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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาและบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน   269 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 

มีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 8.00-1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.795 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา  

1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก ดานการ

เอาชนะ ดานการยอมให และดานการหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ดานการรวมมือ และดานการ

ประนีประนอม 

2. บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับ จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก การคำนึงถึงครูและบุคลากร การ
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ติดตอสื่อสารภายในองคการ ใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร เทคนิคและวิทยาการท่ีใชในองคการ การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ และแรงจูงใจ 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับ

บรรยากาศ องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย   มีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธ

ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

คำสำคัญ: บรรยากาศองคการ, การบริหารความขัดแยง, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

Abstract  

The research purposes were:(1) to study the conflict management of educational 

institution administrators under the jurisdiction of Vocational Education of Buriram; (2) to study the 

organizational atmosphere of educational institutions under the jurisdiction of Vocational Education 

of Buriram; and (3) to study the relationship between the conflict management of educational 

institution administrators and organizational atmosphere of educational institutions under the 

jurisdiction of Vocational Education of Buriram.The population was the teachers and educational 

institution administrators under the jurisdiction of Vocational Education of Buriram, academic year 

2020; the sample group was the 269 teachers and administrators.The research instrument was the 

estimate rating scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence 0.80-1.00 and reliability 

0.795. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and the Pearson’s 

product moment correlation coefficient analysis.   

The research findings were: 

1. The conflict management of educational institution administrators under the jurisdiction 

of Vocational Education of Buriram found the overall was at high level; the each aspect 

consideration by descending mean found the overcoming aspect, the allowing aspect, and the 

avoiding aspect had the same mean; followed by the cooperation aspect and the compromise 

aspect, respectively. 

2. The organizational atmosphere of educational institutions under the jurisdiction of 

Vocational Education of Buriram found the overall was at high level; the each aspect consideration 

by descending mean found the aspect of concern to teachers and personnel; the aspect of 

communication within the organization, use of influence in the organization, and science used in 

the organization; the aspect of participation in decision-making and motivation. 
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3. The study of relationship between the conflict management of educational institution 

administrators and organizational atmosphere of educational institutions under the jurisdiction of 

Vocational Education of Buriram found the conflict management of educational institution 

administrators and organizational atmosphere of educational institutions under the jurisdiction of 

Vocational Education of Buriram had the positive relationship, and had the relatively high level of 

correlation at statistical significance level 0.01.  

Keywords: Organizational atmosphere, Conflict management, Educational institution administrators 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีอยูในสังคมท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงไดปญหาหรือความขัดแยงท่ี

เกิดขึ้นในสถานศึกษามีหลายลักษณะ เชน ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล เนื่องจากความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและ

ผลประโยชนท่ีขัดกัน นอกจากนั้นยังมีความขัดแยงระหวางกลุมความขัดแยงเหลานี้หากเกิดข้ึนยอมทำใหประสิทธิภาพ

ของงานลดลงได (พนัส หันนาคินทร, 2542 : 3) ความขัดแยงในสถานศึกษาท่ีเกิดจากทรัพยากรทางการศึกษาไม

เพียงพอกับความตองการ เกิดจากการกาวล้ำในงานหรืออำนาจหนาท่ีของผูอ่ืน และเกิดจากการไมสามารถตกลงกันได

เกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการทำงาน นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงระหวางสายอำนวยการกับสายบังคับบัญชา มีความ

ขัดแยงระหวางครูอาจารย กับผูบริหาร ความขัดแยงระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสถานศึกษา (เสริมศักดิ์ 

วิศาลภรณ, 2540 : 314-318) ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาสรางความยุงยาก ตอการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวา

ปญหาเร่ืองความขัดแยงนี้มีผลกระทบตอการดำเนินงาน และประสิทธิภาพขององคการเปนอยางมาก (สิทธิพงศ    

สิทธิขจร, 2535 : 30) 

 ผูบริหารจำเปนตองรูวาปญหาใดในหนวยงาน พรอมท่ีจะแกไขพยายามทำความเขาใจถึงธรรมชาติของความ

ขัดแยงและปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของรวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น การจัดการกับความขัดแยงนับวาเปนงานท่ีทาทาย

สำหรับผูบริหาร การจัดการกับความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทำใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายได

เปนอยางดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เม่ือความขัดแยงเกิดข้ึนตองดูวาปญหานั้น มีความสำคัญเพียงใด ทำ

อยางไรจึงจะรักษาความสัมพันธอันดี ระหวางผูเกี่ยวของท่ีอยูในความขัดแยงนั้น (ขวัญใจ ชื่นชอบ, 2537 : 81) 

