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อจะไดเ้ลือกแนวทางไดถู้กตอ้ง  
 5.3.1.6 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การร่วมมือ มากกวา่ครูผูส้อน ควรมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนผูบ้ริหารการในสังกดัได้
มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อพฒันาตนเองให ้และท าใหเ้กิดทกัษะดา้นการบริหารจดัการความขดัแยง้ 
 5.3.1.7 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
การร่วมมือ มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรมีการส่งเสริมให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดรั้บการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในดา้นการจดัการ
ความขดัแยง้ ส่วนดา้นการยอมให้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการจดัการความขดัแยง้ 
ด้านการยอมให้มากกว่า สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ควรมีการจัดอบรมสัมมนา
เช่นเดียวกนั 
 5.3.1.8 จากแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ด้านการเอาชนะ ท่ีควร
น าไปใช ้คือ การใชห้ลกัธรรมในการแกปั้ญหา เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนในสถานศึกษา และ มีการ
จดักิจกรรมสัมมนาในเร่ืองการพฒันาองคก์ร  
 5.3.1.9 จากแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ด้านการร่วมมือ ท่ีควร
น าไปใช ้คือ การร่วมเสนอแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในสถานศึกษา และจดัท าคู่มือแนว
การปฏิบติังาน เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในงานท่ีรับผดิชอบ 
 5.3.1.10 จากแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ดา้นการประนีประนอม ท่ีควร
น าไปใช้ คือ ควรเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้กบับุคลากรในสถานศึกษา และควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษา มีการพฒันาศกัยภาพทุกดา้น 
 5.3.1.11 จากแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดา้นการหลีกเล่ียง ท่ีควร
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น าไปใช้ คือ ไม่ควรหลีกเล่ียงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนและควรสร้างขวญัก าลังใจแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และควรมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 5.3.1.12 จากแนวทางการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ด้านการยอมให้ ท่ีควร
น ามาใช้คือ ควรมีการหมัน่สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่าง
สม ่าเสมอไม่ควรปล่อยใหผู้อ่ื้นมีอิทธิพลเหนือตนเองและมีการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผล  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานวจิยัการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี  
 5.3.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการปรับปรุงและใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ดา้นการ
ร่วมมือแกปั้ญหาและการประนีประนอม เพื่อให้การท างานขององค์กรส าเร็จลุล่วงดว้ย ควรมีการ
พฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และควรน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 5.3.2.2 สถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนผูบ้ริหารการศึกษาไดมี้
โอกาสศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพนูและส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีวฒิุทางการบริหารการศึกษา อนัส่งผลต่อการ
พฒันาสถานศึกษาในท่ีสุด ตลอดจนการไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา  
 5.3.2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการพฒันาโดยการไปศึกษาดูงานองค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จ เพื่อน าผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการความ
ขดัแยง้ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร เพื่อน าผล

ท่ีไดม้าประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาการจดัการความขดัแยง้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 1 และเขต 3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในสถานศึกษาเพื่อน าผลท่ีไดม้าประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
จดัการความขดัแยง้ 

3. ควรมีการศึกษาการจดัการความขดัแยง้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
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จ ากดั มหาชน, 2546. 
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2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กมัปนาท มีสวนนิล. “ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2544.  
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วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง, 2547.  

สยุมพร ธาวิพฒัน์. “การศึกษาการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2550.  
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 3) เวบ็ไซต์ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2. รายงานการประชุมผู้บริหาร. 
  สืบคน้จาก http:// www.chaiyaphum2.go.th, 2555. วนัท่ีสืบคน้ 20 ธนัวาคม 2555. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง   การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
……………………………………………… 

ค ำช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสอบถำมแนวคิดของท่ำนเก่ียวกบักำรจดักำร
ควำมขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ชยัภูมิ เขต 2  มีจ ำนวน  3  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถำมกำรจดักำรควำมขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  ตอนท่ี 3  แบบสอบถำมขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจดักำรควำมขดัแยง้ 

ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมน้ีจะน ำไปใชใ้นกำรวิจยัเพื่อท ำกำรวิจยัคน้ควำ้อิสระ  โดย
ขอเรียนวำ่กำรวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมิไดมุ้่งศึกษำโรงเรียนหน่ึงโรงเรียนใดโดยเฉพำะ  แต่เป็นกำรศึกษำ
โดยภำพรวมค ำตอบของท่ำนจึงไม่มีผลกระทบต่อตัวท่ำนไม่ว่ำกรณีใด ๆดังนั้ นในกำรตอบ
แบบสอบถำม  ขอควำมกรุณำท่ำนตอบให้ครบทุกขอ้  และตรงกบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด  ทั้งน้ี  
เพื่อให้ผลกำรวิจัยมีควำมเช่ือถือได้  และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  เม่ือท่ำนตอบ
แบบสอบถำมเสร็จแล้วกรุณำน ำส่งท่ีศูนยเ์ครือข่ำยกำรศึกษำอ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   เพื่อจะได้
ด ำเนินกำรต่อไปและขอ้มูลน้ีถือเป็นควำมลบั 
       ขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอยำ่งยิง่ท่ีกรุณำใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
 
 

         นำงอริศรำ  โยศรีคุณ 
                        นกัศึกษำปริญญำโท  สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

   มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ตอนที ่ 1 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถำมมีทั้งหมด  2  ขอ้  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย    ลงใน        หนำ้ขอ้ควำม                             
                ทีต่รงกบัความเป็นจริงเกีย่วกบัตัวท่านในปัจจุบัน 
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลสถำนภำพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  /  ลงใน  (    )  หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
 1.  สถำนภำพ 
   (    )  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ   
   (    )  ครูผูส้อน 
 2.  ขนำดของสถำนศึกษำท่ีท่ำนปฏิบติัอยู ่
   (    )    ขนำดเล็ก    (จ  ำนวนนกัเรียนต ่ำกวำ่  120  คน) 
   (    )    ขนำดกลำง  (จ  ำนวนนกัเรียน   121 - 300  คน) 
   (    )    ขนำดใหญ่  (จ  ำนวนนกัเรียน 301  คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่ 2 

แบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 

 
 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรควำมขดัควำม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  สังกดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ  เขต 2    
ขอใหท้่ำนได ้พิจำรณำวำ่  ท่านมีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับใดในประเด็นทีก่ าหนดต่อไปนี ้  
โปรดกำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องกำรบริหำรควำมขดัแยง้ตำมควำมเป็นจริงท่ีท่ำนปฏิบติั 
ระดับการปฏิบัติ 
 ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  /  ลงในช่องวำ่ง  ตรงกบักำรปฏิบติังำนจริงในสถำนศึกษำ
ของท่ำน 
 โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนระดบักำรปฏิบติัเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีควำมหมำยดงัน้ี 
  ระดบั   5 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
  ระดบั   4 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก 
  ระดบั   3 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
  ระดบั   2 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั   1 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อที่ 
ดำ้นกำรเอำชนะ ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
00 เม่ือเกิดควำมขดัแยง้ข้ึนผูบ้ริหำรไดพ้ยำยำมท ำตำมวธีิกำรของ

ตนเองจนบรรลุเป้ำหมำย 
 
 
 

 
 

 

   

 
ค าอธิบาย    จำกตวัอยำ่งกำรตอบแบบสอบถำม (ขอ้ 00)  หมำยควำมวำ่   ท่ำนมีกำรจดักำรควำม
ขดัแยง้     ดำ้นกำรเอำชนะ    อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
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ขอ้ท่ี 
รายการประเมิน 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ระดบัควำมคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มำก 
ท่ีสุด 

มำก ปำน 
กลำง 

นอ้
ย 

นอ้ย 
ท่ีสุด 

ด้านการเอาชนะ(competition)      
1 เม่ือเกิดควำมขดัแยง้ข้ึนในสถำนศึกษำ  ท่ำนไดพ้ยำยำมท ำ

