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บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3  
จ าแนกตามเพศ.อายุ.ประสบการณ์ในการท างาน.และระดับการศึกษา.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่ 
ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  
เขต.3.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.234.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า.ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น.โดยมีค่าความเชื่อมั่น.(Relability).เท่ากับ.0.93.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล.คือ.ค่าร้อยละ.(Percentage).ค่าเฉลี่ย.(Mean).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard.Deviation) 
การทดสอบค่าที.(t-test).และการทดสอบคา่เอฟ.(F-test) 
            ผลการวิจัย.พบว่าการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา .ในอ าเภอสะเดา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย .ได้แก่.วิธีการร่วมมือ.วิธีการประนีประนอม.วิธีการยอมให้.วิธีการ
เอาชนะ.และวิธีการหลีกเลี่ยง.ตามล าดับ.ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.จ าแนกตาม
เพศ.อายุ.ประสบการณ์ในการท างาน.และระดับการศึกษา .พบว่า .(1).ครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกัน 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณารายด้าน.วิธีการเอาชนะ.และวิธีการยอมให้.แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.(2).ครูผู้สอนที่มีอายุแตกต่างกัน.ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
(3).ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน.ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.(4) ครูผู้สอนที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน.ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การจัดการความขัดแย้ง, ผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 
The research aimed to study and compare the conflict management of Primary 

school administrators in Sadao district under the office of  Songkhla educational service, 
area 3  by  sex, age, work experiences and  educational degrees. The samples of were 
234 private school teachers working under office of Songkhla educational service, area 3 
by educational.in.the academic year 2019. The data were collected by a set of five-rating 
scale questionnaires with the reliability.at.0.93, and analyzed by percentages, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 

The results of revealed that The levels of the conflict management of Primary 
school administrators in Sadao district under the office of  Songkhla educational service, 
area 3 were high both on the whole and separate aspects. Arranged from greastest to 
least, the conflict management of collaboration, compromising, accommodation, 
competition and avoiding. The comparison of the conflict management of primary 
school administrators in Sadao district under the office of  Songkhla educational service, 
area 3 varied by sex, age, work experiences  and educational degrees, was found that  (1) 
The teachers with different sex, on the whole and separate aspects, were not 
significantly different,except the method of overcoming and granting that were 
significantly different at .05.  (2) The teachers with different age, on the whole and 
separate aspects, were not significantly different. (3) The teachers with different working 
experiences, on the whole and separate aspects, were not significantly different. (4) The 
teachers with different educational background, on the whole and separate aspects, 
were not significantly different.   
Keywords: Conflict Management, Administrators, Primary School 
 
บทน า 
  สถานศึกษาเป็นองค์การหนึ่งที่มีบุคคลรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก.ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหา
ความขัดแย้งได ้การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดส าหรับผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้วยความรอบคอบ.ไม่ควรละเลยกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลักษณะท าตัวอยู่เหนือความ
ขัดแย้ง  ซึ่งในปัจจุบันไม่อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี แต่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อย่างหนึ่งในองค์กร ผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องยอมรับความขัดแย้งและพยายามหายุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง.และพยายาม.ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง.เพราะความขัดแย้งเป็นพลังส าคัญ
อันหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การ .ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร หากใช้
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสมจะท าให้บรรยากาศในองค์กรเต็มไปด้วยการแข่งขัน .ขู่เข็ญและ
คุกคาม จากนั้นความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งในทางท าลาย ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
เสื่อมลงในที่สุด.และในทางตรงกันข้ามหากใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมจะท าให้เกิด
บรรยากาศของความร่วมมือและสนับสนุน .ความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลในทางสร้างสรรค์
องค์การให้เจริญล่วงหน้า  
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           ความขัดแย้งภายในโรงเรียนประถมศึกษา.ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่าง.ผู้บริหารกับครู.และ
ความขัดแย้งระหว่างครูกับครู.ซึ่งสาเหตุเกิดจากความคิด.หรือทัศนคติไม่ตรงกัน.การขัดผลประโยชน์กัน 
การไม่ได้รับความเป็นธรรมในองค์กร .เป็นต้น.ความขัดแย้งดังกล่าวอาจ.ส่งผลให้เกิดทั้งประโยชน์และ 
โทษต่อการบริหารงานของผู้บริหาร.ดังนั้นผู้บริหารจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
อย่างสร้างสรรค์เหมาะสม เพ่ือให้ความขัดแย้งหมดไป โดยใช้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ 
โทมัส และ คิลแมนน์ (Thomas & Kilmann (1987, อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, น. 104-105) 
ซึ่งม.ี5.วิธีด้วยกัน.คือ.การเอาชนะ.การประนีประนอม.การร่วมมือ.การหลีกเลี่ยง.และการยอมให้   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1..เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3 

