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                    Abstract 

 

This research is a study of conflict management of school administrators

teachers and individuals Ctech pacific College of Technology, Phayao Province

objectives are to study and level compare the conflict management of school

administrators Teachers and individuals Ctech pacific College of Technology, Phayao

Province.The population in the study are school administrators teachers and

individuals 97 persons. Questionnaires were distributed to collect data. The statistics

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 

The result shows that the impact of Conflict management of school

administrators teachers and individuals Ctech pacific College of Technology, Phayao

Province. Mostly female Between 33-37 years old, have 10-12 years of work

experience and a teacher position give the types of conflict management respectively

as follows: competition, compromise, accommodation, collaboration and avoiding. As

compared conflict management of school administrators teachers and individuals

give the types of conflict management respectively as follows: competition,

compromise, accommodation, collaboration and avoiding 
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1บทท่ี 1บทนํา1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหาด�วยสภาพสังคมไทยในป�จจุบัน จะพบได�บ�อยครั้งว�ามีความขัดแย�งค�อนข�างสูง เนื่องจากคนหรือกลุ�มคน และสังคมมีความแตกต�างท้ังในด�านความคิด ความเชื่อ ค�านิยม ความต�องการ ความปรารถนา จากความแตกต�างดังกล�าวสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็นภาพและพบเจอได�บ�อยครั้งคือกลุ�มคนในวัยทํางาน ท้ังในองค,กรท่ีเป-นภาครัฐและเอกชน องค,กรด�านการให�บริการ หรือแม�แต�องค,กรภาคการศึกษาก็สามารถพบได�ท่ัวไป โดยป�ญหาดังกล�าวอาจจะมาจากหลายสาเหตุ แต�ท่ีพบเจอเสมอคือป�ญหาและความขัดแย�งท่ีเกิดจากการทํางานของคนในองค,กรนั้นๆนั่นเอง ซ่ึงทุกองค,กรย�อมมีความขัดแย�งท่ีอาจเป-นความขัดแย�งระหว�างบุคคลหรือกลุ�มบุคคล โดยเราต�องยอมรับว�าความขัดแย�งมักจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป-นปกติของการอยู�ร�วมกันในสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งสังคมของการทํางานซ่ึงไม�สามารถหลีกเหลี่ยงได� การจัดการความขัดแย�งในองค,การในสังคมทุกระดับไม�สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย�งได� ถือเป-นเรื่องปกติ แต�หากปล�อยละเลยหรือเพิกเฉยอาจจะก�อให�เกิดป�ญหาในอนาคตแต�หากมีการจัดการความขัดแย�ง ผลท่ีเกิดอาจจะสร�างความเจริญพัฒนาไปสู�ความสําเร็จท่ียั่งยืนและจะส�งผลดีต�อการบริหารงานคุณภาพในองค,การในการทํางานเราไม�สามารถทํางานเพียงลําพังคนเดียวได� ต�องมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป-นหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน การประสานงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค, จะต�องเริ่มจากการสร�างสัมพันธ,ท่ีดี ต�องรู�จักปรับตัวให�เข�ากับผู�อ่ืน จึงจะช�วยให�สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�ดีแต�ก็อาจมีบางคนท่ีไม�สามารถปรับตัวเข�ากับผู�อ่ืนได� ส�งผลทําให�เกิดป�ญหาในการทํางานตามมา และอาจส�งผลกระทบไปถึงคุณภาพของงานอีกด�วย ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานท่ีดีร�วมกับผู�อ่ืนนั้นเป-นสิ่งสําคัญท่ีทุกคนควรมี การฝ=กฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง�บวก หรือด�านอ่ืนๆ เพ่ือให�ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� และเม่ือคุณได�รับความร�วมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ก็ส�งผลทําให�คุณมีความสุข สนุกกับงานท่ีทํา ส�งผลไปยังหน�าท่ีการงานของคุณได�อีกด�วยในด�านการพัฒนาทักษะ หรือความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืนสุรพัฒน, วงศ,เข็มมา (2559) “การทํางานร�วมกับผู�อ่ืน เพ่ือให�การทํางานนั้นเป-นไปด�วยความราบรื่น ปราศจากคามขัดแย�งใดๆย�อมเป-นได�ยาก เนื่องจากคนจํานวนมากย�อมมีความคิดความต�องการท่ีแตกต�างกันกันไป อาจจะมากบ�างน�อยบ�าง ท�านจะต�องรู�จักอดทนอดกลั้น ใช�ป�ญญา ไม�ใช�อารมณ, ปรึกษากัน และโอนอ�อนผ�อนตามกันด�วยเหตุผล โดยถือว�าความคิดท่ีแตกต�างกันนั้น มิใช�เหตุท่ีจะทําให�เป-นข�อขัดแย�ง โต�เถียง เพ่ือเอาแพ�เอาชนะกัน แต�เป-นเหตุสําคัญท่ีจะช�วยให�เกิดความ



2กระจ�างแจ�ง ท้ังในวิถีทางและวิธีปฏิบัติงาน”จากพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�เจ�ารัชกาลท่ี 9 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�Fง 2556:1)สถาบันการศึกษาก็เช�นกัน เนื่องจากว�าสถาบันการศึกษา ถือว�าเป-นหนึ่งหน�วยงานท่ีมีคนมาทํางานร�วมกันเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในส�วนต�างๆ มีบุคคลและกิจกรรมท่ีหลากหลาย หลากหลายงานหลากหลายโครงการ เพ่ือพัฒนาคนหรือผู�เรียนซ่ึงจะเป-นกําลังของชาติในอนาคตต�อไป ดังนั้นเม่ือมีการทํางานร�วมกันของกลุ�มคนต้ังแต� 2 คนข้ึนไป คงจะหลีกเหลี่ยงไม�ได�กับป�ญหาความขัดแย�งระหว�างบุคคลหรือกลุ�มบุคคล อันเนื่องมาจากหลากหลายเหตุผล ท้ังความเห็นท่ีแตกต�างกัน การรับรู� สิ่งจูงใจฯลฯ ความขัดแย�งเหล�านี้ย�อมส�งผลต�อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ดังนั้นในบริหารการจัดการความขัดแย�งภายในองค,กรจึงเป-นเรื่องสําคัญต�นๆท่ีหลีกเหลี่ยงไม�ได�ท่ีทุกคนในองค,กรต�องเรียนรู�และทําความเข�าใจร�วมกัน เม่ือเข�าใจก็จะเห็นแนวทางการแก�ไขป�ญหาร�วมกันอย�างเป-นระบบเข�าใจ และเรียนรู�แนวทางหรือวิธีการจัดการความขัดแย�งของแต�ละบุคคล เพ่ือนํามาใช�ในการจัดการความขัดแย�งท่ีท้ัง 2 ฝKายจะเป-นผู�ชนะร�วมกัน เกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีดีขององค,กรต�อไปป�จจุบันป�ญหาความขัดแย�งในสถานศึกษามีแนวโน�มและเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอย�างต�อเนื่องจากป�จจัยท้ังภายในและภายนอก เช�น ผลกระทบจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป-นเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป-นอยู�และการดําเนินชีวิต ตลอดจนป�จจัยส�วนบุคคล อาทิ เพศ ช�วงอายุ ประสบการณ,การทํางาน ตําแหน�งงาน เป-นต�น ซ่ึงจากป�จจัยดังกล�าวเป-นสาเหตุโดยตรงและโดยอ�อม ท้ังทางด�านความคิด การทํางานร�วมกับผู�อ่ืน ดังนั้นการสร�างภูมิคุ�มกันโดยการศึกษาการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร เพ่ือให�สามารถทราบถึงการบริหารความขัดแย�งของกลุ�มบุคคลดังกล�าว นําไปสู�การศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย�ง ทําให�องค,กรเกิดพัฒนาได�อย�างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป-นองค,กรด�านการศึกษาและไม�สามารถหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีอาจเกิดความขัดแย�งได�เช�นกัน เนื่องจากต�องมีการทํางานท่ีต�องประสานกันในหลากหลายหน�า เช�น งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารท่ัวไป และงานส�งเสริมการศึกษา โดยในการดําเนินงานดังกล�าว ผู�บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนบุคลากรและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง ต�องทํางานร�วมกัน ซ่ึงในการทํางานนี้อาจทําให�เกิดความขัดแย�งได�ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความจําเป-นอย�างยิ่งท่ีผู�บริหารสถานศึกษา และคณะครู ต�องมีความรู�ความเข�าใจ ในการปNองกันและแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งนั้น รู�วิธีการและประยุกต,องค,ความรู�ด�านการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสามารถนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเข�าใจป�ญหาจนสามารถเห็นทางออกของป�ญหาความขัดแย�งนั้นๆได�จากความสําคัญและความเป-นมาดังกล�าว เห็นได�ว�าการจัดการความขัดแย�งเป-นสิ่งจําเป-นท่ีผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรต�องให�ความสําคัญและรู�จักการบริการจัดการความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนอย�างเหมาะสม ซ่ึงจะส�งผลต�อการปฏิบัติงานโดยรวมของสถานศึกษา ด�วยเหตุนี้ผู�ศึกษาจึง



3สนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา เพ่ือทราบถึงการจัดการป�ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแย�งในวิทยาลัยฯ สามารถนําไปสู�การพัฒนาองค,อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป1.2 คําถามการวิจัยวิธีการจัดการความขัดแย�งแบบใดท่ีผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรเลือกใช�มากท่ีสุดและวิธีการจัดการดังกล�าว สามารถนําไปสู�การพัฒนาองค,กรได�อย�างมีประสิทธิภาพได�หรือไม�1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย1. เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรวิทยาลัยทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย�งผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรวิทยาลัยทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค1.4 สมมติฐานการวิจัยผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ,การทํางาน และตําแหน�งงานแตกต�างกัน มีการจัดการความขัดแย�งแตกต�างกัน1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงนําทฤษฎีของโทมัส และคิลแมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann) มาใช�เป-นแนวทางในการสร�างกรอบแนวคิด สามารถสรุปเป-นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยผู�ศึกษาเห็นว�ามีความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาครั้งนี้



4ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา1.ตัวแปรอิสระ ได�แก�1.1 เพศ1.2 อายุ1.3 ประสบการณ,การทํางาน1.4 ตําแหน�งงาน2. ตัวแปรตาม ได�แก�2.1 การเอาชนะ (Competition)2.2 การยอมรับ (Accommodation)2.3 การหลีกเหลี่ยง (Avoiding)2.4 การร�วมมือ (Collaboration)2.5 การประนีประนอม (Compromise)1.6 ขอบเขตของการวิจัยการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว�ดังนี้1.6.1 ขอบเขตด�านเนื้อหามุ�งเน�นการศึกษาด�านการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา โดยมุ�งเน�นการศึกษาตัวแปล ดังนี้ป�จจัยส1วนบุคคล - เพศ- อายุ- ประสบการณ,การทํางาน- ตําแหน�งงาน การจัดการความขัดแย-ง- การเอาชนะ (Competition)- การยอมรับ (Accommodation)- การหลีกเหลี่ยง (Avoiding)- การร�วมมือ (Collaboration)- การประนีประนอม (Compromise)ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม



5ตัวแปรอิสระ ( Independent variables ) ได�แก12 ป�จจัยส่วนบุคคล1. เพศ2. อายุ3. ประสบการณ,การทํางาน4. ตําแหน�งงานตัวแปรตาม ( Dependent variables ) ได�แก� การจัดการความขัดแย�ง 5 วิธี1. การเอาชนะ (Competition)2. การยอมรับ (Accommodation)3. การหลีกเหลี่ยง (Avoiding)4. การร�วมมือ (Collaboration)5. การประนีประนอม (Compromise)1.6.2 ขอบเขตด�านประชากรประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู�บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา โดยมีผู�บริหารจํานวน 9 คน และครูจํานวน 72 คน บุคลากรทางการศึกษา 16รวมจํานวนท้ังสิ้น 97 คน1.6.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา- เก็บรวบรวมข�อมูลประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ช�วงภาคเรียนท่ี 1 ปmการศึกษา 2562ต้ังแต�เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2562- แปรผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผลการศึกษา ต้ังแต�เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 25621.7 ประโยชน&ท่ีคาดว1าจะได-รับการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ได�ข�อมูลสารสนเทศด�านการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค จังหวัดพะเยา โดยสามารถนําไปใช�เป-นแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย�งภายในสถานศึกษา หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และผู�ท่ีสนใจได�อย�างมีประสิทธิภาพ1.8 นิยามศัพท&ในการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร



6วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟMค ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพท,ท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้1. ความขัดแย-ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ,ท่ีมีลักษณะของความไม�เป-นมิตร หรือไม�ลงรอยกันหรือความไม�สอดคล�องกัน หรือความไม�ลงรอยกัน ในประเด็นต�างๆ หลายประเด็น เช�น เปNาหมายความคิด ทัศนคติ ความรู�สึก ค�านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ, เป-นต�น2. วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟIค หมายถึง สถานศึกษาท่ีเป-นระดับอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปMดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้ังอยู�เลขท่ี 222 หมู� 1 ถนนพหลโยธินตําบลบ(านตํ๊า อําเภอเมือง จ.พะเยา  560003. ผู-บริหาร หมายถึง ผู�ตัดสินใจแผนการระยะยาวท่ีเก่ียวกับทิศทางโดยรวมขององค,การกําหนดวัตถุประสงค, นโยบายและกลยุทธ, แนะนําทางการจัดการในสิ่งต�างๆท้ังหมดท่ีได�กําหนดไว�ได�แก� ผู�จัดการ/ผู�รับใบอนุญาต ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ หัวหน�าสํานักงาน หัวหน�าสาขา4. ครู หมายถึง ผู�ท่ีมีความสามารถให�คําแนะนํา เพ่ือให�เกิดประโยชน,ทางการเรียน สําหรับนักเรียน มีหน�าท่ี หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู� หลักการคิดการอ�าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทํางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต�างกันออกไปโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู�ความสามารถ และเปNาหมายของนักเรียนแต�ละคน และนอกจากการสอนแล�วครูยังเป-นผู�ยกระดับวิญญาณมนุษย, ให�รู�จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพ่ือเป-นแม�แบบให�เด็กได�ปฏิบัติตามท้ังต�อหน�าและลับหลัง ได�แก� ครูผู�สอนในหมวดวิชาและสาขาวิชาต�างๆ5. บุคคลากร หมายถึง บุคลากรหรือเจ�าหน�าท่ี ท่ีปฏิบัติงานด�านต�างๆของวิทยาลัยฯ ตามท่ีได�รับมอบหมาย ตามตําแหน�งงานหรือภาระงาน ได�แก� งานส�งเสริมการศึกษา งานบุคคลากรเจ�าหน�าท่ีแนะแนวประชาสัมพันธ, เจ�าหน�าท่ีงานทะเบียน เจ�าหน�าท่ีงานบัญชีและการเงิน เจ�าหน�าท่ีงานสารสนเทศ บรรณารักษ,6. การแข�งขันหรือเอาชนะ (Competition) หมายถึง มุ�งเน(นชัยชนะของตนเองเป5นสําคัญ ใช(อิทธิพล วิธีการหรือช�องทางต�างๆ เพ่ือจะทําให(คู�กรณียอมแพ(หรือพ�ายแพ(ตนเองให(ได(7. การยอมรับ (Accommodation) หมายถึง พยายามเข�าใจ รับฟ�งความติดเห็นและยินดีปฏิบัติตามข�อเสนอแนะของทุกคนโดยไม�มีข�อโต�แย�งใดๆ เสียสละเหตุผลส�วนตนทําตามความต�องการของคนส�วนใหญ�เพ่ืองานสามารถดําเนินต�อไปได�8. การหลีกเหล่ียง (Avoiding) หมายถึง พยายามหลีกเหลี่ยงไม�กล�าเผชิญหน�ากับป�ญหาหรือความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน ไม�เข�าไปเก่ียวข�อง เพิกเฉย ผลักใส ไม�รับรู� ไม�ยุ�งเก่ียวกับป�ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให�ป�ญหานั้นพ�นจากตัวเอง9. ร1วมมือร1วมใจ (Collaboration) หมายถึง ร�วมมือร�วมใจในการแก�ไขป�ญหาต�องการให�เกิดความพอใจท้ังแก�ตนเองและผู�อ่ืน โดยมุ�งเน�นประโยชน,ขององค,กรและส�วนรวมเป-นสําคัญ



