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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร 

สถานศกึษา	โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	2)	ระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 และ	 3)	 ศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา 

ท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 

ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	จ�านวน		317	คน	ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ 

โดยผู้ วิจัย	 มีค่าความตรงด้านเนือ้หา	 ระหว่าง	 0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม	 

ด้านการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 เทา่กบั	 0.95	และด้านบรรยากาศของโรงเรียน	

เทา่กบั	0.96	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา	คา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณู

แบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

ส่วนรายด้าน	 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก	ประกอบด้วย	 การร่วมมือกันแก้ปัญหา	 การประนีประนอมและ 

การยอมให้	ในระดบัปานกลาง	ประกอบด้วย	การหลีกเลี่ยงและการแขง่ขนั
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	 2.		บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	โครงสร้าง

องค์การ	 	 ความรับผิดชอบ	ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั	 การสนบัสนนุ	 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน	 

ความเสี่ยงภยั	การให้รางวลั	ความอบอุน่และความขดัแย้ง

	 3.	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	

(X
2
)	 การยอมให้	 (X

5
)	 และการแข่งขนั	 (X

1
)	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบับรรยากาศของโรงเรียน	 (Y

tot
)	 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	38.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	2.27+	0.19	(X
2
)	+	0.36	(X

5
)	-	0.08	(X

1
)	

ค�าส�าคัญ:  การจดัการความขดัแย้ง,		บรรยากาศโรงเรียน,		โรงเรียนของรัฐ

ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to	 study:	 1)	 the	 level	 of	 conflict	management	 of	 school	 

administrator;	 2)	 the	 level	 of	 the	 school	 climate;	 and	3)	 conflict	management	 of	 school	 

administrator affecting school climate of the government primary schools in Samut Sakhon 

province.	The	research	sample	was	317	teachers	of	government	primary	schools	in	Samut	

Sakhon	province,	derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district	

places.	The	research	 instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	

IOC	content	validity	between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	

of	the	questionnaire	0.95			for	roles	of	administrator	and	0.96	for	school	effectiveness.	Data	

were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.			

 The findings of this research were as follows:

	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	conflict	management	of	school	administrator 

was	at	 a	 high	 level	 and	a	medium	 level.	 These	aspects	were	 as	 follows:	 collaboration,	 

compromising,	 and	 accommodation.	 A	medium	 level:	 these	 aspects	were	 as	 follows:	 

avoiding,	and	competition.

	 2.	 Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	school	climate	was	at	a	high	 level.	These	

aspects	were	as	follows:	structure,	responsibility,	identity,	supporting,	standard	setting,	risk	

taking,	reward,	warmth,	and	conflict.

	 3.	 The	conflict	management	of	school	administrator	in	the	aspect	of	collaboration	

(X
2
),	 accommodation	 (X

5
),	 and	competition	 (X

5
)	 together	predicted	 the	 school	climate	of	

government	primary	school	in	Samut	Sakhon	province	(Y
tot
)	at	the	percentage	of	38.10	with	
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 187

statistical	significance	at	.05.	The	regression	equations	was										=	2.27	+	0.19	(X
2
)	+	0.36	

(X
5
)	-	0.08	(X

1
).

Keywords: conflict	management,	school	climate,	government	school

บทน�า
	 บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ	 เอกชน	 

ทัง้ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	หรือแม้แตข่นาดเลก็	ผู้บริหารต้องค�านงึอยูเ่สมอวา่บรรยากาศขององค์การ 

เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลากร	 เป็นสิ่งท�าให้บุคลากรเกิดความรับรู้	 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	 

เป็นตวัก�าหนดให้บุคลากร	 รู้สึกดีหรือไม่ดี	 แล้วส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร	 ซึ่งสอดคล้อง

กบัแนวคิดของจุฬาวิทยานกุรม	 (2554:	 ออนไลน์)	 ได้กล่าวว่า	 บรรยากาศองค์การ	 คือ	 ความรับรู้ 

ของบคุลากรต่อปัจจยัต่าง	 ๆ	ภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อการท�างาน	หรือส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมใน 

การท�างาน	บรรยากาศในการท�างานมีความเหมาะสมจะสง่ตอ่การจงูใจของบคุลากร	ภารวี	อนนัต์นาวี	

(2557:	184)	ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	คือ	การรับรู้หรือความรู้สกึ	หรือความเข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่

ลกัษณะขององค์การท่ีตนก�าลงัปฏิบตัิงานอยู	่ รวมทัง้	พฤติกรรมการบริหาร	 เช่น	การให้ผลตอบแทน	

ความอบอุ่น	 การให้ความสนบัสนนุ	 เป็นต้น	 ซึ่งการรับรู้เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ทศันคตขิองผู้ปฏิบตัิงาน	ท�าให้องค์การหนึง่แตกตา่งไปจากอีกองค์การหนึง่	Litwin	&	Stringer	(2002:	

65)	ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การเป็นตวัแปรส�าคญัในการศกึษาของมนษุย์	เป็นสิง่เช่ือมโยงระหวา่ง

ลกัษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์การ	 เช่น	 โครงสร้างกฎเกณฑ์	 แบบของความเป็นผู้น�าและขวญักับ

พฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงาน	 เป็นต้น	บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิงานตอ่ลกัษณะ

ท่ีมองเหน็ได้ขององค์การจะมีอิทธิพลตอ่การก�าหนดพฤตกิรรมและทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิาน	

	 ความก้าวหน้าขององค์การเกิดจากการปฏิบตังิานของบคุลากร	หากบคุลากรไมมี่ความรักภกัดี

ตอ่องค์การ	จะเกิดความเบ่ือหนา่ย	ลาออกจากงาน	ไมมี่แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน	จะท�าให้องค์การ

ไม่เจริญก้าวหน้า	 ขาดบคุลากรท่ีดี	 มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน	 สิ่งท่ีเกิดขึน้เหลา่นีน้ัน้เกิดจาก

บรรยากาศในองค์การท่ีอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี	 ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารท่ีจะบริหารจดัการองค์การ

ให้มีแนวทาง	 ทิศทางในการด�าเนินงานท่ีดีขึน้	 บรรยากาศองค์การท่ีดียงัท�าให้การบริหารงานเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แล้วยงัท�าให้เกิดแรงจูงใจต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์การอีกด้วย	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของรสสคุนธ์	รุดชาต	ิ(2550:	13)	ได้กลา่วไว้วา่	การสร้างบรรยากาศการท�างาน

ท่ีดีในองค์การ	 มีความส�าคญัอย่างมากต่อความส�าเร็จของโรงเรียน	ซึง่ขึน้อยู่กบัครู	 บคุลากรทกุคน	 

ทกุฝ่าย	และทกุระดบั	ในโรงเรียนตา่งให้ความร่วมมือ	ร่วมใจ	เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	มีความรักผกูพนั

