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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 2) ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 3) พฒันาแนวทางการบรหิารความ
ขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มตวัอยา่งที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 44 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 71 
คน รวม 115 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สาเหตุความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสาเหตุจากปัจจัยภายใน อยู่ในระดับมาก และสาเหตุจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก

2. วิธีการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยวิธีการบริหารความขัดแย้งแบบประนีประนอม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมาก และลำาดับต่ำา
สุด คือ วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบครอบงำา อยู่ในระดับมาก
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3. การพัฒนาแนวทางการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แก่ แนวทางที่เรียกว่า ประสาน สร้างความเข้าใจ มุ่งสู่ประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย รู้หน้าที่ รู้บทบาท ความเสมอภาค ทีมงาน สื่อสารประชาสัมพันธ์

คำ�สำ�คัญ: การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาแนวทางการบริหารความขัดแย้ง

Abstract
This study aimed to 1) investigate the cause of conflict which in the secondary 

schools under the Secondary School under the Office of Secondary Educational Service Area 
20, 2) study the conflict management method which administrators applied in Secondary 
School under the Office of Secondary Educational Service Area 20, and 3) develop conflict  
management model for Secondary School under the Office of Secondary Educational Service 
Area 20. The participants were 115 school administrators (44 school directors and 71 deputy 
directors) which were selected by random sampling technique. The research instruments 
included a questionnaire, which reliability value was 0.97, and an interview schedule that 
were administered to the respondents. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.

The result of the study showed that:

1. the causes of conflict in Secondary School under the Office of Secondary  
Educational Service Area 20 in overall was at the high level with the mean of 4.21, the  
internal conflict was at the high level with the mean of 4.22, and the external conflict was  
at the high level with the mean of 4.19. 

2. Overall, conflict management method used by administrators in Secondary School 
under the Office of Secondary Educational Service Area 20was at a high level. Considering 
each aspect, the compromising method was the highest level at 4.48. 

3. Developing conflict management model in Secondary School under the Office 
of Secondary Educational Service Area 20 were the collaboration and making understand 
method. These should be used for conflict management to achieve the success and to 
reach the standard which including responsibility, accountability, equality, teamwork, and 
communication competence. 

Keywords: Conflicts management, developing the conflicts management model
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บทนำา
สังคมปัจจุบันเป็นยุคของการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับ
เป็นยุคท่ีคนในสังคมมีความหลากหลายทั้งที่มี
ความเหมอืนกนัและแตกต่างกนั ไมว่า่จะเปน็ความ
รู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภูมิหลัง ทัศนคติ 
ค่านิยม และความต้องการ ความหลากหลายดัง
กล่าวหล่อหลอมให้บุคคลมีกระบวนการคิด การ
แสดงการกระทำาและพฤติกรรมแตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นสาเหตสุำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิ ความขดัแย้งในสงัคม 
โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบันพบว่ามีความขัด
แย้งค่อนข้างสูง เนื่องจากคนมีความแตกต่างกัน
ในด้านความคิด ความเช่ือค่านิยม ความสนใจ 
ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่งความแตกต่าง
กันดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ 
สอดคล้องกับ รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ และวันชัย 
วัฒนศัพท์ (2552: 23) ที่กล่าวว่าความขัดแย้ง
เป็นการต่อสู้กัน หรือการแข่งขันกันระหว่างความ
คิด ความสนใจหรือผลประโยชน์ มุมมอง ค่านิยม
แนวทาง ความชอบ อำานาจ สถานภาพ ทรพัยากร 
ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในตัวใครคนใดคนหนึ่ง 
หรอืขัดแยง้กับคนอืน่หรอืระหวา่งคนใดคนหนึง่กบั
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายๆ กลุ่ม

กระทรวงศกึษาธกิารได้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 1 การศึกษาในระบบ
ท่ีเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แบ่งออกเป็นสาม
ระดับ คือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ให้แก่เด็กที่มีอายุสามปีถึงหกปี การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาน้ันแบ่ง
เป็นสองระดับ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้

ในหลกัสตูรใหม้คีณุภาพทัง้ด้านผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สุขภาพอนามัยที่
ดีซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้
มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ในการบริหารงานโรงเรียน
นั้นได้รับการกระจายอำานาจการบริหารจัดการ
ศึกษา ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับ ประกาศ คำาสั่งเกี่ยวกับ การบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวง
ศกึษาธิการซึง่ประกอบดว้ยการบรหิาร 4 กลุม่งาน 
คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 40)