710. การประนีประนอม (Compromise) หมายถึง พยายามหาทางท่ีเป-นกลาง เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจกับทุกฝKาย รับฟ�งและนําป�ญหามาพิจารณาร�วมกัน ยอมเสียสละในบางส�วนเพ่ือให�เกิดผลดีกับบางส�วน



8บทท่ี 2เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้2.1 ความหมายและความเป3นมาของความขัดแย�ง2.2 แนวคิดการจัดการความขัดแย�ง2.3 ประเภทของความขัดแย�ง2.4 สาเหตุของความขัดแย�ง2.5 ผลของความขัดแย�ง2.6 การบริหารความขัดแย�ง2.7 บทบาทและหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร2.8 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ? (2540) ได�รวบรวมประเด็นความขัดแย�งไว�ว.าความขัดแย�งอาจเป3นการส.งเสริมการปฏิบัติงานในองค?การ ควรจะมีการบริหารความขัดแย�งให�เกิดผลดีท่ีสุด ความขัดแย�งอาจจะมีประโยชน?หรืออาจมีโทษข้ึนอยู.กับวิธีการบริหารในองค?การท่ีดีท่ีสุดจะมีความขัดแย�งในระดับท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช.วยกระตุ�นแรงจูงใจให�คนปฏิบัติงานอย.างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย�งเป3นส.วนหนึ่งในองค?การ ความขัดแย�งเป3นของดีเพราะจะช.วยกระตุ�นให�คนพยายามหาทางแก�ปRญหาซ่ึงมีปRจจัยหลายอย.างท่ีส.งผลต.อการทํางานของคน ปRจจัยเหล.านี้ผู�บริหารไม.สามารถควบคุมได� เช.น ปRจจัยทางด�านจิตวิทยา นักทฤษฎีทางด�านจิตวิทยา ได�ศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับความขัดแย�ง และมีบทความข�อเขียนทางด�านวิชาการหลายท.าน ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับปRญหาความขัดแย�ง(Robbihns,1983 อ�างในสิทธพงศ? สิทธขจร, 2535) โดยได�จําแนกแนวความคิดเก่ียวกับความขัดแย�งเป3น 3 กลุ.ม ซ่ึงแตกต.างกันดังนี้ความหมายและความเป�นมาของความขัดแย�งมีนักการศึกษาได�ให�ความหมายและความเป3นมาของความขัดไว�มากมายหลายท.านดังนี้ชมพูนุช ขาวผ.อง (2558, สื่อออนไลน?) ความขัดแย�ง (Conflict) หมายถึง ความสัมพันธ?ระหว.างบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับจุดมุ.งหมาย หรือวิธีการ หรือท้ังสองอย.างแต.เป3นการพ่ึงพาอาศัยในทางลบอาจกล.าวอย.างกว�างๆ ได�ว.าความขัดแย�ง หมายถึง การท่ีแต.ละฝLายไป ด�วยกันไม.ได�ในเรื่องเก่ียวกับความต�องการ ไม.ว.าจะเป3นความต�องการจริง หรือศักยภาพท่ีจะเกิดตามต�องการ



92.2 แนวคิดการจัดการความขัดแย�ง1. แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) สันนิษฐานว.า ความขัดแย�งเป3นสิ่งไม.ดี และมีผลกระทบด�านลบต.อองค?การอยู.เสมอ ดังนั้น หากหลีกเลี่ยงได�ควรหลีกเลี่ยง ผู�บริหารจะต�องมีความรับผิดชอบท่ีจะต�องกําจัดความขัดแย�งขององค?การ วิธีแก�ปRญหาความขัดแย�ง ก็คือ การออกกฎระเบียบ กระบวนการท่ีเข�มงวด เพ่ือท่ีจะทําให�ความขัดแย�งหมดไป แต.ตามความเป3นจริงแล�วความขัดแย�งก็ยังคงมีอยู.2. แนวคิดด�านมนุษย2สัมพันธ2 (Human Relations View) ยืนยันว.า ความขัดแย�งอาจจะเกิดข้ึนตาม ธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงไม.ได�ภายในทุกองค?การ เนื่องจากไม.สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย�งได� มุมมองด�าน มนุษยสัมพันธ? จึงสนับสนุนการยอมรับความขัดแย�ง โดยอธิบายไว�ว.า เหตุผลของการมีความขัดแย�ง เพราะไม.สามารถถูกกําจัดได� และความขัดแย�งอาจจะมีประโยชน?ต.อภายในองค?การได�บ�างในบางเวลา มุมมองด�าน มนุษยสัมพันธ?นี้ ได�ครอบงําความคิดของนักวิชาการเก่ียวกับความขัดแย�งต้ังแต.ปลายป[ 2483 จนถึงป[ 25133. แนวคิดสมัยใหม< (Contemporary View) เม่ือแนวคิดด�านมนุษยสัมพันธ?ยอมรับความขัดแย�ง มุมมองท่ีเป3นแนวความคิดสมัยใหม. จึงสนับสนุนความขัดแย�งบนรากฐานท่ีว.า องค?การท่ีมีความสามัคคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความร.วมมือ หากไม.ยอมรับปRญหาท่ีเกิดข้ึน จากความขัดแย�ง การให�ความร.วมมือแก.องค?การจะกลายเป3นความเฉ่ือยชา อยู.เฉย และไม.ตอบสนองต.อความต�องการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการคิดค�นใหม.ๆ ดังนั้นแนวความคิดสมัยใหม.สนับสนุนให�ผู�บริหารรักษาระดับความขัดแย�งภายในองค?การให�อยู.ในระดับตํ่าสุด เพียงพอท่ีจะทําให�องค?การเจริญเติบโตและสร�างสรรค?โทมัส และ คิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann 1987:223 อ�างในสุรพัฒน? วงศ?เข็มมา, 2559) ได�จําแนกวิธีการจัดการกับความขัดแย�งออกเป3น 5 แนวทาง ดังนี้1. การเอาชนะ (Competition) เม่ือคนเราพบกับความขัดแย�ง จะมีบางคนท่ีแก�ไขความขัดแย�งนั้น ด�วยวิธีการเอาชนะ โดยมุ.งเน�นชัยชนะของตนเองเป3นสําคัญ จึงพยายามใช�อิทธิพล วิธีการหรือช.องทางต.าง ๆ เพ่ือจะทําให�คู.กรณียอมแพ�หรือพ.ายแพ�ตนเองให�ได� การแก�ไขความขัดแย�งในแนวทางนี้ จะทําให�เกิดผลลัพธ?ในลักษณะ “ชนะ-แพ�”2. การยอมรับ (Accommodation) จะเป3นพฤติกรรมท่ีเน�นการเอาใจผู�อ่ืน อยากเป3นท่ียอมรับและได�รับความรัก มุ.งสร�างความพอใจให�แก.คู.กรณี โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ เกิดผลลัพธ?ในลักษณะ “ชนะ-แพ�”3. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป3นการจัดการกับความขัดแย�งในลักษณะไม.สู�ปRญหา ไม.ร.วมมือในการแก�ไขปRญหา ไม.สนใจความต�องการของตนเองและผู�อ่ืน พยายามวางตัวอยู.เหนือความ



10  ขัดแย�ง พูดง.าย ๆ ก็คือทําตัวเป3นพระอิฐพระปูนนั่นเอง แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ มักเกิดผลลัพธ?ในลักษณะ “แพ�-แพ�” เป3นส.วนใหญ.   4. การร.วมมือ (Collaboration) เป3นพฤติกรรมของคนท่ีมุ.งจัดการความขัดแย�ง โดยต�องการให�เกิดความพอใจท้ังแก.ตนเองและผู�อ่ืน เป3นความร.วมมือร.วมใจในการแก�ไขปRญหาท่ีมุ.งให�เกิดประโยชน?ท้ังสองฝLายซ่ึงวิธีการแก�ไขปRญหาความขัดแย�งในแบบนี้ เรียกได�ว.าเป3นวิธีการแก�ไขความขัดแย�งท่ี Win-Win ท้ังสองฝLายแนวทางการแก�ไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ?ในลักษณะ “ชนะ-ชนะ”   5. การประนีประนอม (Compromising) เป3นความพยายามท่ีจะให�คู.กรณีท้ังสองฝLายได�รับความพอใจบ�าง และต�องยอมเสียสละบ�าง แต.ก็มีแนวโน�มท่ีจะใช�วิธีท่ี 1 คือวิธีเอาชนะมากกว.าวิธีอ่ืน แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ จึงเกิดผลลัพธ?ในลักษณะ “แพ�-แพ�” หรือ “ชนะ-แพ�”   2.3 ประเภทของความขัดแย�ง Conflict) เป3นสภาวะท่ีบุคคลรับรู�ถึงความขัดแย�งในจิตใจตนเองเม่ือเผชิญเปpาหมาย ค.านิยม ความเชื่อ ความต�องการหลายๆอย.างท่ีแตกต.างในเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป3นลักษณะท่ีตนชอบท้ังคู.หรือต�องเลือกพียงอย.างเดียว หรือสิ่งท่ีจะต�องเลือกมีท้ังข�อดีข�อเสียท่ีตนเองชอบและข�อเสียท่ีตนองไม.ชอบ ทําให�ตัดสินใจลําบากว.าจะเลือกหรือไม.เลือก นอกจากนี้อาจเป3นความขัดแย�งในบทบาทความขัดแย�งภายในบุคคลยังเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความไม.แน.ใจว.าเขาถูก คาดหมายให�ปฏิบัติงานอะไรหรือถูกคาดหมายให�ปฏิบัติงานเกินความสามารถของตน ความขัดแย�งระหว.างบุคคล (Interperonal Conflict) ส.วนใหญ.เป3นผลมาจากบุคลิกภาพค.อนข�างก�าวร�าว ย.อมจะเกิดความขัดแย�งกับผู�อ่ืนได�ง.าย โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีมีความรู�สึกไว และความขัดแย�งของบุคคลย.อมมีผลต.อความขัดแย�งของ องค?การโดยส.วนรวมด�วย เพราะบุคคลเป3นองค?ประกอบขององค?การ 2. ความขัดแย�งขององค2การ ความขัดแย�งขององค?การเป3นการต.อสู�ด้ินรนท่ีแสดงออกจนเป3นท่ีสังเกตเห็นด�วยกันได�ท้ังสองฝLาย และความขัดแย�งขององค?การเก่ียวข�องกับสภาพแวดล�อมหรือระบบองค?การท่ีบุคคลต�องมีปฏิสัมพันธ?ต.อกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล�วความขัดแย�งเป3นกระบวนการท่ีต.อเนื่องเกิดข้ึนเสมอในหน.วยงานแต.จะแสดงออกมาให�เห็นได�เด.นชัดในลักษณะต.างๆ หรือไม.นั้น ก็ข้ึนอยู.กับสาเหตุและผลกระทบว.าจะรุนแรงมากน�อยแค.ไหน การเกิดกรณีความขัดแย�งนั้นมีลักษณะเป3นกระบวนการท่ีต.อเนื่อง โดยต�องมีจุดเริ่มต�นหรือสาเหตุหรือจุดก.อตัวก.อนแล�วจึงพัฒนาข้ึนเป3นสายโซ.ท่ีต.อเนื่องกัน จากการศึกษาของ March และ Simon (1958: 102) อ�างใน วราภรณ? ตระกูลสฤษด์ิ (2558, สื่อออนไลน?) ความขัดแย�งในสังคมย.อมเกิดข้ึนได�เสมอ โดยเฉพาะความขัดแย�งในองค?กรในส.วนของความขัดแย�งแบ.งออกเป3นหลายประเภทดังนี้ 1. ความขัดแย�งของบุคคล  อาจเป3นความขัดแย� งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal 



11  นายจ�างกับลูกจ�าง เพราะว.าคนท้ังสองฝLายมีจุดประสงค?และจุดมุ.งหมายต.างกัน พบว.าความขัดแย�งแบ.งออกเป3น 3 ประเภท คือ 1. ความขัดแย�งต.อตนเอง (Individual Conflict) เป3นความขัดแย�งท่ีบุคคลมีต.อการกระทําของตนเอง แบ.งออกเป3น 1.1 รักพ่ีเสียดายน�อง (Approach-Approach Conflict) เป3นความต�องการหรือพอใจท้ังสองอย.าง แต.เลือกได�เพียงอย.างเดียว 1.2 หนีเสือปะจระเข� (Avoidance-Avoidance Conflict) เป3นความรู�สึกท่ีไม.ต�องการไม.ปรารถนาท้ัง 2 อย.าง แต.ต�องเลือก 1 อย.าง 1.3 เกลียดตัวกินไข. (Approach-Avoidance Conflict) คือมีท้ังสิ่งท่ีพอใจไม.พอใจอยู.ร.วมกัน จําเป3นต�องเผชิญหน�าท้ัง 2 อย.างในเวลาเดียวกัน  3. ความขัดแย�งระหว.างองค?การ (Inter organization Conflict) เป3นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว.างองค?กรกับองค?การหรือระหว.างกลุ.มกับกลุ.ม เช.นผลประโยชน?ขัดกัน  2.4 สาเหตุของความขัดแย�ง สาเหตุของความขัดแย�งอาจเกิดจากปRจจัยต.าง ๆ ดังต.อไปนี้ 1. ลักษณะงานท่ีต�องพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน (Task interdependence) หมายถึง การท่ีหน.วยงานสองหน.วยงานหรือมากกว.านั้น ไม.สามารถเป3นอิสระแก.กันได� จะต�องมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอย.างยิ่งในเรื่องข�อมูล ความช.วยเหลือหรือการประสานงานกัน เป3นต�น ท้ังนี้เพ่ือทําให�การทํางานประสบผลสําเร็จ การท่ีงานของหน.วยงานต.าง ๆ ในองค?กรไม.สามารถเป3นอิสระแก.กันได� อาจนําไปสู.ความขัดแย�งซ่ึงมีอยู. 3 รูปแบบด�วยกัน ประการแรก ความขัดแย�งอาจเกิดข้ึนจากการท่ีหน.วยงานหรือกลุ.มต.างๆในองค?กรอาจจะไม.จําเป3นต�องมีความสัมพันธ?กันโดยตรงก็ได� แต.เม่ือหน.วยงานหนึ่งเกิดทํางานผิดพลาดข้ึนอย.างร�ายแรง ก็อาจจะส.งผลกระทบต.อการทํางานของอีกหน.วยงานหนึ่งท่ีเก่ียวข�อง และนําไปสู.ความ ขัดแย�งต.อกัน            ประการท่ีสอง มีรูปแบบท่ีว.า การปฏิบัติงานของหน.วยงานหนึ่ง จะเริ่มลงมือปฏิบัติได�ก็ต.อเม่ือ งานของอีกหน.วยหนึ่งได�ทําสําเร็จลงแล�ว ในลักษณะเช.นนี้ หากการทํางานของหน.วยงานแรกเกิดความล.าช�า ก็จะส.งผลให�งานของหน.วยงานหลังต�องล.าช�าตามไปด�วย เพราะต�องรอให�หน.วยงาน 2. ความขัดแย�งในองค?การ (Organizational Conflict) เม่ือคนแต.ละคนมาอยู.ร.วมกัน ทํากิจกรรมต.าง ๆ ร.วมกัน จะมีความคิดเห็นต.างกัน มีวิธีการคิดท่ีไม.เหมือนกัน ค.านิยมอคติ การรับรู� ผลประโยชน? เกิดจากการแบ.งทรัพยากรและงบประมาณมีจํานวนจํากัด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการทํางาน ความแตกต.างในหน�าท่ีการทํางาน ล�วนเป3นสาเหตุท่ีจะทําให�เกิดความขัดแย�งได�ท้ังสิ้น 



