การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
กับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรรี ัมย
Conflict Management of School Administrators
and Organizational Atmosphere of educational
institutions under vocational education Buriram Province
สุขสันต สมบูรณรัตน 1 ภัทรฤทัย ลุนสำโรง 2 วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม 3
0
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จั งหวั ด บุ รีรัม ย 2) เพื่ อ ศึ ก ษาบรรยากาศองค ก ารของสถานศึ ก ษาสั งกั ด อาชีวศึ ก ษา จังหวั ด บุ รีรัม ย 3) เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาและบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 269 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา
มีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 8.00-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.795 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ไดแก ดานการ
เอาชนะ ด า นการยอมให และด า นการหลี ก เลี่ ย ง มี ค า เฉลี่ ย เท า กั น รองลงมา คื อ ด า นการรวมมื อ และด า นการ
ประนีประนอม
2. บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายด า น โดยเรี ย งลำดั บ จากค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาต่ ำ สุ ด ได แ ก การคำนึ ง ถึ ง ครู แ ละบุ ค ลากร การ
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ติดตอสื่อสารภายในองคการ ใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร เทคนิคและวิทยาการที่ใชในองคการ การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และแรงจูงใจ
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ
ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด อาชี วศึ ก ษา จั งหวั ด บุ รีรัม ย พบว า การบริห ารความขั ด แย งของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา กั บ
บรรยากาศ องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธ
ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 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
สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งที่อยูในสังคมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงไดปญหาหรือความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษามีหลายลักษณะ เชน ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกตางกันและ
ผลประโยชนที่ขัดกัน นอกจากนั้นยังมีความขัดแยงระหวางกลุมความขัดแยงเหลานี้หากเกิดขึ้นยอมทำใหประสิทธิภาพ
ของงานลดลงได (พนัส หัน นาคิน ทร, 2542 : 3) ความขัดแยงในสถานศึกษาที่เกิดจากทรัพยากรทางการศึกษาไม
เพียงพอกับความตองการ เกิดจากการกาวล้ำในงานหรืออำนาจหนาที่ของผูอื่น และเกิดจากการไมสามารถตกลงกันได
เกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการทำงาน นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงระหวางสายอำนวยการกับสายบังคับบัญชา มีความ
ขัดแยงระหวางครูอาจารย กับผูบริหาร ความขัดแยงระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสถานศึกษา (เสริมศักดิ์
วิศาลภรณ, 2540 : 314-318) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาสรางความยุงยาก ตอการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวา
ปญ หาเรื่องความขัดแยงนี้มีผลกระทบตอการดำเนิ น งาน และประสิทธิภาพขององคการเป น อยางมาก (สิทธิพงศ
สิทธิขจร, 2535 : 30)
ผูบริหารจำเปนตองรูวาปญหาใดในหนวยงาน พรอมที่จะแกไขพยายามทำความเขาใจถึงธรรมชาติของความ
ขัดแยงและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดการกับความขัดแยงนับวาเปนงานที่ทาทาย
สำหรับผูบริหาร การจัดการกับความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายได
เปนอยางดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้นตองดูวาปญหานั้น มีความสำคัญเพียงใด ทำ
อย า งไรจึ งจะรั ก ษาความสั ม พั น ธ อั น ดี ระหว า งผู เกี่ ยวข อ งที่ อ ยู ในความขั ด แย งนั้ น (ขวัญ ใจ ชื่ น ชอบ, 2537 : 81)
ผูบริหารตองเผชิญกับปญหา ความขัดแยงในการทำงานอยางหลีกเลี่ยงไมไดและเปนความรับผิดชอบโดยตรงที่ผูบริหาร
จะต อ งตั ด สิ น ใจดำเนิ น การ (เอกชั ย กี่ สุ ข พั น ธ , 2538 : 161) โดยบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการสร า ง
บรรยากาศองคการของสถานศึกษา คือ การพยายามใชทรัพยากรองคการอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรองคการที่มี
ความสำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษยผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารใหองคการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว และให
สมาชิกในองคการ เกิดความพึงพอใจ (ภารดี อนันตนาวี, 2553 : 51) การบริหารงานใหประสบความสำเร็จ จะตองได
ทั้ งคนและงาน เมื่ อทำงานเสร็จ ทุ ก ครั้งจะมี การประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน เพื่ อ ดูป ระสิ ท ธิผ ลของงานหรือป ญ หา
อุปสรรค เชน เดียวกับเมื่อสิ้น ป การศึกษาก็ควรประเมิ นสภาพบรรยากาศองคการของสถานศึกษาดวยบรรยากาศ
องคการมีผลตอการปฏิบัติงาน บรรยากาศองคการที่ดีจะสงผลตอการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ภาคโปสเตอร
71

