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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตาม
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติกบั โรงเรี ยนที่
นัก เรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับ ชาติ และจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 448 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า สอบถามเกี่ ยวกับการบริ หารความขัดแย้งที่ มีค่าความ
เชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณี ย ์ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปทาง
สังคมศาสตร์ คานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ
ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ น ของหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยนทั้ง 2 ประเภท ทั้งโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน โดยโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติมีการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมากกว่า และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการใช้อานาจ แตกต่างกัน โดยโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับชาติมีการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมากกว่า ส่ วนด้านการกระจายความเป็ น
ธรรมไม่แตกต่างกัน
2. การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ น ของหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ โดยรวมพบว่าโรงเรี ยนทั้ง 3 ขนาดอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ และด้านการเจรจา อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการกระจายความ
เป็ นธรรม และด้านการใช้อานาจ โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เห็นว่าอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่โรงเรี ยน
ขนาดกลางเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ทั้ง 3 ขนาด พบว่าแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านแตกต่างกัน
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3. การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ น ของหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนโรงเรี ยนขนาดกลางอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์ ด้านการเจรจา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนโรงเรี ยนขนาดกลางอยู่ในระดับมาก
ส่ วนด้านการกระจายความเป็ นธรรม และด้านการใช้อานาจ โรงเรี ยนทั้ง 2 ขนาดอยูใ่ นระดับมาก และพบว่า โดยรวม
แตกต่างกันโดยโรงเรี ยนขนาดกลางมีการบริ หารความขัดแย้งมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านแตกต่างกัน โดยโรงเรี ยนขนาดกลางมีการบริ หารความขัดแย้งมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก
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 smallsize 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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(สุรชัย และคณะ, 2557) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงไม่อาจจะ
นิ่ ง เฉยต่ อ ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
นักเรี ยน ผูบ้ ริ หารจะต้องแก้ไขปั ญหาด้วยกระบวนการ
บริ หารความขัดแย้ง 4 กระบวนการ คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็ นธรรม
และการใช้ อ านาจ ให้ ถู ก ต้ อ ง และอยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม (พรนพ, 2542)
ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาว่าผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึ งกาฬ ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นคนกลางระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับครู
ในโรงเรี ย นที่ นั ก เรี ย นสอบผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบ
ระดับ ชาติ กับ โรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดั บ ชาติ ว่ า ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนมี ก าร
บริ หารความขัด แย้ง อย่ า งไร แตกต่ า งกั น หรื อไม่
ผูบ้ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่ นั ก เรี ย นสอบผ่านเกณฑ์ ก าร
ทดสอบระดับ ชาติ ใช้ก ระบวนความขัด แย้งอย่างไร
จาแนกตามขนาดโรงเรี ย นแตกต่ างกัน หรื อ ไม่ และ
ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดั บ ชาติ ใ ช้ วิ ธี ก ารบริ หารความขัด แย้ง
อย่า งไรจ าแนกตามขนาดของโรงเรี ย นแตกต่ างกัน
หรื อไม่ ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลในการนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขคุ ณ ภาพของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนและการบริ ห าร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

บทนา
ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นปกติในการ
บริ หารงานขององค์การ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีท้ งั คุณ
และโทษ และอาจน ามาซึ่ งความแตกแยกขาดความ
สามัค คี ที่ ดี ต่ อ กัน หรื อ อาจน ามาซึ้ งการกระตุ ้น และ
ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าขององค์การ ดังนั้น
ผูบ้ ริ ห ารทุ กระดับ จะต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาของความ
ขัด แย้งในการท างานอย่างหลี ก เลี่ ยงไม่ ไ ด้ และเป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงที่ ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งท าการ
ตัดสิ น ใจดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อ ยุติ แก้ไข
หรื อกระตุน้ ให้เกิดหรื อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นให้
ได้ (เสาวลักษณ์, 2550)
โรงเรี ยนเป็ นองค์การหนึ่ งทางสังคมที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นได้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ต้องเผชิ ญหน้ากับ ความขัดแย้งอยู่ทุกวัน (เสริ มศักดิ์ ,
2554) ความขัด แย้ง ที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น จะเป็ นความขัด แย้ง
ระหว่ า งบุ ค คล อัน มา จากความคิ ด เห็ น การรั บ รู ้
ค่ า นิ ย มที่ แ ตกต่ า งกัน ของครู ใ นโรงเรี ย น ผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยนมี ห น้ า ที่ โ ดยตรงที่ จ ะต้อ งแก้ปั ญ หาอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับที่
ไม่เหมาะสม จะสร้ างความยุ่งยากต่ อการปฏิ บัติงาน
โดยเฉพาะในเรื่ องของการร่ วมมื อ การประสานงาน
และเป็ นการท าลายบรรยากาศในโรงเรี ยน ส่ งผลต่ อ
อารมณ์ ข องบุ ค ลากรในโรงเรี ย น อาจก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ในที่สุดก็จะส่ งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน และคุณภาพการศึกษาของ
นักเรี ยน (วันชัย และรัตนาภรณ์ , 2548) โดยจะปรากฏ
ชัดเจนในผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) ซึ่ งเป็ น
การทดสอบเพื่อวัดความรู ้และความคิดของนักเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
ชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยประเมิ น ตามมาตรฐานการ
เรี ยนในหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการบริ ห าร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความเห็ นของ
หั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ยนที่ นัก เรี ย น
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ กับโรงเรี ยนที่
นักเรี ยนสอบไม่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการบริ ห าร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิดเห็ น
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน
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สอบ ผ่ า นเกณ ฑ์ แ ละไม่ ผ่ า น เกณ ฑ์ การท ดสอบ
ระดับชาติ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน

