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รายงานการวิจยั 
  

การจัดการความขัดแยง้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

The Conflict Management of the Educational Institution Administrators under Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 1 

 
                                                                                                                       นิตยา  พันสลาบขวา1 

        วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม2 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 90 คน และ
ครูผู้สอนจ านวน 245 คน รวมทั้งสิ้น 335 คน 
ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 
และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาตามเกณฑ์ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t–test 
(Indpendent samples ) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F–test แบบ      (One way 

ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการเอาชนะ ด้านการ
ร่วมมือ ด้านการประนีประนอมและด้านการ
หลีกเลี่ยงอยู่ในระดับมากส่วนด้านการยอม
ให้อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  บุ คลากรในสถานศึกษาที่ มี
ต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่ 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเอาชนะ 
ด้ านการประนีประนอมและด้ านก าร
หลีกเลี่ยงไม่แตกต่างกันส่วนด้านการร่วมมือ 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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และด้ านการยอมให้แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ก ารจั ดก ารคว ามขั ดแย้ งของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่ า ด้ า นก า ร เ อ าชนะ  ด้ า นก า ร
ประนีประนอมและด้านการหลีกเลี่ยงไม่
แตกต่างกันส่วนด้านการร่วมมือ และด้านการ
ยอมให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความขัดแย้ง, ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
Abstract 
 This purpose of the research was to 
study and compare the conflict management of 
the educational institution administrators under 
Roi Et primary educational service area office 
1 as perceived by personnel in the educational 
institution , classified by position and the size 
of educational institution. The sample was 90 
the educational institution administrators and 
245 teachers totaling 335 people by Krejcie & 
Morgan‘s method with stratified random 
sampling. The data was collected by 
questionnaires about the conflict management 
of the educational institution administrators 
under Roi Et primary educational service area 

office 1 with 5 rating scales. The IOC was 
between 0.67-1.00 and the reliability was 0.96. 
The data analysis was used percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA) and least significant difference by 
Scheff’s method. 
 The result of the research revealed 
that,  
 1. The conflict management of  the 
educational institution administrators under 
Roi Et primary educational service area office 
1 as a whole was at the high level and when 
considering each aspect found that the 
overcoming, the cooperation, the compromise 
and the avoidance were at the high level. The 
compliance was at the moderate level. 
 2. The comparative results of the 
opinions of the educational institution 
administrators and teachers about the conflict 
management of the educational institution 
administrators under Roi Et primary 
educational service area office 1, classified by 
the position as a whole was not different. 
When considering each aspect found that the 
overcoming, the compromise, and the 
avoidance were not different. The cooperation 
and the compliance were statistically 
significant difference at 0.05. 
 3. The comparative results of the 
opinions of the educational institution 
administrators and teachers about the conflict 
management of the educational institution 
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administrators under Roi Et primary 
educational service area office 1, classified by 
the size of educational institution as a whole 
was not different. When considering each 
aspect found that the overcoming, the 
compromise, and the avoidance were different. 
By the cooperation and the compliance were 
statistically significant differences at 0.05. 
 
Keywords : The Conflict Management, 
Educational Institution Administrators 
 
บทน า 

ในสังคมต่างเต็มไปด้วยความสับสน 
ซับซ้อนและความหลากหลายในความ
ต้องการของทั้งกลุ่มบุคคลและสังคมท าให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นในระดับและความรุนแรง
ต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อสังคมพลวัต
ไ ป ข้ า ง หน้ า  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ร ะ แ ส ก า ร
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระบวนการโลกาภิวัฒน์
ที่ท าให้โลกเป็นสังคมไร้พรมแดน ในหมู่บ้าน
โลกความหลากหลายและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของบุคคล ใน
ชีวิตเราได้รับฟังข่าวสารต่าง ๆ ทางสื่อ
มากมาย ข่าวสารนั้นส่วนมากจะได้ยินข่าว
การปฏิรูปหลาย ๆ อย่างกล่าวคือ ทั้งปฏิรูป
ระบบราชการที่ก าลังด าเนินโดยรัฐบาล หรือ
ถ้าดูให้แคบลงเฉพาะในวงการศึกษา ก็จะเห็น
การปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลก าลังด าเนินการ
อยู่ ค าว่าการปฏิรูปนั้นหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทางที่เจริญขึ้น แต่