2..เพ่ือเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน.ประถมศึกษา.ในอ าเภอ
สะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ตามความคิดเห็นของครู.ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.จ าแนกตามเพศ.อายุ.ประสบการณ์ในการท างาน  
และระดับการศึกษา 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พ.ศ.2554 (2556,.น..183) ได้ให้ความหมายค าว่า.“ขัดแย้ง” 
ไว้ว่าหมายถึง.การไม่ลงรอยกัน.และถ้าจะแยกพิจารณาเป็นค า.ค าว่า.“ขัด” หมายถึง การไม่ท าตาม ฝุาฝืน 
ขืนไว้ ส่วนค าว่า “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ต้านไว้ ทานไว้   
  Thomas & Kilmann (1987, อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, น. 104-105) ได้จ าแนก
พฤติกรรมของบุคคล เมื่อเผชิญกับความขัดแย้งอย่างครอบคลุม โดยได้พัฒนาเครื่องมือวัดแบบพฤติกรรม
ของบุคคลเมื่อเผชิญความขัดแย้ง .ชื่อว่า.Thomas-Kilman.conflict.model.instrument.ซึ่งสามารถ
จ าแนกพฤติกรรมที่เผชิญกับความขัดแย้งของบุคคลไดเ้ป็น.2.มิต.ิคือ.พฤติกรรมที่มุ่งความพึงพอใจของผู้อ่ืน 
กับพฤติกรรมที่มุ่งประโยชน์ตน .โดยได้ร่วมกันเสนอแนะยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งทั้ง.5.แบบคือ 
การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให้   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                      ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

  

 

 

  

 

 

                    

                                                                  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ในอ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
          1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ประชากร.คือ.ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ปีการศึกษา.2562.จ านวน 
576.คน.ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ.เครจซี่.และมอร์แกน.(บุญชม.ศรีสะอาด, 
2553, น. 46).ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน.234.คน.จากนั้นใช้และใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง.ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
ตามสัดส่วนจ านวนประชากร.จ าแนกตามโรงเรียน.และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย.ด้วยวิธีจับสลาก  

2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.คือ.แบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน ประถม
ศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.โดยแบบสอบถามมี.
44.ข้อ.ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า.5.ระดับ.ตั้งแต.่มากที่สุด.มาก.ปานกลาง.น้อย น้อยที่สุด 

3..วิธีการสร้างเครื่องมือ.โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้.1).ศึกษาค้นคว้า.ต ารา.เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.2).สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรม.3).น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.เพ่ือตรวจสอบ.แล้วน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม.4).น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
     1.1).ชาย 
     1.2).หญิง 
2.  อายุ 
     2.1).ต่ ากว่า 30 ปี 
     2.2).30 – 40 ปี 
     2.3).มากกว่า 40 ปี 
3.  ประสบการณ์ในการท างาน  
     2.1).ต่ ากว่า 10 ปี 
     2.2).10 – 20 ปี 
     2.3).มากกว่า 20 ปี   
4.  ระดับการศึกษา 
     3.1).ปริญญาตรี 
     3.2).สูงกว่าปริญญาตรี 
       

 

การจัดการความขัดแย้ง 
     1.  การเอาชนะ 
     2.  การร่วมมือ 
     3.  การประนีประนอม 
     4.  การหลีกเลี่ยง 
     5.  การยอมให้ 
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ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา.และความถูกต้องของภาษา.โดยหาค่า.IOC.จ านวน.3.คน.น าผลมาวิเคราะห์
รายข้อ.โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อ.มีค่าตั้งแต่.0.67.5).น าแบบสอบถามที่ได้ท าการ
ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อน
น าไปทดลองใช้ต่อไป.6) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out).เพ่ือหาความเชื่อมั่น
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.30.คน.แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability).ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา.ของครอนบาค (Cronbach, 
1990, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 117).ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่า .93.7).น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้มาท าการปรับปรุงแก้ไขข้อความบางอย่างให้
กระชับชัดเจนมากข้ึน และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