ตำมวธีิกำรของตนเองจนบรรลุเป้ำหมำย  
     

2 ไดแ้ถลงนโยบำยกำรท ำงำนพร้อมทั้งก ำชบัให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด  

        

3 ไดแ้สวงหำกำรสนบัสนุนจำกคนอ่ืนเพื่อใหต้นเองบรรลุ 
วตัถุประสงค ์ 

        

4 ใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรจดักำรกบัควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยำ่ง
เคร่งครัด  

     

5 เตรียมทำงเลือกไวก่้อน ก่อนท่ีจะขอควำมเห็นจำกผูร่้วมงำน          
6 เช่ือวำ่ควำมคิดเห็นและกำรแกไ้ขปัญหำของตนเอง ถูกตอ้ง

เสมอ  
     

7 ช้ีใหเ้ห็นควำมส ำคญัของเป้ำหมำย  มำกกวำ่ควำมแตกต่ำงใน
วธีิกำร  

     

8 ใชค้วำมตอ้งกำรของตนเป็นหลกัเพื่อเอำชนะจำกกรณี ควำม
ขดัแยง้  

     

                                 ด้านการร่วมมือ (Collaboration) 
9 ใหคู้่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกนัแกปั้ญหำจนเป็นท่ีพอใจทั้ง

สองฝ่ำย  
     

10 รับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำยเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง  
ในกำรแกไ้ขปัญหำ  

     

11 ขอควำมร่วมมือจำกผูร่้วมงำนในกำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้
จนควำมขดัแยง้คล่ีคลำยและเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ำย 

     

12 เม่ือเกิดปัญหำควำมขดัแยง้ท่ำนหำทำงใหคู้่กรณีปรึกษำหำรือ
จนทั้งสองฝ่ำยพอใจ 
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ขอ้ท่ี 
รายการประเมิน 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ระดบัควำมคิดเห็น 
5 

มำก
ท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำน 
กลำง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการร่วมมือ (Collaboration)      
13 เปิดโอกำสใหคู้่กรณีหำทำงออกร่วมกนัจำกกรณีควำม

ขดัแยง้  
        

14 ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัลงมือปฏิบติักำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน
จนทุกฝ่ำยพอใจ  
 

     

15 แสวงหำควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนในกำรแกไ้ขปัญหำจน
เป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ำย  

     

16 เปิดโอกำสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใชค้วำมคิดร่วมกนัในกำรวินิจฉยั 
ปัญหำควำมขดัแยง้  

     

                ด้านการประนีประนอม (Compromising) 

17 ท ำหนำ้ท่ีเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ 
 

        

18 พยำยำมหำวธีิแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นของตนกบัควำมคิดเห็น
ของผูอ่ื้นเม่ือมีควำมขดัแยง้ 

        

19 ยอมเสียสละบำงอยำ่งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรแกไ้ขควำม
ขดัแยง้  

        

20 เม่ือเกิดกรณีควำมขดัแยง้ท่ำนพยำยำมถนอมน ้ำใจผูอ่ื้นเพื่อรักษำ
สัมพนัธภำพไว�้  

        

21 ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้นในกำรเจรจำแกปั้ญหำ          
22 พยำยำมท ำใหคู้่กรณีเขำ้ใจอีกฝ่ำยหน่ึงและลดควำมส ำคญัของ

ตนเองลงบำ้ง 
     

23 ท ำใหคู้่กรณีเกิดควำมพึงพอใจเกือบทุกคร้ัง      
24 ยอมแพใ้นบำงประเด็นเพื่อชนะในอีกบำงประเด็น 
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ขอ้ท่ี 
รายการประเมิน 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ระดบัควำมคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มำก 
ท่ีสุด 

