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บทคัดยอ
 การวิจัยเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา   2) การ

บริหารความขัดแยงในสถานศึกษาและ 3) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัด
แยงในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประชากรในการวิจัย 
คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  
คํานวณตัวอยางโดยใชตารางของเครซซี่และมอรแกน ไดจํานวน 368 คนและสุมตัวอยางโดยใชการเทียบสัดสวน
และการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.934 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัย พบวา
 1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานสังคม อยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือดานคุณธรรม ดาน
บุคลิกภาพ ดานภาวะผูนํา ดานความรูความสามารถและดานการมีวิสัยทัศน ตามลําดับ          

 2. การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดย
ดานการประนีประนอม อยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรวมมือ ดานการเผชิญหนา ดานการยอมให
และดานการหลีกเลี่ยง ตามลําดับ  

 3. คณุลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา จํานวน 
6 ดาน โดยดานที่ถูกคัดเลือกเขาสมการ ตามลําดับ คือ ดานคุณธรรม  ดานความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ 
ดานสังคม ดานการมีวิสัยทัศน   และดานภาวะผูนาํ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิทธิภาพ
ในการทํานายรอยละ 87.20

คําสําคัญ : คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา

1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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Abstract
The purposes of this research were to study: 1) the characteristics of school 

administrators; 2) the conflict management of school administrators, and 3) the characteristics 
of school administrators affecting  the conflict management of school administrators under 
the Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area Office 1. Population in the study were 
school administrators and teachers under the Prachuap Khiri Khan primary education service 
area office 1. The samples were 368 informants using  the formula of  Krejcie and  Morgan , 
then compare extrapolation.. The research instrument was  the rating scale questionnaire with 
reliability of  0.934.  The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation,  
and  stepwise  multiple  regression analysis.

The research findings were as follows:

1. The characteristics of school administrators under the Prachuap Khiri Khan primary 
education service area office 1, as a whole and each aspect were at a high level. Considering 
in each aspect : the social was at highest level, followed by the moral ,the  personality, the  
leadership,  the  ability,  and the vision was at the lowest level.

2. The conflict management in schools  as a whole and each aspect were at a 
moderate level. The conciliation  was  at  the  highest  level,  followed  by  the  partnership, 
the  confrontation, the  allowing   and   the  avoidance   was at the lowest level.

3. The characteristics of school administrators affecting the conflict management in 
schools were : the moral, the ability, the personality, the social, the vision, and the leadership 
respectively with the  level of statistical significance at 0.01, and having  the predictive efficiency  at  
the  rate of  87.20  percent. 