4..การเก็บรวมรวมข้อมูล.มีขั้นตอนดังนี้ .1).ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย.และหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .2).ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามไปส่งและรับคืนที่โรงเรียนด้วยตนเอง.3).น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลตามขั้นตอนของการวิจัย 
           5..วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1).น าแบบสอบถามมา
ตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2).วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 3).สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบค่า t (t-test).F (F-test).และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่หากพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญโดยวิธีการทดสอบของ.Scheffe’ 

 
ผลการวิจัย 
            จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
            1..การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ตามความคิดของครูผู้สอน.โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก.โดยวิธีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.ได้แก่.วิธีการร่วมมือ.รองลงมาคือ.วิธีการ
ประนีประนอม.และวิธีการยอมให้.วิธีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง.ได้แก่.วิธีการหลีกเลี่ยง  
ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในอ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=234) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ในอ าเภอสะเดา 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. ระดับ 

1.  วิธีการเอาชนะ 3.63 0.77 มาก 
2.  วิธีการร่วมมือ 4.09 0.70 มาก 
3.  วิธีการประนีประนอม 4.01 0.76 มาก 
4.  วิธีการหลีกเลี่ยง 3.42 0.81 ปานกลาง 
5.  วิธีการยอมให้ 3.86 0.76 มาก 

X
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รวม 3.80 0.53 มาก 
 

ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการยอมให้ วิธีการ
เอาชนะ และวิธีหลีกเลี่ยง ตามล าดับ  
            2..การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3 
จ าแนกตามเพศ.อายุ.ประสบการณ์การท างาน.และระดับการศึกษา.สรุปผลได้ดังนี้คือ.ครูผู้สอนที่มีเพศ
แตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา.เขต.3.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า.วิธีการเอาชนะ.และวิธีการยอมให้แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ส่วนครูผู้สอนที่มี
อายุ.ประสบการณ์ในการท างาน.และระดับการศึกษาแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา 
เขต.3.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 
               

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 
(n=234) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา 

ชาย 
n = 62 

หญิง 
   n = 172 

t p 

 S.D.  S.D.   
1.   วิธีการเอาชนะ 3.80 0.76 3.57 0.77  2.02* 0.05 
2.   วิธีการร่วมมือ 
3.   วิธีการประนีประนอม 

3.96 
3.85 

0.74 
0.89 

4.14 
4.07 

0.67 
0.70 

-1.64 
-1.82 

0.10 
0.07 

4.   วิธีการหลีกเลี่ยง 3.43 0.75 3.42 0.83 0.05 0.96 
5.   วิธีการยอมให้ 3.69 0.82 3.93 0.73  -2.08* 0.04 

รวม 3.74 0.63 3.82 0.50 -0.96 0.39 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

  ตารางที่ .2.ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา.เขต.3.จ าแนกตามเพศพบว่า.ครูผู้สอนที่มีเพศ
แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน.วิธีการเอาชนะ.และวิธีการยอมให้.แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.โดยค่าเฉลี่ยการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีการเอาชนะเพศชายสูง
กว่าเพศหญิง.และการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีการยอมให้เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย  
 
 
 
 

X X
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สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา.เขต.3.สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ตามความคิดของครูผู้สอน.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก.ทั้งนี้เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง.ผู้บริหารจะต้องหาวิธีแก้ปัญหา.ซึ่งไม่มีวิธี
ใดที่ดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียวที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ผู้บริหารจึงต้องน าเอาแนวคิด.และความเข้าใจใน
ปัญหา.สภาพแวดล้อมของปัญหา.เพ่ือให้ความขัดแย้งยุติและมีข้อสรุปที่ดีกันทุกฝุาย.ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ.Stoner.(1978, p. 345) กล่าวว่าความขัดแย้งที่มีมากเกินไปจะเกิดผลร้ายต่อองค์การ ในขณะ
ที่ความขัดแย้งบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะท าให้องค์การด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยุติความ
ขัดแย้งเมื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ก็จะยุติความขัดแย้งในองค์การไว้ได้  

  1.1.วิธีการร่วมมือ.มีค่าเฉลี่ยสูงสุด.และอยู่ในระดับมาก.เป็นอันดับแรก.เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ.พบว่า.ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.ได้แก่.ผู้บริหารชี้แจงถึงปัญหาให้ผู้อ่ืนรับรู้เพ่ือที่จะได้
ร่วมมือช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหา.รองลงมาคือผู้บริหารใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยยึดประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลัก.และผู้บริหารประสานความร่วมมือกับทุกฝุายในการแก้ปัญหา.ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝุายได้รับทราบถึงปัญหา.เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน.ให้เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝุาย 
ส่งผลให้สามารถยุติปัญหา.หรือปัญหาคลี่คลายไปในทางที่ดี .ซึ่งสอดคล้องกับเสนาะ.ติเยาว์ (2551, 
น. 309.-.310).กล่าวว่า.การพยายามหาวิธีให้ทุกฝุายตกลงกันให้ได้และมีความร่วมมือกัน .เป็นการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งไปในทางการร่วมมือ  