ความสำคัญในการสรางบรรยากาศองคการของสถานศึกษา เปนภาพรวมของความรูสึกที่บุคคลมีตอสถานศึกษา ถา
เปนบรรยากาศที่ดีก็จะสงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดบรรยากาศที่ดี บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ความพอใจ
ความอบอุนใจ ความรูสึกเปนเจาของ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ ยอมสงผลใหองคการของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
ตามเปาหมายที่กำหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ (วิโรจน สารรัตนะ, 2548 : 183) และบุคลากรในองคการยอมตองการ
ทำงานในองคการที่มีบรรยากาศองคการที่ดี และไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม องคการที่มีการปรับปรุงบรรยากาศการ
ทำงานที่ดี ยอมสงผลใหไดรับผลผลิตมากขึ้นตามไปดวย (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551 : 20-22)
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึก ษา ซึ่งมีห น าที่ สนับ สนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มุงพัฒ นาสถานศึกษา สงเสริมพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
มีจำนวน 8 สถานศึกษา ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน จากความเปนมา
และความสำคัญดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาจะสงผล
ตอบรรยากาศภายในสถานศึกษา ทำใหการทำงานเปนไปดวยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งใจไว และ
เพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารความขัดแยงโดยใชแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของ Thomas และ Kiliman (1987) และ
บรรยากาศองคการโดยการสังเคราะหแนวคิดของ Likert และ Likert (1976) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหาร ความขัดแยงกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา และทำใหการบริหารงานของผูบริหารประสบความสำเร็จในการ
จัดการศึกษาใหสถานศึกษาและทำให ผูใตบังคับ บัญ ชา มีป ระสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน สรางความสมานฉันทในองคกร และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให
ประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผูเรียนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
3. เพื่ อศึก ษาความสัมพัน ธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึกษาและบรรยากาศ
องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
สมมติฐานการวิจัย
การบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ บรรยากาศองค ก าร ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัด
บุ รี รั ม ย ป ก ารศึ ก ษา 2563 จำนวน 8 โรงเรี ย น ครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น 914 คน (สำนั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2563 : 3)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 269 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan (สมบูรณ
ตัน ยะ, 2551 : 125) และกลุ ม ตั วอย างได ม าโดยใช วิธีก ารสุ ม กลุ ม ตั วอย า งตามระดั บ ชั้ น ภู มิ (Stratified random
rampling) โดยใชอำเภอที่ตั้งสถานศึกษาเปนชั้นภูมิเพื่อใหเกิดการกระจาย ขอมูล ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 269 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารความขัดแยงกับบรรยากาศองคการ สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ รายการ
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับที่อยูสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยครูและผูบริหารสถานศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ แตละระดับมีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 111)
ดอนที่ 3 บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามลักษณะ คำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
แบงเปน 5 ระดับ แตละระดับ มีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 111)
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ไดดำเนินการสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยศึกษาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมีความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดดำเนินการ สรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำราตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการบริหาร
ความขัดแยง และบรรยากาศองคการ เพื่อกำหนดแนวทางการสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูลโดยดำเนินงานตามขั้นตอน
ดังนี้
3.2 สรางแบบสอบถาม
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3.2.1 สรา งแบบสอบถามการบริห ารความขั ด แย ง จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยเกี่ยวกั บ การบริหารความขัดแยงตามแนวความคิดของ Thomas และ Kilmann (เสริมศัก ดิ์ วิศ าลาภรณ ,
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 เทคนิคและวิทยาการที่ใชในองคการ (Technological adequacy)
3.2.2.6 แรงจูงใจ (Motivation)
3.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิ พนธเพื่อตรวจสอบแกไข สำนวนภาษาความ
ครอบคลุม และความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา แลวนำขอมูลมาปรับปรุง แกไขใหถูกตอง
3.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน พิจารณา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความถูกตองของภาษา (Wording) พรอมปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ
ให ถู ก ต อ งและสมบู ร ณ ยิ่ งขึ้ น และนำแบบสอบถามมาวิ เคราะห ห าค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index of objective
congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 99-100) มีคาระหวาง 0.80-1.00
3.5 นำขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนอตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อีกครั้งกอนนำไปทดลอง (Try out) กับครูและผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
3.6 นำแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coeficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งจะยอมรับ มีคาความเชื่อมั่นที่คาเฉลี่ยรวมเทากับ
0.795 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 99-100)
3.7 นำแบบสอบถามทีไ่ ดปรับปรุงแกไขแลวนำไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
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4.1 ติดตอขอหนังสื อจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมาถึงผูอำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
4.2 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหครูและผูบริหารสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการทำแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงสภาพจริงมากที่สุด
4.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยสวนหนึ่งจัดสงทางไปรษณี ย และสวนหนึ่งผูวิจัย
เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลเอง ในกรณี ที่แบบสอบถามไมครบผูวิจัย ดำเนินการเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
เมื่ อไดรับ แบบสอบถามคืน แลว ผูวิจัยไดดำเนิน การวิเคราะหขอมู ล โดยใชโปรแกรม สำเร็จ รูป
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป ของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยใช
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลการบริหารความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึ กษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย โดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกรายดาน โดยการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย
3. วิเคราะหขอมูลบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยการ
คำนวณหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกรายดาน โดยการแปลความหมายคาเฉลี่ย
4. วิ เ คราะห ข อ มู ล ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารความขั ด แย ง กั บ บรรยากาศองค ก าร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson product
moment correlation coefficient การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
สำหรับทิศทางความสัมพันธพิจารณาโดย ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเปนบวก แสดงวา
ตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธกัน และถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเปนลบ แสดงวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร
ไมมีความสัมพันธกัน
5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า ความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม
ระดับการบริหารความขัดแยง
S.D.
4.28
0.64
4.25
0.62
4.25
0.63
4.28
0.64
4.28
0.62
4.27
0.63