ผูบริหารตองเผชิญกับปญหา ความขัดแยงในการทำงานอยางหลีกเลี่ยงไมไดและเปนความรับผิดชอบโดยตรงท่ีผูบริหาร

จะตองตัดสินใจดำเนินการ (เอกชัย กี่สุขพันธ, 2538 : 161) โดยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสราง

บรรยากาศองคการของสถานศึกษา คือ การพยายามใชทรัพยากรองคการอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรองคการท่ีมี

ความสำคัญท่ีสุด คือ ทรัพยากรมนุษยผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว และให

สมาชิกในองคการ เกิดความพึงพอใจ (ภารดี อนันตนาวี, 2553 : 51) การบริหารงานใหประสบความสำเร็จ จะตองได

ท้ังคนและงาน เม่ือทำงานเสร็จทุกครั้งจะมีการประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือดูประสิทธิผลของงานหรือปญหา

อุปสรรค เชนเดียวกับเม่ือสิ้นปการศึกษาก็ควรประเมินสภาพบรรยากาศองคการของสถานศึกษาดวยบรรยากาศ

องคการมีผลตอการปฏิบัติงาน บรรยากาศองคการท่ีดีจะสงผลตอการปฏิบัติงาน และเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 
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ความสำคัญในการสรางบรรยากาศองคการของสถานศึกษา เปนภาพรวมของความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสถานศึกษา ถา

เปนบรรยากาศท่ีดีก็จะสงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดบรรยากาศท่ีดี บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ความพอใจ 

ความอบอุนใจ ความรูสึกเปนเจาของ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในจิตใจ ยอมสงผลใหองคการของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ (วิโรจน สารรัตนะ, 2548 : 183) และบุคลากรในองคการยอมตองการ

ทำงานในองคการท่ีมีบรรยากาศองคการท่ีดี และไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม องคการท่ีมีการปรับปรุงบรรยากาศการ

ทำงานท่ีดี ยอมสงผลใหไดรับผลผลิตมากขึ้นตามไปดวย (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551 : 20-22)  

 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มุงพัฒนาสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

มีจำนวน 8 สถานศึกษา ซ่ึงมีผูบริหารสถานศึกษาดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน จากความเปนมา

และความสำคัญดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาจะสงผล

ตอบรรยากาศภายในสถานศึกษา ทำใหการทำงานเปนไปดวยความราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังใจไว และ

เพ่ิมประสิทธิผลของสถานศึกษาใหเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารความขัดแยงโดยใชแนวความคิด

เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของ Thomas และ Kiliman (1987) และ

บรรยากาศองคการโดยการสังเคราะหแนวคิดของ Likert และ Likert (1976) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการ

บริหาร ความขัดแยงกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย เพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา และทำใหการบริหารงานของผูบริหารประสบความสำเร็จในการ

จัดการศึกษาใหสถานศึกษาและทำใหผูใตบังคับบัญชา มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงข้ึน เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงาน สรางความสมานฉันทในองคกร และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให

ประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผูเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

 2. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาและบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการ ของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัด

บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 914 คน (สำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2563 : 3) 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 269  คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan (สมบูรณ 

ตันยะ, 2551 : 125) และกลุมตัวอยางไดมาโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามระดับชั้นภูมิ (Stratified random 

rampling) โดยใชอำเภอท่ีต้ังสถานศึกษาเปนชั้นภูมิเพ่ือใหเกิดการกระจาย ขอมูล ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 269 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการศึกษา ความสัมพันธ

ระหวางการบริหารความขัดแยงกับบรรยากาศองคการ สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 

ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ รายการ 

(Check List) สอบถามเกี่ยวกับท่ีอยูสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยครูและผูบริหารสถานศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ แตละระดับมีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 111) 

   ดอนท่ี 3 บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยครู

และผูบริหารสถานศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามลักษณะ คำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

แบงเปน 5 ระดับ แตละระดับ มีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 111) 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล ซ่ึงผูวิจัย

ไดดำเนินการสรางแบบสอบถามข้ึนเอง โดยศึกษาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ

และมีความเท่ียงตรง ผูวิจัยไดดำเนินการ สรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้

  3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำราตางๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กับการบริหาร

ความขัดแยง และบรรยากาศองคการ เพ่ือกำหนดแนวทางการสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูลโดยดำเนินงานตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

  3.2 สรางแบบสอบถาม 
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   3.2.1 สรางแบบสอบถามการบริหารความขัดแยง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงตามแนวความคิดของ Thomas และ Kilmann (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 