นั่นไม่ได้หมายความว่าของเก่านั้นไม่ดี ไม่
เจริญแต่อาจดีเฉพาะในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะ
ยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว
จ าเป็นที่ต้องปรับ จ าเป็นที่ต้องปฏิรูปปัจจัยใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ทันต่อกระแสสังคม 

ใ น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ประเทศชาติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศั ยผู้ บริห ารการศึ กษาและผู้ บริห าร
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหาร
และการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไป
ตามแนวทางที่พึงประสงค์ หากผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้น าย่อมจะ
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน การท างาน
ใด ๆ ที่จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว 
ปัจจั ยที่ส าคัญอย่ างหนึ่ งคือตัวผู้น าของ
หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นั่นเอง สิ่ง
ส าคัญประการหนึ่ งในการจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบ
ถึงสาเหตุหรือแหล่งที่มาของโอกาสในการ
เกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะหาแนวทางในการ
รับมือและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาดังกล่าวความขัดแย้งเป็น
สิ่ งที่ ผู้ บ ริห ารต้ อ ง เผชิญหน้ าอยู่ ทุ ก วั น 
ผู้บริหารไม่สามารถท าเป็นไม่สนใจหรือ
ละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิด
มากขึ้นและรุนแรงขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข 
การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุด
อย่างหนึ่งของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ด า เ นิ นก าร ให้ อ งค์ ก า รสามารถบรรลุ
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วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยไม่สามารถเลือกได้
ว่าจะต้องท างานกับใครก็ตาม ผู้บริหารต้องมี
ทั กษะในการจัดการความขัดแย้ งซึ่ งมี
ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน นักทฤษฎี
องค์การได้พยายามศึกษาวิจัยปัญหาเรื่อง
ความขัดแย้งในหน่วยงานหรือนักการศึกษา
ได้น าศาสตร์ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่าหากสามารถ
ควบคุมสาเหตุของความขัดแย้ง และจัดการ
กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ จะ
ท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการกับความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้ง
และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  

โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งทางสังคมที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นได้  
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเผชิญหน้ากับความ
ขัดแย้งอยู่ทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล อันมาจากความคิดเห็น การ
รับรู้ ค่านิยมที่แตกต่างกันของครูในโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ โดยตรงที่จะต้อง
แก้ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะสร้าง ความ
ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการร่วมมือ การประสานงาน และเป็น
การท าลายบรรยากาศในโรงเรียน ส่งผลต่อ
อารมณ์ของบุคลากรในโรงเรียน  อาจ
ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
และในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน และคุณภาพ การศึกษาของ
นักเรียน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่อาจจะ

นิ่งเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไข ปัญหา
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และเท่าที่ปรากฏ
ผู้บริหารส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน 
ถึงแม้จะเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ อายุ หรือ
บุคลิกภาพ เฉพาะตัว แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวัง
มิให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไปจนเกิดผล
เสี ยห ายและควรค านึ งสถานการณ์ ว่ า 
สถานการณ์ใดควรจะใช้วิธีการใดจึงจะได้
ประโยชน์สูงสุด ดังที่(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2540 : 9) กล่าวว่า แม้ความขัดแย้งจะเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้ารู้จักวิธีการจัดการหรือ
วิ ธี แ ก้ ไ ข ที่ ดี ก็ จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ก า ร ใ ห้
คุณประโยชน์อีกด้วย  

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ให้
การศึกษา และเป็นอีกองค์กรหนึ่งเหมือนกัน
ที่ ห ลี กหนี ไม่ พ้ นคว ามขั ด แ ย้ ง เ ช่ นกั น 
เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมากมาย ซึ่งในโรงเรียนประกอบ
ไปด้วยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องท างานร่วมกัน เมื่อบุคคลจ านวนมากมา
ปฏิบัติงานร่วมกัน  ย่อมเกิดปัญหา  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลน าไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการ
กฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติทรัพยากรทางการ
ศึกษาไม่เพียงพอ ความขัดแย้งจากการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการในการ
ท างานเป็นต้น ดังนั้นจากการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เน้นให้
ผู้บริหาร ได้ใช้ทักษะในการจัดการความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาเพื่อที่จะให้การจัดการ
ความขัดแย้งในโรงเรียนอยู่ในระดับที่สมดุล 
โดยการสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส โรงเรียนจึง
จะพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง
ตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบคอบ รู้จักการใช้ภาวะผู้น าในการ
สร้างแรงศรัทธาและความไว้วางใจจาก
บุคลากร  

จากความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
การจัดการความขัดแย้งเป็นสิ่งส าคัญมากที่
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และผู้บริหารที่ดี
ต้องรู้จัก เลือกแบบของการจัดการความ
ขัดแย้ งให้ เหมาะสมเพราะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 
เพื่ อ เป็นแนวทางและประโยชน์ในการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
จ า แ น ก ต า ม ต า แ หน่ ง แ ล ะ ขน า ด ข อ ง
สถานศึกษา 

ขอบเขตของปัญหา 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามแนวคิดของ 
โทมัส และคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann, 
1987 : 11-16) ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1) 
ด้านการเอาชนะ 2) ด้านการร่วมมือ 3) ด้าน
การประนีประนอม 4) ด้านการหลีกเลี่ยง และ 
5) ด้านการยอมให้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ประชากร ได้แก่  ผู้บริหาสถาน
ศึกษาจ านวน 236 คน และครูผู้สอน จ านวน 
2,409 คน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,645 คน 
 2 .กลุ่ มตั วอย่ า ง ได้ แก่  ผู้ บริห าร
สถานศึกษา จ านวน 90 คนและครูผู้สอน
จ านวน 245 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) )
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2552, : 35)  
และได้โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (stratified 
random sampling) รวมทั้งสิ้นจ านวน 335 คน 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ คือแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 และ มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูล
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
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แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิ เคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียจ าแนกตามต าแหน่ง โดย
ใช้สถิติทดสอบ t- test (Indpendent samples) 
และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ
ทดสอบ F – test (One way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์การจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเอาชนะ ด้าน
การร่วมมือ ด้านการประนีประนอมและด้าน
การหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับมากส่วนด้านการ
ยอมให้อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยง ด้าน
การประนีประนอม ด้านการเอาชนะ ด้านการ
ร่วมมือ และด้านการยอมให้เป็นล าดับสุดท้าย 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ตามการปฏิบัติของบุคลากร 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านปรากฏ
ว่า ด้านการเอาชนะ ด้านการประนีประนอม
และด้านการหลีกเลี่ยงไม่แตกต่างกันส่วน
ด้านการร่วมมือ และด้านการยอมให้แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 อภิปรายผล 

1.  ก ารจัดการความขัดแย้ ง ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
ตามระดับการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเชื่อว่า
ความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
ถูกต้องเสมอ ท้ังขอความร่วมมือจาก
ผู้ร่วมงานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจน
ความขัดแย้งคลี่คลายและเป็นที่พอใจของทุก
ฝ่าย ท าให้คู่กรณีเกิดความพึงพอใจเกือบทุก
ครั้ง และท าตามความคิดเห็นของผู้อื่นถ้า
สามารถท า ให้ ผู้ อื่ นมี คว ามสุ ขหรื อ ได้
ประโยชน์ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิตนภา ไชยเทพา (2552 : 69-70)  
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้อง อาศัยความร่วมมือจาก
คนหมู่มาก ดั งนั้นจึ ง เกิดความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง 
ของอายุ หรือการศึกษาท าให้มีความคิดที่
แตกต่างกันออกไปและสิ่งที่ตามมา คือ ความ
ขัดแย้งในโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมี
การจัดการความขัดแย้งโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมากย่อมแสดงว่าผู้บริหารเป็นนัก
บริหารยุคใหม่ที่มีความสามารถในการจัดการ
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ความขัดแย้ง ได้ โดยที่ผู้บริหารมีการใช้แนว
ทางการจัดการความขัดแย้งในด้านการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งมาก ที่สุด ท าให้ผู้วิจัย
ทราบว่าความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 
เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์การ จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องท า
การแก้ไขอย่าง เร่งด่วนซึ่งผู้บริหารใช้วิธีการ
ไกล่เกลี่ย วิธีการใช้เป้ าหมายร่วมกัน และวิธี
ร่วมมือร่วมใจตามล าดับ การจัดการความ
ขัดแย้ งของผู้บริหารโรง เรี ยนด้ านการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือผู้บริหาร
ใช้วิธี ไกล่เกลี่ยรองลงมาคือการใช้เป้ าหมาย
ร่วมกันและการร่วมมือร่วมใจ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ า สุดคือ ผู้บริหารใช้วิธีตกลงโดย
การเสี่ยงดวงและการตัดสินแบบไม่มีเหตุผล 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
จ า แนกตามต าแหน่ งระหว่ า งผู้ บริห าร
สถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่า  ผลรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่พิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คือ ด้านการร่วมมือ และด้านการ
ยอมให้  ส่วนด้ านการ เอาชนะ ด้ านการ
ประนีประนอมและด้านการหลีกเลี่ยง ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการขอความร่ วมมือจาก