มำก ปำน 
กลำง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

ด้านการหลกีเลีย่ง (Avoiding)      
25 ไม่กระท ำกำรใดๆท่ีจะท ำใหส้ถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ คล่ีคลำยลง       
26 ไม่รับรู้วำ่มีปัญหำควำมขดัแยง้ในองคก์ำรของตน       
27 หลีกเล่ียงกำรโตเ้ถียงในเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน       
28 หลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีจะท ำใหต้นเองไม่สบำยใจจำกกรณีควำม

ขดัแยง้  
     

29 พยำยำมหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีน ำไปสู่ กำรโตแ้ยง้กนั       
30 ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจต่อสถำนกำรณ์ท่ีเป็นควำมขดัแยง้      
31 มอบหมำยใหผู้อ่ื้นรับผิดชอบแทนในกำรแกปั้ญหำ       
32 ปล่อยเวลำไวน้ำนๆ เพื่อใหปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลำยไปเอง       

ด้านการยอมให้ (Accommodation)      
33 นึกถึงควำมประสงคห์รือควำมพอใจของผูอ่ื้นเม่ือตอ้งมีกำรเจรจำ

ต่อรอง 
     

34 ถนอมน ้ำใจผูอ่ื้นหรือพยำยำมรักษำสัมพนัธภำพเอำไว ้      
35 ปล่อยใหผู้อ่ื้นด ำเนินกำรตำมท่ีเขำชอบแมว้ำ่ตวัเอง จะไม่เห็นดว้ยก็

ตำม 
     

36 มกัถือคติแพเ้ป็นพระชนะเป็นมำรในกำรแกปั้ญหำ ควำมขดัแยง้       
37 ยอมเสียสละส่ิงท่ีอยำกไดเ้พือ่ใหผู้อ่ื้นสมปรำรถนำ          
38 ปล่อยใหผู้อ่ื้นมีอิทธิพลเหนือตนเองและยอมท ำตำมผูอ่ื้น       
39 ท ำตำมควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นถำ้สำมำรถท ำใหผู้อ่ื้นมีควำมสุขหรือ

ไดป้ระโยชน์  
     

40 พยำมยำมท่ีจะไม่ท ำร้ำยจิตใจหรือควำมรู้สึกของคนอ่ืน       
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ตอนที ่ 3   ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจดักำรควำมขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
  ขั้นพื้นฐำน 

1. ดำ้นกำรเอำชนะ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. ดำ้นกำรร่วมมือ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

3.   ดำ้นกำรประนีประนอม 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4. ดำ้นกำรหลีกเล่ียง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

5. ดำ้นกำรยอมให้ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 
ขอขอบพระคุณท่ีท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูล  

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจยัในคร้ังน้ี 
นำงอริศรำ  โยศรีคุณ 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  นายจรูญ   พาเก่าน้อย 
                      -   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนสระโพนทอง  
                                สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ เขต 2 

     -   เป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ   
 

2.  นายกมล   บุพตา   
                         -    ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโพธ์ิ(คุรุรำษฎร์ประสิทธ์ิ) 
                                 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ เขต 2 
   -    เป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
 
3.  นายปิยะจินต์  สุขเกษม 
                            -  ต  ำแหน่ง ครู วทิยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบำ้นหนองแต ้
                              สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ เขต 2 
               -   เป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวจิยั 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว222 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   
 26  เมษำยน  2556 
 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 
เจริญพร      นำยจรูญ   พำเก่ำนอ้ย 

  ดว้ย นำงอริศรำ  โยศรีคุณ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205104 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรจดักำรควำม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ 
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว222 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   
 26  เมษำยน  2556 
 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 
เจริญพร      นำยกมล  บุพตำ 

  ดว้ย นำงอริศรำ  โยศรีคุณ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205104 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรจดักำรควำม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ 
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว222 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   
 26  เมษำยน  2556 
 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 
เจริญพร      นำยปิยะจินต ์ สุขเกษม 

  ดว้ย นำงอริศรำ  โยศรีคุณ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205104 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรจดักำรควำม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ 
เขต 2” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้หา  
(Index Of Consistency : IOC) 

 
 

