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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบระดบัชาติกบัโรงเรียนท่ี
นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 448 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สอบถามเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.97 เก็บรวบรวมขอ้มูลทางไปรษณีย ์การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์ ค านวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระ
ต่อกนั การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิเชฟเฟ 
 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนทั้ง 2 ประเภท ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่โดยรวมแตกต่างกนั โดยโรงเรียนท่ีนกัเรียน
สอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบระดบัชาติมีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมากกวา่ และเม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ดา้นการเจรจา ดา้นการใชอ้ านาจ แตกต่างกนั โดยโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติมีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมากกวา่ ส่วนดา้นการกระจายความเป็น
ธรรมไม่แตกต่างกนั 

2. การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ โดยรวมพบว่าโรงเรียนทั้ ง 3 ขนาดอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการวิเคราะห์สถานการณ์ และดา้นการเจรจา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการกระจายความ
เป็นธรรม และดา้นการใชอ้ านาจ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีโรงเรียน
ขนาดกลางเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้ง 3 ขนาด พบวา่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ทุกดา้นแตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: การบริหารความขดัแยง้ การทดสอบระดบัชาติ  
Keywords: Conflict management, The O-net Test 
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3. การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดกลางอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นการวิเคราะห์สถานการณ์ ดา้นการเจรจา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดกลางอยู่ในระดับมาก 
ส่วนดา้นการกระจายความเป็นธรรม และดา้นการใชอ้ านาจ โรงเรียนทั้ง 2 ขนาดอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ โดยรวม 
แตกต่างกนัโดยโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารความขดัแยง้มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็ และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ทุกดา้นแตกต่างกนั โดยโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารความขดัแยง้มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็  
 

ABSTRACT 
The Purposes of this study was to study and compare the conflict management of secondary school 

administrators classified by types of administrator whose school passed the O-net Test with the ones whose school 
failed the O-net Test and sizes of school. Under the Office of the Basic Education Commission of   Nongkhai  and  
Buengkhan. 
 The sample of this study  were 448 administrators chosen by purposive sampling. The used tool were a 
rating-scale questionnaire about conflict  management with the reliability of  0.97.The collected  data war conducted 
by mail. The data were analyzed using SPSS for the frequency, mean, percentage, standard deviation and t-test for 
Independent Samples. One way ANOVA  analysis of variance and the Scheffe’s test were also employed. 
 The results of this study were as follows: 

1. Conflict management of school administrators, according to the learning leader, in both school to 
overall outcome and specific outcome is at high level. An overall outcome is different schools whose students pass 
the O-net Test; has higher level of school administrators conflict management. Considering specific outcome, the 
result is different in negotiation, circumstances analyzing, and authorization, where schools whose students pass the 
O-net Test has high level of school administrators conflict management and Fairness distribution is not different.  

2. School administrators Conflict management, according to the learning leader, of all three schools 
whose students pass the O-net Test are at high level. Consider specifically to circumstances analyzing, and 
negotiation, the result reveals at high level. Fairness distribution and authorization are Found at high level in small-
size and large-size schools while medium-size school ranks at medium level. Referring to school size, all three 
schools reveal different outcome, and also to all specific categories.  

3. School administrators Conflict management, according to the learning leader, of small-size school in 
overall is at medium level, and at high level to medium-size school. Considering specific categories, outcome ranks at 
medium level to circumstances analyzing, and negotiation. Referring to Fairness distribution and authorization, both 
school rank at high level. overall outcome is different; medium-size school has higher level of school administrators 
Conflict management then small-size school. Consider specifically categories, all categories have different outcome 
where medium-size school has higher level of conflict management then small-size school. 
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บทน า 

ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติในการ
บริหารงานขององคก์าร ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีทั้งคุณ
และโทษ และอาจน ามาซ่ึงความแตกแยกขาดความ
สามัคคีท่ีดีต่อกัน หรืออาจน ามาซ้ึงการกระตุ ้นและ
ส่งเสริมความเจริญเติบโตกา้วหนา้ขององคก์าร ดงันั้น
ผูบ้ริหารทุกระดับจะต้องเผชิญกับปัญหาของความ
ขัดแยง้ในการท างานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงท่ีผู ้บริหารจะต้องท าการ
ตดัสินใจด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือยุติ แก้ไข 
หรือกระตุน้ ใหเ้กิดหรือลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นให้
ได ้(เสาวลกัษณ์, 2550)  