12  แรกปฏิบัติงานเสร็จเสียก.อน เง่ือนไขเช.นนี้ ย.อมนําไปสู.ความขัดแย�งระหว.างสอง หน.วยงานอย.างหลีกเลี่ยงไม.พ�น และ ประการท่ีสาม เป3นลักษณะท่ีการทํางานของกลุ.มหรือหน.วยงานต.าง ๆ จะต�องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงจะทําให�งานสําเร็จลุล.วงได� เช.น หน.วยงานวิจัยต�องอาศัยข�อมูลจากฝLายปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันฝLายปฏิบัติการก็ต�องอาศัยข�อมูลหรือผลการวิจัยจากฝLายวิจัยเพ่ือเป3นแนวทางในการปฏิบัติงาน หากหน.วยงานหรือกลุ.มจากสองหน.วยงานนี้ไม.สามารถร.วมมือกันได� หรือต.างฝLายต.างไม.ยอมรับกันก็จะมีผลนําไปสู.ความขัดแย�งในท�ายท่ีสุด  2. การแบ<งงานตามความชํานาญเฉพาะด�านมากข้ึน (Increased specialization) เกิดปRญหามากมายหลายประการด�วยกัน โดยเฉพาะอย.างยิ่งในเรื่องของความขัดแย�ง ซ่ึงจากผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท.าน ได�มีการค�นพบว.า การแบ.งงานตามความชํานาญมากเท.าใด ยิ่งเกิดความขัดแย�งเพ่ิมมากข้ึน เพราะจะทําให�บุคลากรแต.ละกลุ.มมีโครงสร�างในการทํางาน และพัฒนาการในการเรียนรู� หรือแนวความคิดท่ีจํากัดอยู.แต.เฉพาะในงานของตนเอง สภาพเช.นนี้ทําให�บุคลากรใน แต.ละหน.วยงานมีแนวความคิดต.อการปฏิบัติ และแก�ไขปRญหาต.าง ๆ ของงานแตกต.างกันไปตามความถนัดของแต.ละบุคคล และเม่ือมีความจําเป3นท่ีจะต�องประสานงานหรือทํางานร.วมกันแล�ว โอกาสท่ีจะนําไปสู.ความขัดแย�งก็จะเกิดข้ึนได� 4. อุปสรรคของการติดต<อส่ือสาร (Communication obstruction) อาจจะเกิดข้ึนจากความคล.องตัวของงานท่ีเป3นอยู.ภายในหรือระหว.างหน.วยงาน ไม.มีประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากอุปสรรคด�านภาษา ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคลากรในแต.ละหน.วยงานมีพ้ืนฐานความรู� การศึกษา หรือการอบรมท่ีแตกต.างกัน เช.น วิศวกร นายแพทย? และนักสังคมศาสตร? เป3นต�น มักจะมีภาษาท่ีใช�สื่อความหมายเฉพาะตัวตามสาขาอาชีพตน ซ่ึงแตกต.างกันอย.างมากมาย สภาพเช.นนี้อาจจะมีผลทําให�การติดต.อสื่อสารระหว.างบุคคล กลุ.ม หรือหน.วยงานขาดความเข�าใจ หรือเกิดการเข�าใจผิดซ่ึงกันและ3. การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบงานไม<ชัดเจน (Ambiguously defined responsibilities) ความขัดแย�งมักเกิดจากความไม.ชัดเจนของการกําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบในการทํางานในองค?การทําให�เกิดความสับสน ก�าวก.ายในการทํางานหรือทํางานซํ้าซ�อนกัน ซ่ึงเป3นบ.อเกิดของความขัดแย�ง สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให�องค?กรขาดความชัดเจนในการกําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบ คือในขณะท่ีสภาพแวดล�อมขององค?กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา ซ่ึงมีผลทําให�เกิดหน�าท่ีความรับผิดชอบของงานใหม.ๆ ข้ึนมามากมาย แต.องค?กรส.วนใหญ.มักจะไม.มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอบข.ายของงาน ซ่ึงระบุถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ทันสมัยตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ด�วยสภาพเช.นนี้จะทําให�บุคลากร กลุ.ม หรือหน.วยงานแต.ละฝLายไม.สามารถตกลงกันได� ว.าใครจะเป3นผู�รับผิดชอบในการทํางานนั้นๆ ซ่ึงบางครั้งอาจจะทําให�เกิดการแบ.งงานกันทํา หรือปRดความรับผิดชอบให�กับฝLายอ่ืน และความขัดแย�งตามมาอย.างหลีกเลี่ยงไม.ได� 



13กัน ซ่ึงมีผลทําให�ไม.สามารถประสานงานและร.วมมือร.วมใจกันได�ตามท่ีควรจะเป3น เง่ือนไขเช.นนี้อาจจะนําไปสู.ความขัดแย�งตามมาในท�ายท่ีสุด2.5 ผลของความขัดแย�งความขัดแย�งมีท้ังแง.ดีและแง.ไม.ดี หมายความว.า ความขัดแย�งอาจเป3นในลักษณะในทางสร�างสรรค?และทําลาย ถ�าหากความขัดแย�งในองค?กรมีมากเกินไป ผลท่ีตามมาก็จะเป3นไปในทางลบ (Negative consequences) ซ่ึงมีลักษณะทําลายประสิทธิผลขององค?การแต.ถ�าความขัดแย�งอยู.ในจุดท่ีเหมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก (Positive consequences) ซ่ึงมีลักษณะเป3นการสร�างสรรค?ประสิทธิผลให�กับองค?การอย.างไรก็ตามในทางปฏิบัติ บางครั้งเป3นเรื่องท่ีค.อนข�างยากท่ีจะกําหนดว.าความ ขัดแย�งขนาดไหนถึงจะเรียกว.าเป3นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ต.อปRญหาดังกล.าวนี้ได�มีนักวิชาการเสนอแนะว.า กลยุทธ?ท่ีจะช.วยตัดสินใจได�ดีท่ีสุดก็คือ การสังเกตผลท่ีตามมาของความขัดแย�งท้ังสองประการนั่นเอง กล.าวคือ ถ�าผลของความขัดแย�งออกมาในทางบวกก็เรียกว.า ความขัดแย�งอยู.ในจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต.ถ�าผลออกมาในทางลบก็ถือได�ว.าเป3นจุดท่ีความขัดแย�งนําไปสู.การทําลายมากกว.าการสร�างสรรค? ดังนั้น ผลของความขัดแย�งจึงมี 2 ลักษณะ คือความขัดแย�งท่ีส<งผลในทางบวก มีลักษณะต.าง ๆ ดังต.อไปนี้1. นําไปสู.การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร�างสรรค?2. สามารถทําให�บุคลากรในองค?กรเกิดแรงจูงใจในการทํางานและพบแนวทางในการทํางานได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน3. ก.อให�เกิดความสามัคคีในกลุ.ม4. เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปpาหมายเดิมขององค?กรท่ีไม.สอดคล�องกับความเป3นจริง5. สมาชิกในองค?การได�มีการแลกเปลี่ยนความรู�ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน6. องค?การมีการปรับตัวให�เข�ากับความเปลี่ยนแปลงในสังคมได�อย.างต.อเนื่อง7. มีการเลือกตัวแทนท่ีเข�มแข็งมีความรู�ความสามารถมาเป3นผู�นํา8. ได�มีการระบายข�อขัดแย�งระหว.างบุคคลหรือกลุ.มซ่ึงเก็บกดไว�เป3นเวลานาน9. ทําให�เกิดแนวทางแก�ไขปRญหาต.าง ๆ ท่ีเป3นประโยชน?กับองค?กรหรือทําให�เกิด คุณภาพในการตัดสินใจ10. ทําให�ลดความตึงเครียดในองค?กรได� หรือทําให�ความสัมพันธ?ของบุคคลในองค?กรดีข้ึน5. การแข<งขันเพ่ือแย<งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู<อย<างจํากัด (Competition for limitedsources) บุคลากรหรือหน.วยงานต.างๆ ภายในองค?การมักจะเผชิญปRญหาท่ีเก่ียวกับการแก.งแย.งเพ่ือให�ได�มาซ่ึงทรัพยากรขององค?กรท่ีมีค.อนข�างจํากัด เช.น ในเรื่องของงบประมาณ วัสดุ หรือทรัพยากรมนุษย? เป3นต�น



14  11. ทําให�คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค?กรดีข้ึน ยอมรับความแตกต.างระหว.างบุคคล รู�จักการปรับตัว และการประสานงานร.วมกัน   ความขัดแย�งท่ีส<งผลในทางลบ มีลักษณะต.างๆ ดังต.อไปนี้ 1. นําไปสู.ความตึงเครียดมากข้ึน หรือมีผลกระทบต.อสุขภาพจิตของคนในองค?กรมากข้ึน 2. ทําให�เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป 3. ทําให�เกิดการแบ.งเป3นพรรค เป3นพวกข้ึน ทําให�อีกฝLายหนึ่งมีความรู�สึกว.าตนเองเป3นฝLายชนะ (Winner) และอีกฝLายหนึ่งรู�สึกว.าเป3นผู�แพ� (Loser) ลักษณะเช.นนี้มีผลทําลายความสัมพันธ?ของสมาชิกในองค?การขาดการประสานงานกัน และไม.มีความร.วมมือร.วมใจในการทํางาน ซ่ึงมีผลทําให�ประสิทธิผลขององค?การตามมาได� 4. มุ.งจะเอาชนะกันมากกว.าท่ีจะมองถึงผลกระทบต.อเปpาหมายขององค?กรโดยส.วนรวม 5. นําไปสู.ความยุ.งเหยิงและไร�ซ่ึงเสถียรภาพขององค?การ  2.6 การบริหารความขัดแย�ง (Conflict Management) ความขัดแย�งเป3นปรากฎการณ?สามัญในสังคมท่ีให�ท้ังประโยชน?และโทษต.อบุคคลและองค?การจึงเกิด คําถามว.า ทําอย.างไรให�ได�ประโยชน?มากท่ีสุดและเกิดโทษน�อยท่ีสุด ดังนั้นผู�บริหารจําเป3นต�องมีความรู�  ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย�ง หรือ บริหารความขัดแย�ง (Conflict Management) เพ่ือนําองค?การท่ีตนเองรับผิดชอบให�เจริญก�าวหน�า ดังนั้นองค?การจึงจําเป3นต�องมีความขัดแย�งเป3นเครื่องหล.อเลี้ยง ถ�าไม.มีความขัดแย�งหรือน�อยเกินไปก็จะทําให�องค?การมีความเสื่อม ระดับความขัดแย�งท่ีพอเหมาะจะทําให�เกิดความสร�างสรรค? มีความสามัคคี สร�างความเจริญให�แก.องค?การ แต.ถ�าความขัดแย�งสูงหรือมีมากเกินไปจะทําให�เกิดความแตกแยกเป3นปRญหาแก.องค?การเป3นอย.างยิ่ง ผู�บริหารควรจะต�องมีเครื่องมือหรือวิธีการในการบริหารความขัดแย�งในองค?การ วิธีการในการบริหารความขัดแย�ง คือ 1. การกระตุ�นความขัดแย�ง 2. การแก�ปRญหาความขัดแย�ง 3. การปpองกันปRญหาความขัดแย�งในองค?การ   การกระตุ�นความขัดแย�ง องค?การท่ีมีความขัดแย�งน�อย จะทําให�สมาชิกเฉ่ือยชาไม.มีบรรยากาศในการแข.งขันกันทํางาน เพราะสภาพเช.นนี้สมาชิกของกลุ.มจะยอมรับสิ่งต.างๆท่ีเป3นอยู.ทําให�ละเลยต.อจุดอ.อนหรือข�อบกพร.องของบุคคลอ่ืน ไม.มีผลตอบกลับ ไม.เกิดผลดีต.อองค?การ ผู�บริหารจึงควรกระตุ�นให�เกิดความขัดแย�งข้ึน



15  จะช.วยให�เกิดการ ปรับตัวของบุคคลากรและแก�ไขข�อบกพร.อง สร�างความกระตือรือร�นให�เกิดข้ึน แต.ต�องระมัดระวังควบคุมให�เกิดข้ึนในทางบวก สโตนเนอร? (Stoner) ได�เสนอเทคนิคการกระตุ�นความขัดแย�ง ดังต.อไปนี้ 1. การใช�บุคคลภายนอกในองค?การ ท่ีมีการบริหารท่ีแตกต.างไปจากท่ีเป3นอยู.เข�ามาร.วมในองค?การ ก.อให�เกิดความขัดแย�งเพ่ิมข้ึน ปลาได�น้ําใหม.ก็ตื่นตัว 2. เพ่ิมข�อมูลข.าวสารให�มากข้ึน เป3นการกระตุ�นให�เกิดความคิด 3. เปลี่ยนโครงสร�างขององค?การ เปลี่ยนทีมงานใหม. โยกย�ายพนักงานทําให�เกิดความรู�สึกใหม. มีหน�าท่ีรับผิดชอบใหม. เกิดการปรับตัวและปรับปรุงวิธีการทํางานใหม.ๆ 4. ส.งเสริมให�มีการแข.งขัน โดยการเพ่ิมโบนัส เพ่ิมเงินเดือน ถ�ามีการแข.งขันมากจะทําให�เกิดความขัดแย�งมากข้ึน  5. การเลือกผู�นํากลุ.มท่ีเหมาะสม เพราะผู�ร.วมงานอาจเฉ่ือยชาเพราะผู�นําเผด็จการ ไม.ยอมรับทัศนะท่ีตนเองไม.เห็นด�วย  การแก�ปZญหาหรือระงับความขัดแย�ง (Conflict Resolution or Supervision) เป3นการทําให�ความขัดแย�งสิ้นสุดลง อาจโดยให�ทุกฝLายตกลงกัน หรือให�ฝLายหนึ่งฝLายใดชนะไป วิธีการแก�ไขความขัดแย�งมี 3 วิธี ได�แก. 1.วิธีชนะ-แพ� (Win-Lose Method) คือ มีฝLายหนึ่งฝLายใดได�สิ่งท่ีต�องการเป3นฝLายชนะไป ส.วนอีกฝLายเป3นฝLายแพ� เหตุของการแพ�อาจเกิดจากการใช�อํานาจหน�าท่ี หรือการใช�เสียงข�างมากในการดําเนินการ เสียงข�างน�อยจึงแพ� ซ่ึงผู�แพ�อาจเกิดความรู�สึกสูญเสียและภาวะคับข�องใจเกิดข้ึน วิธีแบบนี้ประกอบด�วย วิธีย.อย ๆ คือ (1) วิธีการบังคับ (Forcing) โดยอีกฝLายหนึ่งมีอํานาจเหนือกว.าอีกฝLาย และไร�อํานาจของตนเองบังคับให�อีกฝLายยินยอมและยุติข�อขัดแย�ง ซ่ึงวิธีนี้อาจนําไปสู.ความคิดแก�แค�น เพราะการแก�ไขแบบนี้มิใช.การแก�ท่ีสาเหตุของปRญหา จึงทําให�ปRญหายังคงอยู. (2) วิธีการทําให�สถานการณ?ของความขัดแย�งสงบลง (Smoothing) วิธีการแบบนี้มีลักษณะเป3นการเข�าไปทําให�สถานการณ?ของความขัดแย�งท่ีกําลังเกิดข้ึนให�สงบลงมา เพ่ือไม.ให�ความขัดแย�งขยายวงกว�างขวางมากข้ึน โดยการเข�าไปขอร�องให�ยุติความขัดแย�ง พยายามชักจูงคู.กรณีให�เห็นว.าปRญหาท่ีเกิดข้ึนไม.มีความสําคัญเพียงพอ ท่ีจะต�องเสียเวลาไปกับมันทําให�สมาชิกของกลุ.มท่ี ขัดแย�งกันเห็นถึงความสําคัญของการเป3นอันหนึ่งอันเดียวกันและเห็นถึงผลเสียของการแตกแยกกัน วิธีการนี้ไม.ใช.เป3นการเข�าไปแก�ท่ีสาเหตุของปRญหา หากแต.เป3นการแก�ปRญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น ปRญหายังจะดํารงอยู.ต.อไป โดยเฉพาะอย.างยิ่งกับบุคคลหรือกลุ.มท่ีมีความรู�สึกว.าตนเองเป3นฝLายแพ� เพราะการท่ีพวกเขายอมยุติความขัดแย�ง อาจจะมาจากสาเหตุของการขอร�อง หรือเห็นแก.บุคคลอ่ืนก็ได� ในสภาพ