โรงเรียนมัธยมศึกษาถือเป็นองค์กรหนึ่ง
ในสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้เช่นกัน 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่วนใหญ่เกิด
จากลักษณะสำาคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง 
ทรัพยากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของบุคคลหรือกลุ่มในสถานศึกษา ซึ่ง
ทรัพยากรอาจเป็นสิ่งที่เห็นได้ หรืออาจเป็นสิ่งที่
เห็นไม่ได้ เช่น คน เงิน วัสดุ ตำาแหน่ง สถานภาพ 
หรอืเกยีรตยิศ ประการทีส่อง ความขดัแยง้อาจเกดิ
ขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มแสวงหาทางที่จะควบคุม
กิจกรรมงาน หรือ อำานาจ ซ่ึงเป็นสมบัติของคน
อื่นหรือกลุ่มอื่น ความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจาก
การก้าวก่ายในงาน หรืออำานาจหน้าที่ของผู้อื่น 
ประการสุดท้าย ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อบุคคล
หรอืกลุ่มไมส่ามารถตกลงกนัได ้เกีย่วกบัเปา้หมาย
หรือวิธีการในการทำางาน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2540: 90) แต่อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิด
ขึ้น อาจเป็นสิ่งทีดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความขัดแย้ง
นั้นสามารถแก้ไข

มีผลออกมาในทางบวกหรือทางลบ หาก
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนสามารถแก้ไขได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมความขัดแย้งนั้นก็จะเป็นการ



Journal of Education, Mahasarakham University 101 Volume 11 Number 3 July-September 2017 

สร้างสรรค์และนำาไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี 
ในทางตรงกันข้ามถ้าความขัดแย้งนั้นไม่สามารถ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม ความขัดแย้งจะขยาย
เพ่ิมพูนขึ้นสู่ความรุนแรง มีผลทั้งทางร่างกาย
และทางอารมณ์จนเกิดความเสียหายได้ (วันชัย 
วัฒนศัพท์ และรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์, 2552: 
25) จากงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าผู้บริหาร
ระดับสอบใช้เวลาประมาณร้อยละ 20–25 ของ
เวลาทำางานเพื่อจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร
สำาหรับผู้บริหารระดับกลางน้ันใช้เวลาถึงร้อยละ 
30 ในการจัดการกับความขัดแย้ง (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ์, 2540: 79) และจากการศึกษางาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารบรหิารความขดัแย้งของผู้
บรหิารสถานศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกั
มวิีธกีารบรหิารความขดัแย้งทีห่ลากหลาย เช่น ผล
การวจัิยของ ประกาทพิย์ ผาสกุ (2551: 78) สรปุ
ไว้ว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำาพูน 
เขต 1 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรม
การจัดการความขัดแย้ง แบบการประนีประนอม
มากที่สุด รองลงมาคือ การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง 
การยอมให้และการเอาชนะน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบ
เทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
บริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน 
โดยพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งส่วนใหญ่
เป็นแบบการประนีประนอม ซึ่งสอดคล้องกับสุ
กานดา รอดสุโข (2554: 70-74) สรุปไว้ว่า การ
บรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
พบว่าการบริหารความขัดแจ้งของผู้บริหารสถาน
ศกึษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นด้านหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ลำาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความร่วมมือ 
ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ ด้านการ
เอาชนะ และด้านหลีกเลี่ยง 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
จึงสนใจท่ีจะพัฒนาแนวทางการบริหารความขัด
แย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เพื่อใช้เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
แตล่ะแห่ง ซึง่จะนำาไปสูก่ารบรหิารและการจดัการ
ศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิลและ
บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแย้งใน

โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

2. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารความขัดแย้ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 44 คน รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 
จำานวน 115 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) (บุญชม ศรสีะอาด, 2545: 43) ไดก้ลุม่
ตัวอย่าง จำานวน 115 คน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. การดำาเนนิการวจิยั ผูว้จัิยได้ใช้รปูแบบ

การวจัิยแบบ ผสมผสานวธิวีจิยั (mixed methods 
research) มีข้ันตอนและรายละเอียดการศึกษา
ตามลำาดับ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาสาเหตุความขัดแย้ง 
ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยการสำารวจ

ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการบริหาร
ความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เลือกแบบเจาะจงผู้
เชี่ยวชาญ 9 คน

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม 2) 
แบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ผู้
เชี่ยวชาญ 9 คน ได้มาแบบเจาะจง