ในงาน	 เม่ือบุคลากรพึงพอใจในหน้าท่ีของตนเอง	 ก็ส่งผลดีต่อโรงเรียน	ท�าให้งานเกิดความส�าเร็จ	

และมีประสิทธิภาพตามความมุง่หมายขององค์การ	บรรยากาศท่ีดียอ่มสง่ผลท่ีดีตอ่องค์การ	แตห่าก

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
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ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
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องค์การมีบรรยากาศท่ีไมดี่อาจมีผลกระทบในหลายด้าน	ท�าให้การบริหารจดัการไมเ่ป็นไปในทิศทางท่ี 
ตัง้เป้าหมายไว้	หากผู้บริหารไม่ให้ความส�าคญัตอ่บรรยากาศ	ส�าหรับบรรยากาศท่ีไม่ดีอาจน�าพาซึง่
ความขดัแย้งในองค์การ	ความขดัแย้งเกิดจากสภาวการณ์ท่ีบคุคลมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัท�าให้
เกิดความขดัแย้งไม่ลงรอยกนั	 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้อาจเป็นการขดัแย้งระหว่างบคุคลหรือระหว่าง
กลุม่บคุคล	ซึง่อาจท�าให้เกิดการตอ่ต้านและเป็นปรปักษ์ตอ่กนั	ความขดัแย้งเป็นปัญหาท่ีทกุ	ๆ 	องค์การ
ต้องหาวิธีการจัดการให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 มีการจัดการความขัดแย้งให้ถูกวิธี	 
ถกูทางและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 การจดัการความขดัแย้งเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีควร
ให้ความส�าคญัในการจดัการความขดัแย้ง	หาแนวทางในการลดหรือเพ่ิมระดบัความขดัแย้งให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม	วิธีแตล่ะวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้แตกตา่งกนั	 ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	
และการแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง	จงึสง่ผลดีตอ่องค์การ	ซึง่	Thomas	(1992:	265-274)	ได้เสนอรูปแบบ
การจดัการความขดัแย้ง	 ไว้	 5	 รูปแบบ	ดงันี	้ การจดัการความขดัแย้งแบบการแขง่ขนั	 การร่วมมือกนั 
แก้ปัญหา	การประนีประนอม	การหลีกเลี่ยง	และการยอมให้		
	 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร	 
หากความขดัแย้งเกิดขึน้ในองค์การทางการศึกษา	 ผลกระทบจะไม่เกิดกับองค์การ	 หรือบุคลากร	 
เพียงอยา่งเดียว	แต	่นกัเรียนจะได้รับผลกระทบด้วย	ทัง้ด้านการเรียนการสอน	สภาพจิตใจของนกัเรียน	
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เป็นองค์การทางการศึกษา	 ซึ่งมีหน้าท่ีดแูล 
รับผิดชอบในการจดัการศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษา	 ในจงัหวดัสมทุรสาคร	 แบ่งออกเป็น	 3	 อ�าเภอ	 
คือ	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอกระทุม่แบน	อ�าเภอบ้านแพ้ว	ซึง่ในปีการศกึษาท่ีผา่นมา	 มีเร่ืองราวท่ีเกิดจาก
ความขดัแย้งระหว่างผู้บริหารกับครูและชุมชน	 จนท�าให้เกิดความวุ่นวาย	 ครูและชุมชนไม่ยอมรับ 
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ได้เลง็
เหน็ความส�าคญัของการจดัการความขดัแย้ง	จงึได้รับนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน	ในโครงการพฒันาภาวะผู้น�า	ให้กบัผู้บริหารสถานศกึษา	เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษา	เข้าใจ
คณุค่าของความเป็นผู้น�าในตวัเอง	 ตระหนกัถึงวิธีการขจดัความขดัแย้งในการปฏิบตัิงาน	 ส่งเสริม
พฤติกรรมและพฒันาความสามารถของความเป็นผู้น�า	 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดทกัษะ 
การจดัการความขดัแย้งในโรงเรียนให้ดีขึน้และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน	 ซึ่งจะท�าให้
บรรยากาศขององค์การมีทิศทางท่ีดีและย่อมส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 
สถานศกึษาและครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	 ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	จงึมีความสนใจศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งผล 
การวิจยัจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางในการบริหารจดัการความขดัแย้งใน
โรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	เพ่ือให้โรงเรียนสามารถปฏิบตัภิารกิจไปสูเ่ป้าหมายและบรรลเุป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 ซึง่ประกอบด้วย	 การแข่งขนั	 การร่วมกนั

แก้ไขปัญหา	การประนีประนอม	การหลกีเลีย่ง	การยอมให้	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.	 	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 หมายถึง	 การท่ีผู้บริหารสถานศกึษา 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	หาวิธีการลดหรือเพ่ิมระดบัความขดัแย้งให้อยู ่

ในระดับท่ีเหมาะสม	 วิธีแต่ละวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกัน	 ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 

ท่ีเกิดขึน้	และการแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง	ซึง่มีรูปแบบการจดัการความขดัแย้ง	5	รูปแบบ	ดงันี ้

	 				 1.1		การแข่งขนั	 หมายถึง	 การจัดการความขดัแย้งโดยอีกฝ่ายหนึ่งจะมุ่งถึงประโยชน์ 

ท่ีตวัเองจะได้รับ	เป็นการมุง่เอาชนะฝ่ายเดียว

	 				 1.2		การร่วมมือกันแก้ปัญหา	 หมายถึง	 การจัดการความขัดแย้งโดยให้ความสนใจ 

กบัความต้องการและความคาดหวงัทัง้ของตนเองและของผู้ อ่ืนพร้อมกนัไป	 ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

ผสานความต้องการของทัง้สองฝ่ายเข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของทัง้สองฝ่ายและเกิด 

ความพงึพอใจทัง้สองฝ่าย															

		 			1.3		การประนีประนอม	หมายถงึ	เป็นการจดัการความขดัแย้งโดยมุง่ให้เกิดความพงึพอใจ

ทัง้สองฝ่าย	
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กบัความต้องการและคาดหวงัทัง้ของตนเองและของผู้ อ่ืน	หลีกเลี่ยงปัญหา

	 			1.5		การยอมให้	หมายถงึ	การจดัการความขดัแย้งท่ีให้ความสนใจกบัความต้องการของผู้ อ่ืน

มากกวา่ตนเอง	เสียสละประโยชน์ทกุอยา่งเพ่ือท่ีจะรักษามิตรภาพ	สร้างความสามคัคีและขจดัปัญหา

ความขดัแย้งระหวา่งกนั

	 2.		บรรยากาศองค์การ	หมายถึง	 การรับรู้	 เข้าใจ	ความรู้สกึนกึคิด	 ท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงและ 
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	 				 2.3		รางวลั	หมายถึง	 ผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิควรได้รับจากการท�างาน	 โดยการพิจารณา