Key words : Characteristics of School Administrators , Conflict Management in Schools
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บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการ
ศึกษา  มาตรา 49  ไดบัญญัติวา  บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 
ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย  ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ในมาตราน้ี 
ไดกลาวเนนถึง คุณภาพทางการจัดการศึกษา โดยเนน
การพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข   ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 
สําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารท่ัวไปใหกับสถานศึกษาโดยตรง ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมายของรัฐธรรมนูญ
 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําในสถาน
ศึกษา  จะตองแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับงาน สถานการณ  คน  เวลา  สถานท่ี  
ตลอดจนสภาพแวดลอมในบริบทและตามพันธกิจของผู
บริหารสถานศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จะสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในบริหารสถานศึกษา ดังท่ี
ยงยุทธ   เกษสาคร  (2550 : 58) กลาววา คุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนเชนไรข้ึนอยูกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา   
ผูบริหารมีความจําเปนตองสรางความสมดุลระหวาง
ภารกิจของโรงเรียนกับบุคลากรในสถานศึกษา   ทําอยางไร
จึงจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความสุขในการทํางานคือไดท้ังงานและท้ังใจ
ของผูทํางานเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือน
ผูควบคุมกลไกขับเคล่ือนส่ิงตางๆในทุกสวนของสถาน
ศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ ซ่ึง
คุณลักษณะตางๆท่ีบงบอกถึงความเปนผูบริหารท้ังดาน
กายภาพ ดานภูมิหลังสวนบุคคล ดานสติปญญาและ
ความรู ดานบุคลิกภาพ ดานที่เกี่ยวของกับงาน และ
ส่ิงท่ีขาดไมไดก็คือภาวะผูนําท่ีตองนําพาสถานศึกษา  ครู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไปสูการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุ
ผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา สถานศึกษาเปน
องคกรทางการศึกษาประกอบไปดวยกลุมบุคคลหรือ
บุคคลท่ีมีคานิยม เปาหมาย ความสนใจท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
บอยคร้ังท่ีความแตกตางดังกลาวไดนําไปสูความขัดแยง 
โดยเฉพาะในการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัด และความขัดแยงเปนเร่ืองธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีหลีก
เล่ียงไมได  แตปญหาก็ไมใชเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได  ความขัด
แยง จึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีตองเกิดในองคกรทุกองคกร แตผู
บริหารจะเปนผูจัดการกับความขัดแยงใหทุกคนสามารถ
ทํางานรวมกันได  ดังท่ี ยงยุทธ  ยุวยุทธ ( 2546 : 7 ) กลาว
วา เราเองมักจะไมยอมรับวาเราอยูในทามกลางความ
ขัดแยงเมื่อพบกับความขัดแยง ตางฝายก็จะแสดง
ความเปนปรปกษตอกัน  ตางฝายก็จะถอยหางและลด
การสื่อสารระหวางกัน  ผลท่ีตามมาก็คือมีความไมไว
วางใจกันมากขึ้นและมีความสงสัยอีกฝายหนึ่งมากข้ึน
และการรับรูท่ีมีตออีกฝายหน่ึงก็จะลําเอียง  การรับรูท่ี
ลําเอียงจะทําใหแตละฝายเลือกท่ีจะสนใจเฉพาะเร่ืองและ
มองเห็นแตส่ิงท่ีจะมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง
วาอีกฝายหน่ึงเลวหรือไวใจไมได ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสง
ผลตอการเพ่ิมหรือขยายความขัดแยง  และบัญชา  อ้ึง
สกุล (2551 : 14-15) กลาววา  ในโลกยุคปจจุบันเปนยุค
ท่ีมีการจัดระเบียบใหมท่ีเรียกวา ยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเต็ม
ไปดวยความทาทายทางเทคโนโลยีและการแขงขัน และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผู
ปฏิบัติทุกระดับตองทําความเขาใจในเง่ือนไขและบริบท
อยางถองแท  เพ่ือจะไดกําหนดเปาหมาย  ขอบเขตการ
ทํางาน การดําเนินกิจกรรมและกลยุทธไดอยางเหมาะ
สมตามความสําคัญ ความเรงดวนและการบริหารองคกร
ในยุคปจจุบัน มุงเนนเร่ืองมนุษยสัมพันธในการบริหาร
งานมากข้ึน แนวทางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน  
การบริหารงานอยางเดียวไมสามารถประสบความสําเร็จ
ไดโดยขาดความรวมมือรวมใจของผูรวมงาน  การสราง
ความสัมพันธระหวางกัน  จําเปนตองใหความสําคัญและ
ตองเขาใจพฤติกรรมความแตกตางระหวางบุคคลโดย
เฉพาะความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา  
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วิธีการวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 99 โรงเรียน ดังนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 99 คน ครูผูสอนจํานวน 1,171 คน
รวมประชากรทั้งสิ้นจํานวน  1,270 คน

1.2. กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 1 ปการศึกษา 2557กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Moregan, 1970 : 607) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 80 คน ครู 288 คน   รวมกลุมตัวอยางจํานวน 
368  คน โดยผูวิจัยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling)  

2.เครื่องมือในการวิจัย
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ขอ

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มี  5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เปนสอบถามเกี่ยวกับกระบวน
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยใชการคํานวณหาคารอยละ    
3.2 การวิเคราะหการวิเคราะหระดับ

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.3 การวิเคราะหการวิเคราะหระดับ
การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.4 การวิเคราะห การวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัดแยง
ในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
สวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ78.26 เปนผู
บริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 21.74 สวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.00 เพศชาย คิดเปน
รอยละ 25.00 เมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษา พบวา สวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิด
เปนรอยละ76.36 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท
คิดเปนรอยละ 23.64  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1
            ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  โดยรวม ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1    คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1โดยรวมและรายดาน

 จากตารางท่ี 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.30, 
S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้คือ 
ดานสังคม ( = 4.37, S.D. = 0.71) ดานคุณธรรม ( = 4.36, S.D. = 0.71) ดานบุคลิกภาพ ( = 4.34, 
S.D. = 0.67) ดานภาวะผูนํา ( = 4.27, S.D. = 1.16) ดานความรูความสามารถ ( = 4.24, S.D. = 0.72) และ
ดานการมีวิสัยทัศน ( = 4.21, S.D. = 0.68) ตามลําดับ          

ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวม

 จากตารางท่ี 2  พบวา การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา   โดยรวมอยูในระดับมาก
 ( = 3.60, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการประนีประนอม ( = 4.18, 
S.D. = 0.78)    ดานการรวมมือ ( = 4.00, S.D. = 0.64) ดานการเผชิญหนา ( = 4.04, S.D. = 0.85) ดานการยอมให
 ( = 2.89, S.D. = 0.99) และดานการหลีกเล่ียง ( = 2.87, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังรายละเอียดในตารางท่ี  3

 
 S.D.   