2.2 การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
1) ศึ กษาทฤษฎี แนวคิ ด หลักการจาก
หนังสื อ ต าราเอกสารเพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
2) วิ เ คราะห์ ลั ก ษณ ะของข้ อ มู ล ที่
ต้องการวิจัย โดยวิเคราะห์ จากนิ ยามศัพท์เฉพาะและ
โครงสร้างเนื้อหาการวิจยั เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
3) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม เพื่อขอคาชี้แนะแล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4) นาแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุ ง
แล้ว เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อช่วยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ข้อคาถาม
รายข้อได้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 -1.00
5) น าแ บ บ ส อ บ ถ าม ทั้ งฉ บั บ ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประ
สิ ทธิแอลฟ่ าค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
6) นาแบบสอบถามเสนอเพื่อขอความ
คิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ แล้วจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับ สมบู รณ์ และนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิจัย ขอหนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี เพื่ อ ท าหนั ง สื อถึ ง
ผูอ้ านวยการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้น พื้ น ฐานในจังหวัด หนองคายและจังหวัด บึ ง กาฬ
เพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากโรงเรี ย นใน
สังกัด จากนั้น ผูว้ ิจัยดาเนิ นการส่ งแบบสอบถามตาม
รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง พร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์
เก็ บ ข้อ มู ล ไปยัง โรงเรี ย นที่ ผู ้วิจัย ได้ท าการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างไว้ โดยกาหนดให้ตอบแบบสอบถามภายใน 3
วัน และกาหนดส่งกลับคืนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับ
แบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้ท้ งั หมด
มาตรวจสอบความสมบู รณ์ ของข้อมูลอีกครั้ง และทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิธีการวิจยั
การศึ กษาวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ
(Survey Research) มุ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารความขัด แย้ง
ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งาน
คณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานในจั ง หวัด
หนองคายและจังหวัดบึ งกาฬ ตามความคิ ดเห็ น ของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ จิ ยั ได้วางแผนและ
ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปี การศึกษา 2557
จานวน 448 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม จาแนกตามประเภท
ของโรงเรี ยน คื อโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับชาติจานวน 188 คน และ โรงเรี ยนที่
นักเรี ยนสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ จานวน
280 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 ลักษณะเครื่ องมือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มี ขอ้ คาถามเกี่ ยวกับ กลุ่ม สาระ
การเรี ยนรู ้ และขนาดของโรงเรี ยน ลักษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
กระบวนการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห์ สถานการณ์ , การเจรจา, การกระจายความ
เป็ นธรรม, การใช้อานาจ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนทั้ง 2 ประเภท พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยโรงเรี ยนที่ นั ก เรี ยนสอบผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ทดสอบระดั บ ชาติ มี ก ารบริ หารความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมากกว่า และเมื่ อพิ จารณารายด้าน
พบว่า การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ด้าน
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการใช้
อานาจ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 โดยโรงเรี ยนที่ นั ก เรี ยนสอบผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ทดสอบระดั บ ชาติ มี ก ารบริ หารความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมากกว่า ส่ วนด้านการกระจายความ
เป็ นธรรมไม่แตกต่างกัน
2. ผลการศึ กษาและเปรี ย บเที ย บการ
บริหารความขัดแย้ งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ ักเรียน
สอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบระดับ ชาติ โดยรวม และ
รายด้ าน จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบว่า
การบริ ห ารความขัด แย้งของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ตาม
ความคิ ด เห็ น ของหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ใ น
โรงเรี ยนที่ นั ก เรี ยนสอบผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบ
ระดับชาติ โดยรวมพบว่าการบริ หารความขัดแย้งของ
ผู ้บ ริ ห ารในโรงเรี ย นทั้ง 3 ขนาดอยู่ใ นระดับ มาก(
x̅=3.81, x̅=3.52, x̅= 4.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ และด้านการเจรจา อยูใ่ น
ระดับมาก ส่ วนด้านการกระจายความเป็ นธรรม และ
ด้านการใช้อ านาจ หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ใ น
โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เห็ นว่าอยู่
ในระดับมาก ในขณะที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยนขนาดกลางเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติ ตามความคิดเห็ นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนทั้ง 3 ขนาด
พบว่าแตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ

2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ข้อ มู ลจากแบบสอบถามตอนที่ 1
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส ถ าน ภ าพ ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อ มู ลจากแบบสอบถามตอนที่ 2
ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การบริ ห ารความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึ กษาในจังหวัด หนองคายและจังหวัดบึ งกาฬ
ตามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ
ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) การศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บการ
บริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความ
คิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์ ก ารทดสอบ O-NET และโรงเรี ย นที่ ผ่า น
เกณฑ์การทดสอบ O-NET จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว (One –way ANOVA) เมื่ อ
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั จึงทา
การทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ โ ดยวิธีก ารของ
เชฟเฟ (Scheffe’s method)
4)
ผลการวิจยั
1. ผลการศึ กษาและเปรี ย บเที ย บการ
บริหารความขัดแย้ งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ ักเรียน
สอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ และโรงเรี ยนที่
นักเรียนสอบไม่ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ ใน
ที่ น้ ี จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ แบบโดยรวมและราย
ด้านเท่านั้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนทั้ง 2 ประเภทโดยรวม
อยู่ในระดับ มาก (X̅=3.88, x̅=3.80) เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้า
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ใ นโรงเรี ยนทั้ ง 2 ขนาด ด้ า นการ
กระจายความเป็ นธรรม และด้านการใช้อานาจ อยู่ใน
ระดับมาก
ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้า
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ในโรงเรี ย นทั้ง 2 ขนาด พบว่า
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ตามความคิดเห็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยนขนาดกลางมีการบริ หารความขัดแย้งมากกว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตาม
ความคิ ด เห็ น ของหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ใ น
โรงเรี ยนขนาดกลางมีการบริ หารความขัดแย้งมากกว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็ก

0.01 เมื่ อพิ จารณารายด้านพบว่าทุ กด้านแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการศึ กษาและเปรี ย บเที ย บการ
บริหารความขัดแย้ งของผู้บริหารในโรงเรียนทีน่ ักเรียน
สอบไม่ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ โดยรวมและ
รายด้ าน จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ในที่ น้ ี จะน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ แ บบ
โดยรวมและรายด้านเท่ านั้น ปรากฏผลดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่า การบริ ห ารความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x=3.47) ส่วนโรงเรี ยนขนาดกลางอยู่
ในระดับ มาก (x̅ =3.98) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ตามความคิดเห็ นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้าน
การเจรจา อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนโรงเรี ยนขนาด
กลางอยูใ่ นระดับมาก ส่วนการบริ หารความขัดแย้งของ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ และโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบไม่ผา่ นเกณฑ์การทาสอบระดับชาติ และผลการ
ทาสอบ ระหว่างกลุ่มด้วยการทาสอบ-ที
โรงเรียนทีน่ ักเรียนสอบผ่าน
โรงเรียนทีน่ ักเรียนสอบไม่ ผ่าน
เกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ
เกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ
(N=168)
(N=280)
การบริหารความขัดแย้ ง
̅
𝐗
S.D.
แปลผล
S.D.
แปลผล
t
1. การวิเคราะห์สถานการณ์
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. การกระจายความเป็ นธรรม
3.76
0.56
มาก
3.70
1.14
มาก
0.81
4. การใช้อานาจ
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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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
การบริหารความขัดแย้ ง
1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การเจรจา
3. การกระจายความเป็ น
ธรรม
4. การใช้อานาจ
โดยรวม

