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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตาก

สินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ สถานภาพ

การทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน  

170 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มอย่างง่ายประกอบด้วย  จำนวน 118 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันได้แก่ 

(1) การศึกษาปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(4) การเขียนรายงานการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิด

ประมาณค่า 5 ระดับสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน  

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัด

แข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พบว่า (2.1) ความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน (2.2)  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสภาพการทำงาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน (2.3) ความคิดเห็นของ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารความขัดแย้ง, ความคิดเห็น, ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the conflict management of high 

school administrators at Taksin Rayong School under the Rayong Provincial Administrative 

Organization and 2) To compare the conflict management of high school administrators at 

Taksin Rayong School under the Rayong Provincial Administrative Organization, classified by 

gender, work status and work experience. Research methodology was survey research. 

The population included 170 teachers and educational personnel of Secondary Taksin 

Rayong School. Sample obtained via simple random sampling technique comprised of 118 

teachers and educational personnel of Secondary Taksin Rayong School. Rresearch 

procedure consisted of 4 steps: (1) research problem studying, (2) research design, (3) data 

collection and data analysis and (4) research report writing. The instrument used for data 

collection was a 5-levels rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, Standard Deviation, and were hypothesis tested by independent 

t-test.  

Major Findings: 1) The opinions of  teachers educational personnel toward conflict 

management of the Secondary Taksin Rayong under the Provincial Administrative 

Organization of Rayong in overall  was at  high level 2) The comparison according to the 

conflict management of the administrators at Taksin Rayong Secondary School under the 

Rayong Provincial Administrative Organization, it were found that: (2.1) The opinions of 

teachers and educational personnel who were different gender, had not difference  

(2.2) The opinions of teachers and educational personnel who were different working 

statuses, had not difference  and (2.3) The opinions of teachers and educational 

personnel who were different work experiences, had not difference. 

 

Keywords: Conflict management, Opinions, Teachers and Educational Personnel 
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บทนำ 
ทางการศึกษาน้ัน ความขัดแย้งมักจะเกิดจากลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ความขัดแย้งเกิดข้ึน

เม่ือทรัพยากรน้ันมีไม่พอกับความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มในสถานศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษา ทรัพยากรอาจเป็นส่ิงท่ีเห็นได้และส่ิงท่ีเห็นไม่ได้ เช่น คน วัสดุ ตำแหน่ง สถานภาพ หรือ

เกียรติยศ 2) ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจการ งานหรือ

อำนาจซ่ึงเป็นสมบัติของคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนความขัดแย้งเป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออำนาจหน้าท่ี

ของผู้อ่ืนและ 3) ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มคนไม่สามารถท่ีจะ  ตกลงกันได้ เก่ียวกับ

เป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน ต่างมีเป้าหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกัน และเป้าหมาย หรือวิธีการ 

ต่าง ๆ น้ันเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันไม่ได้  

ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กร ย่อมมีความขัดแย้งซ่ึงเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม

ของบุคคล เราต้องยอมรับความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ ความขัดแย้งจะเกิดข้ึนเม่ือเราทำอะไรไปกระทบกระเทือนผู้อ่ืนในการท่ี

จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเขา หรือไปกระทบกับส่ิงท่ีเขาต้องการ หรือเรามีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนใน

การมองปัญหา หรือในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่

สามารถละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้ึนโดยไม่จัดการแก้ไข 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้เข้าใจและเรียนรู้ 

ถึงความขัดแย้งท่ีผู้บริหารสามารถเลือกใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพ่ือให้สอดกล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง     

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ สถานภาพการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 

2. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ท่ีมีสถานภาพการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 
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3. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสิน

ระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยเก่ียวกับ 

การบริหารความขัดแย้งตามแนวคิดของโทมัส (Thomus, 1976) ซ่ึงมี 5 แบบ คือ 1) การเอาชนะ 

(competition) 2) การร่วมมือ (collaboration) 3) การประนีประนอม (compromising) 4) การหลีกเล่ียง 

(avoiding) และ 5) การยอมให้ (accommodation) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 170 คน ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง จำนวน 

118 คน ซ่ึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอแกน (Krejcie  

& Morgan, 1970: 608-609) และใช้วิธีการสุ่มแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 

 ตัวแปรในการวิจัย 
 ผู้วิจัยกำหนดตัวแปรในการวิจัย ดังน้ี 

 1) ตัวแปรต้น คือสถานภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

    1.1 เพศ จำแนกเป็น 

         - เพศชาย 

         - เพศหญิง 

   1.2 สถานภาพการทำงาน จำแนกเป็น 

         - ข้าราชการครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ 

         - ครูอัตราจ้าง 

    1.3 ประสบการณ์การทำงาน จำแนกเป็น 

          - ต่ำกว่า 5 ปี 

          - ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 
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2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน

คือ 1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม 4) การหลีกเล่ียง และ 5) การยอมให้ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในคร้ังน้ี ได้แก่

แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำรวจ

รายการ (check list) ได้แก่ เพศ สถานภาพการทำงาน และประสบการณ์การทำงาน  

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแนวคิด

ของโทมัส (Thomus, 1976) จำนวน 25 ข้อ จำแนกเป็นรายด้านดังน้ี 1) การเอาชนะ จำนวน 5 ข้อ  

2) การร่วมมือ จำนวน 5 ข้อ 3) การประนีประนอม จำนวน 5 ข้อ 4) การหลีกเล่ียง จำนวน 5 ข้อ และ  

5) การยอมให้ จำนวน 5 ข้อ 

  แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท 

(Likert’s Rating Scale) โดยผู้ศึกษากำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
 

     ระดับ  5    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับมากท่ีสุด 

     ระดับ  4    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับมาก 

       ระดับ  3    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับปานกลาง 

       ระดับ  2    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับน้อย 

       ระดับ  1    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับน้อยท่ีสุด 
 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1) ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 118 ชุด ให้ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและได้ตอบแบบสอบถามข้ึนมาจำนวน 118 ชุด คิดเป็น 

ร้อยละ 100 เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ท้ังหมด  

 2) เม่ือได้แบบสอบถามข้ึนมาแล้วผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 3) นำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนักและคะแนนแต่ละข้อและบันทึก

ข้อมูลโดยใช้การคำนวณด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานของวิจัยต่อไป 
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5) การให้คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกำหนดไว้โดยแบ่งระดับ

ความสำคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดน้ำหนัก 

และคะแนนดังน้ี 

   คะแนน 5  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   คะแนน 4  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  

   คะแนน  3  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  

   คะแนน 2  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย  

    คะแนน 1  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

 6) การแปลความหมายของคะแนนผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์สำหรับวัดระดับความคิดเห็นในการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยใช้

คะแนนเฉล่ีย mean ของคะแนนโดยท่ีวัดโดยกำหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) ดังน้ี 
 

   ช่วงคะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  

   ช่วงคะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก  

   ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง  

   ช่วงคะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อย 

   ช่วงคะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 
  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    1.1 การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

     1.2 การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984: 161) 

2) สถิติพรรณนา 
    2.1 ร้อยละ (Percentage)   

              2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)   

         2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3) สถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที แบบ Independent t-test 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง สรุปได้ดังน้ี  

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 118 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพการทำงานคือข้าราชการครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ และมี

ประสบการณ์ในการทำงานส่วนใหญ่ คือ 5 ปีข้ึนไป 

 2. ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากและจำแนกเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 

   2.1 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับ ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารจะใช้อำนาจจากตำแหน่งแสดงการคุกคามข่มขู่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายและผู้บริหารมักอ้างระเบียบแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารใช้อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย 

   2.2 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การร่วมมือ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือผู้บริหารพยายาม 

ชักจูงให้ผู้ร่วมงานเช่ือในวิธีการของตน 

   2.3 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

การประนีประนอม อยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ี

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารถนอมน้ำใจและรักษาสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

คือผู้บริหารพยายามให้ผู้ร่วมงานตกลงการเพ่ือประนีประนอม 

   2.4 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

การหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อ่ืนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดคือผู้บริหารพยายามหลีกเล่ียงการแสดงความเห็นท่ีจะนำไปสู่ความขัดแย้ง 
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   2.5 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การยอมให้ 

อยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

คือผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานดำเนินงานตามท่ีผู้บริหารกำหนดไว้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ

ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน   

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ท่ีมีเพศแตกต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารในด้านการร่วมมือ และด้านการหลีกเล่ียง มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ีมีสถานภาพการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้างท่ีมี

สถานภาพการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารไม่พบความแตกต่าง 

   3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ี มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครู

อัตราจ้างท่ีมีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร 

ในด้านการหลีกเล่ียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบ 

ความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการ

บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ขอข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ท่ีปฏิบัติงาน 

อยู่ในโรงเรียนมัธยมตากสินระยองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการประนีประนอม 

ด้านการยอมให้ และการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
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ตากสินระยองมีหน่วยงานให้การสนับสนุนการศึกษาหลากหลายหน่วยงานโดยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน

มัธยมตากสินระยองโดยตรงนอกจากน้ันโรงเรียนมัธยมตากสินระยองยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของท้องถ่ินให้มีคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันท้ังประเทศซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของนุตประวีณ์ เบาเน้ิด ท่ีได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู สังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองใช้ทุกแบบ 

โดยท่ีด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเล่ียง และด้านการยอมให้ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง 

   1.1 ด้านการร่วมมือ พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากครูมีลักษณะมิชอบความขัดแย้ง และ

ในการทำงานมักมีการให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี โดยมุ่งให้เกิดพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ และมองว่าความ

ขัดแย้งเป็นการทำงานท่ีไม่สร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของคนอง ศรีสรณ์  (2552)  

ได้ทำการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทุกขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากยกเว้น 

คำนวณการเอาชนะและด้านการหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลางและความคิดเห็นของผู้บริหารทุกขนาด

โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการเอาชนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

   1.2 ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ และการหลีกเล่ียง พบว่า การบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับอยู่ในระดับ

มาก เน่ืองจากการประนีประนอม การยอมให้ และการหลีกเล่ียง เป็นการแสดงพฤติกรรมการหลีกเล่ียงต่อ

ปัญหา เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ยอมท่ีจะปล่อยให้ผู้อ่ืนดำเนินการตามท่ีเขาต้องการ แม้เราจะไม่เห็นด้วย

ก็ตาม อีกท้ังไม่ต้องการให้เกิดความบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความขัดแย้งเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย ของสุกาณดา รอดสุโข (2554) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบว่าการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองด้านการยอมให้  

ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับมากทุกคน ยกเว้นด้านการ

หลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.3 ด้านเอาชนะ พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากพฤติกรรมของครู ไม่ชอบการหักล้าง
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ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเน้นการประนีประนอมมากกว่าการแสดงพฤติกรรมคุกคาม ข่มขู่หรือแม้กระท่ังการ

อ้างระเบียบ เพียงเพ่ือจะให้ได้ผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของทักษิณ ภูบัวเพชร (2554)  

ได้ทำการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รายด้าน พบว่า พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุคคือ ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือด้านการร่วมมือ ด้านการเอาชนะ ด้านการ

ยอมให้ และด้านการหลีกเล่ียง 

2. ผลของการเปรียบเทียบตัวแปร พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และครูอัตราจ้าง ท้ังตัวแปรเพศ สถานภาพการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงาน ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ

ท้ังหมดเม่ือแตกต่างกันไม่ทำให้ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง 

ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง แตกต่างกันตามไปด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยองพึงเร่ิมดำเนินการจัดการศึกษาได้

เพียง 10 ปี จึงส่งผลให้ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ยังไม่ชัดเจนในการเข้าใจ

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มากนักทำให้เม่ือตอบแบบสอบถามมัก

แสดงความเห็นในระดับการวัดมาก และระดับการวัดปานกลางไว้ก่อน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ตัวแปรอิสระท้ังสามตัวจึงออกมาไม่แตกต่างกันท้ังหมด มีเพียงในด้านย่อยด้านการหลีกเล่ียง เท่าน้ัน  

ท่ีข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง เห็นว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ี .05 เม่ือตัว

แปรอิสระคือสถานภาพการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานซ่ึงคาดเดาได้ว่าเกิดจากประสบการณ์

ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุกานดา รอดสุโข (2554) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัย

พบว่าการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยองด้านการยอมให้ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับมาก 

ทุกคน ยกเว้นด้านการหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสะท้อนว่าด้านการหลีกเล่ียงผู้ตอบแบบสอบถาม

มักนำประสบการณ์เดิมเข้ามามองร่วมไม่สามารถแยกแยะประเด็นการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

ออกมาได้อย่างชัดเจนจึงทำให้ด้านการหลีกเล่ียงเกิดความแตกต่างจากด้านอ่ืน ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 สามารถนำเป็นสารสนเทศสำหรับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ซ่ึงจะนำไปสู่การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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   1.2 สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพปัญหาและบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนมัธยม

ตากสินระยองได้ศึกษาและนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนท่ีตนเองเป็นผู้นำองค์กรอยู่ 

   1.3 สามารถให้ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ศึกษาเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความ

ขัดแย้งท่ีสามารถเกิดข้ึนในทุก ๆ โรงเรียนว่าความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถบริหารจัดการได้ ถ้าโรงเรียน

ใดจัดการได้ดีจะส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้อย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 สำหรับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้ง

เพ่ือสามารถทำให้ผู้บริหารได้วางแผนในการแกไขปัญหาความขัดแย้งได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนอ่ืนท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

กับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพ่ือตอกย้ำถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนได้ตรงประเด็น  

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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