โรงเรียนเป็นองคก์ารหน่ึงทางสังคมท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได้ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ตอ้งเผชิญหน้ากับความขดัแยง้อยู่ทุกวนั (เสริมศักด์ิ, 
2554) ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้ นจะเป็นความขัดแยง้
ระหว่างบุคคล อันมา จากความคิดเห็น  การรับ รู้ 
ค่านิยมท่ีแตกต่างกันของครูในโรงเรียน ผู ้บริหาร
โรงเรียนมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องแก้ปัญหาอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัท่ี
ไม่เหมาะสม จะสร้างความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการร่วมมือ การประสานงาน 
และเป็นการท าลายบรรยากาศในโรงเรียน ส่งผลต่อ
อารมณ์ของบุคลากรในโรงเรียน อาจก่อให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม ในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการจดัการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรียน (วนัชยั และรัตนาภรณ์, 2548) โดยจะปรากฏ
ชดัเจนในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test) ซ่ึงเป็น
การทดสอบเพื่อวดัความรู้และความคิดของนกัเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 

(สุรชยั และคณะ, 2557) ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงไม่อาจจะ
น่ิงเฉยต่อปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรียน ผูบ้ริหารจะตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการ
บริหารความขดัแยง้ 4 กระบวนการ คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็นธรรม 
และการใช้อ านาจ ให้ถูกต้อง และอยู่ในระดับ ท่ี
เหมาะสม (พรนพ, 2542) 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าผูบ้ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดั   
บึงกาฬ  ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นคนกลางระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครู 
ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ระดับชาติ กับโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับชาติว่าผู ้บ ริหารโรงเรียนมีการ
บริหารความขัดแย้งอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ 
ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติใช้กระบวนความขัดแยง้อย่างไร
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ และ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติใช้วิ ธีการบริหารความขัดแย้ง
อย่างไรจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน
หรือไม่ ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลในการน าไปปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนและการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความเห็นของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียน
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ กบัโรงเรียนท่ี
นกัเรียนสอบไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบระดบัชาติ  

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนกัเรียน
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สอบผ่ าน เกณฑ์ และไม่ผ่ าน เกณฑ์ การทดสอบ
ระดบัชาติ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มุ่งศึกษาการบริหารความขัดแยง้
ของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานในจังหวัด
หนองคายและจังหวดับึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผูว้จิยัไดว้างแผนและ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แ ก่ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 448 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกตามประเภท
ของโรงเรียน คือโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดบัชาติจ านวน 188 คน และ โรงเรียนท่ี
นกัเรียนสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบระดบัชาติ จ านวน 
280 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
      2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ 

                     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามเก่ียวกับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และขนาดของโรงเรียน ลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

         ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ , การเจรจา, การกระจายความ
เป็นธรรม, การใช้อ านาจ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

  
 
 
 

2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
1) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลกัการจาก

หนังสือ ต าราเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  

2) วิ เคราะห์ลักษณะของข้อมูล ท่ี
ตอ้งการวิจัย โดยวิเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะและ
โครงสร้างเน้ือหาการวจิยั เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 

3) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพ่ือขอค าช้ีแนะแลว้
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

4) น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุง
แลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือช่วยตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ขอ้ค าถาม
รายขอ้ไดมี้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.80 -1.00 

5) น าแบบสอบถามทั้ งฉบับ ไป
ทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
30 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสมัประ
สิทธิแอลฟ่าค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 