จากการท�างาน	ผลงาน	หรือผลติผล	ท่ีท�าให้องค์การประสบผลส�าเร็จ

	 				 2.4	 ความเสีย่งภยั	หมายถงึ	ปฏิบตังิานในองค์การท่ีมีความท้าทาย	เพ่ือท่ีจะท�าให้องค์การ

ประสบความส�าเร็จ

	 			2.5		ความอบอุ่น	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ 

ในการปฏิบตังิาน	มีการสง่เสริมท่ีดี	ท�าให้การปฏิบตังิานส�าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย

	 			2.6		การสนับสนุน	 หมายถึง	 การได้รับความช่วยเหลือจากการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

จากผู้บริหาร	รวมทัง้เพ่ือนร่วมงาน	จงึท�าให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ิมมากขึน้

			 			2.7		มาตรฐานการปฏิบตังิาน	หมายถงึ	การตัง้เป้าหมายในการปฏิบตังิาน	บคุลากรมีทิศทาง

ในการปฏิบตังิาน	จงึท�าให้งานส�าเร็จลลุว่งและส�าเร็จทนัเวลาท่ีก�าหนด

	 			2.8		ความขดัแย้ง	หมายถงึ	การท่ีบคุคลเม่ือไมไ่ด้รับสิง่ท่ีตนเองต้องการ	จงึพยายามขดัขวาง	

เพ่ือไมใ่ห้บคุคลอ่ืนได้	จงึท�าให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในองค์การ

	 			2.9		ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	หมายถงึ	ความรับรู้	และรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ขององค์การ	

ชว่ยท�าให้บคุคลในองค์การรวมเป็นหนึง่และท�าให้การปฏิบตังิานขององค์การประสบความส�าเร็จ	บรรลุ

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของ

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	 (descriptive		

research)

	 ประชากร	ได้แก่	ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	ในจงัหวดัสมทุรสาคร	ในปีการศกึษา	2559 

กระจายตามอ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 จ�านวน	 

1,779	 คน	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 ในจังหวัดสมุทรสาคร	 

ในปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้เทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 and	 

Morgan	(1970	อ้างถงึใน	สวิุมล		ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	317	คน	กระจาย

ตามอ�าเภอ	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	อ�าเภอกระทุ่มแบน	อ�าเภอบ้านแพ้ว	 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	random	sampling)	ค�านวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง	

ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง

7 
 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความขดัแย้ง 

และบรรยากาศของโรงเรียน	แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม	ก�าหนดพฤติกรรม 

บง่ชีค้รอบคลมุนิยามตวัแปรและน�ามาจดัท�าเป็นข้อกระทงค�าถาม	ส�าหรับการวิจยัโดยผา่นค�าแนะน�า

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา	น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความตรง 

ด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วน�ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	 โดยเลือกเฉพาะข้อท่ี

มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง	 0.67	ถึง	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถาม	 ด้านการจดัการความขดัแย้ง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 44	 ข้อ	 และด้านบรรยากาศของโรงเรียน	 จ�านวน	 44	 ข้อ	 แก้ไข 

ข้อกระทงค�าถามแล้วจดัท�าแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุและอาจารย์ท่ีปรึกษา	 

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	 กบัครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 

ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง 

(reliability)	 โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ของ	Cronbach	 (1970:	 161	 อ้างถงึใน	 

สวิุมล	ติรกานนัท์,	 2557:	 156)	 คณุภาพด้านความเท่ียงของการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 เท่ากับ	 0.95	 และคณุภาพด้านความเท่ียงของบรรยากาศ 

ของโรงเรียน	ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	เทา่กบั	0.96	และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	

ให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง	 โดยผ่านการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถาม 

ฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกังานบณัฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	 เพ่ือ

จดัท�าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 

ด�าเนินการจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

7 
 

    2.6 การสนบัสนุน หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือจากการปฏิบตัิงานของบคุลากรจาก
ผู้บริหาร รวมทัง้เพ่ือนร่วมงาน จงึทําให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 
      2.7 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน หมายถึง การตัง้เป้าหมายในการปฏิบตัิงาน บคุลากรมีทิศทางใน
การปฏิบตังิาน จงึทําให้งานสําเร็จลลุว่งและสําเร็จทนัเวลาท่ีกําหนด 
    2.8 ความขดัแย้ง หมายถึง การท่ีบคุคลเม่ือไม่ได้รับสิ่งท่ีตนเองต้องการ จึงพยายามขดัขวาง 
เพ่ือไมใ่ห้บคุคลอ่ืนได้ จงึทําให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในองค์การ 
    2.9 ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั หมายถึง ความรับรู้ และรู้สกึว่าเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ ช่วย
ทําให้บุคคลในองค์การรวมเป็นหนึ่งและทําให้การปฏิบัติงานขององค์การประสบความสําเร็จ บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  
 
วธีิดาํเนินการ 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive  research) 

ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดัสมทุรสาคร ในปีการศึกษา 2559 
กระจายตามอําเภอ ได้แก่ อําเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 1,779 คน กลุม่
ตวัอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัสมทุรสาคร ในปีการศกึษา 2559 โดยใช้เทียบกบั
ตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน สวุิมล  ติรกานนัท์, 
2557: 179-180) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 317 คน กระจายตามอําเภอ อําเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่ม
แบน อําเภอบ้านแพ้ว โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น (proportional stratified random 
sampling) คํานวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 931 166 
2. อําเภอกระทุ่มแบน 534  95 
3. อําเภอบ้านแพ้ว 314  56 

รวม 1,779 317 
 

  
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
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ประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัสมุทรสาคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูท่ีปฏิบตัิงาน 

ในสถานศกึษา	ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา	จ�านวน		317	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการการวิเคราะห์ระดบั 

การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาและบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐใน

จงัหวดัสมทุรสาคร	ใช้การหาคา่เฉลีย่	(							)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	โดยผู้ วิจยั 

น�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์	ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวคดิของบญุชม		ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่	1.00–1.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	1.51–2.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	2.51–3.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
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	 ส�าหรับการวิเคราะห์การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศ

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยใช้การวิเคราะห์	 การถดถอยพหคุณูแบบ

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)	

ผลการวจิยั
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ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

 ตอนที่ 1 การจดัการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนประถมศกึษาของ
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	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั

สมทุรสาคร	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุรูปแบบ	 (	 	 	 	 =	 3.63,	 S.D.	=	 0.79)	 และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายรูปแบบ	พบวา่	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 โรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก	โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	ดงันี	้ 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	อยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(							=	3.97,	S.D.	=	0.80)	รองลงมาคือ	การประนีประนอม 

(						=	3.89,	S.D.	=	0.83)	การยอมให้	(							=	3.66,	S.D.	=	0.83)	การหลกีเลีย่ง	(							=	3.38,	S.D.	=	1.09) 

