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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ศึกษาระดับ 

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 1 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 108 คน และครูจำนวน 

324 คน รวม 432 คน กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
เก่ียวกับแบบการบริหารความขัดแยง และแบบสอบถามเก่ียวกับการทำงานเปนทีมในสถานศึกษา 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง มีคาความเท่ียง .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบการบริหารความขัดแยง 

เปนแบบการรวมมือ  2) ระดับการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

ทั้งโดยรวมและรายดาน และ 3) ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา การบริหารความขัดแยง แบบการรวมมือมีความสัมพันธ

กับการทำงานเปนทีมมากท่ีสุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

คำสำคัญ:  การบริหารความขัดแยง  การทำงานเปนทีม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the conflict management styles 

of school administrators under the Office of Kanchanaburi Primary Educational Service 

Area1; 2) to study the teamwork level of teachers in schools under the Office of Kanchanaburi 

Primary Educational Service Area 1; and 3) to study the relationship between conflict 

management style of school administrators and teamwork of teachers in schools under the 

Office of Kanchanaburi Primary Educational Service Area 1. 

 The research sample totaling 432 school personnel consisted of 108 school 

administrators and 324 teachers, all of which were obtained by stratified random sampling.  

The employed research instrument was a questionnaire on conflict management style and 

a questionnaire on teamwork in school, developed by the researcher, with reliability 
coefficient of .98. Statistics for data analysis were the frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and chi-square test. 

 Research findings were that 1) the majority of school administrators employed 
the cooperative style of conflict management; 2) the overall and by-aspect teamwork 

levels of administrators and teachers in school were at the high level; and 3) the conflict 

management style as a whole of school administrators and teamwork as a whole of teachers 

correlated significantly at the .01 level, with the cooperative conflict management style 

having the highest correlation with teamwork, which was significant at the .05 level. 
 

Keywords: conflict management, teamwork 
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บทนำ 
 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 

การถายทอดความรู การฝก อบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา 

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุน 

ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 4 เพ่ือหวังท่ีจะเห็นนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาออกมา เปนคนดี คนเกง 

และสามารถท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และตามมาตรา 6 ที่กลาววา “การจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”  

ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏ 

ในบทบัญญัติมาตรา 39 คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจ

การบริหารและจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  

ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

และเพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและความเขมแข็ง รัฐใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 

เพ่ือกระจายอำนาจการบริหารงานซ่ึงจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร 

เปนไปตามหลักการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เปนการสราง

รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน

และสามารถพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยหนาท่ีที่โรงเรียนจะตองมีการขับเคล่ือนใหเปนไปตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งบุคคลที่จะดำเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนั้น ไดแก ผูบริหาร 

และคร ูซึง่ตองรวมมอืกนัทำงาน เพ่ือใหองคการสามารถดำรงอยูได ดงันัน้ผูบรหิารซึง่เปนผูรบัผดิชอบ

งานตาง ๆ ในสถานศึกษาจำเปนตองนำสถานศึกษาท่ีตนเปนหัวหนาไปสูการเปนสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงตองหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลง

รูปแบบการบริหาร รวมทั้งการสรางวิสัยทัศน กำหนดทิศทาง คานิยม และวัตถุประสงคขององคการ 
พรอมทั้งกอใหเกิดแรงดลใจ และแรงจูงใจขึ้นในตัวบุคลากรเพ่ือใหการทำงานรวมกันอยางเต็ม 

ความสามารถและมีชีวิตชีวาพรอมที่จะพาองคการใหอยูรอดและย่ังยืนได 
 การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนำพาองคการและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

สูความเปนเลิศไดนั้น ผูบริหารจะตองนำแนวคิด หลักการและทฤษฎีมาใชในการบริหารสูเปาหมาย 

ที่กำหนดซึ่ง Peter Drucker (Administrator, 2007 อางถึงใน ทิวาภรณ มุทะจันทร, 2550: 2)  

ใหความหมายของการบริหารวา “Management is getting things done through people”  

หมายถึง การใชคนใหสำเร็จ ลลุวงเปาหมายท่ีกำหนด ผูบรหิารจะตองใชความรูความสามารถและวิธีการ

ในการใชคนใหทำงาน การบริหารจัดการจะประสบความสำเร็จไดดีขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการบริหาร 
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ซึ่งการบริหารองคการน้ันความขัดแยงเปนสิ่ง ท่ีผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวันเน่ืองจาก 