ข้อความ 
การพจิารณาของ

ผู้เช่ียวชาญ 
 

R 

IOC 

คนที่ 
1 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

ด้านการเอาชนะ(competition)      
1. เม่ือเกิดควำมขดัแยง้ข้ึนในสถำนศึกษำ  ท่ำนไดพ้ยำยำมท ำ

ตำมวธีิกำรของตนเองจนบรรลุเป้ำหมำย 
+1 +1 +1 3 1 

 
2. ท่ำนไดแ้ถลงนโยบำยกำรท ำงำนพร้อมทั้งก ำชบัให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด 
+1 +1 +1 3 1 

 
3. ท่ำนไดแ้สวงหำกำรสนบัสนุนจำกคนอ่ืนเพื่อใหต้นเอง

บรรลุ วตัถุประสงค ์
+1 +1 +1 3 1 

 
4. ท่ำนใชต้ ำแหน่งหนำ้ท่ีในกำรจดักำรกบัควำมขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนอยำ่งเคร่งครัด 
+1 +1 +1 3 1 

 
5. ท่ำนเตรียมทำงเลือกไวก่้อน ก่อนท่ีจะขอควำมเห็นจำก

ผูร่้วมงำน 
+1 +1 +1 3 1 

 
6. ท่ำนเช่ือวำ่ควำมคิดเห็นและกำรแกไ้ขปัญหำของตนเอง 

ถูกตอ้งเสมอ 
+1 +1 +1 3 1 

 
7. ท่ำนช้ีใหเ้ห็นควำมส ำคญัของเป้ำหมำย  มำกกวำ่ควำม

แตกต่ำงในวธีิกำร  
+1 +1 +1 3 1 

 
8. ท่ำนใชค้วำมตอ้งกำรของตนเป็นหลกัเพื่อเอำชนะจำกกรณี 

ควำมขดัแยง้ 
+1 +1 +1 3 1 

 
ด้านการร่วมมือ (Collaboration)      

9. ท่ำนใหคู้่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกนัแกปั้ญหำจนเป็นท่ี
พอใจทั้งสองฝ่ำย 

+1 +1 0 2 0.67 
 

10. ท่ำนรับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำยเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง  
ในกำรแกไ้ขปัญหำ 
 

+1 +1 +1 3 1 
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ข้อความ 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

ดำ้นควำมร่วมมือ(Collaboration)      
11. ท่ำนขอควำมร่วมมือจำกผูร่้วมงำนในกำรแกไ้ขปัญหำ 

ควำมขดัแยง้จนควำมขดัแยง้คล่ีคลำยและเป็นท่ีพอใจของ
ทุกฝ่ำย 

+1 +1 +1 3 1 

12. เม่ือเกิดปัญหำควำมขดัแยง้ท่ำนหำทำงใหคู้่กรณี 
ปรึกษำหำรือจนทั้งสองฝ่ำยพอใจ 

+1 +1 +1 3 1 

13. ท่ำนเปิดโอกำสใหคู้่กรณีหำทำงออกร่วมกนัจำกกรณีควำม
ขดัแยง้ 

0 +1 +1 2 0.67 
 

14. ท่ำนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัลงมือปฏิบติักำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดข้ึนจนทุกฝ่ำยพอใจ  

+1 +1 +1 3 1 
 

15. ท่ำนแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกคนอ่ืนในกำรแกไ้ขปัญหำ
จนเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ำย 

+1 +1 +1 3 1 
 

16. ท่ำนเปิดโอกำสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใชค้วำมคิดร่วมกนัในกำร
วนิิจฉยั ปัญหำควำมขดัแยง้ 

+1 +1 +1 3 1 
 

                        ด้านการประนีประนอม (Compromising)      
17. ท่ำนท ำหนำ้ท่ีเป็นคนกลำงในกำรไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ +1 +1 +1 3 1 
18. ท่ำนพยำยำมหำวธีิแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นของตนกบั

ควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นเม่ือมีควำมขดัแยง้ 
+1 +1 +1 3 1 