การบริหารความขัดแยง
1. การเอาชนะ
2. การรวมมือ
3. การประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การยอมให
รวมเฉลี่ย

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.27, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 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
ระดับบรรยากาศองคการ
S.D.
4.29
0.62
4.27
0.65
4.32
0.59
4.29
0.58
4.28
0.60
4.27
0.60
4.29
0.61

บรรยากาศองคการ
1. ดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ
2. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. ดานการคำนึงถึงครูและบุคลากร
4. ดานการใชอำนาจและอิทธิพลในองคกร
5. ดานเทคนิคและวิทยาการที่ใชในองคการ
6. ดานแรงจูงใจ
รวมเฉลี่ย
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ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 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) เทคนิคและวิทยาการที่ใชในองคการ ( = 4.28, S.D.
= 0.60) การมีส วนรวมในการตัดสิ น ใจ ( = 4.27, S.D. = 0.65) และแรงจูงใจ ( = 4.27, S.D. = 0.65) โดยมี
บรรยากาศองคการอยูในระดับมาก ตามลำดับ
ตารางที่ 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ
ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ค าเฉลี่ ย และค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธระหว า งการบริห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา กั บ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย
ตัวแปร
ดานการเอาชนะ (x1)
ดานการรวมมือ (x2)
ดานการประนีประนอม (x3)
ดานการหลีกเลี่ยง (x4)
ดานการยอมให (x5)
บรรยากาศองคการของสถานศึกษา (y)

