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การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบวิธี
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 2 จำ�นวน 137 คน ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and
Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน
50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและทุกแบบ อยู่ในระดับมาก เรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการเอาชนะ แบบการหลีกเลี่ยง และแบบการ
ยอมให้ ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบวิธจี ดั การความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วิธี
จัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
ผู้บริหารควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง ให้ฝ่ายที่มีความขัดแย้งได้รู้ ศึกษาสาเหตุของความขัด
แย้งพร้อมทัง้ แนวทางแก้ไขร่วมกัน ควรจัดการกับความขัดแย้งโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
รวมทั้งคู่ขัดแย้งด้วย ควรจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ให้คำ�ปรึกษาซึ่งกันและกัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรสร้างความเข้าใจ และควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา เพื่อลดความขัดแย้ง
คำ�สำ�คัญ : การจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
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The research aimed 1) to study the methods to solve conflicts employed
by the school administrators under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani
Primary Education Service Area 2, 2) to compare the method to deal with the conflicts
and 3. to explore the recommendations on how to solve the conflicts. The samples
used in the study were 137 school administrators affiliated to the Office of
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 2. The research
instrument was a five-rating scale questionnaire of a confidence value equivalent
to .96. Statistics used were mean, standard deviation, t-test and one way variance
test.
The research findings were as follows.
The conflict handling or management by the school administrators in the
study was found to be at a high level. The methods employed by the administrators
can be arranged in a descending order of significance: cooperation, compromise,
tacit win, and reconciliation. As for a comparison of the conflict methods, it was
found that the administrators different in sex, educational levels, and working
experience were not different in making use of the ways to deal with conflicts.
Concerning the recommendations on the conflict management, it was found
that the administrators were supposed to find the root causes of conflicts; the
conflicting parties were to be allowed to know the causes and cooperate to handle
the issues; the activity involving both sides should be organized to enable them to
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work as a team; both sides should be willing to listen to each other and recognize
the difference present between them and last but not least, the good governance
should be administered to bring about peace and reconciliation to all parties
concerned.
Keywords : Conflict Solution, the School Administrators
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สถานศึกษานับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สำ�คัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึง่ ภายในสถานศึกษา มีบคุ ลากรทีต่ อ้ งทำ�งาน
ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ ต้องติดต่อประสานงานกันอยูเ่ ป็นประจำ� ครูถอื เป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีม่ คี วาม
สำ�คัญอย่างมากของการจัดการศึกษา ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว การทำ�งาน
ทุกวันนี้ทำ�ให้ครูต้องแข่งขันกับตนเองและแข่งขันกับคนอื่นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เป้าหมายของครูคือคุณภาพของนักเรียน แต่การทำ�งานของครูก็มีความจำ�กัดด้านงบประมาณ และ
ทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคนเราเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกัน
เป็นเวลานาน ๆ ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากความแตกต่าง ในหลาย ๆ
ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคม รวมทัง้ ระดับสติปญ
ั ญา ความเชือ่ ความต้องการ ตลอด
จนความรู้สึกนึกคิด ทำ�ให้สถานศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังคมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง ตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา รู้จักใช้ภาวะ
ผู้นำ�ในการสร้างศรัทธาและความไว้วางใจจากบุคลากร ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร หลักศาสนา
จิตวิทยา มีคณ
ุ ธรรมและปราศจากอคติในการบริหารงาน หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาบริหารความขัด
แย้งไม่เหมาะสมความขัดแย้งอย่างหนึ่งจะนำ�ไปสู่ความขัดแย้งอย่างอื่นได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมาก ปัจจุบันความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึ้นและมีแนวโน้มจะ
เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านความถี่และ ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษากับ
องค์การอื่น ๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อลักษณะนิสัย อารมณ์ วิธีการทำ�งานของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งขาดแคลน
ทรัพยากรในการศึกษา ยิง่ ทำ�ให้ความขัดแย้งมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ หากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ไม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างแน่นอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม, 2553 : 27)
ดังที่ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544 : 299-230) ได้กล่าวถึงผลเสียของความขัดแย้งว่า ความขัดแย้งก่อ
ให้เกิดอารมณ์เชิงลบทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ กันอย่างรุนแรง ส่งผลให้แต่ละฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความเครียด
ขัดขวางและทำ�ลายเส้นทางสือ่ สารระหว่างบุคคล กลุม่ หรือแผนกงานทำ�ให้การประสานงานในการ