 
19. ท่ำนยอมเสียสละบำงอยำ่งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำร

แกไ้ขควำมขดัแยง้  
+1 +1 +1 3 1 

 
20. เม่ือเกิดกรณีควำมขดัแยง้ท่ำนพยำยำมถนอมน ้ำใจผูอ่ื้นเพื่อ

รักษำสัมพนัธภำพไว�้ 
+1 0 +1 2 0.67 

 
21. ท่ำนค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้นในกำรเจรจำแกปั้ญหำ  +1 +1 +1 3  

1 
22. ท่ำนพยำยำมท ำใหคู้่กรณีเขำ้ใจอีกฝ่ำยหน่ึงและลด

ควำมส ำคญัของตนเองลงบำ้ง 
+1 +1 +1 3 1 
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ข้อความ 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

ด้านการหลกีเลีย่ง (Avoiding)      
23. ท่ำนท ำใหคู้่กรณีเกิดควำมพึงพอใจเกือบทุกคร้ัง +1 +1 +1 3 1 
24. ท่ำนยอมแพใ้นบำงประเด็นเพื่อชนะในอีกบำงประเด็น +1 +1 +1 3 1 

 
25  ท่ำนไม่กระท ำกำรใดๆท่ีจะท ำใหส้ถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ 

คล่ีคลำยลง 
+1 +1 +1 3 1 

26. ท่ำนไม่รับรู้วำ่มีปัญหำควำมขดัแยง้ในองคก์ำรของตน +1 +1 +1 3 1 
27. ท่ำนหลีกเล่ียงกำรโตเ้ถียงในเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ 

กำรปฏิบติังำน 
+1 +1 +1 3 1 

28. ท่ำนหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีจะท ำใหต้นเองไม่สบำยใจจำก
กรณีควำมขดัแยง้ 

+1 +1 0 2 0.67 

29. ท่ำนพยำยำมหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีน ำไปสู่ กำร
โตแ้ยง้กนั 

+1 +1 +1 3 1 

30. ท่ำนไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจต่อสถำนกำรณ์ท่ีเป็นควำม
ขดัแยง้ 

+1 +1 +1 3 1 

31. ท่ำนมอบหมำยใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบแทนในกำรแกปั้ญหำ  +1 +1 +1 3 1 
32. ท่ำนปล่อยเวลำไวน้ำนๆ เพื่อใหปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลำยไป

เอง 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านการยอมให้ (Accommodation)      
33. ท่ำนนึกถึงควำมประสงคห์รือควำมพอใจของผูอ่ื้นเม่ือตอ้ง

มีกำรเจรจำต่อรอง 
+1 +1 +1 3 1 

34. ท่ำนถนอมน ้ำใจผูอ่ื้นหรือพยำยำมรักษำสัมพนัธภำพเอำไว ้ +1 +1 +1 3 1 
35. ท่ำนปล่อยใหผู้อ่ื้นด ำเนินกำรตำมท่ีเขำชอบแมว้ำ่ตวัเอง จะ

ไม่เห็นดว้ยก็ตำม 
+1 +1 +1 3 1 

36. ท่ำนปล่อยใหผู้อ่ื้นด ำเนินกำรตำมท่ีเขำชอบแมว้ำ่ตวัเอง จะ
ไม่เห็นดว้ยก็ตำม 

+1 0 +1 2 0.67 
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ข้อความ 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

ด้านการยอมให้ (Accommodation)      
37. ท่ำนยอมเสียสละส่ิงท่ีอยำกไดเ้พื่อใหผู้อ่ื้นสมปรำรถนำ +1 +1 +1 3 1 

 
38.  ท่ำนปล่อยใหผู้อ่ื้นมีอิทธิพลเหนือตนเองและยอมท ำตำม

ผูอ่ื้น 
+1 +1 +1 3 1 

39. ท่ำนท ำตำมควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นถำ้สำมำรถท ำใหผู้อ่ื้นมี
ควำมสุขหรือไดป้ระโยชน์ 