6) น าแบบสอบถามเสนอเพื่อขอความ
คิดเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้จดัพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
          ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพื่ อท าหนังสือถึง
ผูอ้  านวยการสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวดัหนองคายและจังหวดับึงกาฬ 
เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนใน
สังกัด จากนั้นผูว้ิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามตาม
รายช่ือกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลไปยงัโรงเรียนท่ีผู ้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งไว ้โดยก าหนดให้ตอบแบบสอบถามภายใน 3 
วนั และก าหนดส่งกลบัคืนภายใน 7 วนั หลงัจากไดรั้บ
แบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดท้ั้ งหมด 
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกคร้ัง และท า
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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           2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ซ่ึ ง เป็ น ข้อ มู ล เก่ี ย วกั บ ส ถ าน ภ าพ ข อ งผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาในจังหวดัหนองคายและจังหวดับึงกาฬ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สถิติ ท่ีใช้ คือ 
ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) การศึกษาและเป รียบเทียบการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ O-NET และโรงเรียนท่ีผ่าน
เกณฑก์ารทดสอบ O-NET จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) เม่ือ
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ 
เชฟเฟ (Scheffe’s method) 

4)  
ผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาและเป รียบ เที ยบการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ักเรียน
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ และโรงเรียนที่
นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ   ใน
ท่ีน้ีจะน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบโดยรวมและราย
ดา้นเท่านั้น ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
           จากตารางท่ี 1 พบวา่การบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภทโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅=3.88, x̅=3.80) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
           ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท พบว่า
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติมีการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมากกว่า และเม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดา้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการใช้
อ านาจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติมีการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมากกวา่ ส่วนดา้นการกระจายความ
เป็นธรรมไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการศึกษาและเป รียบ เที ยบการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ักเรียน
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ โดยรวม และ
รายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
           ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 จากตารางท่ี 2 พบว่า
การบริหารความขัดแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ท่ีนักเรียนสอบผ่าน เกณฑ์การทดสอบ
ระดบัชาติ โดยรวมพบวา่การบริหารความขดัแยง้ของ
ผู ้บริหารในโรงเรียนทั้ ง 3 ขนาดอยู่ในระดับมาก( 
x̅=3.81, x̅=3.52, x̅= 4.30) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นการวเิคราะห์สถานการณ์ และดา้นการเจรจา อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนด้านการกระจายความเป็นธรรม และ
ด้านการใช้อ านาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นวา่อยู่
ในระดบัมาก ในขณะท่ีหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดกลางเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
          ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบระดบัชาติ ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. ผลการศึกษาและเป รียบ เที ยบการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ักเรียน
สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ โดยรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
           ในท่ี น้ีจะน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบ
โดยรวมและรายด้านเท่านั้ น ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
จากตารางท่ี  3 พบว่าการบริหารความขัดแย้งของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (x=3.47) ส่วนโรงเรียนขนาดกลางอยู่
ในระดับมาก (x̅ =3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ดา้นการวิเคราะห์สถานการณ์ ดา้น
การเจรจา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนโรงเรียนขนาด
กลางอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ ง 2 ขนาด ด้านการ
กระจายความเป็นธรรม และดา้นการใชอ้ านาจ อยู่ใน
ระดบัมาก 
           ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ ง 2 ขนาด พบว่า 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารความขดัแยง้มากกวา่
โรงเรียนขนาดเล็ก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุก
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารความขดัแยง้มากกวา่
โรงเรียนขนาดเลก็ 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบผา่น
เกณฑ ์การทดสอบระดบัชาติ และโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไม่ผา่นเกณฑก์ารท าสอบระดบัชาติ และผลการ
ท าสอบ ระหวา่งกลุ่มดว้ยการท าสอบ-ที 

 
การบริหารความขัดแย้ง 

โรงเรียนทีน่ักเรียนสอบผ่าน 
เกณฑ์การทดสอบระดบัชาต ิ

(N=168) 

โรงเรียนทีน่ักเรียนสอบไม่ผ่าน 
เกณฑ์การทดสอบระดบัชาต ิ

(N=280) 
 

𝐗 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล t 
1. การวเิคราะห์สถานการณ์ 3.95 0.53 มาก 3.55 0.61 มาก 7.38** 
2. การเจรจา 3.93 0.67 มาก 3.52 0.79 มาก 5.82** 
3. การกระจายความเป็นธรรม 3.76 0.56 มาก 3.70 1.14 มาก  0.81 
4. การใชอ้ านาจ 3.89 0.63 มาก 3.63 0.88 มาก 3.51** 