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ปฏิบตั งิ านเกิดการชะงักงัน เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ความตัง้ ใจและการใช้พลังความพยายามในการทำ�งานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กรของแต่ละคนถดถอยลดลง ส่งผลกระทบทำ�ให้ผู้นำ�ต้องปรับเปลี่ยนแบบผู้นำ�
ด้วยความจำ�เป็น ภายใต้ภาวะของความขัดแย้งทุกฝ่ายมีความเครียดสูง ผูน้ �ำ จึงต้องเข้ามา กำ�กับดูแล
และสั่งการด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อไม่ให้ทิศทางที่เป็นเป้าหมายของงาน / องค์กรเบี่ยงเบนไป แต่
แบบภาวะผู้นำ�เช่นนี้ ทำ�ให้บรรยากาศที่ดีของการทำ�งานลดลงไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำ�ให้
แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เกิดอคติ ลำ�เอียง ขาดความยุติธรรม และอาจ
รุนแรงถึงขั้นให้ร้ายป้ายสีเพื่อจ้องทำ�ลายกันทุกวิถีทางก็ได้
ดร.อำ�นวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “คุณลักษณะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับผูบ้ ริหาร
และผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จก็คือ วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้คาดคะเนและใช้ประโยชน์จากการคาด
คะเนได้ดกี ว่าผูอ้ นื่ จากการทีม่ องเห็นอนาคตได้ชดั เจน ทำ�ให้สามารถเตรียมการแก้ปญ
ั หาและเตรียม
การดำ�เนินการอย่างได้ผลมิใช่คอยแต่แก้ปญ
ั หาอย่างเดียว จะต้องมี Courage คือ ความกล้าในการ
ตัดสินใจอย่างทันท่วงที เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีความเสี่ยง แต่ถ้าเราสามารถคาด
คะเนล่วงหน้า ความเสี่ยงจะน้อย ผลดีมีมาก” (วันทนา เมืองจันทร์, 2542 : 10) ความขัดแย้งกับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน ผู้บริหารที่ดีย่อมไม่ปฏิบัติงานโดยการพยายามรักษาสภาพเดิม แต่
จะนำ�การเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์การเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สูงกว่าและที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลง
ทำ�ให้สมาชิกของหน่วยงานเกิดความเครียด ความเครียดทำ�ให้เกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งจะ
นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ผู้บริหาร ไม่สามารถทำ�
เป็นไม่สนใจหรือละเลยได้และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึน้ และรุนแรงขึน้ โดยไม่จดั การแก้ไข งาน
วิจยั ในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางใช้เวลาประมาณร้อยละ 20 ของ
เวลาที่ ทำ � งาน เพื่ อ จั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง งานวิ จั ย ในระยะต่ อ มาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห าร
ใช้เวลาเพื่อจัดการกับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 สำ�หรับผู้บริหารระดับกลางนั้นใช้เวลาถึง
ร้อยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแย้ง (Alexander Hamilton Institute.1983 อ้างถึงใน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 : 294)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงมีภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องให้ความสนใจต่อสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ กิด
ขึ้นและเอาใจใส่ที่จะหาทักษะการจัดการกับความขัดแย้งอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลัง
ใจให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความสำ�คัญในระดับความสัมพันธ์เป็นรายคน เพราะผูร้ ว่ มงานเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญ
ยิ่งในการทำ�ให้งานประสบความสำ�เร็จ ผู้บริหารไม่อาจทำ�งานแต่เพียงลำ�พังได้ต้องอาศัยความร่วม
มือร่วมใจจากผู้ร่วมงาน (อำ�นาจ อยู่ค�ำ , 2550 : ม.ป.ป.) ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการ
ศึกษา มีไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคคลหรือกลุม่ คนในสถานศึกษา ทรัพยากรในทีน่ อี้ าจเป็น
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สิ่งที่เห็นได้และสิ่งที่เห็นไม่ได้ เช่น คน เงิน วัสดุ ตำ�แหน่ง สถานภาพ หรือเกียรติยศความขัดแย้งนี้
เป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออำ�นาจหน้าที่ของผู้อื่น นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการทำ�งานต่างคนต่างมี
เป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน และเป้าหมายหรือวิธีการต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต 2
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 213 โรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียน จำ�นวน 213 คน โดยมีโรงเรียนในเขตบริการ
ทางการศึกษาอยู่ 5 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอตระการพืชผล อำ�เภอกุดข้าวปุ้น อำ�เภอเขมราฐ อำ�เภอ
นาตาลและอำ�เภอโพธิ์ไทร มีปัจจัยการบริหารแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน มีความเป็นอยู่ใน
ลักษณะสังคมทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท ตามสภาพที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ตั้งของโรงเรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลจึงย่อมมีมาก ประกอบกับงานโรงเรียนในปัจจุบนั มีความซับซ้อนมากขึน้ นอก
เหนือจากงานวิชาการยังมีงานด้านอื่น ๆ เช่น งานธุรการ งานปกครอง งานบริการและงานด้าน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนทีต่ อ้ งประสานและทำ�งานร่วมกัน ความขัดแย้ง จึงสามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ภี าระหน้าทีต่ อ้ งประสาน และทำ�งานร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียน
ก็ยงิ่ ทำ�ให้มโี อกาสเกิดความขัดแย้งขึน้ ได้อย่างมาก เป็นปัญหาบริหารทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนทุกระดับต้อง
ใช้เวลาเพื่อการนี้ค่อนข้างมาก ความขัดแย้งบางกรณียืดเยื้อส่งกระทบมากมายต่อโรงเรียน ทำ�ให้การ
บริหารงานไม่ราบรืน่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเบือ่ หน่ายต่อวิชาชีพและภารกิจของตนในขณะเดียวกันบุคคล
ในโรงเรียน ก็เกิดความแตกแยกไม่มคี วามสามัคคีกนั จากภารกิจและลักษณะงานทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
ต้องรับผิดชอบ จึงมักจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของนโยบาย เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และผลประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ เสมอ การได้รับการศึกษาอบรมก็แตกต่างกันไป ปัจจัยทางสังคมจึง
แตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความขัดแย้งจึงอาศัยสามัญสำ�นึกและความถนัดเป็นส่วนใหญ่ อาจ