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
̅
𝐗
S.D. แปลผล 𝐗̅ S.D. แปลผล
3.71 0.40 มาก 3.69 0.25 มาก
4.00 0.82 มาก 3.52 0.40 มาก
3.72 0.37 มาก 3.41 0.36 ปาน
กลาง
3.81 0.49 มาก 3.45 0.37 ปาน
กลาง
3.81 0.41 มาก 3.52 0.29 มาก

โรงเรียนขนาดใหญ่
̅
𝐗
S.D. แปลผล
F
4.38 0.53 มาก 53.57**
4.29 0.56 มาก 28.14**
4.14 0.57 มาก 41.15**
4.37 0.58

มาก

56.80**

4.30 0.51

มาก

56.15**

**p≤0.01
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบไม่ผา่ น
เกณฑ์ การทดสอบระดับชาติ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน

การบริหารความขัดแย้ ง
̅
𝐗

1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การเจรจา
3. การกระจายความเป็ นธรรม
4. การใช้อานาจ
โดยรวม
**p≤0.01

3.46
3.42
3.51
3.51
3.47

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
(N=192)
(N=80)
̅
𝐗
S.D.
แปลผล
S.D.
แปลผล
0.63
ปานกลาง
3.80
0.51
มาก
0.85
ปานกลาง
3.81
0.56
มาก
0.88
มาก
4.21
1.53
มาก
0.90
มาก
4.00
0.77
มาก
0.76
ปานกลาง
3.96
0.69
มาก

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารความขัด แย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า การบริ ห ารความขัด แย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับ ชาติและโรงเรี ยนที่ นักเรี ยน

t
4.50**
4.49**
3.84**
4.52**
5.07**

สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทาสอบระดับชาติ โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะปั จ จุ บัน ผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยนจบการศึ กษาในสาขาการบริ ห ารการศึ กษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี
การจัดอบรมและพัฒนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
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ทาให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการในการบริ หารการศึกษา มีความรู ้
ความสามารถในการบริ ห ารการศึ ก ษา รวมถึ ง การ
บริ ห ารความขัด แย้ง ในโรงเรี ย น และเมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดของกระบวนการบริ หารความขัดแย้งของ
ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนในแต่ ล ะด้ า น พบว่ า ด้ า นการ
วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์เป็ นกระบวนการ
ส าคัญ ที่ ท าให้ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสามารถพิ จ ารณา
สาเหตุ ข องความขัด แย้ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง สามารถ
คาดคะเนสถานการณ์ ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารเกิ ด ความ
ขัดแย้ง และสามารถวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งใน
โรงเรี ยนลักษณะกลุ่มย่อย ด้านการเจรจา อยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากการเจรจาถื อเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการแก้ปัญ หาความขัด แย้ง ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนจึ ง
ต้องรู ้จกั ใช้วิธีการเจรจาเป็ นเครื่ องมื อเพื่อขจัดปั ญหา
ความขั ด แย้ง ให้ เ บาบางลง ห รื อให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
เหมาะสม การเจรจาจึ งเป็ นงานที่สาคัญอย่างหนึ่ งของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนที่ จาเป็ นต้อ งพัฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้
สามารถอธิ บายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจเรื่ องที่เกิดขึ้น
และสามารถคัดเลือกข้อมูลมาเปิ ดเผยในลักษณะที่เป็ น
การจู งใจได้ ด้านการกระจายความเป็ นธรรม อยู่ใ น
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากการกระจายความเป็ นธรรม
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ งพอใจของครู หากครู ไ ด้รั บ ความ
ยุติ ธ รรมและความเสมอภาค การปฏิ บัติ ง านจะเกิ ด
ประสิ ทธิผล ทาให้บรรลุเป้ าหมายและเกิดความสามัคคี
ทาให้ค รู รู้สึ กที ศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นปั จเจกชน และ
ความเป็ นมนุ ษย์ แต่ถา้ ไม่เกิ ดความเป็ นก็ย่ิงทาให้เกิ ด
ความขัด แย้งขึ้ น ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นจึ งต้อ งศึ ก ษา ท า
ความเข้าใจ และพัฒ นาตนเองในการบริ ห ารความ
ขัดแย้งด้วยกระบวนกระจายความเป็ นธรรม ซึ่ งทาให้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ความสามารถปฏิ บัติต่อคู่กรณี ท้ ัง
สองฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และสามารถรับฟังความคิดเห็น
ทุ ก ฝ่ ายโดยไม่ มี อ คติ ล าเอี ย งเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
และด้ า นการใช้ อ านาจ พบว่ า อยู่ ร ะดั บ มาก ทั้ งนี้
เนื่ อ งมาจากการใช้อ านาจมี ค วามส าคัญ และความ

