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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 
สถานศึกษา 2) เปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม 
อายุ ประสบการณทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน และ 3) เสนอแนวทางในการบริหาร 
ความขัดแยงท่ีเหมาะสม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 123 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดย
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 และแนวคำถามในการสนทนากลุม สถิติที่ใช คือ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหารความขัดแยงในระดับ
ปานกลาง โดยใชการปองกันและแกไขความขัดแยงท่ีทำลายในระดับสูง และใชวิธีการกระตุนความ
ขัดแยงที่สรางสรรคในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุและประสบการณทางการ
บริหารแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 
และ 3) แนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร 
สถานศึกษาควรมีการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคดวยวิธีการ
บริหาร ที่เปนประชาธิปไตย ปองกันความขัดแยง ที่ทำลายดวยวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม 
และมีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลายดวยวิธีการประนีประนอม การเจรจาตอรองอยางสันติวิธี 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study methods of conflict 

management of school administrators; 2) to compare methods of conflict management of 

school administrators, as classified by age, administrative experience, and educational 

level; and 3) to propose appropriate guidelines for conflict management of school 

administrators. 

 The research sample consisted of 123 school administrators, obtained by 

stratified random sampling.  The instrument was a 5-scale rating questionnaire, developed 

by the researcher, with reliability coefficient of .85; and a focus group discussion guidelines 

form.  The statistics for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, 

t-test, and one-way analysis of variance. 

 The research findings were that 1) the school administrators employed 

moderate the conflict management  by employing prevention and settlement of highly 

destructive conflicts at the high level,  and the method of stimulating constructive conflicts 

at the moderate level; 2) school administrators with different ages, and administrative 

experiences differed significantly at the .05 level in their employed methods of conflict 

management; while school administrators with different educational levels did not significantly 

differ in their employed methods of conflict management; and 3) regarding appropriate 

guidelines for conflict management of school administrators, the school administrators 

should employ stimulating constructive conflicts with the democratic style of administration

, employ the conflict management method of prevention and settlement of highly destructive 

conflicts with the fair allocation of resources, and settle the destructive conflicts with the 

method of compromise and peaceful negotiation. 
 

Keywords: conflict management, school administrator, Uttaradit Primary Educational 

Service Area 1 
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บทนำ 
 มนุษยตองการความสำเร็จ การกระทำของมนุษยเพ่ือที่จะใหเกิดความสำเร็จนี้ สวนหน่ึง

นำไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬา การศึกษาเลาเรียน 

ธุรกิจและกิจกรรมในสังคม การแขงขันทำใหเกิดการแพหรือชนะ ความสำเร็จมักถูกวัดดวย 

การเอาชนะ หลักฐานเหลาน้ีเห็นไดจากการไดมา หรือการมีกรรมสิทธ์ิในสินคา การไดรับบริการ 

การทำใหบรรลุเปาหมาย ที่แตกตางกัน การควบคุมบุคคล การควบคุมทรัพยากรและการมีอำนาจ 

ที่ตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบตอคนอ่ืน เปนตน สาเหตุหลักสำคัญของการแขงขันก็เน่ืองมาจาก 

ความขาดแคลน หรือความไมเพียงพอของส่ิงท่ีตองการ คนก็จะถูกกระตุนและมีแรงจูงใจเพ่ือที่จะ

แขงขันและเพ่ือใหประสบความสำเร็จ ความขัดแยง เกิดเพ่ิมมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสูเพ่ือ 

ใหไดมากท่ีสุดในส่ิงท่ีตนเองตองการ (กัมปนาท มีสวนนิล, 2545: 5) ในสภาพของสังคมไทยเรา 

ในปจจุบันน้ี จะพบวามีความขัดแยงคอนขางสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากคนมีความแตกตางกันในดาน 

ความคิด ความเช่ือ คานิยม ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา ซึ่งความแตกตางดังกลาว