มีประสิทธิภาพน้อยและก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารได้ ซึง่ ผูบ้ ริหารในยุคปัจจุบนั เป็นผูน้ �ำ แห่งการ
เปลีย่ นแปลง จะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ มี ายึดในการบริหารงานทุกด้านอยูเ่ สมอ เพือ่ การทำ�งาน
ที่มีประสิทธิผลและทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งอย่างไร
และวิธีการจัดการความขัดแย้งใดที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 นิยมใช้ เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2. เพือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�แนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใน
ตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

วิธีด�ำ เนินการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ เี พศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�นวน 137 คน ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan อ้างถึงใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) ได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยตัวแปร 4 กลุม่ คือ เพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งวิธีจัดการกับความขัดแย้ง
ออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ แบบการเอาชนะ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง และ
แบบการยอมให้
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เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่
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2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�นวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. นำ�ข้อมูลจากแบบสอบถามมาแปลความหมายพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการพิ จ ารณาจากแบบพฤติ ก รรมที่ ต อบมากที่ สุ ด แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมักแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการ ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามเพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำ�เสนอในรูปตาราง ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 103) ได้ก�ำ หนดไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจำ�แนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test และ F-test และนำ�เสนอในรูปตารางประกอบคำ�บรรยาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้วย
การสรุปประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและทุกแบบ อยูใ่ นระดับมาก เรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการเอาชนะ แบบการหลีกเลี่ยง และ
แบบการยอมให้ ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบวิธจี ดั การความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วิธี
จัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
ผูบ้ ริหารควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง ให้ฝา่ ยทีม่ คี วามขัดแย้งได้รู้ ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขร่วมกัน ควรจัดการกับความขัดแย้งโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมเสนอทางออกร่วมกัน หาทางออกร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุด
ควรสร้างความเข้าใจและมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน โดยเปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้แสดงความ
คิดเห็น เปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ควรจัดกิจกรรม ร่วมกันส่งเสริมการทำ�งานเป็น
ทีม ให้คำ�ปรึกษาซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และควรใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อลดความขัดแย้ง โดยวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใดฝ่ายหนึ่ง
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จากการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีประเด็นที่จะนำ�มาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การเลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อ
บุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน ก็ยอ่ มจะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งต่อมาภายหลัง
ได้ความขัดแย้งในสังคมหรือองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งใน
ด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญกับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึง
จุดสรุป ก็จะนำ�ไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ ความขัดแย้งในสถานศึกษา ก็เช่นกัน
ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการกับความขัดแย้งภายในสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบส่วนหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะต้องจัดและหาวิธีจัดการกับความขัดแย้งให้เป็นที่
พอใจแก่คู่กรณีและส่งผลดีต่อการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงให้ความสำ�คัญในการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อยู่ในระดับ
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มาก ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ (2554) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยงยุทธ หงส์สพุ รรณ (2555) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   เมื่อพิจารณาวิธีจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแบบ พบประเด็น
ที่น่าสนใจดังนี้
    1.1 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบร่วมมือ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยู่ในระดับมาก และเป็นวิธี
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับทั้ง 2 ฝ่ายโดยเท่าเทียม
กัน ทำ�ให้เห็นว่าเป้าหมายที่มีอยู่ร่วมกันมีความสำ�คัญเป็นอันดับแรก จัดบรรยากาศลดความรู้สึกที่
มีการแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วเพื่อให้ทั้ง 2 เกิดความเข้าใจกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังข้อขัดแย้ง
ของคู่กรณีมาพิจารณาและให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีส่วนร่วมในการหาทางออกของปัญหาด้วยกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะวิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบร่วมมือ เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้ง
แก่ ต นเองและบุ ค คลอื่ น พฤติ ก รรมลั ก ษณะนี้ เป็ น ความร่ ว มมื อ รวมใจในการแก้ ปั ญ หาที่