2540 : 105-106) ครอบคลุม 5 ดาน ดังนี้ 

    3.2.1.1 การเอาชนะ (Competition)  

    3.2.1.2 การรวมมือ (Collaboration)  

    3.2.1.3 การประนีประนอม (Compromising)  

    3.2.1.4 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 

    3.2.1.5 การยอมให (Accommodation) 

   3.2.2 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงตามแนวความคิดของ Likert และ Likert (1976 : 73) ครอบคลุม 6 ดาน 

ดังนี้ 

    3.2.2.1 การติดตอสื่อสารภายในองคการ (Communication flow)  

    3.2.2.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-making practices) 

    3.2.2.3 การคำนึงถึงผูปฏิบัติงาน (Concern for people)  

    3.2.2.4 การใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร (Influence on department) 

    3.2.2.5 เทคนิคและวิทยาการท่ีใชในองคการ (Technological adequacy) 

    3.2.2.6 แรงจูงใจ (Motivation)  

  3.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบแกไข สำนวนภาษาความ

ครอบคลุม และความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา แลวนำขอมูลมาปรับปรุง แกไขใหถูกตอง 

  3.4 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน พิจารณา ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความถูกตองของภาษา (Wording) พรอมปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ

ใหถูกตองและสมบูรณ ย่ิงข้ึนและนำแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of objective 

congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 99-100) มีคาระหวาง 0.80-1.00  

  3.5 นำขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนอตอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

อีกคร้ังกอนนำไปทดลอง (Try out) กับครูและผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

  3.6 นำแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coeficient) ตามวิธีของ Cronbach ซ่ึงจะยอมรับ มีคาความเชื่อม่ันท่ีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

0.795 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 99-100)  

  3.7 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวนำไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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  4.1 ติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมาถึงผูอำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

  4.2 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปน

กลุมตัวอยางพรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคของการทำแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงสภาพจริงมากท่ีสุด 

  4.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยสวนหนึ่งจัดสงทางไปรษณีย และสวนหนึ่งผูวิจัย

เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลเอง ในกรณีท่ีแบบสอบถามไมครบผูวิจัย ดำเนินการเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

พรอมท้ังตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม สำเร็จรูป 

ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไป ของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยใช

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะหขอมูลการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

บุรีรัมย โดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกรายดาน โดยการแปลความหมาย

คาเฉลี่ย  

  3. วิเคราะหขอมูลบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยการ

คำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกรายดาน โดยการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

  4. วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงกับบรรยากาศองคการ                     

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Pearson product 

moment correlation coefficient การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร  

  สำหรับทิศทางความสัมพันธพิจารณาโดย ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเปนบวก แสดงวา

ตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธกัน และถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเปนลบ แสดงวาตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปร 

ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยใชสถิติ พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาความถี่  

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร

สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม  
 

การบริหารความขดัแยง 
ระดับการบริหารความขัดแยง 

ความหมาย 
 S.D. 

1. การเอาชนะ 4.28 0.64 มาก 

2. การรวมมือ 4.25 0.62 มาก 

3. การประนีประนอม 4.25 0.63 มาก 

4. การหลีกเลี่ยง 4.28 0.64 มาก 

5. การยอมให 4.28 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (  = 4.27, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

การเอาชนะ (  = 4.28, S.D. = 0.64) การยอมให (  = 4.28, S.D. = 0.62) และการหลีกเลี่ยง (  = 4.28, S.D. = 

0.64)  มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ การรวมมือ (  = 4.25, S.D. = 0.62) และการประนีประนอม (  = 4.25, S.D. 

= 0.63)  มีคาเฉลี่ยเทากันตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 การศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยใชคาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

บุรีรัมย  โดยภาพรวม  
 

บรรยากาศองคการ 
ระดับบรรยากาศองคการ 

ความหมาย 
 S.D. 

1. ดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ 4.29 0.62 มาก 

2. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.27 0.65 มาก 

3. ดานการคำนึงถึงครูและบุคลากร 4.32 0.59 มาก 

4. ดานการใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร 4.29 0.58 มาก 

5. ดานเทคนิคและวิทยาการท่ีใชในองคการ 4.28 0.60 มาก 

6. ดานแรงจูงใจ 4.27 0.60 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 2  พบวา บรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.61) พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก 

การคำนึงถึงครูและบุคลากร (  = 4.32, S.D. = 0.59) การติดตอสื่อสารภายในองคการ (  = 4.29, S.D. = 0.61) 

การใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร (  = 4.29, S.D. = 0.61) เทคนิคและวิทยาการท่ีใชในองคการ (  = 4.28, S.D. 