เปนผลใหเกิดความขัดแยงในสังคมได (ประกาทิพย ผาสุก, 2551) ความขัดแยงเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษย เพราะมนุษยมีความแตกตางกันท้ังความคิดและการกระทำ ดังนั้น 

ในทุกองคการยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้น อาจเปนความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวาง

กลุมตาง ๆ ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจ 

ที่ยากท่ีสุดอยางหน่ึงของผูบริหาร เพราะการปฏิบัติงานจะทำใหถูกใจคนทุกคนไมได หากยึด 

ความถูกตองมักไมถูกใจคน หากจะใหถูกใจคนก็มักไมถูกตอง ดังนั้น แมวาความขัดแยงเปนส่ิงที่

หลีกเล่ียงไมได แตถาผูบริหารรูจักวิธีการบริหารและวิธีการแกไขท่ีดีจะกลายเปนใหคุณประโยชน เชน 

ชวยปองกันความเฉื่อยชา ชวยทำใหเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน ชวยกระตุนความสนใจและความอยากรู

อยากเห็นของบุคคล เปนพ้ืนฐานทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคลและสังคม ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางย่ิงตอองคการ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540: 7-9) ความขัดแยงเปนพฤติกรรมของมนุษย 

ในองคการ ดังน้ันกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารองคการจำเปนตองพบกับความขัดแยง  

ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย (พรรณราย ทรัพยะประภา, ม.ป.ป.: 80) ผูบริหารสถานศึกษาตองพบกับ 
ความขัดแยงอยูบอยครั้ง ถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขัดแยงใหเกิดผลดีครูมี 

ความพึงพอใจความขัดแยงนั้นก็จะเปนประโยชน และเปนไปในทางที่สรางสรรค แตถาบริหาร 

ความขัดแยงไมเหมาะสม ความขัดแยงน้ันก็นำไปสูความขัดแยงอีกอยางหน่ึง และความขัดแยงอื่น ๆ 

ก็จะตามมา  

 การท่ีผูบริหารจะใชวิธีการบริหารความขัดแยง ใหความขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสม
และสงผล ใหองคการมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองมีวิธีการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสม 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2554: 16-18) เสนอวิธีการบริหารจัดการความขัดแยง 3 แนวทาง คือ (1) วิธี
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การกระตุนความขัดแยง ใชเมื่อองคการมีความขัดแยงในระดับต่ำ จึงตองมีการกระตุนใหเกิด 

ความขัดแยงท่ีสรางสรรคขึ้น (2) ปองกันความขัดแยง เมื่อกระตุนใหเกิดความขัดแยงแลว และเร่ิม

มองเห็นวาอาจมคีวามขดัแยงทีร่นุแรงและไมสรางสรรคในอนาคต ผูบรหิารจะตองรูจกัหาทางปองกนั 

มิใหเกิดข้ึน (3) วิธีการแกปญหาความขัดแยง เม่ือมีความขัดแยงสูงมากเกินไป หรือความขัดแยง 

เชิงทำลายจนสงผลเสียตอองคการ ผูบริหารตองมีการแกไข ชะลอหรือลดความขัดแยงใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสมเชนเดียวกับเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล (2540: 273) กลาวถึงแนวทางในการบริหารความ

ขัดแยงในองคการเปน 3 แนวทาง (1) การกระตุนหรือสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงที่มีลักษณะ

สรางสรรค (2) การปองกันหรือลดความขัดแยงท่ีมีลักษณะทำลาย (3) การแกไขความขัดแยงท่ีมี

ลักษณะทำลาย แตอยางไรก็ตาม ในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารแตละคนยอมแตกตางกัน 

โดยท่ัวไปบุคคลจะคิดถึงความขัดแยงในแงลบ และพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน หรือ

ปองกันความขัดแยงไมใหเกิดข้ึน แตแทที่จริงแลวความขัดแยงกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย 

ตอองคการท้ังน้ีขึ้นอยูกับการจัดการความขัดแยงของบุคคลซ่ึงเกิดจากการรับรู และความสามารถ

ของบุคคลในการปรับตัวตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น อายุ และประสบการณที่มากขึ้นจะทำใหบุคคล

สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี (มณฑิกา แกวทองคำ, 2539: 17) การแกปญหาความ

ขัดแยงโดยวิธีตาง ๆ ของผูบริหารสวนใหญไมเหมือนกัน ถึงแมจะเปนปญหาในลักษณะเดียวกัน

ก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ ประสบการณ ความรู  ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว และ

ปญหาความขัดแยงบางอยางผูบริหารคนหน่ึงอาจแกได แตอีกคนหน่ึงอาจแกไมได หรือถาแกได 

อาจใชเวลาแตกตางกัน (ภิญโญ สาธร, 2519: 217) หากพิจารณาดานสถานภาพสวนตัวของ 

ผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารความขัดแยงมีขอสรุปไมตรงกันกลาวคือ เจริญ โคกสีอำนวย (2530) 

ศึกษาวิธีแกความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบรหิารท่ีมเีพศ อายุ วุฒทิางการศึกษา ประสบการณ ในตำแหนง และขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
จะมีวิธีแกความขัดแยงไมแตกตางกัน เชนเดียวกับสุรางค โลสัมฤทธ์ิชัย (2536: ก) ศึกษาสาเหตุ 

ของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และขนาดโรงเรียนตางกัน ไมมีความแตกตาง และสมยศ ปรีเปรม 
(2545: 74) ศึกษาเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูชวยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษา จงัหวัดอบุลราชธานี พบวา เมือ่เปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูชวยผูบรหิาร

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง และขนาดของโรงเรียน ไมพบความแตกตาง สวนพิพิธ สุวรรณสิงห  

(2550: 71) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี จำแนก 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 98

ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญา พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังน้ัน ในการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สถานภาพสวนตัวจึงเปน

ประเด็นท่ีนาสนใจ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังส้ิน 

จำนวน 179 โรงเรียน การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยอมมีปญหาเกิดข้ึน 

ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาความขัดแยงสวนบุคคลหรือ

ปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะแกปญหาอยางหลีกเล่ียง

ไมได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยจะเปน

ขอมูลเพ่ือนำไปวางแผน และประยุกตใชในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอันจะ 

สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  3 ประการ ไดแก 

 1.  ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เปรยีบเทียบวิธีการบรหิารความขดัแยงของผูบรหิารสถานศกึษา ทีม่อีายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน 

 3. เสนอแนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย                                                       
 กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากแนวคิด ทฤษฎีของนักทฤษฎี

และนักวิชาการหลายทาน มาเปนกรอบ เพ่ือกำหนดวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามตัวแปร ดังตอไปนี้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง

แตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณทางการบริหารตางกันมีวิธี 
การบริหารความขัดแยงแตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 3 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีวิธีการบริหาร 

ความขัดแยงแตกตางกัน 
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วิธีดำเนินการ 
              การวิจยัคร้ังน้ี เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขัน้ตอนการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

               ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ัง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวนท้ังสิ้น 179 คน    

             กลุมตวัอยาง กลุมตวัอยางผูวิจยัไดกำหนดกลุมตวัอยางตามวธีิของเครจซีแ่ละมอรแกน 

ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 123 คน และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified 

random sampling)  จำแนกตามรายอำเภอโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  คำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยาง ตามสัดสวนของประชากรในแตละอำเภอ   

  1.2 ทำการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยการจับสลากใหไดจำนวน

ครบตามสัดสวนท่ีกำหนดไว   

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยคำถาม 2 ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลเก่ียวกับ อายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร ระดับการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะของคำถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

ลักษณะของคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  2.2 แนวคำถามในการสนทนากลุม เก่ียวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ี

เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดก่ึงมีโครงสราง 

 3.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

  3.1  การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม 

    1)  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมากำหนดโครงสรางและรปูแบบ

ของคำถามในแบบสอบถาม 
    2)  สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากน้ันนำไปใหอาจารย 

ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน แลวนำแบบสอบถามที่สรางใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความเปนปรนัยเชิงภาษาและความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ระหวางขอคำถาม

กับตัวบงชี้ตามนิยาม  
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    3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาความความเท่ียง 

(reliability) พบวามีคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟา (    -Coefficient) เทากับ  0.85   

  3.2  การดำเนินการเก่ียวกับการจัดสนทนากลุม 

    1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักในการสัมภาษณ 

    2)  นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดของทุกกระทงคำถามใน

ทุกดาน มากำหนดเปนประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ  

    3)  ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมถูกตอง

ย่ิงขึ้น โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจัดทำแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ 

เพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 1 กลุมผูใหขอมูล จำนวน 10 คน ซึ่งใชการสุมแบบเจาะจง (purposive random 

sampling) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน จำนวน 5 คน และผูบริหารสถาน

ศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน จำนวน 5 คน   

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.1  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถาม 

        1) ผูวิจัยไดทำหนังสือขอความรวมมือจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เพ่ือติดตอประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  

แลวดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2554   

    2) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม และไดแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณรอยละ 100.00 แลวนำมาวิเคราะหขอมูล 

  4.2  การดำเนินการเก่ียวกับการจัดสนทนากลุม 

    ผูวิจัยไดทำหนังสือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวน 10 ทาน เพ่ือเชิญรวมการสนทนากลุม โดยใช

แบบสัมภาษณชนิดก่ึงมีโครงสราง และดำเนินการจัดสนทนากลุม (focus group discussion) 

ในวันท่ี 25 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. สถานท่ี ณ หองประชุมพระอาทิตย เทศบาลตำบล
หาดกรวด  

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

     5.1 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหคาสถิติ ดังน้ี 

α
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    1)  การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล โดยการหาคารอยละ 

    2)  การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยการหาคาเฉล่ีย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    3)  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที สวนอายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  

การทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

  5.2  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม 

    1)  นำขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมกับผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนกลุม

ตัวอยาง มาจัดทำเปนความเรียงในแตละประเด็นตามตัวแปร 3 ดาน แลวนำไปใหผูบริหารแตละคน

ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปแลว 

    2)  ใชการวิเคราะหเน้ือหาโดยการจำแนกประเภทการวิเคราะหแบบอุปนัย  

โดยสรุปความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับสาระสำคัญในประเด็นท่ีศึกษาเปนรายดาน  

 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค มีระดับการ
ปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง สวนวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายและวิธี

การแกไขความขัดแยงท่ีทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง 

  1.1.  ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณา

วิธีการบริหารความขัดแยงแตละวิธี ไดผลการวิจัย ดังน้ี 
     1)  วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติมากท่ีสุด 
     2)  วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีเปนธรรมมาปฏิบัติมากท่ีสุด 

     3) วิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบรหิารสถานศึกษานำวิธีการประนีประนอม 
มาปฏิบัติมากท่ีสุด   
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 2.  การเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถาน

ศึกษา ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงในภาพรวม

แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 3 วิธี ไดแก วิธีการ

กระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็น

แตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

41-50 ป สวนอีกหน่ึงวิธี คือการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ไดแก 

กลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 31-40 ป   

  2.2  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารตางกัน มีวิธีการบริหาร

ความขัดแยงในภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

3 วิธี ไดแก วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่

มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 

16 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 6-10 ป สวนอีกหน่ึง

วิธี คือการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถาน

ศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 11-15 ป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ

ทางการบริหารจำนวน 6-10 ป   

  2.3  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอวิธีการบริหาร
ความขัดแยงท้ังในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 3.  แนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จากการจัดสนทนากลุม 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดขอคนพบ
ดังน้ี 

  3.1  การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สามารถทำไดหลายวิธี ซึ่ง

แตละวิธีมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันไป ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษาสภาพปญหาใหชัดเจน
กอน แลวจึงเลือกวิธีการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยแยกเปนราย

วิธี ดังน้ี 

    1)  วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดความขัดแยงระดับปานกลางขึ้นในสถานศึกษา กอนผูบริหารสถานศึกษาจะกระตุน

ความขัดแยงที่สรางสรรค ควรศึกษาสภาพความขัดแยงและบริบทของสถานศึกษา แลวจึงสนับสนุน
ใหมีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเน่ือง วิธีการท่ี 

ผูบริหารนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 104

    2) วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันมิให

สถานศึกษามีความขัดแยงในระดับท่ีสูงเกินไป ซ่ึงวิธีท่ีนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีการจัดสรรทรัพยากร 

ที่เปนธรรม เพราะเปนวิธีที่สามารถปองกันความขัดแยงท่ีตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเล่ียง 

การแขงขันเปนวิธีปองกันความขัดแยงท่ีผูบริหารนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย หากผูบริหาร

สถานศึกษาปองกันปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล 

    3)  วิ ธีการแกไขความขัดแยง ท่ีทำลายผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการ 

ความขัดแยงในสถานศึกษามิใหมีระดับสูงมากเกินไป ซ่ึงวิธีท่ีนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีประนีประนอม 

เพราะเปนวิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีการน้ี 

จะชวยใหสองฝายท่ีมีปญหาความขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะผูบริหาร

สถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีมุงเอาผลแพชนะ ฝายท่ีเกิด 

ความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได 

 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารความ

ขัดแยงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารความขัดแยงมีทั้งขอดี

และขอเสีย ผูบริหารสถานศึกษาใชวิจารณญาณในการเลือกท่ีจะแกปญหาความขัดแยงตามความ

เหมาะสมแกบุคคล เวลา สถานการณ ความรูทางวิชาการท่ีมี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นพปฎล 

บรรณทอง (2547: 61) ไดศึกษาเร่ืองการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรม

การแกปญหาความขัดแยงในการรับรูของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของสุกัญญา เพาะแปน (2552: 62) ไดศึกษาเร่ือง วิธีแกปญหาความขัดแยงของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา วิธีการแกปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง 
  1.1 เมื่อพิจารณาตามรายดานของการบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหารสถาน

ศึกษามีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง 2 วิธีการ คือ วิธีการปองกัน 
ความขัดแยงที่ทำลายและการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย และมีระดับการปฏิบัติการบริหาร 

ความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง คือ วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ทั้งน้ีเปนเพราะวา  

ผูบริหารสถานศึกษาไมนิยมกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาอาจเห็นวา 

การไมเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษาเปนส่ิงท่ีดีกวาการท่ีสถานศึกษามีความขัดแยงเกิดขึ้น  
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ซึ่งแตกตางจากการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย และวิธีการแกไข

ความขัดแยงท่ีทำลายท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาตองการท่ีจะปองกันและแกไขความขัดแยงไมใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา  

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพ ประพันธ (2548: ก) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยง

ของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับการบริหาร 

ความขัดแยงของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแกนโดยภาพรวมอยูในระดับ

สูง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการบริหารความขัดแยงท่ีอยูในระดับสูงคือ วิธีการปองกัน

ความขัดแยง และวิธีการแกปญหาความขัดแยง สวนการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคอยูในระดับ

ปานกลาง 

  1.2 เมื่อพิจารณาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในแตละวิธี  

ซึ่งพบวา 

    1) วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคโดยวิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย

นำมาปฏิบัติมากที่สุด อาจเปนเพราะวา วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย เปนวิธีกระตุน 

ความขัดแยงท่ีสรางสรรค เปนวิธีที่มีขั้นตอนและวิธีการท่ีไมยุงยาก เพียงแตผูบริหารตองมีลักษณะ 

ที่เปนประชาธิปไตย มีพฤติกรรมสงเสริม หรือสนับสนุนหรือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิด 