x1

x2

1.000
0.217** 1.000
0.066
0.085
-0.007 0.174**
.008
0.075
-0.004 0.138*

x3

x4

x5

y

1.000
-0.099
0.083
0.058

1.000
0.114
0.026**

1.000
0.068

1.000

จากตารางที่ 3 พบว า การบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กั บ บรรยากาศองค ก ารของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุ รีรัมย ในภาพรวมมีความสัมพั น ธกันในทางบวก มีความสัมพั น ธในระดับ
คอนขางสูง อยางมีนั ยสำคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายดาน พบวา การบริหารความขั ดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาในดานการรวมมือ มีความสัมพันธบรรยากาศองคการของสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) มากที่สุด (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 เทคนิคและวิทยาการที่ใชในองคการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และแรงจูงใจ ตามลำดับ
3. การศึ ก ษาความสัมพั น ธระหวางการบริหารความขัดแย งของผูบ ริหารสถานศึกษา กับ บรรยากาศ
องคการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับคอนขางสูง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยดานใหความสำคัญกับดานการเอาชนะ ดานการยอมใหและดานการ
หลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ดานการรวมมือ และดานการประนีประนอม ทั้งนี้เนื่องจาก การเอาชนะเปน
วิธีที่บุคคลทั้งสองฝายที่มีความขัดแยง คนพบวิธีการปฏิบัติการเพื่อใหฝายใดฝายหนึ่งมีผลงานที่ดีกวา ตางฝายตางตอง
จัดการความตองการของตนบางสวน เพื่อใหผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สงผลใหภาพรวมของสถานศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามมา
2. จากผลการศึ ก ษาบรรยากาศองค ก ารของสถานศึ ก ษา สั งกั ด อาชี วศึ ก ษา จั งหวัด บุ รี รัม ย โดยให
ความสำคัญกับการคำนึงถึงครูและบุคลากร และการติดตอสื่อสารภายในองคการ เปนสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการคำนึงถึง
ครูและบุคลากร เปนการสรางขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การติดตอสื่อสาร เปนกระบวนการสรางความ
เขาใจที่ดีตอกัน โดยการสื่อสารทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว โดยไดคำนึงถึง
ครูและบุคลากรเปนสำคัญในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ และการสราบรรยากาศที่ดีในองคกร ซึ่งการสื่อสาร
ภายในองคกรที่ดี ที่จะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร และเปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวาง บุคลากรใน
องคกร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในองคกรและเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกรในทางบวก
3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองคการ ของของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึ ก ษา จังหวัดบุรีรัมย มี ค วามสัมพั น ธกัน ในทางบวก มีค วามสัมพั น ธในระดับ คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่ องจากเมื่อ
องคการ มีกระบวนการการบริหารความขัดแยงที่ดี จะเปนการสรางบรรยากาศที่ดีขององคการ ตามไปดวย จึงทำให
การบริหารความขัดแยงมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับบรรยากาศ องคการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของปรี ย าพร วงศ อ นุ ต รโรจน (2553 : 188-189) ได ก ล า วไว การบริ ห ารความขั ด แย ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะมี
ความสัมพั นธตอการสรางบรรยากาศที่ดีในองคการได นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของพงษเทพ ผาออน
(2559) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สถาบันศึกษากับบรรยากาศองคการตาม
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การรับรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการศึกษา
พบวา ผูนำที่มีพฤติกรรม สรางความสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยงไดในองคการจะสงผลทำใหมีบรรยากาศองคการ
ที่ดีตามไปดวย ซึ่งมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากผลการศึ ก ษาการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กั บ บรรยากาศองค ก ารของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย มีความสัมพันธกันในทางบวก มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ดังนั้น