ผูบริหารจะตองทำงานรวมกับคน ซึ่งพ้ืนฐานของชีวิต มีความตองการ ความรูสึกนึกคิด มีความรู 

ประสบการณ มีลักษณะนิสัย และความพอใจท่ีแตกตางกัน เม่ือตองมาอยูรวมกัน ทำงานรวมกัน 

ดวยธรรมชาติของความแตกตางก็เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยง 

จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได และเม่ือเกิดขึ้นแลวผูบริหารไมสามารถเพิกเฉย หรือ

ทำเปนไมสนใจ และปลอยใหเหตุการณตาง ๆ ในองคการรุนแรงข้ึนโดยไมไดรับการแกไข จากงาน

วิจัยตางประเทศ (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ, 2534: 9) พบวาผูบริหารระดับสูง ใชเวลาประมาณรอยละ 

20-25 ของเวลาทำงานเพ่ือจัดการกับความขัดแยงในองคการ สำหรับผูบริหารระดับปานกลางน้ัน 

ใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง ดังน้ันการบริหารความขัดแยงจึงเปนภารกิจ 

ที่จำเปนของผูบริหาร ผูซึ่งนำพาองคการไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว หากผูบริหารสามารถแกปญหา 

ความขัดแยงและสามารถทำงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวยดีแลว ยอมมั่นใจไดวางานท่ีทำจะ

บรรลุผลสำเร็จที่ดี 

 นอกจากน้ีการบริหารงานในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว

อยางมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เชน ผูบริหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง เปนตน ผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีจัดการ

ศึกษาตามนโยบายระดับชาติ แลวนำมาขยายผลสูการปฏิบัติใหถึงนักเรียน ซึ่งเปนจุดหมายสูงสุด

ของการบริหารสถานศึกษา และจากสภาพปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทำใหสถานศึกษา 

มีภารกิจในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปนระบบการทำงานท่ีเปล่ียนไป การดำเนินงาน

ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการทำงานเปนทีมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป การทำงานเปนทีมเปนปจจัย 

ที่สำคัญอยางหน่ึงของความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น Blasé and Blase (อารี สัณหฉวี, 
2545: 67) ที่กลาววา “ในการปรับปรุงโรงเรียน คณะครูจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง

โรงเรียน” ซึ่งบุคคลที่ทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน ชวยกันทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพึงพอใจในการทำงาน ท้ังน้ีภายในองคการประกอบดวย

กลุมบคุคลท่ีมคีานิยม เปาหมาย ความสนใจทีแ่ตกตาง ซึง่บอยคร้ังท่ีความแตกตางดังกลาวไดนำไปสู

ความขัดแยง โดยเฉพาะในการท่ีจะใหไดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด (ปญญา พัฒนศูนย, 2545: 14) 
คนซึ่ งจัดว า เปนทรัพยากร ท่ีสำคัญเปนอันดับหนึ่ งมีคุณคาสู งสุดและมีประโยชนสู งสุด 

เปนทรัพยากรท่ีมีความพิเศษกวาทรัพยากรอ่ืน ๆ ในบรรดาทรัพยากรพ้ืนฐาน ดังน้ันผูบริหารจึงตอง
ใชทั้งศาสตรและศิลป ในการท่ีจะจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม และเปนท่ีพึงพอใจ

ของครู ก็จะทำใหครูรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้น 

มีความเอ้ืออาทรตอกัน ปญหาตาง ๆ ก็จะนอยลงและหมดไปในท่ีสุด 
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 จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา การทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกันกับ 

ความขัดแยง คือ ถาองคการใดมีความขัดแยงแลวการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นไดยาก 

ซึ่งความขัดแยงมักเกิดข้ึนไดในองคการตาง ๆ และเปนส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดพน ดังน้ันหากเรา

สามารถเรียนรู ศึกษา เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาลักษณะความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงได

อยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ความขัดแยงก็อาจกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน 

เปนทีมใหมีประสิทธิภาพได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือนำไปใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา

กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

         ประชากรในการวิจัย ไดแก โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 148 โรงเรียน ซึ่งมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 148 คน และ
ครู จำนวน 1,502 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำมากำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Mogan, 1970: 608) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 108 

โรงเรียน ในจำนวน 4 อำเภอ จากน้ันจำแนกโรงเรียนตามอำเภอโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดย

มีผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารจำนวน 108 คน และครู จำนวน 324 คน ซึ่งเลือกโดยการสุม

อยางงายรวมเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 432 คน จาก 108 โรงเรียน 
 2. เครื่องมือการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ ดังน้ี 

  2.1  แบบวัดแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบวัด

มาตรฐานตามแนวคิดของโธมัสและคิลแมนน (Thomas and Killmann) แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
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              ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูบริหาร คือ เพศ อายุ ประสบการณใน 

การทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน 

    ตอนที่ 2 วัดการบริหารความขัดแยง ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

กำหนดสถานการณใหเลือก (forced choices) แบบ 2 ตัวเลือก เก่ียวกับการบริหารความขัดแยง 

ของผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 ขอ 

  2.2  แบบสอบถามระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา ซึง่ผูวิจยัสรางข้ึนเอง

ตามแนวคิดของทิศนา  แขมมณี ซึ่งเปนแบบสอบถามครูในสถานศึกษาโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

              ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของครูในสถานศึกษา คือ เพศ อายุ ประสบการณ

ในการทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน 

    ตอนท่ี 2 สอบถามระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา เปนแบบ 

สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) 5 ระดับ มีคาความเท่ียงเทากับ .98 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพ่ือขอความรวมมือไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามใหแกผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา 

ที่เปนประชากร ตามที่ระบุที่ซองแบบสอบถาม พรอมทั้งกำหนดสงแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน                   

  3.2 เม่ือครบกำหนดเวลาแลว ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1 และสามารถเก็บแบบสอบถามไดทัง้หมด จำนวน 432 ฉบบั  

คิดเปนรอยละ 100   

  3.3 นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำไปดำเนินงาน

ตามขั้นตอนวิธีการวิจัยตอไป 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา   

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา   

  ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

  4.1  การวิเคราะหแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 
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    4.1.1  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ ความถ่ี และรอยละ 

    4.1.2  วิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ ความถ่ี และรอยละ 

 4.2  การวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 

    4.2.1  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ คาความถ่ี และคารอยละ  

    4.2.2 วิเคราะหขอมูลระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 4.3  การวิเคราะหความสมัพนัธระหวางแบบการบรหิารความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม

ในสถานศึกษา โดยใชการทดสอบแบบไค-สแควร (Chi-Square) 

 

ผลการวิจัย 
 1. แบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สวนใหญมีวิธีการจัดการความขัดแยง 

แบบการรวมมือมากที่สุด (รอยละ 50.93) รองลงมาคือ แบบการหลีกเล่ียง (รอยละ 23.15) แบบ 

การประนีประนอม (รอยละ 15.74) แบบการยอมให (รอยละ 9.25) และแบบเอาชนะนอยที่สุด  

(รอยละ 0.93) ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  คาความถี่ และรอยละของแบบการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาสำนักงานเขต 

 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 
 

การบริหารความขัดแยง ความถ่ี รอยละ 
แบบการเอาชนะ  1 0.93 
แบบการรวมมือ  55 50.93 
แบบการประนีประนอม  17 15.74 
แบบการหลีกเล่ียง  25 23.15 
แบบการยอมให  10 9.25 

รวม  108 100 
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 2. ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีการทำงานเปนทีมอยูในระดับมาก 

ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา 

  

 การทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับที่ปรากฏ 
การมีเปาหมายรวมกัน 
การติดตอสื่อสารกันในกลุม 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
การตัดสินใจรวมกัน 
การมีมนุษยสัมพันธ  
การมีผลประโยชนรวมกัน 

4.21          
4.14 
4.17 
4.16 
4.15 
4.11          

0.75 
0.77 
0.78 
0.80 
0.86 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.79 มาก 

 3. ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับ 

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันกับการทำงานเปนทีมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เน่ืองจากคา x2 cal  มีคา = 37.15 มากกวาคาวิกฤต x2 0.01 , 8  = 20.09  และถาพิจารณารายแบบ

การบริหารความขัดแยง พบวา แบบการบริหารความขัดแยงท่ีมีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีม

มากท่ีสุดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แบบการรวมมือ (x2= 16.80) ซึ่งมีโรงเรียนท่ีมี
ระดับการทำงานเปนทีมมากที่สุด 40 โรงเรียน (รอยละ 72.72) ระดับมาก จำนวน 13 โรงเรียน 

(รอยละ 23.63) และระดับปานกลาง จำนวน 2 โรงเรียน (รอยละ 3.63) ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับการทำงาน 

 เปนทีมของครใูนสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 

  

แบบการบริหารความ
ขัดแยง 

ระดับการทํางานเปนทีม 
รวม 

ไค-
สแควร 
x 2 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

     แบบการเอาชนะ 
     แบบการรวมมือ 
     แบบการประนีประนอม 
     แบบการหลีกเล่ียง 
     แบบการยอมให 

0 
40 
4 
3 
2 

1 
13 
13 
19 
8 

0 
2 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
55 
17 
25 
10 

0.50 
 16.80* 

4.16 
12.48 
3.21 

ภาพรวม 49 54 5 0 0 108  37.15** 
 

*  p<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**p<.01 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
 การวิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยง ขอคนพบในการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็น

ที่มีความสำคัญ ควรแกนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

 1.  การศึกษาแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากผลการวิจัยมีดังน้ี 

  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 1 ใชแบบของการบริหารความขัดแยงเปนแบบการรวมมือมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ 
ความคิดเห็นของสมพงศ  เกษมสิน (ธีระ รุญเจริญ, 2548: 112) ที่กลาววา “การบริหารแบบการมี

สวนรวมคือ การท่ีบุคคลไดมีสวนเก่ียวของท้ังในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน การมี

สวนรวมชวยสรางพลังจิตใหรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพมากกวาการยินยอมให

ปฏิบัติตามคำส่ัง” ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบการบริหารความขัดแยงเปนสิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช

เหมาะสมกับผูรวมงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งสองฝาย เปนการกระทำท่ีมุงใหเกิดความ 
พึงพอใจทั้งแกตนเอง และผูรวมงาน ซึ่งผลการวิจัยน้ีไดไปสอดคลองกับผลการวิจัยของณรงค กังนอย 

(2545) ทำการศึกษาเร่ืองยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดผลการวิจัยวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง แบบรวมมือ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
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แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง แบบการยอมให และแบบที่ใชนอยท่ีสุด คือ แบบการ

เอาชนะ และสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย นามบุญลือ (2544) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัดการ

ความขัดแยงในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัยพบวา 

การจัดการความขัดแยงของผูบรหิารโรงเรียนประถมศึกษาใชวิธีการรวมมอืในการจัดการความขัดแยง

เปนอนัดับแรก รองลงมา คือ วิธีการหลีกเล่ียง การประนีประนอม การยอมให และการเอาชนะ  

 2. การศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

  การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนีกร  

สมทรัพย (2550) ทำการศึกษาเร่ืองการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล

พระราชทานประจำปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลการวิจัยวา ผูบริหาร 

และครูในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2547-2548 มีระดับการทำงาน 

ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและ

ครูมีระดับการทำงานเปนทีมในดานการมีเปาหมายรวมกันมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงาน คาเฉล่ีย 4.08 ดานการมีมนุษยสัมพันธ คาเฉลี่ย 4.07 

ดานการติดตอสื่อสารกันในกลุม คาเฉล่ีย 4.02 ดานการตัดสินใจรวมกัน คาเฉล่ีย 4.01 ตามลำดับ 

และดานท่ีมีระดับการทำงานเปนทีมนอยท่ีสุด คือ ดานการมีผลประโยชนรวมกัน คาเฉล่ีย 3.97  

  ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

มีการทำงานเปนทีมอยูในระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากท่ีผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบ 

การบริหารความขัดแยงเปนแบบการรวมมือมากกวา แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง 

แบบการยอมให และแบบการเอาชนะ ซึ่งทำใหครูรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการมีสวนรวมใน 
การดำเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะการทำงานเปนทีมที่ดี มีทิศทาง 
การทำงานท่ีสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดขึ้น เกิดความชัดเจนเขาใจตรงกัน เพ่ือนำไปสู

จุดหมายปลายทางท่ีหนวยงาน องคการท่ีไดรวมมือกำหนดไวอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน และมี

กำลังใจในการทำงานมากกวาผูบริหารท่ีใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบอื่น ๆ อยางเห็นได

ชัดเจน 

 3. การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 พบวา  

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
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ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่วา 

แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีมของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณสงผลตอการทำงานเปนทีมของครูโดยการเอ้ือประโยชน และ

การเขาใจซึ่งกันและกัน สอดคลองกับความคิดเห็นของรอบบินส (Robbins, 1998) ไดทำการศึกษา 

พบวา วิธีการแกปญหาเปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผล แตขึ้นอยูกับเง่ือนไขของ 

ความขัดแยงดวย และในทางตรงกันขามยังมีวิธีการท่ีมีประสิทธิผลอีกมากมาย เทคนิคท่ีเลือกใช 

ขึ้นอยูกับสถานการณจากสาเหตุของความขัดแยงและคุมทุนท่ีจะเลือกใชวิธีการเหลาน้ัน และผล 

การศึกษาของผองใส ศรีวังพล (2548: ก) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรม การบริหารของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอองคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษา 1) ระดับ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) องคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอองคประกอบของทีมงาน 

ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใชแนวคิดของไลเคิรท (Likert) กลาวถึงพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหาร และองคประกอบของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ใชแนวคิดของอุทัย  

บุญประเสริฐ และทิศนา แขมมณี ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) องคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพอยูใน 

ระดับมาก ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดาน 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผล 

ตอองคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ดังน้ันการบริหารความขัดแยง การทำงานเปนทีม และความสัมพันธระหวางการบริหาร

ความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม พบวา การบริหารในปจจุบัน ตามที่นักทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนงาน
วิจัย ตาง ๆ ที่ไดศึกษามาตางก็มีการบริหารในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับหลักการและทฤษฎีที่นำมา 

เปนตัวแปรในการศึกษา แตในการบริหารก็มีความจำเปนท่ีผูบริหารจะตองศึกษาวิธีการ หรือกระบวนการ

ในการบริหาร เพ่ือที่จะสามารถนำมาใชในการบริหารองคการใหดำเนินไปได ประสบผลสำเร็จ 
ตามความมุงหวังขององคการ ความขัดแยงในองคการเปนสวนประกอบหน่ึงท่ีคอยเปนตัวทำงาน

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานเปนทีม ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปนตองมีแบบ 

การบริหารความขัดแยงเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความสามารถ 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจนใหครูและ

บุคลากรทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน มีความม่ันคงปลอดภัยในการทำงาน  
เพ่ือจะไดมีความพอใจในงานท่ีปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการทำงาน และ 

กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลที่เกิดข้ึนก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกรซึ่งตรงกับ

สมมติฐานและผลการวิจัยท่ีไดกลาวไวขางตน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1.1 ขอเสนอแนะระดับสถานศึกษา การใชแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสม
แลว ผูบริหารพึงรักษาไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมเพ่ือเปนการรักษา การทำงาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนตามขอเสนอแนะ คือ 
    1)   ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยเปนขอมูลเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำท่ีดี และเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
    2) ผูบริหารใชผลการวิจัยมีความเขาใจถึงลักษณะการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยรวมเพ่ือนำไปพิจารณาวางแผนแกไขและปรับปรุงในสวนท่ีสมควรปรับปรุงใหพัฒนาข้ึน 
    3) ผูบริหารสถานศึกษานำผลการวิจัย ท่ี ได ไปพัฒนาแบบการบริหาร 
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานเปนทีมของครูในสถาน
ศึกษา 
  1.2 ขอเสนอแนะระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    1)  ระดับการทำงานเปนทีมอยูในระดับมากทุกรายการ แสดงใหเห็นวา  
แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่มีหนาท่ีดูแลผูบริหารและครูควรสงเสริม สนับสนุนใหมี
การดำรงไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือครูจะไดมีการทำงานเปนทีม
ที่ดี มีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมในสถานการณปจจุบันของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
    2)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ควรให 
ความสำคัญกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการวางแผนงานในการพัฒนาทักษะ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาโดยใชหลักการทฤษฎีอ่ืน ๆ นำมาเปรียบเทียบ 
ผลการวิจัย 
  2.2 ควรมีการศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งจะทำใหทราบถึงบริบทในการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
แตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาแบบการบริหารความขัดแยงให
ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตอไป 
  2.3 ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา 
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สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งแบบการบริหารท่ีเปนการสงเสริม

การทำงานเปนทีมของครูนั้นผูบริหารควรใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือมากท่ีสุด 

เพราะเปนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานเปนทีม ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปน

ตองมีแบบการบริหารความขัดแยงเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความ

สามารถเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจน 

ใหครูและบุคลากรทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน มีความม่ันคงปลอดภัยใน 

การทำงาน เพ่ือจะไดมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการ

ทำงาน และกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกร 
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