ที่สรางสรรค ทัศนคติที่แตกตาง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล  

(2538: 277) กลาววา สมาชิกหรือกลุมในองคการบางครั้งอาจจะมีความเฉ่ือยชาหรือไมมีความ

กระตือรือรนที่จะแสดงความคิดริเริ่มใหม ๆ ใหกับองคการ อันเน่ืองมาจากวาฝายบริหารมีลักษณะ

เปนเผด็จการเกินไปไมยอมใหเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางข้ึนในองคการ ลักษณะผูบริหารท่ีเหมาะสม

กับกลุม สามารถกระตุนใหเกิดความขัดแยงท่ีมีลักษณะสรางสรรคไดก็คือ ลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตย 

  2) วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมนำมา
ปฏิบัติมากที่สุด อาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานการศึกษานั้นจำเปนตองใชทรัพยากรจำนวน

มาก จึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดตามมา 

ในภายหลังได เชน การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารตองพิจารณาอยางเปนกลาง 
ปรากฏการณความขัดแยงก็จะเกิดข้ึนในสถานศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได วิธีการจัดสรรทรัพยากร 

ที่เปนธรรมจึงมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ซึ่งเช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล (2538: 283-285) ไดกลาวถึง 

การปองกันความขัดแยงวา เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น การแกไขจะเปนไปไดดวยความยากลำบาก 
ดังนั้นผูบริหารควรหาวิธีการปองกันความขัดแยงที่มีลักษณะทำลายน้ีไวกอนท่ีจะสายเกินแก ทั้งนี้

เพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงมีวิธีการตาง ๆ ที่ชวยปองกันความขัดแยงท่ีมีลักษณะ
ทำลาย ไดแก การกำหนดเปาหมายองคการ รวมท้ังกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน 

สมาชิกในองคการตองเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเอง การสับเปล่ียนหมุนเวียน หรือแลกเปล่ียน
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สมาชิกระหวางกลุม หลีกเล่ียงการแขงขันของสมาชิกในองคการท่ีมีลักษณะฝายหน่ึงเปนผูชนะ  

อีกฝายหน่ึงเปน ผูแพ ผูบริหารยังตองจัดหาทรัพยากรขององคการใหเพียงพอ และควรต้ังผูประสาน

งานเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือกลุมซึ่งวิธีการปองกันความขัดแยงเหลาน้ี  ผูบริหาร

สามารถประยุกตใชอยางเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการน้ัน ๆ ได สอดคลองกับผลการวิจัย 

ของสุภาพ ประพันธ (2548: 65) ซึ่งศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของคณะกรรมการบริหาร 

ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาการปองกันความขัดแยงโดยการจัดหา

ทรัพยากร การทำใหมเีปาหมายรวมกัน การกำหนดเปาหมายท่ีชดัเจนรวมกันและการต้ังผูประสานงาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงตามลำดับ   

  3) วิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยวิธีการประนีประนอมนำมาปฏิบัติมากท่ีสุด 

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน 

ถอยทีถอยอาศัย มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การหักหาญน้ำใจเปนส่ิงท่ีไมนิยม

กัน จึงมีพฤติกรรมเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม ซึ่งเปนพฤติกรรมการแก

ปญหาความขัดแยงท่ีเนนการตอรอง มุงใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจ ยอมเสียสละและยอมได 

ในบางสวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรพล มนตรีภักดี (2550: 49) ที่ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา พฤติกรรม

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงเปนแบบประนีประนอมมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการศึกษาของประกาทิพย ผาสุก (2551: 

53) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาลำพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแยง

แบบประนีประนอมมากที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของกับวรนารถ แสงมณี  (2544: 12) 
กลาวถึงการประนีประนอมคือ การใชวิธีการเจรจาตอรองเปลี่ยนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัย 