= 0.60) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (  = 4.27, S.D. = 0.65) และแรงจูงใจ (  = 4.27, S.D. = 0.65)  โดยมี

บรรยากาศองคการอยูในระดับมาก ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา กับ

บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย   
 

ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 y 

ดานการเอาชนะ (x1) 1.000      

ดานการรวมมือ (x2) 0.217** 1.000     

ดานการประนีประนอม (x3) 0.066 0.085 1.000    

ดานการหลีกเลี่ยง (x4) -0.007 0.174** -0.099 1.000   

ดานการยอมให (x5) .008 0.075 0.083 0.114 1.000  

บรรยากาศองคการของสถานศึกษา (y) -0.004 0.138* 0.058 0.026** 0.068 1.000 

       

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการของ

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย   ในภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธในระดับ

คอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในดานการรวมมือ มีความสัมพันธบรรยากาศองคการของสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(r) มากท่ีสุด (rx2y = 0.138*)  รองลงมา ดานการยอมให (rx5y = 0.068)  ดานการประนีประนอม (rx3y = 0.058) ดาน

การหลีกเลี่ยง (rx4y = 0.026*) และดานการเอาชนะ (rx1y = -0.004) ตามลำดับ 
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 สรุปผลการวิจัย 

 1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก ดานการเอาชนะ ดานการยอมให และ

ดานการหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ดานการรวมมือ และดานการประนีประนอม 

 2. บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย

คาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก การคำนึงถึงครูและบุคลากร การติดตอสื่อสารภายในองคการ ใชอำนาจและอิทธิพลใน

องคกร เทคนิคและวิทยาการท่ีใชในองคการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และแรงจูงใจ ตามลำดับ 

 3. การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับคอนขางสูง อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล  

 1. จากผลการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยดานใหความสำคัญกับดานการเอาชนะ ดานการยอมใหและดานการ

หลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ดานการรวมมือ และดานการประนีประนอม ท้ังนี้เนื่องจาก การเอาชนะเปน

วิธีท่ีบุคคลท้ังสองฝายท่ีมีความขัดแยง คนพบวิธีการปฏิบัติการเพ่ือใหฝายใดฝายหนึ่งมีผลงานท่ีดีกวา ตางฝายตางตอง

จัดการความตองการของตนบางสวน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สงผลใหภาพรวมของสถานศึกษา

ประสบผลสำเร็จตามมา 

 2. จากผลการศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยให

ความสำคัญกับการคำนึงถึงครูและบุคลากร และการติดตอสื่อสารภายในองคการ เปนสำคัญ ท้ังนี้เนื่องจากการคำนึงถึง

ครูและบคุลากร เปนการสรางขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น การติดตอสื่อสาร เปนกระบวนการสรางความ

เขาใจท่ีดีตอกัน โดยการสื่อสารทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว โดยไดคำนึงถึง

ครูและบุคลากรเปนสำคัญในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ และการสราบรรยากาศท่ีดีในองคกร ซ่ึงการสื่อสาร

ภายในองคกรท่ีดี ท่ีจะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร และเปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวาง บุคลากรใน

องคกร เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในองคกรและเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกรในทางบวก  

 3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ ของของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือ

องคการ มีกระบวนการการบริหารความขัดแยงท่ีดี จะเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีขององคการ ตามไปดวย จึงทำให

การบริหารความขัดแยงมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับบรรยากาศ องคการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 188-189) ไดกลาวไว การบริหารความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพจะมี

ความสัมพันธตอการสรางบรรยากาศท่ีดีในองคการได นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของพงษเทพ ผาออน 

(2559) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สถาบันศึกษากับบรรยากาศองคการตาม
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การรับรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ี ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการศึกษา

พบวา ผูนำท่ีมีพฤติกรรม สรางความสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยงไดในองคการจะสงผลทำใหมีบรรยากาศองคการ 

ท่ีดีตามไปดวย ซ่ึงมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากผลการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการของ

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ดังนั้น 

ผูบริหารควรใหความสำคัญในการบริหารความขัดแยงท่ีดี โดยคำนึงถึงการสรางความรวมมือ รวมกันสรางกิจกรรมท่ี

สงเสริมการสรางสัมพันธท่ีดีในองคการ เพ่ือเปนการลดปญหา ความขัดแยง และชวยสงเสริมบรรยากาศองคการใหดี