16เช.นนี้ความขัดแย�งท่ียุติลงไปนั้นจึงเป3นความสงบชั่วคราวเท.านั้น และความขัดแย�งพร�อมท่ีจะปะทุข้ึนมาอีกเม่ือไรก็ได�(3) วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) วิธีการแบบนี้มีลักษณะเป3นการท่ีผู�บริหารไม. สนใจท่ีจะเข�าไปเผชิญกับสถานการณ?ของความขัดแย�งท่ีกําลังเกิดข้ึน อาจจะทําเป3นไม.รู�ว.ามีความ ขัดแย�งเกิดข้ึนเฉยเมยหรือไม.มีการตอบสนองต.อข�อเรียกร�องของผู�ใต�บังคับบัญชา หรือพยายามยืดเวลาโดยไม.ยอมตัดสินใจแก�ปRญหา เป3นต�น การใช�วิธีการแบบนี้ไม.สามารถก.อให�เกิดประสิทธิผลในการแก�ไขความขัดแย�งได�เลยเพราะการหลีกเลี่ยงแท�ท่ีจริงก็คือการไม.ยอมเข�าไปแก�ไขท่ีสาเหตุของปRญหานั่นเอง และท่ีร�ายไปกว.านั้นหากผู�บริหารใช�วิธีการแบบนี้กับการเรียกร�องของผู�ใต�บังคับบัญชาแล�ว จะทําให�เกิดความรู�สึกกลายเป3นผู�แพ�ข้ึนมา เพราะข�อเสนอของพวกเขาไม.ได�รับความสนใจเลย สภาพเช.นนี้จะทําให�ความขัดแย�งยิ่งบานปลายและรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ และแทนท่ีความขัดแย�งควรจะถูกลดลงมาให�กลายเป3นสภาวะท่ีสร�างสรรค? กลับมีลักษณะเป3นการทําลายมากข้ึน2. วิธีแพ�ท้ังคู< (Lose-Lose methods) หมายถึงว.า เป3นวิธีท่ีทําให�ท้ังสองฝLายท่ีเป3นคู.กรณีของความขัดแย�งนี้ไม.สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ตามท่ีตนเองต�องการได�ท้ังหมด แต.อาจจะได�มาเป3นบางส.วนเท.านั้น ดังนั้น จึงเรียกว.าท้ังสองฝLายเป3นผู�แพ� วิธีการแบบนี้ต้ังอยู.บนพ้ืนฐานของความคิดท่ีว.าการได�มาบางส.วนดีกว.าไม.ได�เลย ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท.านเห็นว.าเป3นวิธีการแก�ไขความขัดแย�งท่ีดีกว.าวิธีการท่ีฝLายหนึ่งเป3นผู�ชนะและอีกฝLายหนึ่งเป3นผู�แพ� สําหรับวิธีการประการท่ีสองท่ีนิยมใช�กันนี้ ได�แก.การประนีประนอม (Compromising) หรือบางครั้งอาจจะเรียกอีกอย.างหนึ่งว.าเป3นการเจรจาต.อรอง (Bargaining) ซ่ึงมีลักษณะเป3นการแก�ไขความขัดแย�งโดยการพบกันครึ่งทาง ซ่ึงแต.ละฝLายจะไม.สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ตามท่ีตนเองต�องการได�ท้ังหมด ต�องมีการลดเปpาหมายของตนเองลงไปบ�าง วิธีการแบบนี้ก็มีจุดอ.อนในการนํามาใช�แก�ไขความขัดแย�งเช.นกัน เพราะไม.สามารถนําไปสู.การแก�ไขสาเหตุของความขัดแย�งได�อย.างแท�จริง อันเนื่องมาจากว.า เปpาหมายท่ีแท�จริงของคู.กรณียังไม.สามารถบรรลุได�ตามท่ีต�องการนั่นเอง ดังนั้น ความขัดแย�งอาจจะยุติลงเพียงชั่วคราวเท.านั้น และท่ีร�ายไปกว.านั้น วิธีการประนีประนอมจะไม.สามารถนําไปสู.การสร�างสรรค?ข้ึนมาได�เลย3. วิธีการท่ีท้ังสองฝbายเป�นผู�ชนะ (Win-Win methods) วิธีการนี้ คู.กรณีของความขัดแย�งประสบผลสําเร็จในการแก�ปRญหาร.วมกัน และทําให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ได�ตามท่ีท้ังสองฝLายต�องการ ดังนั้ น ท้ั งสองฝL ายจึ ง เป3นผู�ชนะ สําหรับวิธีการ ท่ีนิยมใช� กันคือ การแก� ไขปRญหาร.วมกัน (Integrative problem solving) ซ่ึงบางครั้งมีนักวิชาการเรียกอีกอย.างหนึ่งว.า การเผชิญหน�ากัน (Confrontation) วิธีการแบบนี้จะไม.มีการเข�าไปกําจัดความขัดแย�ง หรือประนีประนอมกันใด ๆท้ังสิ้น หากแต.เป3นการเป)ดโอกาสให�คู.กรณีของความขัดแย�งเข�ามาร.วมกันแก�ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวพวกเขาท้ังนี้เพ่ือหาแนวทางแก�ไขท่ีท้ังสองฝLายพึงพอใจและยอมรับกันได� ในการใช�วิธีการแบบนี้



17  ผู�บริหารจะต�องทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาหรือคู.กรณีของความขัดแย�งเกิดความรู�สึกข้ึนมาว.า สมาชิกภายในองค?กรทุกคนสามารถทํางานร.วมกันได�เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค?ร.วมกัน  การปcองกันความขัดแย�ง สามารถทําได�โดยการสร�างบรรยากาศให�คู.กรณีของความขัดแย�งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได�อย.างเป3นอิสระ กล.าวคือ ใช�กลยุทธ? ดังนี้ 1. กลยุทธ?การมีความเห็นสอดคล�อง โดยยึดหลักการหาวิธีการแก�ปRญหาท่ีจะเป3นท่ียอมรับร.วมกันจากทุกฝLายท่ีมีปRญหา มุ.งตอบสนองความต�องการของท้ัง 2 ฝLาย ให�บรรลุเปpาหมาย ซ่ึงท้ัง 2 ฝLายท่ีมีความขัดแย�งกันต�องดําเนินการให�ความช.วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยมีหลักสําคัญคือ 1.1 ยอมรับแนวความคิดสมัยใหม.ท่ีว.า ความขัดแย�งเป3นสิ่งท่ีมีประโยชน?ท่ีนํามาซ่ึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สร�างสรรค?สิ่งใหม.ๆ ให�เกิดข้ึน และความขัดแย�งไม.ใช.สิ่งท่ีมาคุกคามหรือทําให�เกิดการต.อต�าน 1.2 มุ.งมองท่ีตัวปRญหามากกว.าตัวบุคคล โดยพยายามค�นหาสาเหตุของปRญหาให�ได�     และเน�นการแก�ปRญหา หรือเอาชนะปRญหา มากกว.าเน�นเรื่องความต�องการ ความปรารถนาส.วนบุคคล 1.3 มุ.งหาข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องกับปRญหาให�มากท่ีสุด โดยไม.กล.าวโจมตีว.าใครผิด หรือถูก 1.4 มีความจริงใจ เป)ดเผยและใจกว�างยอมรับฟRงความคิดเห็นผู�อ่ืน ไม.ยึดม่ันใน ความคิดของตนฝLายเดียว    1.5 หลีกเลี่ยงการเน�นถึงความต�องการของตนโดยท่ีความต�องการนั้นไปขัดความต�องการของผู�อ่ืน            1.6 อาจต�องอาศัยบุคคลท่ีสามเข�ามาดําเนินการช.วยเหลือ และควรหลีกเลี่ยงการใช�เสียงข�างมากตัดสิน หรือใช�การแลกเปลี่ยนแบบ "หมูไปไก.มา" หรือ "ยื่นหมูยื่นแมว" 2. กลยุทธ?การตัดสินใจแบบผสมผสาน วิธีการนี้เก่ียวเนื่องจากผลสืบเนื่องของกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงต�องอาศัยลําดับข้ันตอนมากข้ึน เพราะต.างฝLายท่ีขัดแย�งกันยังยึดหลักของวิธีการแก�ปRญหาบางประการของตนไว� และแต.ละฝLายจะนําจุดมุ.งหมายหรือเปpาหมายของตนมารวมกัน และจึงจะนําไปสู.การหาวิธีการแก�ปRญหาโดยให�มีการยอมรับร.วมกัน องค?ประกอบของการตัดสินใจและผสมผสานมีดังนี้ 2.1 การทบทวนและการปรับตัวโดยเน�นทางด�านความสัมพันธ?ท่ีดีต.อกัน ด�านการ รับรู�และด�านทัศนคติ 2.2 ระบุปRญหาให�ชัดเจน 2.3 การแสวงหาแนวทางการแก�ไข 



18  ร.วมกัน หรือแบบชนะท้ังคู. (Win-Win Method) สามารถนําไปสู.การแก�ไขปRญหาของความขัดแย�งได�อย.างแท�จริง เพราะมันเป3นวิธีการท่ีจะนําไปสู.การค�นหาแหล.งท่ีมาของปRญหา และสามารถกําหนดวิธีการแก�ไขได�อย.างสมเหตุสมผล ซ่ึงในท�ายท่ีสุดจะ ทําให�เกิดผลในทางสร�างสรรค?ต.อองค?การจากการศึกษา วิธีการแก�ไขความขัดแย�งท่ีมีลักษณะดังกล.าวมาข�างต�นนี้ จะเห็นว.าวิธีการแก�ไขปRญหาร.วมกัน เป3นเพียงวิธีการเดียวเท.านั้นท่ีสามารถนําไปสู.การแก�ไขปRญหาความขัดแย�งได�อย.างแท�จริง และจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการต.างๆ ได�ค�นพบและยืนยันให�เห็นว.า การใช�วิธีการแก�ไขปRญหาร.วมกันนี้ จะทําให�สมาชิกในองค?กรเกิดความรู�สึกท่ีดีต.อกัน ทําให�เกิดผลในทางสร�างสรรค?ต.อองค?กรหรือทําให�องค?กรเกิดประสิทธิผลข้ึนได� และผู�บริหารท่ีประสบผลสําเร็จส.วนใหญ.มักจะเลือกใช�วิธีการแบบนี้ในการแก�ความขัดแย�ง  วราธัช ตันติวรวงศ? (2560, สื่อออนไลน?) ได�เสนอรูปแบบการแก�ปRญหาความขัดแย�งโดยโทมัสและคิลแมน (Thomas and Kilman) ท่ีคลาสสิกและใช�มานาน ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎี 2 มิติดังนี้              ภาพท่ี 2 แสดงแนวคิดของทฤษฎี 2 มิติ   การแข.งขัน (Competition) การร.วมมือ (Collaboration)   การหลีกเหลี่ยง (Avoidance)   การโอนอ.อนผ.อนตาม (Accommodating)  การประนีประนอม (Compromising) สูง ตํ่า สูง ตํ่า 2.4 ตัดสินใจแบบให�มีความเห็นสอดคล�องกัน ชมพูนุช ขาวผ.อง (2558, สื่อออนไลน?) อ�างอิงใน Lawrence (1969: 69)วิธีการแก�ไขปRญหา



19  2.7 บทบาทและหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร  บทบาทและหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษา  วิกิพีเดีย (2562, สื่อออนไลน?) ผู�บริหาร คือผู�ท่ีแบ.งงานให�ตามความสามารถของแต.ล.ะบุคคลและให�คําแนะนําการทํางานนั้นอย.างเป3นระบบเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คําว.าบริหารตามพจนานุกรมหมายถึงการแบ.งงานกันทําโดยท่ัวถึง การกระจายงาน ผู�ท่ีทําหน�าท่ีดําเนินการต.างๆ ผู�ท่ีทําการปกครอง โดยมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญดังนี้ 1. เป3นผู�นําในด�านความรู�ความสามารถในหลายๆด�าน เพ่ือท่ีจะสามารถสั่งการบุคลากรในหน.วยงานได�และสามารถสั่งสอนเรื่องต.างๆท่ีบุคลากรไม.มีความเข�าใจในด�านนั้นๆ ติดตามข.าวสารความรู�ด�านต.างๆเพ่ือนํามาปรับใช�ในหน.วยงาน 2.เป3นผู�นําการสั่งการ มีหน�าท่ีในการสั่งการให�กับทุกฝLายทุกหน.วยงานสามารถดําเนินงานไปได�อย.างมีประสิทธิภาพมีรูปแบบในการทํางาน และมอบงานให�กับบุคลากรอย.างเหมาะสม 3.เป3นผู�จัดหาสิ่งต.างๆในการดําเนินงาน จะต�องหาทรัพยากรจากแหล.งต.างๆเพ่ือมาดําเนินงานในองค?กร ทรัพยากรนั้นเป3นสิ่งท่ีสําคัญเป3นอย.างมาก 4.เป3นผู�สร�างความสัมพันธ?อันดีในองค?กร เนื่องจากในองค?กรนั้นต�องมีการสนทนาผู�บริหารต�องเชื่อมความสัมพันธ?ของหน.วยงานและบุคลากรให�มีความสัมพันธ?ท่ีดีต.อกันเพ่ือการทํางานขององค?กรมีประสิทธิภาพอย.างมากท่ีสุด องค2ประกอบของผู�บริหาร มีดังนี้ 1. มีภาวะผู�นํา ผู�ท่ีมีภาวะผู�นํานั้นจะสามารถจูงใจผู�คนให�เต็มใจร.วมมือ สามารถบริหารผู�คนได�อย.างมีประสิทธิภาพ 2. มีเมตตาธรรม ผู�ท่ีไม.มีอคติหรือรักต.อบุคคลใดๆ ไม.ใช�ความเป3นส.วนตัวในการตัดสิน รูจักเสียสละผลประโยชน?ส.วนตัวเพ่ือส.วนรวม 3.ต�องอยู<บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต�อง ต�องมีความชัดเจน มีความเป3นธรรม และตัดสินใจแก�ไขปRญหาจากพ้ืนฐานเพ่ือความถูกต�อง 4.เป�นนักคิด นักวิเคราะห2 มีความคิดสร�างสรรค? สามารถวิเคราะห?สถานการณ?ต.างๆได�อย.างมีประสิทธิภาพ 5. มีการสร�างวิสัยทัศน2 มีมุมมองท่ีมองเห็นอนาคตว.าจะเป3นอย.างไรจากความรู�ท่ีสะสมมาอย.างยาวนานและและมีมุมมองท่ีดีในทุกๆด�าน 6. มีทักษะหลายด�าน ต�องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห? การตัดสินใจ การจัดการท่ีดี และรู�จักบริหารส.วนต.างๆ 7. รอบรู�และมีข�อมูลท่ีทันสมัย ต�องมีการตัดสินใจจึงต�องมีความรู�ใหม.ๆเพ่ือตัดสินใจในการบริหาร หรือ ตัดสินใจในหลายๆด�าน 



208. รู�และเข�าใจบทบาทหน�าท่ี รู�จักบทบาทหน�าท่ีของตนเองดูแลหน�าท่ีของตนเองอย.างเหมาะสมไม.ก�าวก.ายงานท่ีตนไม.ได�รับผิดชอบ9. กล�าตัดสินใจ กล�าท่ีจะทําตัดสินปRญหาได�อย.างม่ันคง ไม.ลังเลในความคิด10. มียุทธวิธีและเทคนิค มีทักษะและวิธีการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว และถูกต�องในการตัดสินใจในแต.ละเรื่อง11. มีมนุษยสัมพันธ2ท่ีดี นักบริหารมืออาชีพจะต�องเป3นผู�ท่ีมีมนุษยสัมพันธ?ท่ีดีกับทุกคนท้ังเจ�านาย ลูกน�อง เพ่ือน และบุคคลท่ัวไปบทบาทและหน�าท่ีของครูวิกิพีเดีย (2562, สื่อออนไลน?)บทบาท คือ ภาระท่ีต�องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต.ละบุคคล  หมายความว.า บุคคลใดมีสถานภาพหรือตําแหน.งอย.างใด ก็ต�องรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตําแหน.งของตนท่ีได�มา ไม.ว.าจะได�มาโดยกําเนิด โดยการกระทํา หรือโดยการแต.งต้ังให�เป3นไปตามท่ีสังคมคาดหวังหน�าท่ี คือ กิจท่ีต�องกระทํา หรือสิ่งท่ีบุคคลจําเป3นต�องกระทํา ท้ังนี้อาจเป3นความจําเป3นตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือด�วยความสํานึกท่ีถูกต�อองเหมาะสมดังนั้น บทบาท หน�าท่ีของครู จึงหมายหมายถึง ภาระงานท่ีผู�เป3นครูจําเป3นต�องกระทําให�เสร็จสิ้นสมบูรณ? ซ่ึงอาจเป3นความจําเป3นต�องอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือด�วยสํานึกในความถูกต�องเหมาะสมก็ได�ครู คือ ผู�ท่ีมีความสามารถให�คําแนะนํา เพ่ือให�เกิดประโยชน?ทางการเรียน สําหรับนักเรียนหรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต.างๆ ท้ังของรัฐและเอกชน มีหน�าท่ี หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู� หลักการคิดการอ.าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทํางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต.างกันออกไปโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู� ความสามารถ และเปpาหมายของนักเรียนแต.ละคน และนอกจากการสอนแล�วครูยังเป3นผู�ยกระดับวิญญาณมนุษย? ให�รู�จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพ่ือเป3นแม.แบบให�เด็กได�ปฏิบัติตามท้ังต.อหน�าและลับหลัง รวมถึงการปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆตามท่ีผู�บริหารสถานศึกษาหรือตามนโยบายของสถานศึกษานั้นๆกําหนด ตามภาระงานของตนเองความสัมพันธ2ระหว<างครูกับครูความสัมพันธ?ระหว.างครูกับครูนับว.ามีความสําคัญมากท่ีสุด ต.อการพัฒนาวิชาชีพครู เพราะครูครูกับครูท่ีทํางานสอนอยู.สถานศึกษาเดียวกับ เปรียบเสมือนบุคคลท่ีเป3นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความสมานสามัคคีอันดีต.อกันแล�ว นอกจากจะทําให�การอบรมสั่งสอนนักเรียนเป3นไปอย.างมีคุณภาพแล�ว ยังช.วยให�การปฏิบัติงานในด�านต.างๆท่ีนอกเหนือจาก