คูกรณีแตละฝายตางก็ไดประโยชนและตองยอมเสียสละประโยชนบางมิใชฝายหน่ึงไดหรือเสียแต

อยางเดียว   
 2.  ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งพบวา  
  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารความขัดแยง 

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน ยอมมี

ประสบการณในการทำงานแตกตางกัน ทำใหมีมุมมองและความคิดเห็นท่ีละเอียดลึกซึ้งตางกัน  

โดยพบขอสังเกตจากคาเฉล่ียท่ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50  ป มีพฤติกรรม



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 107

การกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคและมีพฤติกรรมการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายมากกวา 

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 51 ขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 31-40  ป มีพฤติกรรม 

การแกไขความขัดแยงที่ทำลายมากกวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50 ป ซึ่งสอดคลองกับ 

การวิจัยของพรศักด์ิ โชติพินิจ (2543: ก) ไดศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

ในองคการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวา ผูบริหารท่ีมีอายุตางกันมีการกระตุนความขัดแยง การปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย การแกไข

ความขัดแยงท่ีทำลายแตกตางกัน  

  2.2  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน มีความเห็น 

ตอการบริหารความขัดแยง ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารแตกตางกันยอมมีประสบการณในการปฏิบัติงานและ 

มีมุมมองและความคิดเห็นท่ีละเอียดลึกซึ้งแตกตางกัน โดยพบขอสังเกตจากคาเฉล่ียท่ีแสดง 

ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหาร 6-10  ป มีพฤติกรรมการกระตุน

ความขัดแยงท่ีสรางสรรคและปองกันความขัดแยงมากกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ

ทางการบริหาร 16 ปขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทำงาน 6-10 ป มีพฤติกรรม

การแกปญหาความขัดแยงที่ทำลายมากกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทำงาน 11-15 ป 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาพ ประพันธ (2548: 68) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยง

ของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน สรุปวาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีประสบการณการทำงานในตำแหนงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนตางกัน  

มีการบริหารความขัดแยงแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของพรศักด์ิ โชติพินิจ  

(2543: 86) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารในองคการคณะกรรมการประสาน

งานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาจากการศึกษาในสวนของ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณบริหารท่ีตางกันมีการแกไขความขัดแยงแตกตางกัน 

  2.3 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหาร

ความขัดแยง ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง
ในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมทักษะเกิดจากการผานการเรียนดวยรูปแบบตาง ๆ มิใชจากวุฒิ 

การศึกษาเพียงประการเดียว ไดแก การเรียนรูทฤษฎีในการตัดสินใจ การแกปญหาความขัดแยง 

เพ่ือสรางความชำนาญทางความคิดรวบยอดใหเกิดขึ้น สงผลถึงทักษะการบริหารความขัดแยงของ 
ผูบริหารสถานศึกษา (เกศนา พันทาเดช, 2543: 45) การนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน

การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน (วีระชัย ศรหีร่ิง, 2542: 85) การเล่ือนตำแหนง

เปนผูบริหาร จะโดยวิธีใดก็ตาม ผูบริหารจะไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะปจจุบันการเขาสูตำแหนง 

ผูบริหารจะมีการแขงขันเขาสูตำแหนง ผูที่รักความกาวหนาจะพยายามศึกษาหาความรูโดย 
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การศึกษาดวยตนเอง การอบรมสัมมนาเขาคาย เพ่ิมพูนประสิทธิภาพเพ่ือกาวเขาสูตำแหนงสังคม

ปจจุบัน ขอมูลขาวสารรวดเร็ว การศึกษาหาความรูเปนไปไดงายและสะดวกทำใหผูบริหารมีความรู

ในดานตาง ๆ มากขึ้น (จรรยา เสี่ยงเทียนชัย, 2544: 73) ดังน้ัน การเขาสูตำแหนงผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตองผานการศึกษาอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานคร จึงทำใหผูบริหารมีความรูความสามารถทางทักษะการบริหารความขัดแยง 

ไมแตกตางกัน แมวุฒกิารศึกษาจะตางกัน สอดคลองกับงานวิจยัของอุษามาศ ระยาแกว (2538: 99) 

พบวาผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน ใชวิธีแกไขความขัดแยงไมแตกตางกัน เพราะการศึกษา

หาความรู ความสามารถพัฒนาศักยภาพดวยตนเองของผูบริหารทัดเทียมกัน จึงทำใหมีความรู 

ความเขาใจทักษะการบริหารความขัดแยงดวยตนเองไดดี และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

พลอยทิพย ตันตระเธียร (2547: 70-71) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน 

ทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน  

 3.  ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญกับการบริหาร

ความขัดแยงในสถานศึกษา และไดเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง ดังน้ี 

  3.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ดวยวิธีการบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตย อาจเปนเพราะวา วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย เปนวิธีกระตุนความขัดแยง

ที่สรางสรรค ที่มีขั้นตอน เทคนิคและวิธีการท่ีไมยุงยาก และผูบริหารสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง  

ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนำวิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติเพ่ือกระตุนความขัดแยง

มากท่ีสุด 
  3.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีเปนธรรม อาจเปนเพราะวา วิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม เปนวิธีปองกันความ
ขัดแยงท่ีตนเหตุ ถาผูบริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย ความขัดแยงในสถาน

ศึกษาก็จะนอยลง 
  3.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการประนีประนอม 

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน 

ถอยทีถอยอาศัย มคีวามเอ้ือเฟอเผือ่แผ มคีวามเห็นอกเห็นใจผูอืน่ การหักหาญน้ำใจเปนส่ิงท่ีไมนยิมกัน 

เปนลักษณะท่ีสอดคลองกับวิธีแกปญหาความขัดแยงท่ีทำลายดวยวิธีการประนีประนอม ซึ่งเปน 
วิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน ชวยใหทั้งสองฝายท่ีมีปญหา

ขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติวิธี 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 109

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช  

  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

51 ปขึ้นไป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ดวยวิธีการ

บริหารท่ีเปนประชาธิปไตย 

  1.2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

51 ป ขึ้นไป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย ดวยวิธีการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม 

  1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

41-50 ป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการ

ประนีประนอม 

  1.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร

ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 51 ปขึ้นไป 

  1.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร

ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารมากกวา 10 ขึ้นไป 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา เชน แบบของผูนำ เปนตน  

  2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยง

ของผูบริหารศึกษากับความพึงพอใจของครู 

  2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตย วิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมและวิธีการประนีประนอม 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารความแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

รายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค มีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยง 
อยูในระดับปานกลาง สวนวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายและวิธีการแกไขความขัดแยง 

ที่ทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุและ 
ที่มีประสบการณทางการบริหารท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยงแตกตางกัน 

แตผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยง 
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ไมแตกตางกัน สวนแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน ไดขอคนพบวา  

ผูบริหารควรกระตุนความขัดแยงใหอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรศึกษาสภาพความขัดแยง 

และบริบทของสถานศึกษากอน แลวจึงกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สวนการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันมิใหสถานศึกษามี 

ความขัดแยงในระดับที่สูงเกินไป ซึ่งควรใชวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม เพราะเปนวิธีที่ 

สามารถปองกันความขัดแยงท่ีตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเล่ียงการแขงขันเปนวิธีปองกัน 

ความขัดแยงท่ีผูบริหารควรนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย เมื่อผูบริหารสถานศึกษาปองกัน

ปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล และวิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษา

ควรจัดการมิใหความขัดแยงในสถานศึกษามีระดับสูงมากเกินไป ซึ่งวิธีที่ควรนำมาปฏิบัติคือ  

วิธีประนีประนอม เพราะเปนวิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน 

ซึ่งวิธีการน้ีจะชวยใหสองฝายท่ีมีปญหาขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะ 

ผูบริหารสถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีมุงเอาผลแพชนะ 

ฝายท่ีเกิดความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได 
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