ตามไปดวย 

(2) ผูบริหารสถานศึกษา ควรใชวิธีแกปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษาดวยวิธีการรวมมือ การ

ประนีประนอมและการยอมให เนื่องจากเปนวิธีท่ีผูบริหารเห็นวา เปนทางสายกลางเปนวิธีการผอนปรนเขาหากัน

มากกวาท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะ 

(3) ผูบริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง ท่ีเปนกระบวนการโดยการหา

สาเหตุของความขัดแยง พิจารณาธรรมชาติของความขัดแยง ผลของความขัดยังวามีประโยชนหรือโทษและใชเทคนิควิธี

ในการแกปญหาความขัดแยง ใหเหมาะสม เนื่องจากไมมีวิธีใดท่ีจะแกไขความขัดแยงไดทุกเรื่อง ทุกสถานการณ ถา

ผูบริหารสนใจศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงท่ีเหมาะสมกับสถานการณแลว บางท่ีอาจจะชวยลด ความขัดแยงท่ีไม

นาจะเกิดขึ้นได 

(4) ผูบริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาหาทางปรับปรุงใหบรรยากาศองคการ ของสถานศึกษาดีข้ึนกวาเดิม 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาสามารถปรับปรุงใหมีบรรยากาศ ดานมุงผลสำเร็จของงานไดยอมทำใหบุคลากรในองคการมี

ความพึงพอใจ เนื่องจากองคการ ท่ีมีบรรยากาศมุงผลสำเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีผลผลิต

สูง มีผลทำใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจในงานได 

(5) ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันของขาราชการครู ในสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 

โดยเปดโอกาสใหมีการรวมกลุมกันทำงานท้ังผูบริหารและขาราชการครู มีการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม

ปฏิสัมพันธและการยึดเหนี่ยวระหวางกัน ของผูบริหารกับขาราชการครูในสถานศึกษา เปนการสรางความสัมพันธท่ี

อบอุน จริงใจ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงเปนบรรยากาศดานมุงผลสำเร็จของงาน 

(6) ควรปรับปรุงและสรางความชัดเจนในเปาหมายของงาน ใหขาราชการครู มีอิสรเสรีในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

จะนำไปสูความรับผิดชอบสวนตน มีการกำหนดเปาหมาย และทบทวนเปาหมายของงานรวมกันระหวางผูบริหารและ

ขาราชการครูเปนระยะๆ เพ่ือนำไปสูบรรยากาศมุงผลสำเร็จของงาน 

(7) ผูบริหารสถานศึกษา ไมควรใชวิธีแกปญหาความขัดแยงดวยการเอาชนะ เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีมุงชัย

ชนะของตนเองเปนสำคัญ โดยไมคำนึงถึงประโยชนหรือความสูญเสียของผูอ่ืน วิธีนี้จะชวยใหผูบริหารไดรับชัยชนะแต
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เพียงฝายเดียว ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีจะเปนแรงกดดันท่ีสำคัญตอการสรางบรรยากาศองคการอันไมพึงประสงค ผูบริหาร

สถานศึกษาควรพัฒนาการใชวีการแกปญหาความขัดแยง ดานความรวมมือง การประนีประนอม การยอมใหใหมาก

ท่ีสุด เพราะเปนพฤติกรรมท่ีชวยสรางบรรยากาศ พึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองคการ 

(8) ผูบริหารสถานศึกษา ควรเปดโอกาส และรับฟงผูใตบังคับบัญชาไดเขามา มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

มากขึ้น จะทำใหความขัดแยงลดลงได 

(9) ผูบริหารสถานศึกษา ควรประสานความสนใจทุกอยางของผูอ่ืนและของตนเองเขาดวยกัน คือ การรูเขารู

เรา เอาใจเขามาใสใจเรา เปนการสรางศรัทธาและเสริมบารมี ใหกับตนเองเม่ือเกิดความศรัทธา การใหความรวมมือก็

จะตามมานั่นคือ งานทุกอยางจะสำเร็จ ลุลวงไดโดยงาย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) ควรมีศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร สถานศึกษา กับบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือสามารถสรุปผล การศึกษาไดอยางชัดเจน และหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 (2) ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหาร สถานศึกษาไดแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ ทำใหไดขอมูลท่ีชัดเจน สมบูรณย่ิงขึ้น 

 (3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน พฤติกรรมผูบริหาร ภาวะผูนำ การตัดสินใจ บุคลิกภาพ สถานภาพทาง

สังคม วุฒิการศึกษา เปนตน ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธกับการบริหาร ความขัดแยง และบรรยากาศองคการของ

สถานศึกษาได 
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