1.       
2.     
3.        
4.          
5.              
6.    

4.21 
4.35 
4.36 
4.24 
4.27 
4.37 

0.68 
0.67 
0.71 
0.72 
1.16 
0.71 

 
 
 
 
 
 

6 
3 
2 
5 
4 
1 

 4.30 0.77   

 
 S.D.   

1.    
2.    
3.      
4.      
5.    

4.04 
4.00 
4.18 
2.87 
2.89 

0.85 
0.64 
0.78 
0.69 
0.99 

 
 
 

 
 

3 
2 
1 
5 
4 

 3.60 0.79   
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณของตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่
สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยภาพรวม (X

tot
)

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการบริหารความขัด

แยงในสถานศึกษา  มีท้ังหมด 6 ดาน โดยดานท่ีดีท่ีสุดที่ถูกคัดเลือกเขาสมการเปนดานแรก คือ ดานคุณธรรม (X
3
) 

ดานที่ถูกคัดเลือกในลําดับตอมา คือ ดานความรูความสามารถ (X
4
) ดานบุคลิกภาพ (X

2
) ดานสังคม (X

6
) ดาน

การมีวิสัยทัศน (X
1
) และดานภาวะผูนํา (X

5
) ตามลําดับ

ตารางที่  4    ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยภาพรวม

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตารางที่ 4 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารความขัดแยงใน
สถานศึกษา ไดแก ดานคุณธรรม (X

3
) ดานความรูความสามารถ (X

4
) ดานบุคลิกภาพ (X

2
) ดานสังคม (X

6
) ดานการมีวิสัย

ทัศน (X
1
) และดานภาวะผูนํา (X

5
) สัมพันธกับการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

 
 R R2 F Sig 

(X3) .785 .616 622.014 .000** 
(X3) (X4) .890 .792 735.364 .000** 
(X3) (X4) (X2) .911 .830 625.132 .000** 
(X3) (X4) (X2) (X6) .925 .856 571.256 .000** 

 
 b  t 

 (X3) 1.238 .161 3.747** 
 (X4) 1.106 .409 22.155** 

 (X2) 2.123 .266 8.115** 
 (X6) 1.466 .228 5.232** 

 (X1) 1.216 .151 6.310** 
 (X5) .691 .096 3.045** 
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สรุปผลการวิจัย
 1.คุณลักษณะของผู บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดาน
สังคม ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผู บริหารสถานศึกษาไดใหความชวยเหลือ 
และสนับสนุนครูในการปฏิบัติงานตางๆ เนนคุณคา
ของทรัพยากรมนุษยโดยมีความเชื่อวาบุคคลทุกคน
มีโอกาสเจริญกาวหนาในชีวิตและหนาท่ีการงานได 
และเนื่องจากผู บริหารสถานศึกษามีความรักความ
ห่วงใย เห็นอกเห็นใจตอผูรวมงาน มีความซื่อสัตย
สุจริตและผูบริหารสถานศึกษาเมื่อเขารวมงานสังคม
ตางๆ ไดเลือกเครื่องแตงกายเครื่องประดับที่เหมาะ
สมกับตนเองและกาลเทศะเพื่อใหเกียรติกับเจาของ
สถานที่ รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ทําใหครู 
มคีวามเห็นอกเห็นใจและมีความเกรงใจ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวลัยพรรณ คชวรรณ (2554:109) ซึ่ง
ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผู
บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผู
บริหารสถานดานสังคมนั้น เนนคุณคาของทรัพยากร
มนุษย โดยมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
และผูบริหารสถานศึกษาควรเปนนักฟงที่ดี และงาน
วิจัยของโกศล วรพุฒ (2553: 115) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง
ปจจัยการดําเนินการที่สงผลตอคุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่พบวา คุณลักษณะของผู
บริหารสถานศึกษาดานสังคมนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ไดสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ใหแกผู 
รวมงาน มีอัธยาศัยที่ดีแกทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ
และบริหารงานโดยยึดหลักการ เหตุผลและพันธกิจ
ขององคการ คุณลักษณะดานบคุลิกภาพนั้นผูบริหาร
ปฏิบัติงานโดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว มีความ
ตั้งใจแนวแนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปา

หมายและมีความเปนมิตร ยิ้มแยม แจมใสตลอดเวลา
และงานวิจัยของขนิษฐา  จินดากุล (2551:119) ซึ่งทํา
วิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล
ตอการบริหารโรงเรียนทางเลือก ที่พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีคุณลักษณะผูนําที่มีคะแนน
สูงสุดในดานตางๆ ไดแก คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
โดยใหความสําคัญตอการเลือกเครื่องแตงกายได
เหมาะสมและสนับสนุนทุมเทใหกับการทํางานอยาง
เต็มที่ 
 2. การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่พบวา
โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก
การประนีประนอม การรวมมือและการเผชิญหนา 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สภาพสังคมของผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูผู สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สวนมาก
นับถือศาสนาพุทธเนนการไมเบียดเบียนและกอความ
เดือดรอนแกบุคคลอื่น ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
มีความสมานฉันทซึ่งกันและกัน รูจักเอาใจเขามาใส
ใจเรา มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะสรางสรรค
และกอใหเกิดสันติสุขและเมื่อเกิดปญหาความขัด
แยงผูบริหารสวนใหญแกปญหาโดยใหความยุติธรรม
แกทุกฝาย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดมั่น
ในความคิดของตนฝายเดียวและพรอมเผชิญหนาตอ
สูไมหนีปญหาโดยนําปญหานั้นมาพิจารณา ไตรตรอง
รวมกันทุกฝายโดยระลึกอยูเสมอวาทุกคนมีความคิด
ดีๆ กอใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน และพยายาม
ขจัดความขัดแยงนั้นใหหมดสิ้นไปจากหนวยงาน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อริศรา โยศรีคุณ 
(2556:87) ซึ่งทําวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวา ผู
บริหารโรงเรียนเลือกวิธีแกปญหาความขัดแยงโดย
ใชวิธีประนีประนอม มากที่สุด เนื่องจากเปนวิธีที่มี
เหตุผล เปนประชาธิปไตย เปนแบบที่ทั้งสองฝายใช
วิธีผอนปรนเขาหากันมากกวาที่จะเผชิญหนากัน โดย



132

ตอรองไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายตองยอมรับในเหตุผล
ซึ่งกันและกันในลักษณะพบกันครึ่ง และงานวิจัยของ 
จุฑามาศ รุจิรตานนท (2552:112) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง
สาเหตุของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบ
วา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีการการ
จัดการความขัดแยงแบบการรวมมือโดยเห็นวาจะ
เปนผลดีกับสถานศึกษาเพราะเปนวิธีการที่ทุกคนจะ
ไดรับประโยชนในการไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและเปนวิธีการที่จะพยายามหาผลลัพธที่ทุก
ฝายยอมรับ เปนวิธีที่ทําใหทั้งสองฝายไดมีสวนรวม
ในการแกไขหรือหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อใหสถาน
ศึกษาเกิดการพัฒนาและงานวิจัยของกาญจนา วิญู
รัตน (2552:108)ซึ่งทําวิจัยเรื่องการบริหารความขัด
แยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3โดยพบวา วิธีการ
จัดการความขัดแยงที่ผูบริหารสถานศึกษาใชมากท่ีสุด
ไปหานอยที่สุด คือ การประนีประนอม การรวมมือ 
การยอมให การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ
 3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่พบวา ดานคุณธรรมสงผล
ตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาเปนดาน
แรก ดานที่สงผลในลําดับตอมาคือ ดานความรูความ
สามารถ ดานบคุลกิภาพ ดานสังคม ดานการมีวิสัยทัศน 
และดานภาวะผูนํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบ
ประนีประนอม มีความรักความหวงใย เห็นอกเห็นใจ
ตอผูรวมงาน มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และ
ดวยเหตุที่วาผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะดาน
สังคมที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับคณะครู นักเรียน ผู
ปกครองและคนในชุมชนอยูสมํา่เสมอ ทําใหบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกคนมีความผูกพันที่ดีตอกัน รวมทั้งผู
บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว้
มีความรอบรูในบทบาทหนาที่และเปนที่ปรึกษาของ

ผูรวมงานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
รุงวิจักขณ  หวังมวนกลาง(2553: 105) ซึ่งทําวิจัย
เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ตัวแปรที่
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือคุณลักษณะ
ดานความรูความสามารถและดานคุณธรรม โดยสามารถ
พยากรณไดไดรอยละ 60.40 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
คุณลักษณะด านความรู ความสามารถและด าน
คุณธรรม เปนปจจัยที่สนับสนุนตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษาและการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรและยังสอดคลองกับแนวคิดของ กาแนล
เลนและบลานี่   (Ganallen & Blaney,1984 : 156) ได
ใหแนวคิดไววาการสนับสนุนและไดรับความชวย
เหลือจากบุคคลหลายฝายท่ีเกี่ยวของจากการทํางาน 
เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
ครอบครัวและชุมชน สามารถสงผลตอคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาได
 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรม ดานความรู
ความสามารถ ดานบคุลกิภาพ ดานสังคม ดานการมีวิสัย
ทัศน และดานภาวะผูนํา สงผลตอการบริหารความขัด
แยงในสถานศึกษา ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาความขัดแยง
ขึ้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําใหความขัดแยงนั้น
คลี่คลายไปไดดวยดี โดยใหความยุติธรรมแกทุกฝาย 
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น ไมยึดมั่นในความคิดของ
ตนฝายเดียว โดยใชคุณลักษณะดานคุณธรรม ไดแก 
มีความรักความหวงใย เห็นอกเห็นใจตอผูรวมงาน 
มีความซ่ือสัตยสุจริต คุณลักษณะดานความรู ความ
สามารถ ไดแก บริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว คุณลักษณะดานสังคมไดแก 
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูในการ ปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะดานการมีวิสัยทัศน ไดแก วางแผนอนาคต
ของสถานศึกษาแลวนําพา องคกรมุงสูจุดหมายปลาย
ทางที่ตองการไดและดานภาวะผูนํา ไดแก มีการติชม
ใหกําลังใจตอผูใตบังคับบัญชาเหมาะสมกับสถานที่
และโอกาส  
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ขอเสนอแนะ
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดังนี้
 1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใน
การนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ผู
บริหารสถานศึกษาจึงควรตระหนักและใหความสนใจ
ในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองโดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหมีความรอบรูในหลักการบริหารและควร
เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ฝกฝนทักษะการตัดสินใจและการมอบหมายงานตางๆ 
ใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรในสถาน
ศึกษา ควรสงเสริมและสรางความสัมพันธกับชุมชน
เพิ่มขึ้น โดยใชกระบวนการ การมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา การ
บริหารความขัดแยงในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานพบวาอยูในระดับมากและปานกลาง ดังนั้น
เม่ือเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษาผูบริหาร
สถานศึกษาควรหาวิธีการแกปญหาท่ีไมทํารายจิตใจและ
ความรูสึกของบุคคลอ่ืนและการบริหารความขัดแยงควร
ใชวิธีการหลายๆ อยางรวมกัน
 1.3 จากผลการวิจัยท่ีพบวาคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการบริหาร
ความขัดแยงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ 3 ดาน ไดแก
 ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานสังคม ขอคน
พบที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้สถานศึกษา ควรสงเสริม
ใหบุคลากรในสถานศึกษาไดเขารับการอบรมเพื่อสง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และมุงมั่นในการทํางานและ
เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นใหใชความอดทน อดกลั้นเพิ่ม
ขึ้น

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในดานอื่นๆ  

เชน วิธีลดความขัดแยงหรือแกไขความขัดแยงเชิง
สรางสรรค การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
ใชความรวมมือ เปลี่ยนโครงสรางองคการ  ฯลฯ  ทั้งนี้
เพื่อใหบังเกิดผลดีตอทุกฝายและเปนประโยชนตอ
การพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงใน
ระยะยาวตอไป    
  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สง
ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการที่จูงใจผูปฏิบัติงานและลดความขัดแยง
ใน วิธีการอื่นๆ เชน ความสาํเร็จในงาน ความกาวหนา
ในหนาที่การงาน การยอมรับนับถือจากผูอื่น และคา
ตอบแทนฯลฯ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหาร
ความขัดแยงในสถานศึกษาตอไป
  2.3 ควรศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาดานอื่นๆ เชน ดานอารมณ ดานจิตวิทยา
ในการบริหารงาน ดานการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ฯลฯ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
ตอไป
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