0 +1 +1 2 0.67 

40. ท่ำนพยำมยำมท่ีจะไม่ท ำร้ำยจิตใจหรือควำมรู้สึกของคน
อ่ืน 

+1 +1 +1 3 1 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/257 
 

     มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั   วทิยำ
เขตอีสำน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
   อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  
 3 พฤษภำคม 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประถมศึกษำชยัภูมิเขต 2 

 ดว้ย นำงอริศรำ  โยศรีคุณ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205104 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “กำรจดักำรควำม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ 
เขต 2” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์  สำรรัตนะ อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และ ดร.กิตต์ิกำญจน์  ปฏิพนัธ์ เป็นท่ี
ปรึกษำร่วม 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนเพื่ออนุญำตให้ นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีได้
ไปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
                                                          N of 
Statistics  for       Mean        Variance         Std Dev         Variables 
SCALE              121.9333     142.4090         11.9335             40 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a1 119.9000 130.645 .685 .813 

a2 118.3667 136.033 .373 .821 

a3 118.2667 136.409 .306 .820 

a4 118.7000 136.148 .260 .823 

a5 118.2667 140.202 .101 .827 

a6 118.5000 139.914 .087 .828 

a7 119.6667 129.264 .547 .814 

a8 118.4000 135.007 .300 .822 

Alpha 118.7583 135.453 .332 .821 

b1 119.9000 130.645 .685 .813 

b2 117.9667 131.964 .602 .815 

b3 119.1667 131.523 .325 .821 

b4 118.1000 140.714 .064 .826 

b5 119.3333 136.437 .170 .828 

b6 118.2000 138.028 .264 .823 

b7 118.2667 138.133 .274 .822 
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b8 118.3333 139.195 .133 .827 

Alpha 118.5683 135.828 .315 .822 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

c1 119.9000 130.645 .685 .813 

c2 119.1333 133.016 .292 .823 

c3 118.1667 134.006 .614 .816 

c4 118.2667 137.926 .261 .825 

c5 119.0000 137.931 .118 .830 

c6 119.0000 130.897 .390 .819 

c7 117.9000 138.921 .243 .824 

c8 118.3667 137.826 .169 .826 

Alph
a 

  118.7168 135.146 .426     .822 

d1 119.8333 140.971 .055 .889 

d2 119.6667 136.851 .290 .872 

d3 119.5333 141.430 .026 .899 
 
d4 118.9667 140.654 .004 .896 

d5 119.4333 129.151 .448 .907 

d6 119.6333 137.275 .387 .971 

d7 119.5000 134.466 .475 .918 

d8 119.4333 137.289 .157 .927 

Alpha 119.4999 137.2609 .230 .927 

e1 119.9000 130.645 .685 .813 
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e2 118.5667 136.392 .357 .821 

e3 118.4667 140.326 .152 .825 

e4 118.2000 138.441 .197 .824 

e5 119.9000 130.645 .685 .813 

e6 118.4333 135.357 .415 .820 

e7 118.4667 139.844 .166 .825 

e8 118.4000 138.110 .296 .823 

Alpha 118.7917 136.220 .369 .821 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40            Alpha =    .843 
 



118 
 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นางอริศรา   โยศรีคุณ 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    วนัพฤหสับดีท่ี 11 มีนาคม  พุทธศกัราช 2514 

  
ภูมิล าเนา 119  หมู่  4  บา้นก าแพง  ต าบลบา้นยาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   

จงัหวดัชยัภูมิ  
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 119  หมู่  4  บา้นก าแพง  ต าบลบา้นยาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   

จงัหวดัชยัภูมิ  
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2539  ครุศาสตรบณัฑิต ( ค.บ.)  สาขาวชิาประถมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี 
 

ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2553 – 2555  ครูผูช่้วย โรงเรียนสระโพนทอง  ต าบลสระโพนทอง   

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  ครู คศ.1โรงเรียนสระโพนทอง  ต าบลสระโพนทอง   

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนสระโพนทอง  ต าบลสระโพนทอง   

 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ   
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
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