21  การสอนเป3นไปอย.างมีประสิทธิภาพด�วย เม่ือเป3นเช.นนี้ การพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูก็จะดําเนินไปอย.างรวดเร็ว วิธีท่ีครูควรปฏิบัติต.อครู เพ่ือสร�างมนุษย?สัมพันธ?ต.อกัน เช.น 1. ร.วมมือกันในการอบรมสั่งสอนศิษย?ให�เป3นพลเมืองดีของชาติอย.างสมํ่าเสมอ 2. ช.วยเหลือเก้ือกูลกันในทางด�านวิชาการ เช.น การแนะนําการสอน, แนะนําเอกสาร หรือแหล.งวิทยาการให�  3. ช.วยเหลืองานส.วนตัวซ่ึงกันและกันเท.าท่ีโอกาสจะอํานวย  4. ทําหน�าท่ีแทนกันเม่ือคราวจําเป3น  5. ให�กําลังใจในการทํางานซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระทํา 6. กระทําตนให�เป3นผู�มีความสุภาพอ.อนน�อมต.อกันเสมอ ไม.แสดงตนในทํานองยกตนข.ม ท.านหรือแสดงตนว.าเราเก.งกว.าผู�อ่ืน สรุปได�ว.า การทํางานร.วมกันของเป3นทีมของครูด�วยกันจะส.งผลต.อการพัฒนาองค?กรหรือสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดอยู. รวมถึงการสร�างบรรยากาศในการทํางานม่ีดีร.วมกัน ลดปRญหาความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนได�ในอนาคต 2.8 บริบทพ้ืนท่ีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟlค อ�างอิงใน ตราสารจัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค (2539) ประเภทของวิทยาลัย อาชีวศึกษา  สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตั้งอยู<  เลขท่ี 222 หมู. 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านตํ๊า อําเภอเมือง จ.พะเยา 56000  เนื้อท่ี  ประมาณ 26 ไร. 1 งาน 67 ตารางวา  ผู�ก<อตั้ง  โรงเรียนไชยพันธ?พงษ?เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค) คือ ผู�รับใบอนุญาต/ผู�จัดการ คือ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ?พงษ? ภายใต� พรบ. การจัดต้ังสถานศึกษาใบอนุญาตเลขท่ี 0003/2539  อักษรย<อ C.tech 



22สีประจําวิทยาลัยสีเทา หมายถึง ความเป3นกลาง ความอ.อนโยน ความสุขมเยือกเย็น ซ่ึงเป3นแนวในการอบรมนักศึกษาให�ใช�วิชาชีพด�วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ.อนโยนอยู.เป3นนิจอันนําไปสู.ความสําเร็จในการประกอบอาชีพตราสัญลักษณ2ปรัชญาวิทยาลัยมีความรู�  หมายถึง  การมุ.งเน�นให�นักศึกษามีความรู�พ้ืนฐานทางด�านวิชาการและวิชาชีพท้ังความรู� ท่ีได�จากประสบการณ?โดยตรงและความรู� ท่ีได�จากประสบการณ?ทางอ�อมเพ่ือนําความรู�ไปพัฒนาตนเอง ให�สามารถดํารงชีวิตอยู.ในสังคมได�อย.างมีความสุขตลอดจนนําความรู�ไปช.วยเหลือชุมชนและสังคมได�คู<คุณธรรม หมายถึง  การมุ.งพัฒนานักเรียนให�เป3นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค.าและมีคุณภาพต.อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ?ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป3นหลักในการดํารงชีวิตให�สงบสุข ได�แก.ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย?ความมีน้ําใจเป3นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.เมตตากรุณาช.วยเหลือตามโอกาสนําอาชีพก�าวไกล  หมายถึง การมุ.งเน�นและส.งเสริมให�นักเรียนมีความรู�ตามสาขาของตน นําไปเป3นพ้ืนฐานในการศึกษาต.อ และเป3นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือบริหารธุรกิจส.วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต?ใช�ให�มีความเจริญก�าวหน�าในอาชีพคําขวัญ เก<ง ดี มีสุข หมายถึง วิทยาลัยมุ.งเน�นให�ผู�เรียนเป3นคนเก.งมีความรู� คู.คุณธรรม และอยู.  ร.วมกับสังคมอย.างมีความสุข



23อัตลักษณ2วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟlคเก.ง ดี มีอาชีพ : มุ.งเน�นพัฒนาผู�เรียนทุก ๆ ด�าน อาทิเช.น ด�านวิชาการ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านกิจกรรม ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถานศึกษา มีความรู� คู.คุณธรรม นําอาชีพก�าวไกล จึงส.งผลทําให�ผู�เรียน เป3นคนเก.ง คนดี และมีความสุข ท้ังทางด�านการเรียน ด�านสังคมและด�านกิจกรรม และตรงตามวัตถุประสงค?ของสถานศึกษาปรัชญาของวิทยาลัย  :  มีความรู�   คู.คุณธรรม   นําอาชีพก�าวไกลมีความรู� : หมายถึง การมุ.งเน�นให�นักศึกษามีความรู�พ้ืนฐานทางด�านวิชาการ และวิชาชีพ ท้ังความรู�ท่ีได�จากประสบการณ?โดยตรงและความรู�ท่ีได�จากประสบการณ?ทางอ�อม เพ่ือนําความรู�ไปพัฒนาตนเอง ให�สามารถดํารงชีวิตอยู.ในสังคมได�อย.างมีความสุขตลอดจนนําความรู�ไปช.วยเหลือชุมชนและสังคมได�คู.คุณธรรม : หมายถึง การมุ.งพัฒนานักเรียนให�เป3นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค.าและมีคุณภาพต.อ ชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ?ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป3นหลักในการดํารงชีวิต ให�สงบสุขได�แก.ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย?ความมีน้ําใจเป3นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.เมตตากรุณาช.วยเหลือตามโอกาสนําอาชีพก�าวไกล : หมายถึง การมุ.งเน�นและส.งเสริมให�นักเรียนมีความรู�ตามสาขาของตนนําไปเป3นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต.อ และเป3นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส.วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต?ใช�ให�มีความเจริญก�าวหน�าในอาชีพวิสัยทัศน2พัฒนาวิทยาลัยให�เป3นศูนย?กลางการเรียนรู�ของผู�ใฝLเรียนใฝLรู� มีสื่อท่ีนําสมัย และพัฒนาผู�เรียนให�มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป3นท่ียอมรับของสังคม และอยู.สังคมอย.างมีความสุข และสามารถสร�างเครือข.าย เพ่ือร.วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข�าสู.มาตรฐานทางการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม- สาขาการบัญชี- สาขาการตลาด



24- สาขาคอมพิวเตอร?ธุรกิจ- สาขาภาษาต.างประเทศประเภทวิชาอุตสาหกรรม- สาขาไฟฟpากําลัง- สาขาอิเล็กทรอนิกส?- สาขายานยนต?ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ประเภทวิชาชีพบริหารธุรกิจ- สาขาการบัญชี- สาขาการตลาด- สาขาคอมพิวเตอร?ธุรกิจ- สาขาท.องเท่ียวประเภทวิชาอุตสาหกรรม- สาขาไฟฟpากําลัง- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?- สาขาเทคนิคยานยนต?ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท<องเท่ียว- สาขาการโรงแรมและบริการ- สาขาสปาและความงามประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ



25โครงสร�างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟlค  ภาพท่ี 3 โครงสร�างการบริหารงานวิทยาลัยฯท่ีมา : คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องการใช�โครงสร�างการบริหารงาน ระยะท่ี 8 ประจําป[การศึกษา 2559ผู�รับใบอนุญาต/ผู�จัดการ ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการฝ�ายบริหารงานท่ัวไปผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการฝ�ายแนะแนวประชาสัมพันธ'และจัดหาทุนรองผู�อํานวยการฝ�ายดูแล ติตาม และกิจการนักศึกษาสนง.วิชาการ สนง.เลขานุการ สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา งานแนะแนวประชาสัมพันธ' งานจัดหาทุนการศึกษา สนง.บัญชีการเงิน สนง.กองทุนเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษา สนง.ดูแลและติดตามสนง.กิจการนักศึกษา งานอาคารสถานท่ี 



262.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องสุรพัฒน? วงค?เข็มมา (2559) ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรในอําเภอนาทมจังหวัดนครพนม โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรในอําเภอนาทมจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ?ในการทํางานและประเภทโรงเรียน กลุ.มตัวอย.างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก. ผู�บริหารและครูผู�สอน ป[การศึกษา 2558 จํานวน 149 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาเป3นแบบสอบถามมาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ มีค.าอํานาจจําแนกระหว.าง 0.30-0.70และค.าความเชื่อม่ัน 0.91 สถิติท่ีใช�ได�แก. ร�อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานด�วย t-test (Independent Samples) และ F-test (One-way Anowa)ผลการศึกษาพบว.า ผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรในอําเภอนาทมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม มีการจัดการความขัดแย�งโดยรวม อยู.ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระหว.างผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรจําแนกตามสถานภาพพบว.า โดยรวมไม.มีความแตกต.าง เม่ือพิจารณารายด�าน พบว.าด�านวิธีบังคับมีความแตกต.างอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเปรียบเทียบตามประสบการณ?การทํางานและประเภทของโรงเรียนโดยรวมและรายด�านไม.พบความแตกต.าง จากการศึกษางานวิจัยของ สุรพัฒน? วงค?เข็มมา (2559) พบว.าเป3นการศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งจําแนกตามสภาพของผู�บริหารและครูในสถานศึกษา ซ่ึงการศึกษาดังกล.าวมีหัวข�อคล�ายกัน ตัวแปลด�านปRจจัยส.วนบุคคลหรือสถานภาพก็มีความคล�ายกันผู�ศึกษาจึงได�นําแนวคิดและกระบวนการวิธีการศึกษามาปรับใช�กับงานวิจัยของตนเองอาชิรญาณ? เขียวชอุ.ม (2556) เรื่อง วิธีการจัดการขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดนครพนม การศึกษาค�นคว�าครั้งนี้วัตถุประสงค?เพ่ือ (1) ศึกษาวิธีการจัดการขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (2)เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ.มตัวอย.างท่ีใช�ในการศึกษาค�นคว�าครั้งนี้ได�แก. ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 340 คน จําแนกเป3นผู�บริหาร จํานวน 90 คน ครู จํานวน250 คน กําหนดขนาดกลุ.มตัวตัวอย.างโดยการใช�เกณฑ? เป)ดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie andMorgan การสุ.มแบบแบ.งชั้น (Stratified Random Sampling)เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาค�นคว�า ได�แก. Thomas Kilmann Conflict Mode Instrumentเป3นแบบสอบถามมีจํานวน 30 ข�อ โดยมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท.ากับ 0.97 สถิติท่ีใช� ได�แก. ร�อยละ



27ความถ่ี ค.าเฉลี่ย และส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติใช�ทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test (IndependentSample) และความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต.างค.าเฉลี่ยจะทําการวิเคราะห?เป3นรายคู. โดยวิธีการของเชฟเฟL (Scheffe’)ผลการศึกษาค�นคว�า พบว.า1.วิธีการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากการศึกษางานวิจัยของ อาชิรญาณ? เขียวชอุ.ม (2556) พบว.าเป3นการศึกษาหาวิธีการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา และเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา โดยท่ีมีขนาดของของกลุ.มตัวใกล�เคียงกับของผู�ศึกษา อีกท้ังใช�การสุ.มขนาดของกลุ.มตัวอย.างเหมือนกัน แต.ประชากรท่ีใช�ต.างกันคือกลุ.มตัวอย.างของผู�ศึกษาใช�สถานบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในขณะท่ีอาชิรญาณ? เขียวชอุ.ม ใช�สถาบันในระดับประถมศึกษา ดังนั้นผลท่ีได�อาจมีความเป3นไปได�ท่ีจะแตกต.างกันแต.ผู�ศึกษาก็สนใจนําแนวคิดและกระบวนการวิธีการศึกษามาปรับใช�กับงานวิจัยของตนเองต.อไป3.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรจําแนกตามขนาด สถานศึกษา ระหว.างสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ. พบว.า มีความคิดเห็นต.อการบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 วิธี ได�แก. วิธีประนีประนอม โดยผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต.อวิธีการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาด�วยวิธีประนีประนอม มากกว.าผู�ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง นอกนั้นไม.พบความแตกต.างประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีผู�บริหารส.วนใหญ.เลือกใช� คือ วิธีการประนีประนอม2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร ต.อการบริการความขัดแย�งของผู�แย�งของผู�บริหารสถานศึกษา พบว.าแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01 จํานวน 1 วิธี ได�แก. วิธีประนีประนอม โดยผู�บริหารมีความคิดเห็นต.อเห็นต.อวิธีการจัดการความขัดแย�งด�วย วิธีการประนีประนอมมากกว.าครู และมีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 จํานวน 2 วิธี ได�แก. วิธีการไกล.เกลี่ย และวิธีการเผชิญหน�าโดยผู�บริหารความคิดต.อวิธีการจัดการความขัดแย�งมากกว.าครู นอกนั้นไม.พบความแตกต.างทัศนีย? ป)�นสวัสด์ิ (2559) เรื่อง การจัดการความขัดแย�งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) ศึกษาปRจจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท 2)ศึกษาสาเหตุความขัดแย�งทางการเมือง 3)ศึกษาการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองด�วยความร.วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 4)ศึกษาปRญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช�วิธีการวิจัย