ผู้ร่วมงานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจน
ความขั ดแย้ งคลี่ คล ายลงและผู้ บริห าร
สถานศึกษา ท าตามความคิดเห็นของผู้อื่นถ้า
สามารถท า ให้ ผู้ อื่ นมี คว ามสุ ขหรื อ ได้
ประโยชน์ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของล าจวน ชื่นธงชัย (2551 : 60) 
เรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ งของ
ผู้บริหารกับครูผู้สอน พบว่าโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ผู้บริหารมีความเห็นสูงกว่าครูผู้สอนเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดย
ผู้บริหารมีความเห็นสูงกว่ายกเว้นด้านการ
หลี ก เลี่ ย ง และขั ดแย้ ง กั บ ง านวิ จั ย ของ           
อาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม (2557 : 74) พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 1 วิธี ได้แก่ วิธีประนีประนอม โดย
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อวิธีการการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม
มากกว่าครูและมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 วิธ ี
ได้แก่ วิธีการไกล่เกลี่ยโดยผู้บริหารมีความ
คิดเห็นต่อวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วย
วิธีการไกล่ เกลี่ ยมากกว่ าครูและวิธีการ
เผชิญหน้าโดยผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
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วิธี ก ารจั ดการความขัดแย้ งด้ วยวิ ธี ก าร
เผชิญหน้ าม ากกว่ า ครู  นอกนั้ นไม่พบ      
ความต่าง 

3. จากการเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติของบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับการ
ปฏิบั ติ ต่ อการจั ดการความขัดแย้ งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวน
บุคลากรน้อย จึงสามารถลดความขัดแย้งของ
บุคลากรได้ง่าย โดยเฉพาะด้านการเอาชนะ
และด้ านการหลีก เลี่ ย ง  ซึ่ งแตกต่ า งกับ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี
จ านวนบุคลากรมาก ท าให้มีความหลากหลาย
ในความคิด  ต่ างคนต่ างปฏิบัติ งานตาม
ความคิดของตนเอง ยากต่อการบริหารงาน 
และเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย  ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสยุมพร ธา
วิพัฒน์ (2550 : 89) ได้ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี 
พบว่า สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี ที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน ปัญหาความ
ขัดแย้ งระหว่ างโรง เรียนกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งพบว่ าผู้บริหารโรงเรี ยนที่มีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ที่มีขนาด
แตกต่างกัน มีวิธีการจัดการความขัดแย้งใน
แต่ละรูปแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ 
               1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ควรมีการศึกษา
งานวิจัยนี้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการวางแผนและก าหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
               1.2 ควรมีการฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เป็นผู้สามารถจัดการความ
ขัดแย้งและน าหลักปฏิบัติไปใช้ให้กว้างขวาง
มากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี
การปรับปรุงและใช้วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งด้านการยอมให้แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ควรมีการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และควรน าหลัก    
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 2.2 สถานศึกษาควรมีการก าหนด
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารการศึกษา
ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริม
ให้ผู้บริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาอัน
ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาในที่สุด 
ตลอดจนการได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 
  2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรมีการพัฒนาโดยการไปศึกษาดูงาน
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องค์กรที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน าผลที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการจัดการความขัดแย้ง ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 

 2.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 
 
 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    3.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของ

ครูผู้สอนต่อการบริหารความขัดแย้งของ 
ผู้บริหารเพื่อน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 

    3.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่
ท า ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการบริหารความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นใน หน่วยงานของตนเอง 
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