โดยรวม 3.88 0.54 มาก 3.60 0.76 มาก 4.58** 
**p≤0.01 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบผา่น

เกณฑ ์การทดสอบระดบัชาติ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

การบริหารความขัดแย้ง 

 ขนาดของโรงเรียน   

โรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 𝐗 S.D. แปลผล F 
1. การวเิคราะห์สถานการณ์ 3.71 0.40 มาก 3.69 0.25 มาก 4.38 0.53 มาก 53.57** 
2. การเจรจา 4.00 0.82 มาก 3.52 0.40 มาก 4.29 0.56 มาก 28.14** 
3. การกระจายความเป็น
ธรรม 

3.72 0.37 มาก 3.41 0.36 ปาน
กลาง 

4.14 0.57 มาก 41.15** 

4. การใชอ้ านาจ 3.81 0.49 มาก 3.45 0.37 ปาน
กลาง 

4.37 0.58 มาก 56.80** 

โดยรวม 3.81 0.41 มาก 3.52 0.29 มาก 4.30 0.51 มาก 56.15** 
**p≤0.01 

 

ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไม่ผา่น

เกณฑ ์การทดสอบระดบัชาติ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 
การบริหารความขัดแย้ง 

ขนาดของโรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดเลก็ 

(N=192) 
โรงเรียนขนาดกลาง 

(N=80) 

𝐗 S.D. แปลผล 𝐗 S.D. แปลผล t 
1. การวเิคราะห์สถานการณ์ 3.46 0.63 ปานกลาง 3.80 0.51 มาก 4.50** 
2. การเจรจา 3.42 0.85 ปานกลาง 3.81 0.56 มาก 4.49** 
3. การกระจายความเป็นธรรม 3.51 0.88 มาก 4.21 1.53 มาก 3.84** 
4. การใชอ้ านาจ 3.51 0.90 มาก 4.00 0.77 มาก 4.52** 

โดยรวม 3.47 0.76 ปานกลาง 3.96 0.69 มาก 5.07** 
**p≤0.01 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาการบริหารความขัดแยง้

ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า การบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดบัชาติและโรงเรียนท่ีนักเรียน

สอบไม่ผ่านเกณฑ์การท าสอบระดับชาติ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันผู ้บริหาร
โรงเรียนจบการศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
การจดัอบรมและพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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ท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด
ทฤษฎี และหลกัการในการบริหารการศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการบริหารการศึกษา รวมถึงการ
บริหารความขัดแยง้ในโรงเรียน และเม่ือพิจารณา
รายละเอียดของกระบวนการบริหารความขดัแยง้ของ
ผู ้บ ริหารโรงเรียนในแต่ละด้าน  พบว่า ด้านการ
วิ เคราะห์สถานการณ์  อยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีท าให้ผู ้บ ริหารโรงเรียนสามารถพิจารณา
สาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง สามารถ
คาดคะเนสถานการณ์ ท่ีอาจน าไปสู่การเกิดความ
ขดัแยง้ และสามารถวิเคราะห์ประเด็นความขดัแยง้ใน
โรงเรียนลกัษณะกลุ่มยอ่ย ดา้นการเจรจา  อยูใ่นระดบั
มาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากการเจรจาถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการแก้ปัญหาความขดัแยง้ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึง
ตอ้งรู้จกัใช้วิธีการเจรจาเป็นเคร่ืองมือเพื่อขจดัปัญหา
ความขัดแย้งให้ เบ าบางลง ห รือให้ อยู่ในระดับ
เหมาะสม การเจรจาจึงเป็นงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเอง เพื่อให้
สามารถอธิบายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถคดัเลือกขอ้มูลมาเปิดเผยในลกัษณะท่ีเป็น
การจูงใจได้ ด้านการกระจายความเป็นธรรม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากการกระจายความเป็นธรรม
ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู หากครูได้รับความ
ยุติธรรมและความเสมอภาค การปฏิบัติงานจะเกิด
ประสิทธิผล ท าใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดความสามคัคี 
ท าให้ครูรู้สึกทีศักด์ิศรีของความเป็นปัจเจกชน และ
ความเป็นมนุษย ์แต่ถา้ไม่เกิดความเป็นก็ยิ่งท าให้เกิด
ความขัดแยง้ข้ึน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงต้องศึกษา ท า
ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองในการบริหารความ
ขดัแยง้ดว้ยกระบวนกระจายความเป็นธรรม ซ่ึงท าให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถปฏิบัติต่อคู่กรณีทั้ ง
สองฝ่ายอยา่งเท่าเทียม และสามารถรับฟังความคิดเห็น
ทุกฝ่ายโดยไม่มีอคติล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
และด้านการใช้อ านาจ พบว่าอยู่ระดับมาก ทั้ ง น้ี
เน่ืองมาจากการใช้อ านาจมีความส าคัญและความ