และการแขง่ขนั	(					=	3.25,	S.D.	=	1.23)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร 

	 	 สถานศกึษา	โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

  

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัด

สมุทรสาคร

	 บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก	 (	 	 	 	=	4.08,	S.D.	=	0.60)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	บรรยากาศของโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปน้อย	ดงันี	้ โครงสร้างองค์การอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 (	 	 	 =	 4.31,	 S.D.	 =	 0.73)	 รองลงมาคือ 

ความรับผิดชอบ	(								=	4.23,	S.D.	=	0.67)	ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั		(							=	4.21,	S.D.	=	0.72)	 

การสนบัสนนุ	(							=	4.09,	S.D.	=	0.71)	มาตรฐานการปฏิบตังิาน		(								=	4.04,	S.D.	=	0.62)	ความเสีย่งภยั 

(								=	4.04,		S.D.	=		0.73)	การให้รางวลั	(							=	3.94,	S.D.	=	0.82)	ความอบอุน่	(							=	3.96,	S.D.	=	0.64)	 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
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เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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    (n = 317) 
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจังหวัดสมุทรสาคร 
X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การแขง่ขนั 3.25 1.23 ปานกลาง 5 
2. การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 3.97 0.80 มาก 1 
3. การประนีประนอม 3.89 0.83 มาก 2 
4. การหลีกเล่ียง 3.38 1.09 ปานกลาง 4 
5. การยอมให้ 3.66 0.83 มาก 3 

รวม 3.63 0.79 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด

สมุทรสาคร 
บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X = 4.08, S.D. = 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในจังหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันี ้
โครงสร้างองค์การอยู่ในลําดบัสูงที่สุด (X = 4.31, S.D. = 0.73) รองลงมาคือความรับผิดชอบ (X = 
4.23, S.D. = 0.67) ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั (X = 4.21, S.D. = 0.72) การสนบัสนนุ (X  = 4.09, S.D. = 0.71) 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  (X = 4.04, S.D. = 0.62) ความเส่ียงภยั (X = 4.04, S.D. =  0.73) การให้รางวลั (X  = 
3.94, S.D. = 0.82) ความอบอุ่น (X  =3.96, S.D. = 0.64) และความขดัแย้ง (X  = 3.93, S.D. = 0.70) 
ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ  
    ในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษา 

	 	 ของรัฐ	ในจงัหวดัสมทุรสาคร
11 

 

                                                                                                                                         (n = 317)                           
บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจังหวัดสมุทรสาคร X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. โครงสร้างองค์การ 4.31 0.73 มาก 1 
2. ความรับผิดชอบ 4.23 0.67 มาก 2 
3. การให้รางวลั 3.94 0.82 มาก 7 
4. ความเสี่ยงภยั 4.04 0.73 มาก 6 
5. ความอบอุน่ 3.96 0.64 มาก 8 
6. การสนบัสนนุ 4.09 0.71 มาก 4 
7. มาตรฐานการปฏิบตังิาน 4.04 0.62 มาก 5 
8. ความขดัแย้ง 3.93 0.70 มาก 9 
9. ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 4.21 0.72 มาก 3 

รวม 4.08 0.60 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 

การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย การร่วมมือกนัแก้ปัญหา (X2) การยอมให้ (X5) และการแข่งขนั
(X1) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของบรรยากาศของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คา่ประสทิธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.381 ซึง่แสดงวา่ การร่วมมือกนัแก้ปัญหา การยอมให้และการ
แข่งขัน ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถร่วม
ทํานายระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่ีการแข่งขนัสง่ผล
แบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร้อยละ 38.10 โดย
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ปัจจยัที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร

	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาและบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษา 

ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	(X
2
)	การยอมให้	(X

5
)	และการแขง่ขนั	

(X
1
)	 เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของบรรยากาศ 

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	

โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	(R2)	เทา่กบั	0.381	ซึง่แสดงวา่	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	การยอมให้ 

และการแขง่ขนั	สง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	สามารถ 

ร่วมท�านายระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยท่ีการแขง่ขนั

สง่ผลแบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	38.10	

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้
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			 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร 

	 	 สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

                                                

12 
 

= 2.27+ 0.19 (X2) + 0.36 (X5) - 0.08 (X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

= 0.26 (Z2) + 0.49 (Z5) - 0.17(Z1) 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ี ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 
                                                                 (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 44.04 14.68 64.235* .00 

Residual 313 71.53 0.23   
Total 316 115.57    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 2.67  0.14 16.19* .00 
การร่วมมือกนัแก้ปัญหา (X2) 0.19 0.26 0.05 3.58* .00 
การยอมให้ (X5) 0.36 0.49 0.07 5.19* .00 
การแข่งขนั (X1) -0.08 -0.17 0.03 -2.49* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.617  R2 = 0.381 SEE. = 0.375 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐใน
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 
การยอมให้ และการแข่งขนั อยู่ในระดบัมากเรียงตามระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งใน
สถานศกึษาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่วิธีการจดัการความขดัแย้งแต่ละวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงจะส่งผลดีต่อองค์การและทําให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยอุดม (2555: 1) ซึ่งได้กล่าวว่า การจดัการ
ความขัดแย้งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน วิธีการแบบใดท่ีจะกําจัดความขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั วิธีการแบบ
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= 2.27+ 0.19 (X2) + 0.36 (X5) - 0.08 (X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

= 0.26 (Z2) + 0.49 (Z5) - 0.17(Z1) 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ี ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 
                                                                 (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 44.04 14.68 64.235* .00 

Residual 313 71.53 0.23   
Total 316 115.57    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 2.67  0.14 16.19* .00 
การร่วมมือกนัแก้ปัญหา (X2) 0.19 0.26 0.05 3.58* .00 
การยอมให้ (X5) 0.36 0.49 0.07 5.19* .00 
การแข่งขนั (X1) -0.08 -0.17 0.03 -2.49* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.617  R2 = 0.381 SEE. = 0.375 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
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การยอมให้ และการแข่งขนั อยู่ในระดบัมากเรียงตามระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งใน
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แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงจะส่งผลดีต่อองค์การและทําให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
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เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยอุดม (2555: 1) ซึ่งได้กล่าวว่า การจดัการ
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อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	จากผลการวิจยั	พบวา่	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การร่วมมือกนั

แก้ปัญหา	การยอมให้	และการแขง่ขนั	อยูใ่นระดบัมาก	เรียงตามระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ	ตามล�าดบั	ทัง้นี	้

เน่ืองจากความขดัแย้งเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้ในองค์การ	ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจดัการกบั

ความขดัแย้งในสถานศกึษาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม	ซึง่วิธีการจดัการความขดัแย้งแต่ละวิธีอาจใช้

ในการแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกนั	 ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงจะส่งผลดีต่อองค์การและท�าให้ 

การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้	 สอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร	 วิทยอุดม	 (2555:	

1)	 ซึ่งได้กล่าวว่า	 การจดัการความขดัแย้งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกนั	 วิธีการแบบใดท่ีจะ

ก�าจดัความขดัแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนัน้	 ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็น 
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tot  = 0.94 + 0. 34 (X1) + 0.27 (X2) + 0.19 (X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  = 0.40 (Z1) + 0.30 (Z2) + 0.22 (Z4)  
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
    (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 56.20 18.73 283.99* .00 

Residual 313 20.64 0.07   
Total 316 76.84    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb T Sig. 
คา่คงท่ี 0.94  0.12 7.89* .00 
บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (X1) 
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X2) 
บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (X3) 

0.34 
0.27 
0.19 

0.40 
0.30 
0.22 

0.05 
0.06 
0.06 

7.24* 
4.90* 
3.25* 

.00 

.00 

.00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855  R2 = 0.731 SEE. = 0.257 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
บทบาทเก่ียวกบั  การตดัสนิใจ และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจาก
ผู้บริหารสถานศกึษามีความสําคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีดําเนินและขบัเคลื่อนนโยบาย ผู้บริหาร
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อภปิรายผล 
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องค์ประกอบท่ีส�าคญั	วิธีการแบบหนึง่อาจเหมาะสมกบัสถานการณ์แบบหนึง่	ฉะนัน้จงึขึน้อยูก่บัผู้บริหาร

ท่ีจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ดีเสยีก่อนแล้วจงึจะน�าไปใช้ได้	มิฉะนัน้แล้วแทนท่ีจะเกิดประโยชน์

กับได้รับผลเสียแทน	 ท�าให้เป็นการเพ่ิมความขัดแย้งหรือเพ่ิมบรรยากาศของการเป็นศตัรูมากขึน้	 

ก็จะเป็นผลเสียตอ่องค์การและยากย่ิงท่ีจะหาหนทางแก้ไขตอ่ไปในภายหลงัได้	 สอดคล้องกบัแนวคิด

ของอจัฉรา	 	 ลิม้วงษ์ทอง	 (2557:	 41-42)	 ซึง่ได้กลา่วว่า	 การจดัการความขดัแย้งเป็นความสามารถ 

ท่ีจะควบคุมระดับความขัดแย้งท่ีไม่ก่อประโยชน์หรือผลดีต่อองค์การและเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข 

ในอนาคต	 เป็นการป้องกนัไม่ให้ปัญหาความขดัแย้งท่ีไม่สร้างสรรค์เกิดขึน้	 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั 

ของล�าจวน	 ช่ืนธงชัย	 (2551:	 60)	 ศึกษาเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองบัวล�าภู	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารเห็นว่า 

การจดัการความขดัแย้งทัง้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก	 โดยผู้บริหารใช้วิธีการร่วมมือใน 

การจดัการความขดัแย้งในโรงเรียนเป็นอนัดบัแรก	รองลงมาเป็นด้านการประนีประนอม	ด้านการเอาชนะ

และด้านการยอมให้	ตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของแทนลดัดา	ปัฐพี	(2559:	76-77)	ศกึษา

เร่ือง	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

อบุลราชธานี	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	โดยภาพรวมและรายด้านมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	เรียงล�าดบั 

คา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย	ประกอบด้วย	แบบร่วมมือ	แบบประนีประนอม	แบบการเอาชนะ	แบบการ 

หลีกเลี่ยง	 และแบบการยอม	ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมานพ	ทองค�า	 (2559:	 62)	 ศึกษาเร่ือง	 

การจัดการความขดัแย้งของฝ่ายบริหารโรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 

เขต	 32	ผลการวิจยัพบวา่	 การจดัการความขดัแย้งของฝ่ายบริหารโรงเรียน	 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	ด้านท่ีน�ามาใช้มากท่ีสดุ	คือ	วิธีการจดัการความขดัแย้งแบบร่วมมือ	

รองลงมา	 คือ	 วิธีการจดัการความขดัแย้งแบบประนีประนอมและด้านท่ีน�าไปใช้น้อยท่ีสดุ	 คือ	 วิธีการ

จดัการความขดัแย้งแบบเอาชนะ	 จะเห็นได้ว่าจากงานวิจยัท่ีได้ศึกษา	 การจดัการความขดัแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสามารถน�ามาใช้ในการจดัการความขดัแย้งมากท่ีสดุ	 คือ	การร่วมมือกนัแก้ไข

ปัญหา	การร่วมมือกนัเป็นสิ่งส�าคญัย่ิงในการท�างานหรือแก้ไขปัญหา	ทกุฝ่ายหนัหน้าคยุกนั	ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย	หลอมรวมความคิดของทกุฝ่ายเข้าด้วยกนั	 มีเหตมีุผล	 เข้าใจปัญหาและ

หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน	 ยอมรับกับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้	 ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ	 ยอมรับได้ 

ในการจดัการความขดัแย้ง	

	 	 	 	 ดงันัน้	 แสดงให้เห็นวา่การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษานัน้มีความส�าคญั

อยา่งมากในการด�าเนินงานตา่ง	ๆ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ 

ใน	 การจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน	 เลือกใช้วิธีและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง	 

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 ทัง้นีน้อกจากผู้บริหารจะเป็นผู้ ท่ีด�าเนินการจดัการความขดัแย้ง	
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ผู้บริหารก็ต้องขอความร่วมมือจากบคุคลอ่ืน	 เชน่	ครูและบคุลากรในโรงเรียน	 ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหา 

ท่ีเกิดขึน้	 เพ่ือจะท�าให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน	 เกิดความขัดแย้งท่ีสร้างสรรค์และเป็นแรงขับเคลื่อน 

ให้องค์การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและประสบผลส�าเร็จในการปฏิบตังิาน	

	 2.		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ระดับบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด

สมุทรสาคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 โครงสร้างองค์การ	 

มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ความรับผิดชอบ	ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	การสนบัสนนุ	มาตรฐาน 

การปฏิบตังิาน	ความเสี่ยงภยั	การให้รางวลั	ความอบอุน่และความขดัแย้ง	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้น่ืองจาก

บรรยากาศองค์การ	 คือ	สภาพแวดล้อมตา่ง	 ๆ	ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงาน

ของคนในองค์การ	ท�าให้เกิดแรงจงูใจ	รับรู้	เข้าใจ	เก่ียวกบัการปฏิบตังิานร่วมกนัในองค์การ	สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ	Litwin	&	Stringer	(2002:	1)	ซึง่ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	หมายถงึ	องค์ประกอบ

ของสภาพแวดล้อมขององค์การซึง่รับรู้โดยบคุลากรในองค์การ	ทัง้ทางตรงและทางทางอ้อม	ซึง่มีอิทธิพล