  1.2 วิธีการประนีประนอม.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก.เป็นอันดับรองลงมา.เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ.พบว่า.ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.ผู้บริหารพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการ
รอมชอม.รองลงมาคือ.ผู้บริหารรับฟังเหตุผลของทุกฝุายในการแก้ปัญหาและผู้บริหารรักษาระดับความ
ขัดแย้งให้อยู่ในวงจ ากัดเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและลดความรุนแรง .ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสังคมไทย 
เปนสังคมแห่งการถอยทีถอยอาศัย.มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน.ไมชอบวิธีการ 
ที่รุนแรง.การปฏิบัติงานในสถานศึกษาตองพ่ึงพา.อาศัยกัน.และคอยชวยเหลือกันและกันในการท างาน 
ซึ่งสอดคลองกับ.Thomas.(อางถึงในเสริมศักดิ์.วิศาลาภรณ, 2540,.น..105).ไดใหความหมายของการ
ประนีประนอมวาเปนจุดยืนระหวางกลางของมิต.ิการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอ่ืน.เปนแบบของการ
เจรจาตอรองที่จะมงุใหทั้งสองฝายมีความพอใจบาง.เปนลักษณะที่หากจะไดบางก็ควรยอมเสียบาง.หรือใน
ลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง  

  1.3.วิธีการยอมให้.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก.เป็นอันดับที่สาม.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า.ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.ได้แก่.ผู้บริหารพยายามรักษาน้ าใจเพ่ือนร่วมงาน.เพ่ือรักษา 
สัมพันธภาพในการท างานร่วมกัน.รองลงมาคือผู้บริหารใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ท าร้ายจิตใจ.หรือท าให้
ผู้อื่นเกิดความรู้สึกไม่ดี.และผู้บริหารเจรจาในสิ่งที่ทุกฝุายเห็นพ้องต้องกัน.มากกว่าที่จะเจรจาในเรื่องที่ทุก
ฝุายมีความเห็นแตกต่างกัน.ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารตองการลดความขัดแยงในสถานศึกษาเพ่ือให
บุคลากรในสถานศึกษา.อยูอยางสงบ.ไมตองการใหคูกรณีที่มีความขัดแยงเกิดการบาดหมางใจระหวางกัน
และเห็นวาการยอมใหเปนสิ่งที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ.ชัยเสฎฐ์.พรหมศรี.(2555,.น..41.-.42).ได้กล่าวว่า 
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ผู้บริหารจะต้องมองโลกในแง่ดีและเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้เขาลดความ
วิตกกังวลและความเครียดที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน  
   1.4.วิธีการเอาชนะ.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก.เป็นอันดับที่สี่.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า.ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.ได้แก่.ผู้บริหารแสวงหาเหตุผลในการที่จะท าให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่วางไว้.รองลงมาคือผู้บริหารใช้วิธีการที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ของตนในการแก้ไข
ปัญหา.ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้อื่นเห็นว่า.วิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองถูกต้อง.ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง.ได้แก่.ผู้บริหารแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการตามความคิดของตนเองและผู้บริหารอาศัย
กฎระเบียบ.ข้อบังคับ.มาใช้กับผู้ร่วมงานโดยไม่รับฟังข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน.ทั้งนี้อาจเปนเพราะว่าผู้บริหาร
มีพฤติกรรมมงุเอาชนะ.เอาใจตนเองเปนส าคัญ.แตถาผูบริหารไมกลาที่จะจัดการความขัดแยงแบบเอาชนะ
เลย.ก็อาจเกิดผลเสียตอการบริหารงานในสถานศึกษาเนื่องจากบงบอกถึงผูบริหารไมกลาใชอ านาจในการ
ตัดสินใจสิ่งที่ถูกตอง.ซึ่งสอดคล้องกับ.Thomas.&.Kilmann.(1987,.อางถึงใน.เสริมศักดิ์.วิศาลาภรณ , 
2540, น. 104 – 105).ได้กล่าวว่าการเอาชนะ.เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่มุ่งประโยชน์ตนเป็นส าคัญ.โดยไม่
ค านึงถึงความสูญเสียของผู้อ่ืน.แสดงพฤติกรรมโดยอาศัยอ านาจ.การคุกคาม ข่มขู่ อ้างกฎระเบียบ 
เพ่ือประโยชน์ตนและชัยชนะของตน.ผลคือมีฝุายหนึ่งแพ้ฝุายหนึ่งชนะ  
   1.5.วิธีหลีกเลี่ยง.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง.และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ.พบว่า.โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด.3.อันดับแรก.อยู่ในระดับมาก.ได้แก่.ผู้บริหารพยายาม
ลดความขัดแย้งโดยไม่น ามาเป็นที่วิตกกังวล.รองลงมาคือ.ผู้บริหารพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้ง.และผู้บริหารพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ตนไม่สบอารมณ์ .ทั้งนี้
เนื่องจาก เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารมักหลีกเลี่ยงแยกตัวออกห่างจากสถานการณ์ปัญหาเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อตนเองได้ภายหลังไม่แสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ทิ้งช่วงเวลาของปัญหาที่