มุ่งจะให้เกิดการชนะทั้งสองฝ่ายเข้าทำ�นองที่ว่าสองหัวดีกว่า หัวเดียว ด้วยเหตุนี้เองทำ�ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกวิธีการนี้เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเดีย มะทอง (2556) ได้ศึกษา
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการร่วมมือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
   1.2 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบประนีประนอม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารรับฟังเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วแก้ปัญหา รับฟังข้อคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วนำ�มา
พิจารณา หาทางรักษาสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายเอาไว้ ยินดีเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ พยายามถนอมนํ้าใจ
ของทั้ง 2 ฝ่ายไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
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เขต 3 มีวิธ๊การจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   1.3 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการเอาชนะ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารพยามหาวิธีการทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำ�เร็จ แสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ติดตามปัญหาจนกว่าจะแก้ไข
สำ�เร็จลุล่วง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555) ได้ศึกษาการจัดการความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการศึกษา พบ
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีวิธีการ
จัดการความขัดแย้งแบบการเอาชนะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   1.4 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่จะนำ�ไปสู่การทะเลาะวิวาท พยายามทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่อง
ง่าย จัดบรรยากาศเพื่อลดภาวะความตึงเครียด ทำ�ตัวตามปกติเหมือนไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกาทิพย์ ผาสุก (2551) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบ
การประนีประนอมมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ สร้อยสม (2551) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดภาคใต้ แบบการหลีกเลี่ยง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อย ๆ
   1.5 วิธจี ดั การกับความขัดแย้งแบบการยอมให้ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยู่ในระดับมาก และเป็น
วิธที ผี่ บู้ ริหารสถานศึกษาเลือกใช้อนั ดับสุดท้าย ได้แก่ ผูบ้ ริหารยอมเสียประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ให้การ
แก้ไขปัญหาดำ�เนินการไปได้ด้วยดี ยินดีให้ผู้อื่นดำ�เนินการตามความคิดเห็นของส่วนรวมแม้ตนเอง
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม ยอมสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขและคลี่คลาย
ไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ยอมให้ผอู้ นื่ มองตนว่าเป็นผูแ้ พ้บา้ งในบางสถานการณ์ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะวิธจี ดั การ
กับความขัดแย้งแบบการยอมให้ เป็นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละปล่อยให้ผู้อื่น
ดำ�เนินการไปตามทีเ่ ขาชอบ แม้เราจะไม่เห็นด้วย ก็ตาม ผูท้ แี่ สดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะ
เป็นผูเ้ สียสละแล้ว การจัดการความขัดแย้งตามแบบนีเ้ หมาะกับสถานการณ์ทเี่ ห็นว่าอีกฝ่ายหนึง่ จะ
ผิด และเป็นเรื่องที่สำ�คัญยิ่งของอีกฝ่ายหนึ่งอาจเป็นวิธีที่เหมาะกับการที่ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือยอม
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ตามอีกฝ่ายหนึง่ โดยหวังว่าจะได้รบั อะไรเป็นการแลกเปลีย่ นหรือตอบแทนจากอีกฝายหนึง่ บ้าง ด้วย
เหตุนี้เองทำ�ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกวิธีการนี้เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ (2554) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แบบการ
ยอมตาม อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบวิธีจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�แนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
ตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการ
เลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกาทิพย์ ผาสุก (2551) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์การบริหาร เพศ และวุฒกิ ารศึกษาทีต่ า่ งกันจะมีพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกันสอดคล้อง กับงานวิจัยของ มาเดีย มะทอง (2556) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า จำ�แนกตามเพศ
ประสบการณ์บริหาร และขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เมื่อเปรียบ
เทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน จะมี
พฤติกรรม การจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
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    1.1 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการเอาชนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพยามหาวิธีการทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำ�เร็จ
  1.2 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบร่วมมือ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำ�คัญกับทั้ง 2 ฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
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    1.3 การจัดการกับความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยใช้วธิ กี ารแบบประนีประนอม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วแก้ปัญหา
  1.4 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการหลีกเลี่ยง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่จะนำ�ไปสู่การทะเลาะวิวาท
  1.5 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการยอมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำ�เนินการไปได้ด้วยดี

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

    2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
    2.2 ควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
     2.3 ควรศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
อืน่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบผลการศึกษาและนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง
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