ตอ่การจงูใจและการปฏิบตัิการในองค์การ	สอดคล้องกบัแนวคิดของภารวี	 อนนัต์นาวี	 (2557:	 184)	 

ซึง่ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	 คือ	การรับรู้หรือความรู้สกึ	หรือความเข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่ลกัษณะ 

ขององค์การท่ีตนก�าลังปฏิบัติงานอยู่	 รวมทัง้	 พฤติกรรมการบริหาร	 เช่น	 การให้ผลตอบแทน	 

ความอบอุ่น	 การให้ความสนับสนุน	 เป็นต้น	 ซึ่งการรับรู้เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

และทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน	ท�าให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากอีกองค์การหนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของอุทัย	 	 ยอดคงดี	 (2552:	 80)	 ศึกษาเร่ือง	 ความสมัพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 ระดบับรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชน	 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 แสดงว่า	 บรรยากาศองค์การมีผลต่อความรู้สึกและมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิงาน 

ของครูปฏิบตังิานสอนในโรงเรียน	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพีรวิชญ์	 	 วงันุราช	 (2554:	 101-107)	 ศึกษาเร่ือง	 บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ 

การเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์	

เขต	 2	 ผลการวิจยัพบว่า	 ระดบับรรยากาศองค์การ	 โดยภาพรวมและรายด้าน	สถานศกึษามีระดบั

บรรยากาศองค์การอยูใ่นระดบัมาก	 โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงู	 3	ล�าดบัแรก	 คือ	 ด้านโครงสร้างของงาน	

ด้านความยืดหยุน่และอิสระในการท�างาน	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	ด้านการรับรู้ผลงานและรางวลั	 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวีรวฒัน์	จตรุวงค์	(2554:	85-89)	ศกึษาเร่ือง	การศกึษาบรรยากาศองค์การ

ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา	เขต	2	ผลการวิจยั	พบวา่	

ระดบับรรยากาศองค์การในโรงเรียน	 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือเรียงล�าดบัระดบั

บรรยากาศองค์การในโรงเรียนจากด้านท่ีมีระดบัมากท่ีสดุไปหาระดบัน้อยท่ีสดุ	คือ	ด้านการผนกึก�าลงั

ในการท�างาน	 ด้านการมีขวญัก�าลงัใจสงู	 ด้านการเอือ้อาทรต่อกนั	 ด้านการมีโอกาสในการท�างาน	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 199

ด้านการก้าวหน้าทางวิชาการและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง	ด้านการปรับปรุงสถานศกึษา	ด้านการไว้วางใจ

และด้านการยอมรับนบัถือ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจลุลี่	ศรีษะโคตร	(2557:	88-90)	ศกึษาเร่ือง	

บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู	 ในสงักัดเทศบาลนครขอนแก่น	 

ผลการวิจยัพบว่า	บรรยากาศองค์การของสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น	 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ด้านสภาพแวดล้อม	 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของทินกร	 คลงัจินดา	 (2557:	 134)	ศกึษาเร่ือง	บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผล 

ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	ผลการวิจยั

พบวา่	ระดบับรรยากาศองค์การโรงเรียน	โดยภาพรวม	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	โดยพบวา่	บรรยากาศ

องค์การด้านความรับผิดชอบ	มีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุทัง้นีเ้พราะส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 5	 ทกุแห่งมีการจดักลยทุธ์การพฒันาบคุลากรเพ่ือพฒันาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	 

ดงันัน้	 จงึจะต้องสร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกนัและรับผิดชอบในเนือ้งาน	 เพ่ือให้บคุลากรครู

ทกุคนมีความตัง้ใจและมุง่มัน่ในการท�างาน	จะเหน็ได้วา่จากงานวิจยัท่ีได้ศกึษา	สิง่ท่ีส�าคญัในองค์การ

ท่ีท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	นัน้คือ	 มีโครงสร้างองค์การท่ีชดัเจน	 เป็นรูปธรรม	 

ทกุคนมีส่วนร่วมในการจดัท�า	 ทกุคนในองค์การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง	ท�างานเต็ม

ก�าลงัความสามารถของตนเอง	นอกจากนี	้ทกุคนในองค์การจะต้องผนกึก�าลงัในการท�างาน	(ความเป็น 

อนัหนึง่อนัเดียวกนั)	จะท�าให้การด�าเนินงานราบร่ืน	ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	หากองค์การ

มีโครงสร้างการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	 ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและมี 

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	จะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	และเป็นสิง่ท่ีสง่ผล

ให้การด�าเนินงานในด้านตา่ง	ๆ	มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	

	 ในฐานะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้บงัคบับญัชา	จะต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดี	 มีความยตุิธรรม	

ให้ก�าลงัใจ	สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน	เชน่	การให้รางวลั	แก่คณุครูทกุ	ๆ	คน	หรือครูท่ีปฏิบตังิาน

ท่ีเห็นเป็นท่ีประจกัษ์	 รางวลัเป็นสิ่งท่ีสร้างแรงจงูใจได้ดีท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	การให้รางวลัควรเป็น

ท่ียอมรับของทกุ	ๆ	คน	 ไมเ่อนเอียงหรือเอือ้ผลประโยชน์ตอ่พวกพ้อง	ฉะนัน้แล้วผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรให้ความส�าคญักบัการให้รางวลั	 ให้ความยตุิธรรม	อย่าให้เพราะความเสน่หา	อย่าให้เพราะเขา

ประจบสอพลอ	เอาอกเอาใจ	ควรให้บคุคลท่ีควรให้	ให้บคุคลท่ีท�างานอยา่งเตม็ความสามารถ	มีความ

รับผิดชอบ	อทิุศตนเพ่ือนกัเรียนและโรงเรียน

	 ดงันัน้	 แสดงให้เห็นวา่บรรยากาศองค์การ	 คือ	การรับรู้	 เข้าใจ	 ในสภาพแวดล้อมทัง้ทางตรง 

และทางอ้อม	ซึง่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิของบคุลากรในองค์การ	การปฏิบตังิานขององค์การจะด�าเนิน

ไปได้ด้วยความราบร่ืน	 ต้องมีการก�าหนดโครงสร้างการปฏิบตัิงานไว้อย่างชดัเจน	 ก�าหนดบทบาท 

หน้าท่ีและมอบหมายงานไว้อยา่งชดัเจน	บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

และมีเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท�างานโดยการให้รางวลัตอบแทน 
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แก่บคุลากรอยา่งเป็นธรรม	และเหมาะสมในการปฏิบตังิาน	ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทกุคนเสนอแนวทาง

ในการปฏิบตังิานให้เป็นไปในทางท่ีดี	บคุลากรทกุคนได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน	

จนท�าให้งานประสบความส�าเร็จและท�าให้องค์การบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้	