จาเป็ นต่ อ การบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานใน
หน้ าที่ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย ผู ้บ ริ หารโรงเรี ย นต้อ ง
ตระหนัก ทาความเข้าใจในการใช้อานาจในการบริ หาร
ความขัด แย้ง โดยการใช้อ านาจตามกฎหมายแก้ไ ข้
ปั ญ หาความขัด แย้ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
จรรยา เสี่ ยงเที ยนชัย (2544) ที่ ทาการศึ กษาทักษะและ
วิ ธี ก ารบริ หารความขัด แย้ง ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานการประถมศึ ก ษา
หนองบัวลาภู พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา มี
ทักษะการบริ ห ารความขัดแย้งอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เจริ ญ (2552) ที่ ศึกษา
สภาพความขัดแย้งและทักษะการจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษ าน ค รส วรรค์ เข ต 2 พ บ ว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษามี ทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั
จิ
ระพงศ์ (2552) ที่ ศึกษาทักษะการบริ หารความขัดแย้ง
ของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่าพฤติกรรมการใช้
ทัก ษะการบริ ห ารความขัด แย้ง โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับ ชาติและโรงเรี ยนที่ นักเรี ยน
สอบไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารท าสอบระดับ ชาติ โดยรวม
แตกต่ า งกัน และรายด้า นส่ ว นใหญ่ แ ตกต่ างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่ นั ก เรี ย นสอบผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบระดับ ชาติ มี ค วามสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ การเจรจา และการใช้อ านาจได้อ ยู่ใ น
ระดั บ มาก ส่ วนผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนที่
นักเรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ อยู่
ในระดับปานกลาง โดยผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ มีความสามารถ
วิ เคราะห์ ไ ด้ว่ า แต่ ล ะบุ ค คลเข้า ข้า งฝ่ ายใด มี ค วาม
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ชานาญในการเจรจา และสามารถใช้อานาจโดยผ่าน
การเห็ นชอบจากคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย มากกว่าผูบ้ ริ หาร
ในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ระดับชาติ จนส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความ
ขัด แย้งแตกต่ างกัน ส่ วนด้านการกระจายความเป็ น
ธรรม ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบระดับ ชาติ ใช้กระบวนการบริ ห ารความ
ขัดแย้งด้านการกระจายความเป็ นธรรมในระดับมาก
เท่ ากัน กับ ผูบ้ ริ ห ารในโรงเรี ยนนัก เรี ยนสอบไม่ ผ่าน
เกณฑ์ ก ารทดสอบระดับ ชาติ ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกั บ
สมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการกระจาย
ความเป็ นธรรมเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการบริ ห ารความ
ขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนทั้ง 2 ประเภท จึงบริ หาร
ความขัดแย้งด้วยความยุติธรรม ให้เกียรติคู่กรณี ท้ งั สอง
ฝ่ าย ปฏิ บตั ิต่อคู่กรณี โดยยึดหลักความเสมอภาค และ
พิจารณาความต้องการของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย
2. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารความขัด แย้ง
ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับ ชาติ จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน พบว่า โดยรวมและรายด้านส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้ เนื่ อ งมาจากผู ้บ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่
นัก เรี ย นสอบผ่ านเกณฑ์ ก ารทดสอบระดับ ชาติ ใน
โรงเรี ย นทั้ง 3 ขนาด บริ ห ารความขัด แย้ง ด้า นการ
วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ โดยมี ค วามสามารถในการ
พิจ ารณาสาเหตุข องความขัดแย้งได้อย่างถูก ต้อ ง ใน
ด้ า นการเจรจา ผู ้ บ ริ หารโรงเรี ยนทั้ ง 3 ขนาด มี
ความสามารถในการเลือกสถานที่ในการเจรจาได้อย่าง
เหมาะสม ในด้านการกระจายความเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนทั้ง 3 ขนาด ปฏิบตั ิต่อคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายอย่าง
เท่าเทียม ยึดหลักเสมอภาค ไม่มีอคติลาเอียงเข้าข้างฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ ง ในด้านการใช้อานาจ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทั้ง
3 ขนาด มีความสามารถในการบริ หารความขัดแย้งโดย
การใช้อานาจอยูบ่ นพื้นฐานของการให้เกียรติคู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ าย

ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ น ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์ ก ารทดสอบระดั บ ชาติ จ าแนกตามขนาด
โรงเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบ
ผ่านเกณฑ์ ก ารทดสอบระดับ ชาติ ท้ ัง 3 ขนาด มี ก าร
บริ หารความขัด แย้ง แตกต่ า งกั น โดยผู ้บ ริ ห ารใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ เห็ นว่ามี การบริ หารความขัดแย้ง
มากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจาก บริ บทของโรงเรี ยนแตกต่างกัน ผูบ้ ริ หาร
จึงบริ หารความขัดแย้งต่างกัน โดยโรงเรี ยนขนาดใหญ่
มี ค วามพร้ อมในด้านบุ คลากร งบประมาณ มากกว่า
โรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ ก ผู ้บ ริ หารใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จึ ง มี ท รั พ ยากรทั้ งบุ ค คล และ
งบประมาณ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความขัดแย้ง
มากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ต้องบริ ห าร
บุคลากรจานวนมาก ซึ่ งจะเกิดปั ญหามากกว่าโรงเรี ยน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดใหญ่
จึงมีประสบการณ์ในการบริ หารความขัดแย้งมากกว่า
โรงเรี ย นขนาดกลางและโรงเรี ย นขนาดเล็ก โดยใน
ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่สามารถพิจารณาสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่าง
ถูกต้อง ได้มากกว่ากับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กและ
โรงเรี ยนขนาดกลาง ในด้ า นการเจรจาผู ้ บ ริ หาร
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มี ค วามสามารถพู ด เพื่ อ การ
ประสานเป็ นที่ ยอมรับของทุกได้มากกว่ากับผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดกลาง ในด้านการ
กระจายความเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดใหญ่มี
ความสามารถแสดงความจริ งใจต่อคู่กรณี ได้มากกว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ในด้านการใช้อ านาจผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มี
ความสามารถใช้อ านาจโดยผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คู่กรณี ท้ ังสองฝ่ ายได้มากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาด
กลางและโรงเรี ยนขนาดเล็ก

- 1291 -

HMP25-10
3. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารความขัด แย้ง
ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบระดับ ชาติ จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน พบว่า การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนโรงเรี ยนขนาดกลางอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ า นพบว่ า การบริ หารความขั ด แย้ง ของ
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน ขน าดเล็ ก ด้ า น การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ และด้านการเจรจา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ ว นโรงเรี ย นขนาดกลางอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากผู ้ บ ริ หารในโรงเรี ยนขนาดกลาง มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ได้วา่ แต่ละบุคคลเข้าข้าง
ฝ่ ายใด มี ก ารวางแผนก่ อ นเจรจา มากกว่าผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ส่ วนการบริ หารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนทั้ง 2 ขนาด ในด้านการกระจาย
ความเป็ นธรรม และด้านการใช้อานาจ อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทั้ง 2 ขนาด มี
ความสามารถในการบริ หารความขัดแย้ง โดยมีความ
จริ งใจและให้เกี ยรติคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย และใช้อานาจ
ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ น ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบไม่ผา่ น
เกณฑ์ ก ารทดสอบระดั บ ชาติ จ าแนกตามขนาด
โรงเรี ย น พบว่ า โดยรวมและรายด้า นแตกต่ า งกั น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางมีการบริ หารความขัดแย้ง
มากกว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน ขน าดเล็ ก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ อ งม าจ าก ผู ้ บ ริ ห าร โร งเรี ยน ข น าด ก ล างมี
ความสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ ได้ว่าแต่ละบุคคล
เข้าข้างฝ่ ายใด มีความสามารถในการยกเลิกการเจรจา
ได้อย่างเหมาะสม รั บฟั งความคิ ดเห็ นของทุ กฝ่ ายไม่
ลาเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง สามารถใช้อานาจให้เกิด
การเจรจาและ ใช้อ านาจโดยผ่า นการเห็ น ชอบของ
คู่กรณี ท้ ังสองฝ่ ายได้มากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาด
เล็ก

จากผลวิ จัย พบว่ า ผู ้บ ริ หารในโรงเรี ยนที่
นั ก เรี ยนสอบผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบระดั บ ชาติ มี
ความสามารถในการบริ ห ารความขัด แย้ง มากกว่ า
ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่ นักเรี ยนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติ ดังนั้นผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนที่ สอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติควรพัฒนาทักษะ
และกระบวนการการบริ ห ารความขัด แย้งให้มากขึ้ น
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบริ หารความขัด แย้ง ที่ ถู ก ต้อ งและ
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