28ผสมผสาน(Mix  Method Research) โดยเป3นการวิจัยแบบข้ันตอนเชิงสํารวจ (ExplanatorySequential  Design) แบ.งเป3น 2 ข้ันตอน ช.วงแรกการวิจัยหลักเป3นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research) เพ่ือสํารวจหัวข�อการวิจัยและช.วงหลังเป3นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เพ่ือยืนยันผลสํารวจทีได�เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพผู�วิจัยใช�วิธีการสัมภาษณ?เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informant) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Purposive  Sampling) ตัวแทนจากภาคส.วนตัวต.างๆ จํานวน 16 คน ท่ีมีส.วนเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองในการเมืองในจังหวัดชัยนาท ประกอบด�วยตัวแทนจากภาครัฐตัวแทนจากองค?กรปกครองส.วนท�องถ่ิน ตัวแทนจากภาคประชาชนและตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากองค?กรปกครองส.วนท�องถ่ิน ตัวแทนจากภาคประชาชนและตัวแทนจากภาคประชาสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมสานเสวนาเรื่อง “สมานฉันท?ชาวชัยนาท” โดยผู�มีส.วนได�ส.วนเสียเข�ามามีมาส.วนร.วมในการเสวนาและมีการสังเกตการณ?อย.างไม.มีส.วนร.วม (Non-participation Observation) ส.วนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามโดยเก็บข�อมูลจากกลุ.มตัวอย.างท้ังเพศชายและหญิงเป3นผู�มีสิทธ?เลือกต้ังท่ีมีอายุระหว.าง 18-60 ป[ ท่ีอาศัยอยู.ในชุมชน ไม.น�อยกว.า 5 ป[ ครัวเรือนละ 1 คนจํานวน 400 คน โดยเป3นกลุ.มตัวอย.างท่ีอาศัยท่ีอยู.ในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ผลการวิจัยพบว.า 1) ปRจจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท มีดังนี้  ผลการศึกษาความสัมพันธ?ระหว.างตัวแปรเพศกับรูปแบบการจัดการความขัดแย�งแบบประนีประนอม พบว.า ไม.มีความสัมพันธ?กันอย.างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส.วนความสัมพันธ?ระหว.างตัวแปรสถานภาพและตัวแปรระยะเวลาการอาศัยอยู.ในชุมชนกับรูปแบบการจัดการความขัดแย�งแบบประนีประนอม พบว.า ตัวแปรั้งสองไม.มีความสัมพันธ?กันอย.างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2)สาเหตุความขัดแย�งทางการเมืองมีสาเหตุเกิดจากความขัดแย�งทางการเมืองด�วยความร.วมมือระหว.างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีดังนี้ 1.การกระตุ�นความร.วมมือโดยภาครัฐมีการสนับสนุนด�านบุคลากร งบประมาณ และข�อมูล 2.การสร�างกรอบความร.วมมือโดยมีการระบุเปpาหมายท้ังระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 3.การระดมความร.วมมือ โดยมีการบูรณาการความร.วมมือในการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองผ.านการจัดกิจกรรมร.วมมือโดยอาศัยงานประเพณีวัฒนธรรมมาเป3นสิ่งจูงใจ รัฐมีการส.งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ภาคประชาชนสังคมเป3นเจ�าภาพในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ? 4.การสนธิความร.วมมือ โดยการแลกเปลี่ยนข�อมูลข.าวสารระหว.างกันในรูปแบบของการจัดระบบเครือข.าย และ 4) ผลการศึกษาปRญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย�งทางการเมือง คือ ระบบการศึกษาท่ีมีได�ให�ความสําคัญกับการส.งเสริมความรู�ความเข�าใจด�านสันติวิธี  การจัดการความขันแย�ง และบทบาทหน�าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให�กับประชาชน และวัฒนธรรมอุปถัมภ? ส.วนปRจจัยแห.งความสําเร็จ คือ การใช�สันติวิธีในการแก�ปRญหาความขัดแย�ง รับฟRงความคิดเห็นต.างของทุกฝLาย มีการจัดการสานเสวนาโดยทุกฝLายมี



29ส.วนร.วมจากการศึกษางานวิจัยของ ทัศนีย? ป)�นสวัสด์ิ (2559) พบว.าเป3นการศึกษาการจัดการความขัดแย�งทางการในจังหวัดชัยนาท โดยศึกษาหาปRจจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับการจัดการความยัดแย�งทางการเมือง และหาสาเหตุความขัดแย�งเพ่ือนําไปสู.ความร.วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาถึงอุปสรรคในการจัดการความขัดแย�ง โดยใช�วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน(Mix Method Research) คือมีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงเป3นการศึกษาศึกษาท่ีจะทําให�ได�ผลการศึกษาท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนกว.าการใช�วิธีแบบเชิงปริมาณเพียงเดียว อีกท้ังเป3นการยืนยันผลท่ีได�ร.วมกันเพ่ือความน.าเชื่อถือได� ดังนั้นผู�ศึกษาจึงสนใจนําแนวคิดและกระบวนการวิธีการศึกษามาปรับใช�กับงานวิจัยของตนเองศิริวรรณ มนอัตระผดุง (2559) ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย�งอย.างสร�างสรรค? องค?การภารรัฐและภาคเอกชนมีทรัพยากรมนุษย?เป3นผู�ขับเคลื่อนการทํางานให�องค?การบรรลุเปpาหมายท่ีกําหนดไว� หากบุคลากรเกิดความขัดแย�งไม.ลงรอยกัน ไม.สามารถทํางานร.วมกัน หรือประสานประโยชน?ให�เกิดการทํางานได�อย.างมีประสิทธิภาพแล�ว ย.อมส.งผลต.อการดําเนินงานขององค?การและทําให�องค?การมาสามารถก�าวหน�าได�อย.างม่ันคง ด�วยความสําคัญของความขัดแย�งผู�บริหารองค?การจึงควรนําแนวคิดท่ีเก่ียวกับความขัดแย�งสมัยใหม.มาสร�างวิธีการแก�ไขปRญหาในเรื่องความขัดแย�งอย.างเหมาะสม โดยเข�าใจถึงสาเหตุของความขัดแย�งว.ามีหลายสาเหตุ เช.น ความขัดแย�งท่ีเก่ียวกับโครงสร�างและอํานาจหน�าท่ี การติดต.อ-สื่อสาร ผลประโยชน? การแย.งชิงทรัพยากร และ ความขัดแย�งจากบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคล เป3นต�นสําหรับการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการของความขัดแย�ง สเต็บเพน รอบบินส? ประกอบด�วย 5ระยะ ได�แก. (1) ก.อตัวของการต.อต�าน หรือความไม.ลงรอยท่ีรุนแรงพอ (2) ฝLายท่ีเก่ียวข�องรับรู�ถึงความขัดแย�ง (3) ต้ังใจทําอย.างไดอย.างหนึ่ง (4) พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา และ (5) ผลลัพธ?ท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย�ง จากการศึกษาของ โทมัสและคิลแมน พบว.า การจัดการความขัดแย�ง อย.างสร�างสรรค?มี 5 รูปแบบ ได�แก. การแข.งขัน การประนีประนอม การร.วมมือ การหลีกเลี่ยง และการยินยอม โดยจะต�องนํามาปฏิบัติให�เหมาะสมกับสถานการณ?ท่ีแตกต.างกันอย.างไรก็ดี การจัดการความขัดแย�งในองค?การอย.างสร�างสรรค? ผู�บริหารจะต�องมีบทบาทสําคัญในการจัดการความขัดแย�งและแก�ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนด�วยความเข�าใจธรรมชาติของมนุษย? และเป)ดใจกว�างท่ีจะแก�ไขปRญหาอย.างมีส.วนร.วมเพ่ือบุคคลในองค?การสามารถสร�างผลดารทํางานได�อย.างมีประสิทธิภาพและนําไปสู.การบริหารงานองค?การได�อย.างสร�างสรรค?จากการศึกษางานวิจัยของ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง (2559) พบว.าเป3นการศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย�งอย.างสร�างสรรค?  โดยเป3นการอ�างแนวคิด กระบวนการจัดการความขัดแย�งของ



30สเต็บเพน รอบบินส? ประกอบด�วย 5 ระยะ ได�แก. (1) ก.อตัวของการต.อต�าน หรือความไม.ลงรอยท่ีรุนแรงพอ (2) ฝLายท่ีเก่ียวข�องรับรู�ถึงความขัดแย�ง (3) ต้ังใจทําอย.างไดอย.างหนึ่ง (4) พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา และ (5) ผลลัพธ?ท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย�ง และแนวคิดการจัดการความขัดแย�งของโทมัสและคิลแมน พบว.า การจัดการความขัดแย�ง อย.างสร�างสรรค?มี 5 รูปแบบ ได�แก. การแข.งขัน การประนีประนอม การร.วมมือ การหลีกเลี่ยง และการยินยอม โดยนํามาปฏิบัติให�เหมาะสมกับสถานการณ?ท่ีแตกต.างกัน ซ่ึงท้ัง 2 แนวคิดนี้มีความสอดคล�องกับแนวคิดท่ีผู�ศึกษาใช�ในการวิจัยครั้งนี้



31บทท่ี 3วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค-เพ่ือ 1.ศึกษาการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา และ 2.เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล เป3นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) เชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยให�ผู�ตอบกรอกคําตอบเองในแบบสอบถาม(Self-administered Questionnaire) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต2อไปนี้3.1 ประชากร3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล3.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล3.5 การวิเคราะห-ข�อมูล3.6 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห-ข�อมูล3.1 ประชากรประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู�บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา โดยมีผู�บริหารจํานวน 21 คน และครูจํานวน 60 คน บุคลากรทางการศึกษาและเจ�าหน�าท่ี 16 รวมจํานวนท้ังสิ้น 97 คน ตามตารางดังนี้ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากร ท่ีใช�ในการศึกษาลําดับ ประชากร จํานวน(คน)1  ผู�บริหาร 21 2  ครู 60 3  บุคลากรทางการศึกษาและเจ�าหน�าท่ี 16 รวม 97 และหัวหนางาน



323.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยครั้งนี้เป3นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย แบบสอบถามปลายป*ดและปลายเป*ด (Close Ended and Open Ended) โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค-การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงแบ2งออกเป3น 2 ตอน ดังนี้1. ป1จจัยส2วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก2 เพศ อายุ ประสบการณ-การทํางาน และตําแหน2งงาน2. การจัดการความขัดแย�ง 5 วิธี ได�แก22.1 การเอาชนะ (Competition)2.2 การยอมรับ (Accommodation) 2.3 การหลีกเหลี่ยง (Avoiding)2.4 การร2วมมือ (Collaboration)2.5 การประนีประนอม (Compromise)ซ่ึงเป3นแบบมาตราส2วนสร�างตามมาตรวัดของลิเคิร-ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ-การให�คะแนนค2าตอบดังนี้5 คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลมากท่ีสุด4 คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลมาก3 คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลปานกลาง2 คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลน�อย1 คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลน�อยท่ีสุดเกณฑ-การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช2วงคะแนนดังต2อไปนี้คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว2า    มีผลมากท่ีสุดคะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว2า    มีผลมากคะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว2า    มีผลปานกลางคะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว2า    มีผลน�อยคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว2า    มีผลน�อยท่ีสุด3.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย3.2.1 การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป3นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามตามลําดับดังนี้1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม



33โดยขอคําแนะนําจากอาจารย-ท่ีปรึกษา2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ3. สร�างเครื่องมือในการวิจัย4. เสนอร2างเครื่องมือต2ออาจารย-ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว2างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท-ท่ีกําหนดไว� โดยหาค2าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค2าIOC ต้ังแต2 0.6–1.006. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างจํานวน 30 คนแล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค2าความเท่ียง (Reliability)7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย-ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ-และจัดพิมพ-แบบสอบถามฉบับสมบูรณ-เก็บรวบรวมข�อมูลต2อไป3.2.2 การทดสอบเครื่องมือนําแบบสอบถามไปทดลองใช� (Try out) กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงไม2ใช2กลุ2มตัวอย2าง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห-และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยทําการตรวจสอบ 2 วิธีดังนี้1. ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือเพ่ือให�สามารถวัดได�ในสิ่งท่ีต�องการวัดด�านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามว2ามีความครอบคลุมวัตถุประสงค-หรือพฤติกรรมท่ีต�องการวัดหรือไม2 ค2าสถิติท่ีใช�ในการหาคุณภาพ คือ ค2าความสอดคล�องระหว2างข�อคําถามกับวัตถุประสงค- หรือเนื้อหา (IOC: Index of item Objective Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสม โดยให�ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท2าน ประเมินเนื้อหาของข�อถามเป3นรายข�อแล�วหาค2าเฉลี่ย ให�คะแนน +1 (ตรง) 0 (ไม2แน2ใจ) -1 (ไม2ตรง) ข�อถามท่ีมีค2า 0.6-1.0 มีค2าความเท่ียงตรงสูง ถ�าตํ่ากว2า0.6 ต�องปรับปรุง ซ่ึงจากการหาค2า IOC ได�ค2าเท2ากับ 0.782. ตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือว2ามีความคงเส�นคงวาให�ผลการวัดท่ีแน2นอนคงท่ีไม2ว2าจะวัดก่ีครั้งก็ผลจะได�เหมือนเดิม สถิติท่ีใช�ในการหาค2าความเท่ียงคือ ค2าสัมประสิทธิ์ของ คอนบาร-ช (Conbach’s Alpha Coefficient: α coefficient) ซ่ึงจะใช�สําหรับข�อมูลท่ีมีการแบ2งระดับการวัดแบบประมาณค2า (Rating Scale) ค2าแอลฟtาท่ีใช�ควรมากกว2า 0.6 ถ�าน�อยกว2านั้นควรปรับปรุงแบบสอบถาม หรืออาจตัดบางข�อท้ิง ซ่ึงจากการหาค2า I α ได�ค2าเท2ากับ 0.98



343.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล
- ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง 3.5 การวิเคราะห3ข�อมูลใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห-ข�อมูลเพ่ือหาค2าต2างๆ3.6 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห3ข�อมูล1.วิเคราะห-ป1จจัยส2วนบุคคล ได�แก2 เพศ อายุ ประสบการณ-การทํางาน และ ตําแหน2งงานโดยใช� ค2าร�อยละ2.วิเคราะห-การจัดการความขัดแย�ง 5 วิธี ได�แก22.1 การเอาชนะ (Competition)2.2 การยอมรับ (Accommodation) 2.3 การหลีกเหลี่ยง (Avoiding)2.4 การร2วมมือ (Collaboration)2.5 การประนีประนอม (Compromise)โดยการหาค2า ค2าเฉลี่ย, ค2าส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป3นรายด�านและโดยรวมเสนอในรูปแบบตาราง



35บทท่ี 4ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห,ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค,ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห,ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห,ข�อมูลตามลําดับดังนี้4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห,ข�อมูลผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ,ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด  n แทน จํานวนประชากรกลุ6มย6อย 
µ แทน ค6าเฉลี่ยของกลุ6มประชากร 
σ แทน ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ6มประชากร 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล1.1.1 ผลการวิเคราะห,ข�อมูลเชิงปริมาณการวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยแบ6งการนําเสนอผลการวิเคราะห,ข�อมูลเชิงปริมาณออกเป:น 3 ส6วน ได�แก6ส6วนท่ี 1 วิเคราะห,ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วยลักษณะของประชากรมีตัวแปรคือ เพศ อายุ ประสบการณ,การทํางาน และตําแหน6งงานส6วนท่ี 2 วิเคราะห,การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา 5 ด�านคือ ด�านการเอาชนะ ด�านการยอมรับ ด�านการหลีกเลี่ยง ด�านการร6วมมือ และด�านการประนีประนอมส6วนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ดังมีรายละเอียดต6อไปนี้



36ตอนท่ี 1 วิเคราะห,ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศเพศ จํานวน ร�อยละ 1. ชาย 42 43.3 2. หญิง 57 56.7 รวม 97 100.0 จากตาราง 2 พบว6า ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน ส6วนใหญ6เป:นเพศชาย จํานวน 42คน คิดเป:นร�อยละ 43.3  และเป:นเพศหญิง จํานวน 55 คน คิดเป:นร�อยละ 56.7ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุอายุ จํานวน ร�อยละ 1. 23-27 ปA 6 6.2 2. 28-32 ปA 22 22.7 3. 33-37 ปA 33 34.0 4. 38-42 ปA 19 19.6 5. 43-47 ปA 5 5.2 6. 48 ปAข้ึนไป 12 12.4 รวม 97 100.0 จากตาราง 3 พบว6า ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน ส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 33-37 ปAมากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเป:นร�อยละ 34 รองลงมาคืออายุระหว6าง 28-32 ปA จํานวน 22 คน คิดเป:นร�อยละ 22.7 อายุระหว6าง 38-42 ปA จํานวน 19 คน คิดเป:นร�อยละ 19.6 อายุ 48 ปAข้ึนไป จํานวน12 คน คิดเป:นร�อยละ 12.4 อายุระหว6าง 23-27 ปA จํานวน 6 คน คิดเป:นร�อยละ 6.2 และอายุระหว6าง 43-47 ปA จํานวน 5 คน คิดเป:นร�อยละ 5.2



37ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ�การทํางานประสบการณ�การทํางาน จํานวน ร�อยละ 1. 0-3 ปA 6 6.2 2. 4-6 ปA 20 20.6 3. 7-9 ปA 22 22.7 4. 10-12 ปA 44 45.4 5. 13 ปAข้ึนไป 5 5.2 รวม 97 100.0 จากตาราง 4 พบว6า ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน ส6วนใหญ6มีประสบการณ,การทํางาน ระหว6าง 10-12 ปA จํานวน 44 คน คิดเป:นร�อยละ 45.4 ลงรองมาคือ ระหว6าง 7-9 ปA จํานวน22 คน คิดเป:นร�อยละ 22.7 ระหว6าง 4-6 ปA จํานวน 20 คน คิดเป:นร�อยละ 20.6 ระหว6าง 0-3 ปAจํานวน 6 คน คิดเป:นร�อยละ 6.2 และอายุ 13 ปAข้ึนไป จํานวน 5 คน คิดเป:นร�อยละ 5.2ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน6งตําแหน6ง จํานวน ร�อยละ 1. ผู�บริหาร 21 21.6 2. ครูผู�สอน 60 61.9 3. บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 16.5 รวม 97 100.0 จากตาราง 5 พบว6า ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน ส6วนใหญ6มีตําแหน6งครูผู�สอนจํานวน 60 คน คิดเป:นร�อยละ 61.9 ผู�บริหาร จํานวน 21 คน คิดเป:นร�อยละ 21.6 และบุคคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี จํานวน 16 คน คิดเป:นร�อยละ 16.5



38ตอนท่ี 2 วิเคราะห,การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยาตารางท่ี 6 แสดงค6าเฉล่ียและค6าความเบ่ียงเบนมาตรฐานชองการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา : ด�านการเอาชนะด�านการเอาชนะ µ σ ระดับ 1. หาเหตุผลท่ีจะทําให�บรรลุเปEาหมายตามท่ีวางไว� 4.10 0.80 มาก 2. ใช�วิธีการท่ีหลากหลายตามอํานาจหน�าท่ีของตนในการแก�ไขปGญหาเพ่ือให�บรรลุเปEาหมาย 4.05 0.86 มาก 3. พยายามชี้แจงให�ผู�อ่ืนเห็นว6าวิธีการของตนเองเป:นเรื่องท่ีถูกต�องและควรปฏิบัติ 4.14 0.66 มาก 4. ใช�วิธีการต6างๆจูงใจให�คนอ่ืนยอมรับความคิดเห็น 3.89 0.81 มาก 5. แก�ไขปGญหาตามความคิดของตนเองและเชื่อว6าเป:นวิธีท่ีถูกต�อง 3.98 0.84 มาก โดยภาพรวม 4.03 0.56 มาก จากตาราง 6 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ของกลุ6มประชาการต6อด�านการเอาชนะ โดยภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.03 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.56 และเม่ือพิจารณาเป:นรายข�อ พบว6า พยายามชี้แจงให�ผู�อ่ืนเห็นว6าวิธีการของตนเองเป:นเรื่องท่ีถูกต�องและควรปฏิบัติ อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.14 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.66และยังให�ความสําคัญกับข�ออ่ืนๆเป:นลําดับดังนี้ หาเหตุผลท่ีจะทําให�บรรลุเปEาหมายตามท่ีวางไว� อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.10 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.80 ใช�วิธีการท่ีหลากหลายตามอํานาจหน�าท่ีของตนในการแก�ไขปGญหาเพ่ือให�บรรลุเปEาหมาย อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.05 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.86 แก�ไขปGญหาตามความคิดของตนเองและเชื่อว6าเป:นวิธีท่ีถูกต�อง อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.98 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.84 และใช�วิธีการต6างๆจูงใจให�คนอ่ืนยอมรับความคิดเห็น อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.89 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.81



39ตารางท่ี 7 แสดงค6าเฉล่ียและค6าความเบ่ียงเบนมาตรฐานชองการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา : ด�านการยอมรับด�านการยอมรับ µ σ ระดับ 1. พยายามท่ีจะนึกถึงความประสงค,หรือความพึงพอใจของผู�อ่ืน 4.05 0.65 มาก 2. แก�ปGญหาเน�นการไม6ทําร�ายจิตใจหรือทําให�ผู�อ่ืนเกิดความรู�สึกไม6ดี 3.84 0.69 มาก 3. รับฟGงความคิดเห็นและยินดีปฏิบัติตาม 4.02 0.63 มาก 4. เสียสละความต�องการของตนโดยสนองความต�องการของเพ่ือนร6วมงานเพ่ือให�งานสามารถดําเนินต6อไปได� 3.95 0.76 มาก 5. ปฏิบัติตามข�อเสนอแนะของทุกคนโดยไม6มีข�อโต�แย�ง 3.74 0.74 มาก โดยภาพรวม 3.92 0.47 มาก จากตาราง 7 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ของกลุ6มประชาการต6อด�านการยอมรับ โดยภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.92 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.47 และเม่ือพิจารณาเป:นรายข�อ พบว6า พยายามท่ีจะนึกถึงความประสงค,หรือความพึงพอใจของผู�อ่ืน อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.05 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.65 และยังให�ความสําคัญกับข�ออ่ืนๆเป:นลําดับดังนี้ รับฟGงความคิดเห็นและยินดีปฏิบัติตาม อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ)เท6ากับ 4.02 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.63 เสียสละความต�องการของตนโดยสนองความต�องการของเพ่ือนร6วมงานเพ่ือให�งานสามารถดําเนินต6อไปได� อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ)เท6ากับ 3.95 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.76 แก�ปGญหาเน�นการไม6ทําร�ายจิตใจหรือทําให�ผู�อ่ืนเกิดความรู�สึกไม6ดี อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.84 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) เท6ากับ 0.69 และปฏิบัติตามข�อเสนอแนะของทุกคนโดยไม6มีข�อโต�แย�ง อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย(µ) เท6ากับ 3.74 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.74



40ตารางท่ี 8 แสดงค6าเฉล่ียและค6าความเบ่ียงเบนมาตรฐานชองการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา : ด�านการหลีกเล่ียงด�านการหลีกเล่ียง µ σ ระดับ 1. ไม6เข�าไปยุ6งเก่ียวในความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน 3.74 0.74 มาก 2. ถอนตัวและไม6รับรู�ปGญหาใดๆท่ีเกิดข้ึน 3.23 0.91 ปานกลาง 3. มอบหมายให�ผู�อ่ืนรับผิดชอบแทนในการแก�ปGญหาความขัดแย�ง 3.16 1.33 ปานกลาง 4. งดเว�นจากการเผชิญหน�าในความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน 3.27 1.07 ปานกลาง 5. ให�คู6กรณีแก�ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนเอง 3.13 1.12 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.31 0.71 ปานกลาง จากตาราง 8 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ของกลุ6มประชาการต6อด�านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.31 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ0.71 และเม่ือพิจารณาเป:นรายข�อ พบว6า ไม6เข�าไปยุ6งเก่ียวในความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.74 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.74 และยังให�ความสําคัญกับข�ออ่ืนๆเป:นลําดับดังนี้ งดเว�นจากการเผชิญหน�าในความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน อยู6ในระดับปานกลาง มีค6าเฉลี่ย(µ) เท6ากับ 3.27 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 1.07 ถอนตัวและไม6รับรู�ปGญหาใดๆท่ีเกิดข้ึน อยู6ในระดับปานกลาง มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.23 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ0.91 มอบหมายให�ผู�อ่ืนรับผิดชอบแทนในการแก�ปGญหาความขัดแย�ง อยู6ในระดับปานกลาง มีค6าเฉลี่ย(µ) เท6ากับ 3.16 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 1.33 และให�คู6กรณีแก�ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนเอง อยู6ในระดับปานกลาง มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.13 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 1.12



41ตารางท่ี 9 แสดงค6าเฉล่ียและค6าความเบ่ียงเบนมาตรฐานชองการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา : ด�านการร6วมมือด�านการร6วมมือ µ σ ระดับ 1. ให�ความช6วยเหลือเพ่ือนร6วมงานในการแก�ไขปGญหา 3.73 1.12 มาก 2. เชื่อม่ันและไว�วางใจในการทํางานของเพ่ือนร6วมงาน 3.77 0.65 มาก 3. ยินดีปฏิบัติตามแนวทางท่ีเพ่ือนร6วมงานเสนอโดยไม6มีข�อโต�แย�ง 3.79 0.63 มาก 4. เข�าใจบทบาทและหน�าท่ีของตนเองตามภาระงานท่ีได�รับมอบหมาย 3.84 0.70 มาก 5. ปฏิบัติตามหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบหมายอย6างเต็มความสามารถ 4.14 0.95 มาก โดยภาพรวม 3.86 0.54 มาก จากตาราง 9 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ของกลุ6มประชาการต6อด�านการร6วมมือ โดยภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.86 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.54 และเม่ือพิจารณาเป:นรายข�อ พบว6า ปฏิบัติตามหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบหมายอย6างเต็มความสามารถ อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.14 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.95 และยังให�ความสําคัญกับข�ออ่ืนๆเป:นลําดับดังนี้ เข�าใจบทบาทและหน�าท่ีของตนเองตามภาระงานท่ีได�รับ  มอบหมาย อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.84 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.70 ยินดีปฏิบัติตามแนวทางท่ีเพ่ือนร6วมงานเสนอโดยไม6มีข�อโต�แย�งเชื่อม่ัน อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.79ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.63 เชื่อม่ันและไว�วางใจในการทํางานของเพ่ือนร6วมงาน อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.77 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.65 และให�ความช6วยเหลือเพ่ือนร6วมงานในการแก�ไขปGญหา อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.73 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 1.12



42ตารางท่ี 10 แสดงค6าเฉล่ียและค6าความเบ่ียงเบนมาตรฐานชองการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา : ด�านการประนีประนอมด�านการประนีประนอม µ σ ระดับ 1. พยายามเปรียบเทียบข�อดีและข�อเสียของทุกฝOายเพ่ือหาทางออกร6วมกัน 3.76 0.72 มาก 2. เจรจาไกล6เกลี่ย ยุติปGญหาและตกลงกันตามท่ีทุกฝOายยอมรับได� 3.99 0.73 มาก 3. ยอมปรับเปลี่ยนเปEาหมายบางประการเพ่ือลดความขัดแย�ง 4.08 0.62 มาก 4. พยายามหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกฝOายในทุกกรณี 4.01 0.84 มาก 5. รับฟGงความเห็นอย6างเข�าใจและเป:นกลางเพ่ือลดความขัดแย�ง 4.03 0.65 มาก โดยภาพรวม 3.98 0.53 มาก จากตาราง 10 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ของกลุ6มประชาการต6อด�านการร6วมมือ โดยภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.98 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.53 และเม่ือพิจารณาเป:นรายข�อ พบว6า ยอมปรับเปลี่ยนเปEาหมายบางประการเพ่ือลดความขัดแย�ง อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.08 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.62 และยังให�ความสําคัญกับข�ออ่ืนๆเป:นลําดับดังนี้ รับฟGงความเห็นอย6างเข�าใจและเป:นกลางเพ่ือลดความขัดแย�ง อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.03 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.65 พยายามหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกฝOายในทุกกรณี อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 4.01 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.84 เจรจาไกล6เกลี่ย ยุติปGญหาและตกลงกันตามท่ีทุกฝOายยอมรับได� อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ 3.99 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.73 และพยายามเปรียบเทียบข�อดีและข�อเสียของทุกฝOายเพ่ือหาทางออกร6วมกัน อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ย (µ) เท6ากับ3.76 ค6าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท6ากับ 0.72



43ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตามรายด�านตารางท่ี 11 เปรียบเทียบค6าเฉล่ียและระดับของการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามรายด�าน ได�แก6 ด�านการเอาชนะ ด�านการยอมรับ ด�านการหลีกเหล่ียง ด�านการร6วมมือและด�านการประนีประนอมการจัดการความขัดแย�ง µ σ ระดับ 1. ด�านการเอาชนะ 4.03 0.56 มาก 2. ด�านการยอมรับ 3.92 0.47 มาก 3. ด�านการหลีกเหลี่ยง 3.31 0.71 ปานกลาง 4. ด�านการร6วมมือ 3.86 0.54 มาก 5. ด�านการประนีประนอม 3.98 0.53 มาก จากตาราง 11 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เม่ือเปรียบเทียบเป:นรายด�านพบว6า ผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรเลือกด�านการเอาชนะมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.03 อยู6ในระดับมากโดยมีด�านอ่ืนๆรองลงมาเป:นลําดับดังนี้ ด�านการประนีประนอม มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.98 อยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.92 อยู6ในระดับมาก ด�านการร6วมมือ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.86อยู6ในระดับมาก และด�านการหลีกเลี่ยงน�อยท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.31 อยู6ในระดับปานกลาง



44ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศการจัดการความขัดแย�ง เพศ n µ σ ระดับ 1. ด�านการเอาชนะ ชาย 42 3.93 0.46 มาก หญิง 55 4.11 0.61 มาก 2. ด�านการยอมรับ ชาย 42 3.78 0.47 มาก หญิง 55 4.03 0.44 มาก 3. ด�านการหลีกเลี่ยง ชาย 42 3.18 0.59 ปานกลาง หญิง 55 3.41 0.78 มาก 4. ด�านการร6วมมือ ชาย 42 3.81 0.45 มาก หญิง 55 3.89 0.60 มาก 5. ด�านการประนีประนอม ชาย 42 3.84 0.49 มาก หญิง 55 4.08 0.54 มาก จากตาราง 12 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามเพศพบว6า เพศชายให�ความสําคัญกับการจัดการความขัดแย�ง ด�านการเอาชนะ มากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.93 อยู6ในระดับมาก และให�ความสําคัญกับด�านมีด�านอ่ีนๆเป:นลําดับดังนี้ ด�านการประนีประนอม มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.84 อยู6ในระดับมาก ด�านการร6วมมือ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.81 อยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.78 อยู6ในระดับมาก และด�านการหลีกเหลี่ยง มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.18 อยู6ในระดับปานกลาง ส6วนเพศหญิง ให�ความสําคัญกับการจัดการความขัดแย�ง ด�านการเอาชนะ มากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.11 อยู6ในระดับมาก และให�ความสําคัญกับด�านมีด�านอ่ีนๆเป:นลําดับดังนี้ ด�านการประนีประนอม มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.08 อยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.03 อยู6ในระดับมาก ด�านการร6วมมือ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 อยู6ในระดับมาก และด�านการหลีกเหลี่ยง มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.41 อยู6ในระดับมากตารางท่ี 13 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ



45การจัดการความขัดแย�ง อายุ/ปE n µ σ ระดับ 1. ด�านการเอาชนะ 23-27 ปA 33 3.80 0.18 มาก 28-32 ปA 6 4.12 0.50 มาก 33-37 ปA 19 3.78 0.55 มาก 38-42 ปA 22 4.04 0.62 มาก 43-47 ปA 5 4.20 0.00 มาก 48 ปAข้ึนไป 12 4.62 0.22 มาก 2. ด�านการยอมรับ 23-27 ปA 33 4.27 0.45 มาก 28-32 ปA 6 3.98 0.47 มาก 33-37 ปA 19 3.67 0.44 มาก 38-42 ปA 22 3.89 0.44 มาก 43-47 ปA 5 4.00 0.00 มาก 48 ปAข้ึนไป 12 4.33 0.25 มาก 3. ด�านการหลีกเหลี่ยง 23-27 ปA 33 4.07 0.21 มาก 28-32 ปA 6 3.05 0.73 ปานกลาง 33-37 ปA 19 3.21 0.52 ปานกลาง 38-42 ปA 22 3.26 0.78 ปานกลาง 43-47 ปA 5 3.80 0.00 มาก 48 ปAข้ึนไป 12 3.53 0.98 มาก 4. ด�านการร6วมมือ 23-27 ปA 33 3.33 1.19 ปานกลาง 28-32 ปA 6 4.04 0.35 มาก 33-37 ปA 19 3.96 0.48 มาก 38-42 ปA 22 3.77 0.56 มาก 43-47 ปA 5 3.40 0.00 ปานกลาง 48 ปAข้ึนไป 12 3.83 0.39 มาก 5. ด�านการประนีประนอม 23-27 ปA 33 4.27 0.52 มาก 28-32 ปA 6 3.99 0.34 มาก 33-37 ปA 19 3.89 0.67 มาก 38-42 ปA 22 3.83 0.17 มาก 43-47 ปA 5 4.20 0.00 มาก 48 ปAข้ึนไป 12 4.17 0.77 มาก 