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการการศึกษา การกำาหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากเน้ือหา 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ 
ตำาแหน่งหน้าที่

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สาเหตุของความขัดแย้ง และวิธีการบริหารความ
ขดัแยง้ ในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ Likert

แบบสัมภาษณ์ได้มาจากการนำาข้อมูล
ที่ได้ จากแบบสอบถามระยะที่ 1 มาทำาการ
วิเคราะห์ เรียบเรียงประเด็นปัญหา และสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาแนวทางการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

3. วธิกีารสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่ง
มือ 

1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับสาเหตุของความขัดแย้ง และวิธีการบริหาร
ความขัดแย้ง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
32 ข้อ เครื่องมือมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถาม (Index of Item-Congruence: IOC) โดย
ใชเ้กณฑร์ายข้อมค่ีาตัง้แต ่0.60-1.00 มคีา่อำานาจ
จำาแนกตัง้แต ่0.23-0.87 และมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้
ฉบับ เท่ากับ 0.97 

2. แบบสัมภาษณ ์ประกอบดว้ยข้อคำาถาม 
7 ขอ้ เกีย่วกบัการพฒันาแนวทางการบรหิารความ
ขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

4. การจัดกระทำาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล

ข้อมูลที่ ผ่านการตรวจสอบความถูก
ต้องและความสมบูรณ์แล้วนำามาจัดเรียงลำาดับ
แบบสอบถามและลงรหัส แล้วประมวลผลและ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู 
โดยดำาเนินการดังนี้

1. การวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งและ
วธิกีารบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือ
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความ
เหมาะสมของแนวทางการบริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาคา่สถติพ้ืินฐาน ได้แก ่ค่าความถี ่ร้อยละ 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสาเหตุความขัดแย้งใน

โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า สาเหตุความขัด
แย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.21) โดยสาเหตุจากปัจจัย
ภายใน อยู่ในระดับมาก (  = 4.22) และสาเหตุ
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.19) สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1.1 สาเหตุความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมพบว่า สาเหตุจาก
ปัจจัยภายใน อยู่ในระดับมาก (  = 4.22) ได้แก่ 
การแสวงหาอำานาจและผลประโยชนส์ว่นตวั อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.51) รองลงมาคือ ความมี
อคติต่อกัน มีความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ดีต่อกัน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.12) และลำาดับต่ำาสุด คือ คน
ท่ีเอาแต่ใจตนเอง เห็นตัวเองสำาคัญกว่าคนอื่นไม่
ยอมฟงัใคร ไมส่นใจคนอืน่ ทำาตามทีต่นคิดและเช่ือ
ว่าถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (  = 4.02)

1.2 สาเหตุความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมพบว่า สาเหตุจาก
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.19) ได้แก่ เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่

สอดคล้องกับความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล หรือ
วัฒนธรรมขององค์กร อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.41) 
รองลงมาคือ โครงสร้างและบทบาทการทำางานไม่
ชดัเจนหรอืโครงสรา้งชดัเจนจนเกนิไป (  = 4.33) 
และลำาดับต่ำาสุด คือ ข่าวสารที่รับรู้ไม่ชัดเจน และ
สื่อสารกันภายในโรงเรียนไม่รู้เรื่อง อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.85)

2. วิธีการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า วิธีการบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก (  = 4.12) ได้แก่ วิธีการบริหารความ
ขัดแย้งแบบประนีประนอม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.48) รองลงมาคือ วิธีการบริหารความขัด
แย้งแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.37) 
และลำาดับต่ำาสุด คือ วิธีการบริหารความขัดแย้ง
แบบครอบงำา อยู่ในระดับมาก (  = 3.48) สรุป
ผลการศึกษา ดังนี้

2 .1 วิธีการบริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบบผสมผสาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36) ได้แก่ ท่าน
เปิดเผยข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.51) รองลงมาคือ เมื่อ
เกิดความขัดแย้งในสถานศึกษาท่านได้หาวิธีการ
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.49) และลำาดับต่ำาสุด คือ ผนึก
ความต้องการของคนทั้งหลายให้เป็นมติเอกฉันท์ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.18)