จ าเป็นต่อการบริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานใน
หน้าท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย ผู ้บริหารโรงเรียนต้อง
ตระหนกั ท าความเขา้ใจในการใชอ้ านาจในการบริหาร
ความขัดแยง้ โดยการใช้อ านาจตามกฎหมายแก้ไข้
ปัญหาความขัดแยง้  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรรยา เส่ียงเทียนชยั (2544) ท่ีท าการศึกษาทกัษะและ
วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู ้บ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
หนองบวัล าภู พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา มี
ทักษะการบริหารความขัดแยง้อยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ         เจริญ  (2552) ท่ีศึกษา
สภาพความขดัแยง้และทกัษะการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
ก าร ศึ กษ าน ครส วรรค์  เข ต  2 พ บ ว่ า  ผู ้บ ริห าร
สถานศึกษามีทักษะการจดัการความขดัแยง้โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั        จิ
ระพงศ์  (2552) ท่ีศึกษาทกัษะการบริหารความขดัแยง้
ของผู ้บ ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา่พฤติกรรมการใช้
ทักษะการบริหารความขัดแยง้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดบัชาติและโรงเรียนท่ีนักเรียน
สอบไม่ผ่านเกณฑ์การท าสอบระดับชาติ โดยรวม
แตกต่างกัน และรายด้านส่วนใหญ่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติ มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ การเจรจา และการใช้อ านาจได้อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผู ้บ ริหารโรงเรียนในโรงเรียน ท่ี
นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดบัชาติ อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนกัเรียน
สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบระดบัชาติ มีความสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าแต่ละบุคคลเข้าข้างฝ่ายใด มีความ
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ช านาญในการเจรจา และสามารถใช้อ านาจโดยผ่าน
การเห็นชอบจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย มากกว่าผูบ้ริหาร
ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ระดบัชาติ จนส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารความ
ขัดแยง้แตกต่างกัน ส่วนด้านการกระจายความเป็น
ธรรม ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับชาติใช้กระบวนการบริหารความ
ขดัแยง้ด้านการกระจายความเป็นธรรมในระดับมาก
เท่ากันกับผูบ้ริหารในโรงเรียนนักเรียนสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการกระจาย
ความเป็นธรรมเป็นเร่ืองส าคัญในการบริหารความ
ขดัแยง้ ผูบ้ริหารในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท จึงบริหาร
ความขดัแยง้ดว้ยความยติุธรรม ใหเ้กียรติคู่กรณีทั้งสอง
ฝ่าย ปฏิบติัต่อคู่กรณีโดยยึดหลกัความเสมอภาค และ
พิจารณาความตอ้งการของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