ผูบริหารควรใหความสำคัญในการบริหารความขัดแยงที่ดี โดยคำนึงถึงการสรางความรวมมือ รวมกันสรางกิจกรรมที่
สงเสริมการสรางสัมพันธที่ดีในองคการ เพื่อเปนการลดปญหา ความขัดแยง และชวยสงเสริมบรรยากาศองคการใหดี
ตามไปดวย
(2) ผูบริหารสถานศึกษา ควรใชวิธีแกปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาดวยวิธีการรวมมือ การ
ประนีประนอมและการยอมให เนื่องจากเปนวิธีที่ผูบริหารเห็นวา เปนทางสายกลางเปนวิธีการผอนปรนเขาหากัน
มากกวาที่จะหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะ
(3) ผูบริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาแนวทางในการแกปญ หาความขัดแยง ที่เปนกระบวนการโดยการหา
สาเหตุของความขัดแยง พิจารณาธรรมชาติของความขัดแยง ผลของความขัดยังวามีประโยชนหรือโทษและใชเทคนิควิธี
ในการแกปญหาความขัดแยง ใหเหมาะสม เนื่องจากไมมีวิธีใดที่จะแกไขความขัดแยงไดทุกเรื่อง ทุกสถานการณ ถา
ผูบริหารสนใจศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมกับสถานการณแลว บางที่อาจจะชวยลด ความขัดแยงที่ไม
นาจะเกิดขึ้นได
(4) ผูบริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาหาทางปรับปรุงใหบรรยากาศองคการ ของสถานศึกษาดีขึ้นกวาเดิม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาสามารถปรับปรุงใหมีบรรยากาศ ดานมุงผลสำเร็จของงานไดยอมทำใหบุคลากรในองคการมี
ความพึงพอใจ เนื่องจากองคการ ที่มีบรรยากาศมุงผลสำเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีผลผลิต
สูง มีผลทำใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจในงานได
(5) ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันของขาราชการครู ในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น
โดยเปดโอกาสใหมีการรวมกลุมกันทำงานทั้งผูบริหารและขาราชการครู มีการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ปฏิสัมพันธและการยึดเหนี่ยวระหวางกัน ของผูบริหารกับขาราชการครูในสถานศึกษา เปนการสรางความสัมพันธที่
อบอุน จริงใจ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนบรรยากาศดานมุงผลสำเร็จของงาน
(6) ควรปรับปรุงและสรางความชัดเจนในเปาหมายของงาน ใหขาราชการครู มีอิสรเสรีในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะนำไปสูความรับผิดชอบสวนตน มีการกำหนดเปาหมาย และทบทวนเปาหมายของงานรวมกันระหวางผูบริหารและ
ขาราชการครูเปนระยะๆ เพื่อนำไปสูบรรยากาศมุงผลสำเร็จของงาน
(7) ผูบริหารสถานศึกษา ไมควรใชวิธีแกปญหาความขัดแยงดวยการเอาชนะ เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่มุงชัย
ชนะของตนเองเปนสำคัญ โดยไมคำนึงถึงประโยชนหรือความสูญเสียของผูอื่น วิธีนี้จะชวยใหผูบริหารไดรับชัยชนะแต
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เพียงฝายเดียว ซึ่งเปนพฤติกรรมที่จะเปนแรงกดดันที่สำคัญตอการสรางบรรยากาศองคการอันไมพึงประสงค ผูบริหาร
สถานศึกษาควรพัฒนาการใชวีการแกปญหาความขัดแยง ดานความรวมมือง การประนีประนอม การยอมใหใหมาก
ที่สุด เพราะเปนพฤติกรรมที่ชวยสรางบรรยากาศ พึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองคการ
(8) ผูบริหารสถานศึกษา ควรเปดโอกาส และรับฟงผูใตบังคับบัญชาไดเขามา มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น จะทำใหความขัดแยงลดลงได
(9) ผูบริหารสถานศึกษา ควรประสานความสนใจทุกอยางของผูอื่นและของตนเองเขาดวยกัน คือ การรูเขารู
เรา เอาใจเขามาใสใจเรา เปนการสรางศรัทธาและเสริมบารมี ใหกับตนเองเมื่อเกิดความศรัทธา การใหความรวมมือก็
จะตามมานั่นคือ งานทุกอยางจะสำเร็จ ลุลวงไดโดยงาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีศึก ษาความสัมพั น ธระหวางการบริห ารความขัดแย งของผูบ ริหาร สถานศึกษา กับ บรรยากาศ
องคการของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อสามารถสรุปผล การศึกษาไดอยางชัดเจน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหาร สถานศึกษาไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ทำใหไดขอมูลที่ชัดเจน สมบูรณยิ่งขึ้น
(3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน พฤติกรรมผูบริหาร ภาวะผูนำ การตัดสินใจ บุคลิกภาพ สถานภาพทาง
สังคม วุฒิ ก ารศึ ก ษา เป น ตน ซึ่ งอาจจะมี ค วามสั ม พั น ธกั บ การบริห าร ความขัด แยง และบรรยากาศองคก ารของ
สถานศึกษาได
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