เกิดขึ้น พยายามยกประเด็นอ่ืนขึ้นมาพูดเพ่ือกลบเกลื่อนความขัดแย้งท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่พูดถึง
ปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มอบหมายงานให้ครูต่างคนต่างท าเพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน.เพ่ือให้
เหตุการณ์ความขัดแย้งเบาบางลงหรือคลี่คลาย ซึ่งสอดคล้องกับThomas & Kilmann (1987, อางถึงใน 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, น. 104 – 105) ได้กล่าวว่าควรใช้วิธีการแบบนี้เมื่อประเด็นขัดแย้งเป็นเรื่อง
ไร้สาระและมีปัญหาอ่ืนที่ส าคัญกว่ารอการแก้ไขอยู่  เมื่อการเผชิญหน้าในปัญหาความขัดแย้งนั้นจะ
ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เมื่อต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือต้องการให้คนอ่ืนลดความโกรธลง จนอยู่ใน
ระดับพอที่จะท างานร่วมกันต่อไปได้  
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ าแนกตามเพศ  
อายุ ประสบการณใ์นการท างาน และวุฒิการศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี้ 
   2.1.ครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันสถานะทาง
เพศของหญิงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้หญิงได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย สังคมเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงมายืนอยู่แถวหน้าในการท างานเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเฉพาะด้านการบริหารที่ผู้หญิงได้แสดงให้เห็น
ว่ามีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานได้ไม่แพ้ผู้ชาย ท าให้หญิงไทยได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารและสามารถบริหารงานได้ไม่แตกต่างกับผู้ชายไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2560, น.8) บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่
ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ ดังนั้นท าให้ เพศ
ชาย เพศหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ 
เขียนรูปครุฑ (2558, น. ง) การบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
   2.2.ครูผู้สอนที่มีอายุแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการจัดความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารทุกคน.ไม่ว่าจะอายุมาก.หรือน้อย.จะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั้งก่อนเข้ารับต าแหน่ง 
และระหว่างรับต าแหน่งผู้บริหาร.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารระเบียบปฏิบัติต่าง .ๆ 
เพ่ือให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (2553, อ้างถึงใน รังสิวุฒิ ปุาโสม, 2556 น. 100) หมวด 5 การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับการวิจัย
ของอัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์ (2559, น. 3) ได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัด
สงขลา.มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก.ส่วนครูที่
มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ไม่แตกต่างกัน  
                2.3 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา.ในอ าเภอสะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
สงขลา.เขต.3.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.เนื่องจากประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
ต่างกัน แต่ก็มีวิธีการบริหารที่ไม่แตกต่างกันหรือต่างกันเพียงเล็กน้อย เพราะผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท าให้ผู้บริหารมีแนวคิดใน
การบริหารไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งทิพวรรณ.รอดคุ้ม (2548, อ้างถึงใน 
รังสิวุฒิ ปุาโสม, 2556 น. 102) กล่าวว่า.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาบุคลากรและตนเอง ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการฝึกอบรมตนเองให้มีความรู้อยู่เสมอ 
ซ่ึงองค์การที่จะประสบความส าเร็จนั้น.บุคลากรขององค์การต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ใฝุรู้อยู่ตลอดเวลา 
ผู้น าและบุคลากรในองคก์ารจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ประสบการณ์
ในการท างานของครูแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับการวิจัยของ พงษ์เทพ มุธุตา (2552, น..3) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบ
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วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี 
เขต.1.จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน   
   2.4.ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดความขัดแย้งของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลาเขต 3 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไมวาระดับการศึกษาจะแตกต่างกันอยางไร 