2. ผลการศึกษาการบริหารความขัดแยง้
ของผูบ้ริหารในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผู ้บริหารในโรงเรียนท่ี
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ ใน
โรงเรียนทั้ ง 3 ขนาด บริหารความขัดแยง้ด้านการ
วิเคราะห์สถานการณ์  โดยมีความสามารถในการ
พิจารณาสาเหตุของความขัดแยง้ได้อย่างถูกตอ้ง ใน
ด้านการเจรจา ผู ้บ ริห ารโรงเรียนทั้ ง  3 ขนาด  มี
ความสามารถในการเลือกสถานท่ีในการเจรจาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในดา้นการกระจายความเป็นธรรม ผูบ้ริหาร
โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ปฏิบติัต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยา่ง
เท่าเทียม ยดึหลกัเสมอภาค ไม่มีอคติล าเอียงเขา้ขา้งฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง ในดา้นการใชอ้ านาจ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 
3 ขนาด มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้โดย
การใชอ้ านาจอยูบ่นพ้ืนฐานของการให้เกียรติคู่กรณีทั้ง
สองฝ่าย 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติทั้ ง 3 ขนาด มีการ
บริหารความขัดแย้งแตกต่างกัน โดยผู ้บ ริหารใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นว่ามีการบริหารความขดัแยง้
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก บริบทของโรงเรียนแตกต่างกนั ผูบ้ริหาร
จึงบริหารความขดัแยง้ต่างกนั โดยโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความพร้อมในด้านบุคลากร งบประมาณ มากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู ้บ ริหารใน
โรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีทรัพยากรทั้ งบุคคล และ
งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความขดัแยง้
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องบริหาร
บุคลากรจ านวนมาก ซ่ึงจะเกิดปัญหามากกวา่โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
จึงมีประสบการณ์ในการบริหารความขดัแยง้มากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใน
ดา้นการวิเคราะห์สถานการณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
ใหญ่สามารถพิจารณาสาเหตุของความขดัแยง้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ไดม้ากกวา่กบัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง ในด้านการเจรจาผู ้บ ริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่  มีความสามารถพูดเพ่ือการ
ประสานเป็นท่ียอมรับของทุกไดม้ากกว่ากบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรียนขนาดกลาง ในดา้นการ
กระจายความเป็นธรรม ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความสามารถแสดงความจริงใจต่อคู่กรณีได้มากกว่า
ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในด้านการใช้อ านาจผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความสามารถใช้อ านาจโดยผ่านการเห็นชอบจาก
คู่กรณีทั้ งสองฝ่ายไดม้ากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเลก็ 

- 1291 -



 
 
 

 HMP25-10 

3. ผลการศึกษาการบริหารความขัดแยง้
ของผูบ้ริหารในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนโรงเรียนขนาดกลางอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การบ ริหารความขัดแย้งของ
ผู ้บ ริห ารโรงเรียนขนาด เล็ก  ด้านการวิ เคราะ ห์
สถานการณ์ และดา้นการเจรจา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนโรงเรียนขนาดกลางอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผู ้บ ริห ารในโรงเรียนขนาดกลาง มี
ความสามารถในการวเิคราะห์ไดว้า่แต่ละบุคคลเขา้ขา้ง
ฝ่ายใด  มีการวางแผนก่อนเจรจา มากกว่าผู ้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนการบริหารความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนทั้ ง 2 ขนาด ในด้านการกระจาย
ความเป็นธรรม และดา้นการใชอ้ านาจ อยูใ่นระดบัมาก 
ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ ง 2 ขนาด มี
ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ โดยมีความ
จริงใจและให้เกียรติคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และใชอ้ านาจ
ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไม่ผา่น
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติ  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารความขดัแยง้
มากกว่าผู ้บ ริห ารโรงเรียนขน าด เล็ ก  ทั้ ง น้ี อ าจ
เน่ื อ งม าจ าก  ผู ้บ ริห าร โร ง เรี ยน ขน าดกล าง มี
ความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ไดว้่าแต่ละบุคคล
เขา้ขา้งฝ่ายใด มีความสามารถในการยกเลิกการเจรจา
ได้อย่างเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายไม่
ล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง สามารถใชอ้ านาจใหเ้กิด
การเจรจาและ ใช้อ านาจโดยผ่านการเห็นชอบของ
คู่กรณีทั้ งสองฝ่ายไดม้ากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
เลก็ 

 จากผลวิจัยพบว่าผู ้บ ริหารในโรงเรียน ท่ี
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติมี
ความสามารถในการบริหารความขัดแยง้มากกว่า
ผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดบัชาติ ดงันั้นผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดบัชาติควรพฒันาทกัษะ
และกระบวนการการบริหารความขดัแยง้ให้มากข้ึน 
เพ่ือน าไปสู่การบริหารความขัดแยง้ท่ี ถูกต้องและ
เหมาะสม 
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