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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤติ

กรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 จากสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 130 แหง ขนาดกลางจำนวน 16 แหง และขนาดใหญจำนวน 9 แหง รวมจำนวน

ผูบริหารท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 155 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา 

แบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และคาไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา 1. สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา สวนใหญเกิดจากดานองคประกอบ

สวนบุคคล รองลงมาดานสภาพสถานศึกษาและนอยสุดดานปฏิสัมพันธในการทำงาน 2. การศึกษาทักษะการบริหารความ

ขัดแยง แบงตามการมีทักษะบริหารความขัดแยงและการใชทักษะบริหารความขัดแยง พบวา ผู บริหารสถานศึกษา

สวนมากอยูใน 2 กลุมใหญ คือ กลุมมีทักษะการบริหารความขัดแยงมาก-ใชทักษะมากและกลุมมีทักษะการบริหารความ

ขัดแยงนอย-ใชทักษะนอย มีสวนนอยอยูในกลุมที่มีทักษะการบริหารความขัดแยงมาก-ใชทักษะนอยและกลุมที่ทักษะ

นอย-ใชทักษะมาก 3. แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง พบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนมากมีพฤติกรรมบริหาร

ความขัดแยงแบบประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการรวมมือและการยอมใหมีผูบริหารสถานศึกษาบางสวนใชแบบ

พฤติกรรมมากวา 1 วิธีรวมกัน ไดแก แบบการรวมมือและการประนีประนอม หรือแบบการประนีประนอมและการยอมให 

คำสำคัญ: ทักษะการบริหารความขัดแยง พฤติกรรมการบรหิารความขัดแยง ผูบรหิารสถานศึกษา 

ABSTRACT 

This research aimed to study the relationships between causes of conflict, conflict management 

behavior and skills of school administrators under the Pathum thani primary educational service area 

office 2. The samples were 155 school administrators from 130 small sized schools, 16 medium sized 

schools and 9 large sized schools. The instruments used in this study were five-level rating scales 

questionnaires. The statistics in the data analysis were mean, standard deviation, and Chi-square. 

The research findings were revealed as follows: 1. The main causes of conflict in schools were 

individually differences and the organization environment. 2. The study of conflict management skills 

which classified by having conflict management skills and using conflict management skills were found 
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that most school administrators were in two large groups, they were the group had a lot of conflict 

management skills - use a lot of skills and the group had a little conflict management skills - use a few 

skills. There were a few in the group with a lot of conflict management skills - use a few skills and a 

group with a few skills - use a lot of skills. And 3. According to the conflict management behaviors, it 

was found that most of the school administrators had a compromise management behavior, followed 

by the cooperative style and allowing some school administrators to use behavioral style more than 

one method together. They consisted of cooperation and reconciliation model or a compromise style 

and allowing. 

Keywords: Conflict Management Skill, Conflict Management Behavior, School Administrator 

 

บทนำ 

แกไขการเปลี่ยนแปลงองคกรในการบริหารการศึกษาดวยเห็นวา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจะทำงานไดมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรคมากขึ้น หากสามารถควบคุมสาเหตุแหงความขัดแยงและจัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึน 

ภายในสถานศึกษาใหสำเร็จลุลวงไดดวยดี ตลอดจนสถานศึกษาจำเปนตองรูวาปญหาใดพรอมที่จะแกไขหรือไม อีกท้ัง

พยายามทำความเขาใจอยางถองแทถึงธรรมชาติของความขัดแยงและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

การบริหารความขัดแยงจึงเปนเรื่องปกติธรรมชาติของบุคคลและสมควรท่ีจะกลาวไดวา การบริหารความขัดแยงสำคัญตอ

ชีวิตนักบริหารแตละคน 

จากเหตุผลที่กลาวมานี้ ผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุพฤติกรรมและทักษะการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี ่ยวกับ

ความสัมพันธของทักษะพฤติกรรมท่ีแสดงออกเมื่อเผชิญกับความขัดแยงตามแนวคิดของ Thomas and Kilmann (1987: 

11-16; อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2560: 106) คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง 

และการยอมให อีกท้ังทักษะในการบริหารความขัดแยงตามแนวคิดของ Francis Trusty (1987: 14; อางถึงใน เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณ, 2560: 163) ในดานการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา การกระจายความเปนธรรม และการใชอำนาจ เพ่ือ

นำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนสวนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา อันจะเปน

ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและเปนผลดีตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง รวมถึงหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยคุณลักษณะสถานศึกษา ไดแก ขนาดของสถานศึกษาและสาเหตุของ

ความขัดแยงสวนใหญในสถานศึกษาและคุณลักษณะของผูบริหาร ไดแก ประสบการณในการบริหารวามีความสัมพันธกัน

กับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง ซึ่งเปนความสามารถในการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ความมุงหมายในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา

แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดสถานศึกษากับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะการบริหารความ

ขัดแยงและแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา การศึกษาแบบพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยง ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤตกิรรมการบรหิาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังจาก สถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 130 แหง ขนาดกลางจำนวน 16 แหง และขนาดใหญ 

จำนวน 9 แหง จำนวนรวม 155 แหง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ใชผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแทนของบุคลากรทั้งหมดในการใหขอมูล

เก่ียวกับสถานศึกษาของตนและใชผูบริหาร จากสถานศึกษาท้ังหมด 155 แหง เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือวัดเปนแบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด คือ 

 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาเหตุของความขัดแยงและวัดการมีทักษะการบริหารความขัดแยงและการใชทักษะใน

การบริหารความขัดแยง ประกอบดวย ขอคำถามจำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบเลือกตอบ 

เก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดานประสบการณในตำแหนงบริหารหรือปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงบริหาร 

และขนาดของสถานศึกษา 

พฤติกรรมการบริหาร 

- การเอาชนะ 

- การรวมมือ 

- การประนีประนอม 

- การหลีกเลี่ยง 

- การยอมให 

ประสบการณในตำแหนงบริหาร 

- นอยกวา 10 ป 

- ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
  

ขนาดโรงเรียน 

- ขนาดใหญ 800 คนข้ึนไป 

- ขนาดกลาง 300 – 799 คน 

- ขนาดเล็กนักเรียน 100 – 299 คน 

 

สาเหตุของความขัดแยง 

- ความแตกตางระหวางบุคคล 

- ปญหาความสมัพันธระหวางหนวยงาน 

- ความเขาใจไมตรงกัน 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามแนวคิดของนิวแมน

และบรูล แบงออกเปน 3 ดานคือ ดานองคประกอบสวนบุคคล ปฏิสัมพันธในการทำงานและสภาพของสถานศึกษา แตละ

ดานประกอบดวยสาเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ดานละ 5 ขอ รวม 15 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ Francis 

Trusty แบงออกเปน 4 ทักษะ คือ ทักษะการวิเคราะหสถานการณ ทักษะการเจรจา ทักษะการกระจายความเปนธรรม 

และทักษะการใชอำนาจ รวม 30 ขอคำถาม 

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบวัดทักษะการบริหารความ

ขัดแยงและแบบวัดพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง เปนการวัดพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณความขัดแยง ใน

การเก็บขอมูลจะใชวิธีการเก็บขอมูลทั้ง 2 ชุดพรอมกัน โดยผูวิจัยไดนำหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อทำการวิจัย ตอบ

แบบสอบถามจากคณะศึกษาศาสตร.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี ถึงผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไปสงและเก็บรวบรวมคืนดวยตนเอง 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหพบวาผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 155 คน มีแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง ดังน้ี คือ 

สวนใหญจะมีพฤติกรรมการบรหิารความขัดแยงแบบประนีประนอมรอยละ 39.35 รองลงมามี พฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงแบบการรวมมือรอยละ 23.23 และมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงแบบการยอมใหรอยละ 20.00 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละของทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

พฤติกรรมการบริหารความขัดแยง จำนวน (n) รอยละ 

 การเอาชนะ 1 0.65 

 การรวมมือ 36 23.23 

 การประนีประนอม 61 39.35 

 การหลีกเลี่ยง 6 3.87 

 การยอมให 31 20.00 

 การรวมมือ-การประนีประนอม 12 7.74 

 การรวมมือ-การหลีกเลี่ยง 2 1.29 

 การรวมมือ-การยอมให 2 1.29 

 การประนีประนอม-การยอมให 4 2.58 

รวม 155 100.00 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุความขัดแยงของบุคลากรกับพฤติกรรมการบริหารความ ขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ผลการว ิ เคราะห พบว  ากล ุ  มผ ู  บร ิหารสถานศ ึกษา ใช แบบพฤต ิกรรมการบร ิหารความข ัดแยง 

มีความสัมพันธ ก ับสาเหตุความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา ที ่ระด ับนัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .01  

(X2 = 37.351) ปรากฎวาสถานศึกษาสวนใหญซึ่งผูบริหารมีแบบพฤติกรรมบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม จะมี

สาเหตุความขัดแยงของบุคลากรสวนใหญเกิดจากองคประกอบสวนบุคคลสวนผูบริหารสถานศึกษาที ่มีแบบพฤติ

กรรมการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือ 

  

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมลู สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของการวิจัย 

1.1 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สวนใหญเปนสถานศึกษา

ขนาดเล็ก (รอยละ 83.87) มีเพียงสวนนอยเปนขนาดกลาง (รอยละ 10.32) และขนาดใหญ (รอยละ 5.81) ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญมีประสบการณบริหารสถานศึกษาตั้งแต 10 ปข้ึนไป (รอยละ 70.97) และสวนนอย (รอยละ 29.03) 