แต่ทุกคนก็ไมอยากเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กร และถ้ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกคนก็คิดใน
ท านองเดียวกันคือ ปัญหาตองไดรับการแกไขโดยเร็ว ดวยการรวมมือร่วมใจกันทุกฝุาย สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550, น. 225-226) กล่าวว่า ความรวมมือ (Collaboration) เปนวิธีการ
ที่บุคคลมุงที่เปาหมายตนเอง และใหความร่วมมือต่อการแกปัญหาโดยทุกฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแย
งนั้นตางพยายามตอบสนองความตองการของทุกฝายใหไดมากที่สุด การผอนปรนจึงเปนวิธีที่ใหทุกฝาย
สามารถแกปญหาดวยการมองหาจุดตางมากกวาการเปลี่ยนประเด็นหลักท่ีเปนเปาหมายของแตละฝาย ซึ่ง
ไดแกการหาขอยุติที่ทุกฝุายเปนผูชนะ (Win - win solution) สามารถบรรลุเปาหมายของตนและทั้งเป
นที่ยอมรับเชิงเหตุผลของทั้งสองฝาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตชยา แปนนาบอน 
(2558, น. 83) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ผูที่มีวุฒิปริญญาตรีและผูที่มีวุฒิสูงกวาปริญญาตอระดับการจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1..จากการวิจัย.การจัดความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.พบว่า.วิธีการร่วมมือ.ค่าเฉลี่ยมากที่สุด.ดังนั้น.ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ.จดัให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
ร่วมมือกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะแต่ละคนอาจมีวิธีการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย 
การร่วมมือกนัช่วยเหลือกันแกไ้ขปัญหาก็เพ่ือให้ทัง้สองฝุายเกิดความพึงพอใจในการแกป้ัญหา 
  2..จากการวิจัยการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสะเดา .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.พบว่า.วิธีการหลีกเลี่ยง.อยู่ในล าดับต่ าสุด.ดังนั้น.ควร
แสดงการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึน.เพ่ือให้ผู้มีปัญหาเกิดเกิดความพอใจที่ผู้บริหารเข้าใจ.ใส่ใจในปัญหา.แล้วจึง
ให้เหตุผลในการชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความรอบคอบ.เพ่ือลดการโต้แย้ง และควรมีการสงเสริม
กิจกรรมสรางความสัมพันธภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง   
  3..จากการวิจัยการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา .ในอ าเภอสะเดา.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่มีเพศแตกต่างกัน.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน.พบว่า.วิธีการเอาชนะ.และวิธีการยอมให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.
ดังนั้นผู้บริหารควรศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา.เพ่ือจะไดเลือกแนวทางไดถูกตอง.และควรมีการหมั่น
สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางสม่ าเสมอไมควรปลอยใหผูอ่ืนมีอิทธิพล
เหนือตนเองและมีการแกปญหาอยางสมเหตุสมผล 
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กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจนประสบความส าเร็จ โดยผู้ที่มีส่วนส าคัญในความส าเร็จ
ครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้โอกาสให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า.คอยชี้แนะแนวทางทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย.อีกทั้งขอขอบคุณ.รองศาสตราจารย์.ดร. 
นิรันดร์.จุลทรัพย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.ผู้ทรงคุณวุฒิ.ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งใน
การให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่าง.ๆ.ขอขอบคุณ.ดร.น้ าทิพย์.ม่วงปลอด.ผู้อ านวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา.๘๐. (วังปริงเพ็ชรไพศาล).ดร.สุทธิรักษ์.โรจนหัสดิน.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 
และ.ดร.ฐนกร.สองเมืองหนู.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังลา.ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบ 
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดียิ่งในการสร้างเครื่องมือวิจัย.และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนประถมศึกษา.อ าเภอ
สะเดา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในให้ข้อมูลเพ่ือท าการ
วิจัยในครั้งนี้.และขอขอบคุณครอบครัว.เพ่ือน.ๆ.พ่ี.ๆ.น้อง.ๆ.นักศึกษาปริญญาโท.หลักสูตรการบริหาร
การศึกษา.ที่ให้การแนะน า.เสนอแนะ.ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา.นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความร่วมมืออีกหลาย
ท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ทั้งหมด.จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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