	 3.		จากผลการวิจยัพบวา่	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย 

คือ	1)	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	2)	การยอมให้	และ	3)	การแขง่ขนั	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศ 

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 และ

สามารถร่วมกนัท�านายบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 ได้ร้อยละ	

38.10	 แสดงให้เห็นว่าการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีส่งผล 

ต่อบรรยากาศของโรงเรียน	 จึงท�าให้ค่าการท�านายค่อนข้างต�่า	 ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยท่ีส่งผล 

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียน	โดยท่ีการแขง่ขนัสง่ผลแบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียน	ทัง้นีเ้น่ืองจาก

การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์กบับรรยากาศของโรงเรียน	การจดัการ

ความขดัแย้งเป็นสิ่งท่ีส�าคญัอย่างมากต่อองค์การ	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีดี	 

ยอ่มสง่ผลให้บรรยากาศของโรงเรียนเกิดผลดี	ในการจดัการความขดัแย้งไมมี่วิธีไหนดีท่ีสดุ	แตห่ากเป็น

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจในการจดัการความขดัแย้งให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	บรรยากาศของโรงเรียนดียอ่มสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานของครูและบคุลากร 

ของโรงเรียนและส่งผลดีให้ผู้ บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ี 

ตัง้เป้าหมายไว้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกับริการวิชาการ	มหาวิทยาลยับรูพา	(2551:	ออนไลน์)	

ซึง่ได้กลา่วว่า	 ความขดัแย้งท�าให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเององค์การ

และท�าให้คุณภาพของชีวิตและคุณภาพการท�างานดีขึน้และท�าให้บุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจ 

ในการปฏิบตังิานมากขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวิเชียร	วิทยอดุม	(2555:	1)	ซึง่ได้กลา่ววา่	วิธีการ

แก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนั	วิธีการแบบใดท่ีจะก�าจดัความขดัแย้งได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไมอ่ยา่งไร

นัน้	 ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญั	 วิธีการแบบหนึ่งอาจเหมาะสมกบั

สถานการณ์แบบหนึ่ง	 ฉะนัน้จึงขึน้อยู่กบัผู้บริหารท่ีจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ดีเสียก่อนแล้ว 

จึงจะน�าไปใช้ได้	 มิฉะนัน้แล้วแทนท่ีจะเกิดประโยชน์กับได้รับผลเสียแทน	 ท�าให้เป็นการเพ่ิม 

ความขัดแย้งหรือเพ่ิมบรรยากาศของการเป็นศตัรูมากขึน้	 ก็จะเป็นผลเสียต่อองค์การและยากย่ิง 

ท่ีจะหาหนทางแก้ไขตอ่ไปในภายหลงัได้	 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของค�าเพชร	ศริิบรูณ์	 (2553:	 137)	

ศกึษาเร่ือง	ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศองค์การของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี	 เขต	 1	 ผลการวิจยัพบว่า	 ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อบรรยากาศองค์การของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี	 เขต	 1	 สามารถ 

ร่วมพยากรณ์	 แบบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก	 ได้ร้อยละ	 82.00	 
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เรียงล�าดบัจากมากไปน้อย	 3	 ล�าดบั	 คือ	 โครงสร้างองค์การ	 ด้านการตดัสินใจและด้านภาวะผู้น�า	 

ซึง่การตดัสินใจ	 ในการร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทกุฝ่ายต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกนั	 ลงความคิดเห็น

แล้วตดัสนิใจ	 ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผู้น�าสงูถงึจะท�าให้ 

ฝ่ายท่ีเกิดความขดัแย้งคล้อยตามหรือยอมเสียสละ	 (ยอมให้)	 ความต้องการของตนเอง	 เพ่ือให้เกิด 

ความพึงพอใจกันทัง้สองฝ่ายและยอมรับในผลท่ีเกิดขึน้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล	 

โพธิลกัษณ์	 	 (2557:	 138)	 	 ศกึษาเร่ือง	 ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร

สถานศึกษากับแรงจูงใจในการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร 

สถานศึกษากบัแรงจงูใจในการท�างาน	พบว่า	 การจดัการความขดัแย้งมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจ 

ในการท�างาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะ	 จะเฮิง 

(2558:	 72)	 ศึกษาเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสมัพันธ์กับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 

ผลการศกึษาพบว่า	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษากบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

ของครู	 มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ	 .01	 กล่าวคือ 

หากโรงเรียนใดมีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับท่ีสูง	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ย่อมอยู่ในระดับสูงด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิสา	 ชีวัน	 (2559:	 106)	 ศึกษาเร่ือง 

การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 

ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	2	ผลการวิจยั	พบวา่	 

การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 

ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	เรียงล�าดบัตามอิทธิพล

จากมากไปน้อย	แบบร่วมมือร่วมใจ	 แบบหลีกเลี่ยงปัญหา	แบบเอือ้อ�านวยและแบบประนีประนอม 

สง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม	เขต	2	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	40.50	

	 การจดัการความขดัแย้งแบบการแขง่ขนั	สง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนแบบผกผนั	กลา่วคือ 

หากโรงเรียนใดมีการจดัการความขดัแย้งแบบการแข่งขนัสงู	 จะสง่ผลให้บรรยากาศของโรงเรียนท่ีดี 

ลดลง	ไมเ่อือ้ตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ครูหรือบคุลากรในโรงเรียนเกิดความเบ่ือหนา่ย	

มีความอิจฉาริษยา	ท�างานเพ่ือมุง่ผลประโยชน์สว่นตน	 ไมมี่ความเห็นอกเห็นใจกนั	ตา่งแก่งแยง่ชิงดี 

ชิงเด่น	 เกิดความน้อยเนือ้ต�่าใจเม่ือไม่ได้รับความยุติธรรม	 ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธานินทร์	 เลิศพันธ์	 (2552:	 105)	 ศึกษาเร่ือง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การแก้ปัญหาความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสทิธิผลโรงเรียน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาขอนแก่น	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 ความสมัพนัธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขดัแย้งของ 
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ผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 ทุกด้านมีความสัมพันธ์ 

ทางบวก	ยกเว้นด้านแก้ปัญหาแบบเอาชนะท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบ	อยูใ่นระดบัต�า่	(r=-0.206)	แสดงวา่	 

การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งแบบเอาชนะไม่สามารถท�าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนพฒันาในทางท่ี

สงูขึน้	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปิยะ	จะเฮิง	 (2558:	72)	ศกึษาเร่ือง	การจดัการความขดัแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 ผลการวิจยัพบว่า	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู	มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงู	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

.01	กลา่วคือ	หากโรงเรียนใดมีการจดัการความขดัแย้งอยูใ่นระดบัท่ีสงู	แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู

ยอ่มอยูใ่นระดบัสงูด้วย	โดยท่ีวิธีการจดัการความขดัแย้งแบบการเอาชนะ	(การแขง่ขนั)	มีความสมัพนัธ์

ระดบัต�่าสดุ	 (r	=-.124)	กบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 .05	อธิบาย

ได้ว่า	 การจดัการความขดัแย้งแบบการเอาชนะ	 (การแข่งขนั)	 มีผลท�าให้แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

ของครูลดลง	 การจดัการความขดัแย้งแบบการแข่งขนั	 ใช่ว่ามีแต่ความสมัพนัธ์ทางลบอย่างเดียว	 

แต่ยังมีบางองค์กรท่ีมีการจัดการความขัดแย้งแบบแข่งขัน	 มีความสมัพันธ์ทางบวก	 การจัดการ 

ความขดัแย้งแบบแขง่ขนัเหมาะส�าหรับองค์การท่ีต้องการพฒันาเปลีย่นแปลง	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของมยรีุ	สนิทกลุ	(2557:	92-94)	ศกึษาเร่ือง	ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารความขดัแย้งของผู้บริหาร

สถานศกึษากบัประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 4 

ผลการวิจัยพบว่า	 ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ในภาพรวมและรายด้าน	 มีความสมัพันธ์ทางบวก	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 ในภาพรวมความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารความขดัแย้งกบัประสิทธิผลของ 

สถานศกึษา	พบวา่	มีความสมัพนัธ์ทางบวก	ในระดบัปานกลาง	(r			=	.544)	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านการร่วมมือมีความสมัพันธ์สูงสุด	 (r	 =	 .554)	 รองลงมา	 คือ	 การยอมให้	 (r	 =	 .533)	 

การประนีประนอม	(r	=	.491)	การหลีกเลี่ยง	(r	=	.462)	และการเอาชนะ	(r	=	.462)

	 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีก้ารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถเป็น 

กรอบแนวทางในการด�าเนินงาน	การบริหารงานและการจดัการความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนของ

ผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่องค์การ	

ผู้บริหารจงึควรมีการจดัการความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม	เลือกใช้วิธีและรูปแบบการจดัการ

ความขดัแย้งให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 ทกุคนในองค์การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	ผลท่ีเกิด

ขึน้จะท�าให้	 เกิดความพงึพอใจทัง้สองฝ่าย	 มีความยตุิธรรมและเป็นข้อตกลงท่ีทกุฝ่ายให้การยอมรับ	

ปัญหาความขดัแย้งในองค์การจะลดลงในระดบัท่ีเหมาะสม	แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีองค์การจะไม่มี 

ความขดัแย้ง	 และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 บางครัง้ความขดัแย้งสามารถท�าให้เกิดความเสียหาย 

อย่างรุนแรงต่อองค์การได้	 แต่บางครัง้ความขัดแย้งก็น�ามาซึ่งแนวคิดใหม่	 ๆ	 สิ่งใหม่	 ๆ	 และมี 

การเปลี่ยนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ความขดัแย้งมีทัง้ด้านบวกและด้านลบ	 ซึ่งผู้บริหารต้องมี 
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ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ไม่สง่ผลเสียตอ่องค์การ	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษท่ีดีย่อมสง่ผลให้บรรยากาศ 

ของโรงเรียนดี	 ท�าให้ครูมีความรักต่อโรงเรียน	 รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน	 มีความอบอุ่นใจ 

มั่นใจ	 ในการปฏิบัติงาน	 เสียสละเวลา	 รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ	 

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั	 ได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารสถานศกึษา	 มีการพฒันา

ตนเอง	พฒันางานอยูเ่ป็นนิจและน�าพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าประสบความส�าเร็จดงัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
	 จากข้อค้นพบผลการวิจัยเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาแบบแข่งขัน	 ไม่ควรแก้ปัญหา

เพ่ือเอาชนะ	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับการจดัการความขดัแย้ง	 ไม่ควรแสวงหา 

การสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืน	 เพ่ือให้ได้รับชยัชนะเม่ือเกิดความขดัแย้ง	 ควรค�านึงถึงความเสียหาย 

หรือผลท่ีจะเกิดขึน้

	 	 1.2		การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาแบบหลกีเลีย่ง	ผู้บริหารสถานศกึษา

ควรให้ความสนใจ	 ใสใ่จ	 เม่ือเกิดความขดัแย้ง	ควรพินิจ	 พิจารณาถงึสาเหตท่ีุท�าให้เกิดความขดัแย้ง 

และแก้ไขปัญหาความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

	 	 1.3		ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ตอ่การปฏิบตังิานของครูและบคุลากรในโรงเรียน	มีการจดัการความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

และไมส่ง่ผลตอ่การปฏิบตังิาน

	 	 1.4		ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้	 ควรหาข้อสรุป 

ร่วมกันเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 สร้างความไว้วางใจ	 เช่ือใจ	 ระหว่างผู้ บริหาร 

สถานศกึษากบัครู	 เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ	 รู้สกึอบอุ่น	ปลอดภยั	 และการให้รางวลั	 ควรให้รางวลั 

แก่ครูท่ีท�าหน้าท่ีอยา่งเทา่เทียมกนั	 ไมใ่ห้ความส�าคญักบับคุคลใดบคุคลหนึง่	 เพราะครูทกุคนไมว่า่จะ

ท�าหน้าอะไรก็มีความส�าคญัเทา่เทียมกนั		

	 	 1.5		ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัการความขดัแย้งแบบร่วมมือกนัแก้ปัญหา	 แบบ 

การยอมให้	การร่วมมือกนัจะท�าให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกนั	ยอมรับฟังความคดิเหน็

ของทกุฝ่าย	 มีเหตผุล	กล้าเผชิญกบัสิง่ท่ีจะเกิดขึน้	 เกิดความยตุิธรรม	ความพงึพอใจและการยอมรับ

ได้ของทัง้สองฝ่าย	 แบบการยอมให้	 เป็นการยอมเสียผลประโยชน์เพ่ือให้อีกฝ่ายเกิดความพึ่งพอใจ	 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	 และควรใช้การจัดการความขัดแย้งแบบแข่งขันให้น้อยลงเพ่ือท�าให้

บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้	
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ในสถานศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครู

สรุป
	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การจดัการ

ความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 มีคา่เฉลี่ย

อยู่ในระดบัปานกลางและมาก	บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	และการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 เรียงตามล�าดบัอิทธิพล

จากมากไปหาน้อยดงันี	้ 1)	 การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	2)	 การยอมให้	 และ	 3)	 การแข่งขนั	 เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	 .05	 งานวิจยันีพ้บวา่	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	 การร่วมมือ

กนัแก้ปัญหา	การยอมให้	 และการแข่งขนั	ท�านายระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 

ในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยท่ีการแขง่ขนัสง่ผลแบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	38.10
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