2.2 วิธีการบริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบบมีน้ำาใจ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.29) ได้แก่ ยอมเสีย
สละสิ่งที่อยากได้เพื่อให้ผู้อื่นสมปรารถนา อยู่ใน
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ระดับมาก (  = 4.32) รองลงมาคือ พยามยาม
ที่จะไม่ทำาร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของคนอื่น อยู่
ในระดับมากที่สุด และ นึกถึงความประสงค์หรือ
ความพอใจของผู้อื่นเมื่อต้องมีการเจรจาต่อรอง  
(  = 4.31) และลำาดับต่ำาสุด คือ ถนอมน้ำาใจผู้อื่น
หรอืพยายามรกัษาสมัพันธภาพเอาไว ้อยู่ในระดบั
มาก (  = 4.24)

2.3 วิธีการบริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบบครอบงำา โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.48) ได้แก่ เมื่อเกิด
ความขัดแย้งขึ้นในสถานศึกษา ท่านได้พยายาม
ทำาตามวิธีการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย อยู่
ในระดับมาก (  = 3.68) รองลงมาคือ เตรียม
ทางเลือกไว้ก่อน ก่อนที่จะขอความเห็นจากผู้ร่วม
งาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.20) และลำาดับต่ำา
สุด คือ ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในการจัดการกับความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.29)

2.4 วิ ธีการบริหารความขัดแย้งใน
โรงเรยีนมัธยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 แบบหลีกเลีย่ง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.98) ได้แก่ มอบหมายให้
ผู้อื่นรับผิดชอบแทนในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.13) รองลงมาคือ ปล่อยเวลาไว้
นานๆ เพือ่ใหป้ญัหาทีเ่กดิขึน้คล่ีคลายไปเอง อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.00) และลำาดับต่ำาสุด คือ ไม่รับ
รู้ว่ามีปัญหาความขัดแย้งในองค์การของตน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.83)

2.5 วธิกีารบริหารความขัดแย้งในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 20 แบบประนปีระนอม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.48) ได้แก่ พยายามทำาให้
คู่กรณีเข้าใจอีกฝ่ายหน่ึงและลดความสำาคัญของ
ตนเองลงบ้าง อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.76) 

รองลงมาคือ พยายามหาวิธีแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นของตนกับความคิดเห็นของผู้อื่นเม่ือมีความ
ขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก (  = 4.46) และลำาดับ
ต่ำาสุด คือ ทำาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ข้อขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก (  = 4.33)

3. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 ผู้วิจัยสร้างแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรียกว่า “ประสาน 
สรา้งความเขา้ใจ มุง่สูป่ระสทิธภิาพและมาตรฐาน” 

อภิปรายผล
จากการสรุปผลวิจัยเ ร่ืองการพัฒนา

แนวทางการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 มีประเด็นสำาคัญดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุความขัด
แย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งหมด 2 
ปัจจัย คือ 1) สาเหตุจากปัจจัยภายใน อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 ยังคงต้องมีการพัฒนาการบริหารความ
ขดัแยง้ภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษาใหด้ย่ิีงขึน้ ทัง้น้ี
ความขัดแย้งภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
เกดิขึน้ไดด้ว้ยสาเหตหุลายประการ ดงันี ้ความโลภ 
ที่เกิดจากการแสวงหาอำานาจและผลประโยชน์
ส่วนตัว รองลงมาคือ ความโกรธ ที่เกิดจากความ
มอีคตติอ่กนั มคีวามรูส้กึส่วนตวัทีไ่มด่ตีอ่กนั และ
ลำาดับต่ำาสุด คือ ความหลง ที่เกิดจากคนที่เอาแต่
ใจตนเอง เห็นตัวเองสำาคัญกว่าคนอื่นไม่ยอมฟัง
ใคร ไม่สนใจคนอื่น ทำาตามที่ตนคิดและเชื่อว่าถูก
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ต้อง สอดคล้องกับ จอห์น แมคคอนแนล (2538: 
53) กล่าวว่าสาเหตุแห่งความขัดแย้ง คือ อกุศล
มูล อันประกอบด้วยโลภะ (ความโลภ) ความ
พยายามที่จะแย่งชิงสิ่งที่ตนต้องการ โมหะ (ความ
หลง) การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง โทสะ (ความ
โกรธ) เป็นอาการแสดงออกจากความไม่ชอบใจ 
มีความขุ่นเคือง โกรธ 2) สาเหตุจากปัจจัยสภาพ
แวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก เกิดขึ้นได้ด้วย
สาเหตุหลายประการ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลง ที่ไม่
สอดคล้องกับความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล หรือ
วัฒนธรรมขององค์กร รองลงมาคือ โครงสร้าง
และบทบาทการทำางานไม่ชัดเจนหรือโครงสร้าง
ชัดเจนจนเกินไป และลำาดับต่ำาสุด คือ ข่าวสารที่
รับรู้ไม่ชัดเจน และสื่อสารกันภายในโรงเรียนไม่รู้
เร่ือง สอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ (2555: 
18) ได้สรุปว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก 
5 ประเด็น ดังนี้1) การขาดข้อมูลข่าวสาร หรือ
การตีความหมายของข้อมูลที่แตกแตกต่างกัน 2) 
ความต้องการ การแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละการใช้
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน 3) การมีบุคลิกภาพและ 
อารมณท์ีแ่ตกตา่งกนั การขาดความเขา้ใจ ทศันคติ
ทั่วไปของกลุ่ม และอคติพฤติกรรมที่ไม่ลงรอย
กัน การคาดหวัง ทัศนคติ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ต่างกัน 4) มุมมองของคนที่มีแตกต่างกัน 
5) ความแตกต่างทางด้าน วัฒนธรรม สังคม หรือ 
ความเชื่อส่วนบุคคล 