มีประสบการณนอยกวา 10 ป 

1.2 สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษาจากการศึกษา 3 ดาน พบวาสาเหตุของความขัดแยง

สวนใหญดานองคประกอบสวนบุคคล (รอยละ 49.03) รองลงมาคือดานสภาพสถานศึกษาและดานปฏิสัมพันธในการ

ทำงาน (รอยละ 32.26 และ 18.17) ตามลำดับ  

1.3. การศึกษาทักษะการบริหารความขัดแยง แบงตามการมีทักษะการบริหารความขัดแยงและการใชทักษะ

การบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนมากอยูใน 2 กลุมใหญๆ คือ มีทักษะมาก-ใชทักษะมาก (รอยละ 

43.22) และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะนอย (รอยละ 41.29) มีสวนนอยอยูใน กลุมมีทักษะมาก-ใชทักษะนอย (รอยละ 

10.97) และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะมาก (รอยละ 4.52)  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธตามสมมติฐานท่ีตั้งไวพบวา 

พฤติรรมการบริหารความ

ขัดแยง 

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสาเหตุความขัดแยง (รอยละ) 

X2 องคประกอบ

สวนบุคคล 

ปฏิสัมพันธใน

การทำงาน 

สภาพ

สถานศึกษา 
รวม 

การเอาชนะ (0.65) - - (0.65)  

การรวมมือ (7.09) (2.58) (13.55) (23.23)  

การประนีประนอม (23.87) (6.45) (9.03) (39.35)  

การหลีกเลี่ยง - (2.58) (1.29) (3.87)  

การยอมให (8.39) (6.45) (5.16) (20.00) 37.531** 

การรวมมือ-การประนีประนอม (4.52) (0.65) (2.58) (7.74)  

การรวมมือ-กาหลีกเลี่ยง (1.29) - - (1.29)  

การรวมมือ-การยอมให (0.65) - (0.65) (1.29)  

การประนีประนอม-การยอมให (2.58) - - (2.58)  

รวม (49.03) (18.71) (32.26) (100.00)  
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2.1 แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาไม

ข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา 

2.2 แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาไม

ข้ึนอยูกับประสบการณการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3 สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธกันกับแบบพฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตจะไมสัมพันธกับทักษะการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย ความสัมพันธระหวางขนาดสถานศึกษา ประสบการณการบริหารกับสาเหตุความขัดแยงกับทักษะ

และพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 พบวา 

1. สาเหตุดานองคประกอบสวนบุคคล เปนสาเหตุหลัก เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ดานพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพของบุคคล ตลอดจนฐานะความเปนอยู ถึงแมจะมีอาชีพเชนเดียวกันแตชีวิตความเปนอยูอาจแตกตางกัน แต

การปฏิบัติงานในภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรืองานพิเศษในสถานศึกษาทุกคนตองปฏิบัติหรือกระทำรวมกัน หากไมมี

ความเสมอภาคยอมเกิดความขัดแยงข้ึนได 

2.ทักษะการบริหารความขัดแยงไมข้ึนกับขนาดของสถานศึกษาและประสบการณการบริหารเพราะวา ผูบริหาร

สถานศึกษาทั้งในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญจะแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ก็คือ กลุมมีทักษะมาก-ใช

ทักษะบริหารมาก และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะบริหารนอย เพราะสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญมี

ลักษณะงานไมแตกตางกันมาก 

3. แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ไมขึ ้นกับขนาดของสถานศึกษาและ

ประสบการณการบริหาร เพราะวาสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงเชนเดียวกัน คือสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม สวนแบบพฤติกรรมอื่นๆ 

ใชนอยหรือไมใช 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2” สามารถนำมาเปน

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการบริหารงานบริหารสถานศึกษา และสำหรับการวิจัยเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ผู บริหารสถานศึกษาควรเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงในวิธารรวมมือ ซึ ่งนับไดวาเปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และควรหลีกเลี่ยงการใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบวิธีการยอมใหและวิธีการหลีกเลี่ยง 

2. ผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีรบัผิดชอบดานการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมการพัฒนา และกระตุน

ใหผู บริหารสถานศึกษาใชวิธีการบริหารความขัดแยงที ่มีประสิทธิภาพ เชน วิธีการประนีประนอม ซึ ่งจะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพตอองคกร อาจทำไดโดยการจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา โดยพัฒนาดานการมีทักษะการบริหาร

ความขัดแยงในดานการเจรจา และการใชอำนาจใหมากข้ึน สวนดานการใชทักษะการบริหารความขัดแยง ควรสงเสริมให

ผูบริหารสถานศึกษาไดใชทักษะการบริหารความขัดแยงในดานการใชอำนาจมากข้ึนเชนกัน 
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