2. ผลการวิจัยพบว่า วิธีการบริหารความ
ขัดแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 พบวา่ วธิกีาร
บริหารความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ วิธีการบริหารความ
ขัดแย้งแบบประนีประนอม รองลงมาคือ วิธีการ
บริหารความขัดแย้งแบบผสมผสาน และลำาดับต่ำา
สุด คือ วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบครอบงำา 

สอดคล้องกับ ประกาทิพย์ ผาสุก (2551: 78) 
ได้ทำาการศึกษา เร่ือง การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลำาพูน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลำาพูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้ง แบบการประนีประนอมมากที่สุด 
รองลงมาคือการร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การยอม
ให้ และ การเอาชนะน้อยที่สุด สอดคล้องกับ สุ
นันทา เปลื้องรัตน์ (2550: 69-70) ได้ทำาการ
ศึกษา เรื่อง ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง ยกเว้นด้าน
การเอาชนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำาดับ คือ ด้าน
การประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการยอม
ให้ และด้านการหลีกเลี่ยง

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารความ
ขัดแย้ง ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวทางการบริหารความ
ขดัแยง้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรียกว่า “รูป
แบบประสาน สรา้งความเขา้ใจ มุง่สูป่ระสทิธภิาพ
และมาตรฐาน” เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้ง
บริหารจัดการโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ประสิทธิภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนานั้นผู้บริหาร
ต้องใช้ความพยายามในการป้องกันหรือลดความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จากการค้นพบ
รูปแบบการบริหารความขัดแย้ง ประเด็นที่จะนำา
ไปสู่ความสำาเร็จในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
โรงเรยีน คอืสรา้งความเขา้ใจประสานงานประสาน
ใจให้บุคลากรภายในโรงเรียนทำางานร่วมกัน ร่วม
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กันวิเคราะห์ แก้ไข เพื่อเป้าหมายในการทำางาน
ร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานของ
โรงเรียน สอดคลอ้งกับ สภุาพ ถกึปอ้ง (2554: 63-
66) ไดท้ำาการศกึษา เรือ่ง การบริหารจดัการความ
ขัดแย้งในองค์กรของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำาบลท่าบอน อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผล
การวิจัยพบว่า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรของผู้บริหารได้แก่ 
สรา้งวสิยัทศัน์ขององคก์ร ความรบัผดิชอบรว่มกนั 
สรา้งความพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงสรา้งจติใจทีเ่ขม้
แขง็ให้บคุลากรมคีวามเต็มใจทีจ่ะทำางานเต็มความ
สามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 
สร้างจิตสำานึกให้รู้สึกว่าลงเรือลำาเดียวกัน มีความ
สอดคล้องต้องกัน ผู้นำาต้องเป็นหลักขององค์กร 
เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันอย่างเปิดเผย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การวจิยัครัง้น้ีเปน็การพัฒนาแนวทาง
การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 หน่วยงานทางการศึกษาควรนำาไปใช้ตาม
ความเหมาะสมกับหน่วยงาน

1.2 ผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนให้โรงเรียน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนทำางานอย่างมีความสุขและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาสาเหตุความขัดแย้งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับงานที่ปฏิบัติโดย
เฉพาะ เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงา
นบุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
บริหารทั่วไป

2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรอื่น เช่น ครู หัวหน้างาน เป็นต้น ต่อ
แนวทางการบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรอื่น
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