46จากตาราง 13 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอายุพบว6า ด�านการเอาชนะ อายุท่ีให�ความสําคัญมากท่ีสุดคือ 48 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.62 โดยท่ีอายุอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ อายุ 43-47 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.20 อายุ 28-32 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ4.12 อายุ 38-42 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.04 อายุ 23-27 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.80 และอายุ 33-37 ปAมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.78 ซ่ึงทุกช6วงอายุอยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ อายุท่ีให�ความสําคัญมากท่ีสุดคือ 48 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.33 โดยท่ีอายุอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ อายุ 23-27 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.27 อายุ 43-47 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.00 อายุ 28-32 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.98 อายุ 38-42 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 และอายุ 33-37 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.67 ซ่ึงทุกช6วงอายุอยู6ในระดับมาก ด�านการประนีประนอม อายุท่ีให�ความสําคัญมากท่ีสุดคือ 23-27 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.27 โดยท่ีอายุอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ อายุ 43-47 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.20 อายุ 48 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.17 อายุ 28-32 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.99  อายุ 33-37 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89และอายุ 38-42 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.83 ซ่ึงทุกช6วงอายุอยู6ในระดับมาก ด�านการหลีกเหลี่ยง อายุท่ีให�ความสําคัญมากท่ีสุดคือ อายุ 23-27 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.07 รองลงมาคือ 43-47 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.80 และอายุ 48 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.53 ท้ัง 3 ช6วงอายุอยู6ในระดับมาก โดยท่ี อายุ 38-42 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.26 อายุ 33-37 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.21 และอายุ 38-32 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.05 ท้ัง 3 ช6วงอายุอยู6ในระดับปานกลาง ด�านการร6วมมือ อายุท่ีให�ความสําคัญมากท่ีสุดคือ28-32 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.04 รองลงมาคือ อายุ 33-37 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.96 อายุ 48 ปAข้ึนไปมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.83 และอายุ 38-42 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.77 ท้ัง 4 ช6วงอายุอยู6ในระดับมาก โดยท่ีอายุ 43-47 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.40 และอายุ 23-27 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.33 ท้ัง 2 ช6วงอายุอยู6ในระดับปานกลาง



47ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามประสบการณ�การทํางานการจัดการความขัดแย�ง ประสบการณ�ทํางาน n µ σ ระดับ 1. ด�านการเอาชนะ 0-3 ปA 6 3.73 0.21 มาก 4-6 ปA 20 4.19 0.48 มาก 7-9 ปA 22 4.30 0.51 มาก 10-12 ปA 44 3.85 0.60 มาก 13 ปAข้ึนไป 5 4.20 0.00 มาก 2. ด�านการยอมรับ 0-3 ปA 6 4.00 0.82 มาก 4-6 ปA 20 4.12 0.31 มาก 7-9 ปA 22 3.99 0.35 มาก 10-12 ปA 44 3.77 0.52 มาก 13 ปAข้ึนไป 5 4.00 0.00 มาก 3. ด�านการหลีกเหลี่ยง 0-3 ปA 6 3.73 0.72 มาก 4-6 ปA 20 3.16 0.79 ปานกลาง 7-9 ปA 22 3.24 0.56 ปานกลาง 10-12 ปA 44 3.30 0.76 ปานกลาง 13 ปAข้ึนไป 5 3.80 0.00 มาก 4. ด�านการร6วมมือ 0-3 ปA 6 3.20 1.12 ปานกลาง 4-6 ปA 20 4.04 0.32 มาก 7-9 ปA 22 3.81 0.56 มาก 10-12 ปA 44 3.94 0.46 มาก 13 ปAข้ึนไป 5 3.40 0.00 ปานกลาง 5. ด�านการประนีประนอม 0-3 ปA 6 4.07 0.83 มาก 4-6 ปA 20 4.05 0.18 มาก 7-9 ปA 22 3.86 0.38 มาก 10-12 ปA 44 3.96 0.67 มาก 13 ปAข้ึนไป 5 4.20 0.00 มาก 



48จากตาราง 14 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามประสบการณ,ทํางานพบว6า ด�านการเอาชนะ ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 7-9 ปA ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.30 โดยผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางานช6วงอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ ประสบการณ,การทํางาน 13 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.20 ประสบการณ,การทํางาน 4-6 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.19ประสบการณ,การทํางาน 10-12 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 และประสบการณ,การทํางาน 0-3 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.78 ซ่ึงทุกช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 4-6 ปA ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.12 โดยผู� ท่ี มีประสบการณ,การทํางานช6วงอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ ประสบการณ,การทํางาน 0-3 ปA และ13 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.00 ประสบการณ,การทํางาน 7-9 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.99 และประสบการณ,การทํางาน 10-12 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.77 ซ่ึงทุกช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับมาก ด�านการประนีประนอม ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 13 ปAข้ึนไป ให�ความสําคัญมากท่ีสุดมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.20 โดยผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางานช6วงอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ประสบการณ,การทํางาน 0-3 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.07 ประสบการณ,การทํางาน 4-6 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.05 ประสบการณ,การทํางาน 10-12 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.96 และประสบการณ,การทํางาน7-9 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.86 ซ่ึงทุกช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับมาก ด�านการหลีกเหลี่ยงผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 13 ปAข้ึนไป ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.80 รองลงมาคือ ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 0-3 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.73 ท้ัง 2 ช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับมาก โดยท่ี ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 10-12 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.30 ประสบการณ,การทํางาน 7-9 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.24 และประสบการณ,การทํางาน 4-6 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.16 ซ่ึงท้ัง 3 ช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับปานกลาง ด�านการร6วมมือ ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 4-6 ปA ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.04 รองลงมาคือ ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 10-12 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 และประสบการณ,การทํางาน 7-9 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.81ท้ัง 3 ช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับมาก โดยท่ี ผู�ท่ีมีประสบการณ,การทํางาน 13 ปAข้ึนไป มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.40 และประสบการณ,การทํางาน 0-3 ปA มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.20 ซ่ึงท้ัง 2 ช6วงประสบการณ,การทํางานอยู6ในระดับปานกลาง



49ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ>ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน6งการจัดการความขัดแย�ง ตําแหน6ง n µ σ ระดับ 1. ด�านการเอาชนะ ผู�บริหาร 21 4.18 0.40 มาก ครูผู�สอน 60 4.08 0.62 มาก บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 3.65 0.21 มาก 2. ด�านการยอมรับ ผู�บริหาร 21 3.88 0.35 มาก ครูผู�สอน 60 3.96 0.48 มาก บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 3.81 0.54 มาก 3. ด�านการหลีกเหลี่ยง ผู�บริหาร 21 3.26 0.72 ปานกลาง ครูผู�สอน 60 3.34 0.72 ปานกลาง บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 3.26 0.70 ปานกลาง 4. ด�านการร6วมมือ ผู�บริหาร 21 3.89 0.66 มาก ครูผู�สอน 60 3.87 0.52 มาก บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 3.76 0.50 มาก 5. ด�านการประนีประนอม ผู�บริหาร 21 4.25 0.49 มาก ครูผู�สอน 60 3.97 0.51 มาก บุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี 16 3.65 0.50 มาก จากตาราง 15 พบว6า การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามตําแหน6งงานพบว6าด�านการเอาชนะ ผู�ท่ีมีตําแหน6งงาน ผู�บริหาร ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.18 โดยผู�ท่ีมีตําแหน6งงานอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ ครูผู�สอน มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.08 และบุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.65 ซ่ึงทุกตําแหน6งอยู6ในระดับมาก ด�านการยอมรับ ผู� ท่ีมีตําแหน6งงาน ครูผู�สอน ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.96 โดยผู�ท่ีมีตําแหน6งงานอ่ืนๆให�



50ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ ผู�บริหาร มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.88 และบุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.81 ซ่ึงทุกตําแหน6งอยู6ในระดับมาก ด�านการร6วมมือ ผู�ท่ีมีตําแหน6งงาน ผู�บริหาร ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 โดยผู�ท่ีมีตําแหน6งงานอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ครูผู�สอน มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.88 และบุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.76 ซ่ึงทุกตําแหน6งอยู6ในระดับมาก ด�านการประนีประนอม ผู�ท่ีมีตําแหน6งงาน ผู�บริหาร ให�ความสําคัญมากท่ีสุดมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.25 โดยผู�ท่ีมีตําแหน6งงานอ่ืนๆให�ความสําคัญเป:นลําดับดังนี้ ครูผู�สอน มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.97 และบุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.65 ซ่ึงทุกตําแหน6งอยู6ในระดับมาก ด�านการหลีกเหลี่ยง ผู�ท่ีมีตําแหน6งงาน ครูผู�สอน ให�ความสําคัญมากท่ีสุด มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.34รองลงมามาคือ ผู�บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา/เจ�าหน�าท่ี มีค6าเฉลี่ยท่ีเท6ากันคือเท6ากับ 3.26 ซ่ึงทุกตําแหน6งอยู6ในระดับปานกลาง
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพ่ือศึกษาการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร วิทยาลัยทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัด
พะเยา 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการจัดการความขัดแย้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร 
วิทยาลัยทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร จำนวน 97 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรตัวอย่าง 97 คน คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ มีการจัดการความขัดแย้ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.7 มีอายุ
ระหว่าง 33-37 ปี ร้อยละ 34 มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 10 -12 ปี ร้อยละ 45.4 และมี
ตำแหน่งครูผู้สอน ร้อยละ 61.9  

ส่วนที่ 2 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัย 
เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา 5 ด้าน 

ผลการวิจัยภาพรวมรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 
เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย 

() ดังนี้ ด้านการเอาชนะ (=4.03) ด้านการประนีประนอม (=3.98) ด้านการยอมรับ (=3.92) 

ด้านการร่วมมือ (=3.86) และมีเพียงด้านการหลีกเลี่ยงด้านเดียวเท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (=3.31)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านการเอาชนะ 

  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พยายามชี้แจงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าวิธีการของตนเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.14 และยังให้ความสำคัญกับข้ออ่ืนๆเป็นลำดับดังนี้ หาเหตุผลที่จะทำให้บรรลุ

เป้าหมายตามท่ีวางไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.10 ใช้วิธีการที่หลากหลายตามอำนาจ

หน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.05 
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แก้ไขปัญหาตามความคิดของตนเองและเชื่อว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 

3.98 และใช้วิธีการต่างๆจูงใจให้คนอ่ืนยอมรับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 
3.89  
  ด้านการยอมรับ 

 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

พยายามที่จะนึกถึงความประสงค์หรือความพึงพอใจของผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 
4.05 และยังให้ความสำคัญกับข้ออ่ืนๆเป็นลำดับดังนี้ รับฟังความคิดเห็นและยินดีปฏิบัติตาม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.02 เสียสละความต้องการของตนโดยสนองความต้องการของ

เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.95 

แก้ปัญหาเน้นการไม่ทำร้ายจิตใจหรือทำให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกไม่ดี  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () 

เท่ากบั 3.84 และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของทุกคนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () 
เท่ากับ 3.74  

 ด้านการหลีกเลี่ยง 

  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.31 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.74 และ
ยังให้ความสำคัญกับข้ออ่ืนๆเป็นลำดับดังนี้ งดเว้นจากการเผชิญหน้าในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.27 ถอนตัวและไม่รับรู้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.23 มอบหมายให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบแทนในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง อยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.16 และให้คู่กรณีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเอง อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.13  
  ด้านการร่วมมือ 

  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 
4.14 และยังให้ความสำคัญกับข้ออ่ืนๆเป็นลำดับดังนี้ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามภาระ

งานที่ได้รับ  มอบหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.84 ยินดีปฏิบัติตามแนวทางที่เพ่ือน

ร่วมงานเสนอโดยไม่มีข้อโต้แย้งเชื่อมั่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.79 เชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการทำงานของเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.77 และให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.73  
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  ด้านประนีประนอม 

  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.98 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ยอมปรับเปลี่ยนเป้าหมายบางประการเพ่ือลดความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 
4.08 และยังให้ความสำคัญกับข้ออื่นๆเป็นลำดับดังนี้ รับฟังความเห็นอย่างเข้าใจและเป็นกลางเพ่ือลด

ความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.03 พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย

ในทุกกรณี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.01 เจรจาไกล่เกลี่ย ยุติปัญหาและตกลงกันตามที่

ทุกฝ่ายยอมรับได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.99 และพยายามเปรียบเทียบข้อดีและ

ข้อเสียของทุกฝ่ายเพ่ือหาทางออกร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.76  
 

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร  
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา 
   การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟิค จังหวัดพะเยา เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรเลือก
ด้านการเอาชนะมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านอ่ืนๆรองลงมาเป็นลำดับ
ดังนี้ ด้านการประนีประนอม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก ด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก ด้านการร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
หลีกเลี่ยงน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง 
   กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 33-37 ปี มี
ประสบการณ์การทำงานระหว่าง 10-12 ปี และมีตำแหน่งครูผู้สอน มีการจัดการความขัดแย้ง 5 ด้าน
โดยเลือกใช้ด้านต่างๆเป็นลำดับดังนี้ ด้านการเอาชนะ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมรับ ด้าน
การร่วมมือ และสุดท้ายคือ ด้านการหลีกเลี่ยง 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร มีระดับการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จำแนกตามรายด้าน โดยพบว่ามี  4 ด้านที่อยู่ ในระดับมาก คือ ด้านการเอาชนะ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการยอมรับ และด้านการร่วมมือ ส่วนด้านการหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
  เพศ ที่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศชาย ให้ความสำคัญกับระดับของการ
จัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม อยู่ใน
ระดับมาก มีเพียงด้านการหลีกเลี่ยง ด้านเดียวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเพศหญิง ให้ความสำคัญกับ
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การจัดการความขัดแย้ง ทั้ง 5 ด้านในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เพศชายให้ความสำคัญกับการ
จัดการความขัดแย้งในด้านการหลีกเลี่ยง ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ระดับมาก 
  อายุ ที่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกช่วงอายุให้ความสำคัญกับระดับของการ
จัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ และด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก 
ด้านการหลีกเลี่ยง ช่วงอายุอ่ืน ๆ ให้ความสำคัญในระดับมาก มีช่วงอายุ 28-32 ปี 33-37 ปี และ38-
42 ปี ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก ด้านการร่วมมือ ช่วงอายุ
อ่ืนๆให้ความสำคัญในระดับมาก มีช่วงอายุ 23-27 ปี และ43-47 ปี ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง 
ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก 
  ประสบการณ์การทำงาน ที่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกช่วงของประสบการณ์
การทำงานให้ความสำคัญกับระดับของการจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ และ
ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก ด้านการหลีกเลี่ยง ช่วงประสบการณ์การทำงานอ่ืนๆให้
ความสำคัญในระดับมาก มีช่วงประสบการณ์การทำงาน 4-6 ปี 7-9 ปี และ10-12 ปี ให้ความสำคัญ
ในระดับปานกลาง ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก ด้านการร่วมมือ ช่วงประสบการณ์การทำงาน
อ่ืนๆให้ความสำคัญในระดับมาก มีช่วงประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี และ13 ปีขึ้นไป ให้ความสำคัญ
ในระดับปานกลาง ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก 
  ตำแหน่ง ที่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกตำแหน่งงานให้ความสำคัญกับระดับ
ของการจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ ด้านการร่วมมือ และด้านการ
ประนีประนอม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการหลีกเลี่ยง ทุกตำแหน่งงานให้ความสำคัญในระดับปาน
กลาง ต่ำกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก  
  
5.3 อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ในภาพรวมรายด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ เลือกการจัดการ
ความขัดแย้งด้านการเอาชนะมากท่ีสุด และเลือกด้านการหลีกเลี่ยง น้อยที่สุดในจำนวนทั้ง 5 ด้าน 
   ด้านการเอาชนะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับ  หาเหตุผลที่จะทำให้
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ สูงที่สุด ซึ่งเห็นได้ชัดจนว่าเป็นเหตุผลของวิธีปฏิบัติในการเอาชนะเพ่ือจะ
ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือพยายามหาเหตุผลประกอบให้
เป็นไปตามเป้าหมายของตน และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับด้านการ
เอาชนะเหมือนกัน สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ สุรพัฒน์ วงค์เข็มมา (2559) ซึ่งพบว่าผู้บริหาร
และครู เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วไม่แตกต่างกัน 
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   ด้านการยอมรับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญคือ พยายามที่จะนึกถึง
ความประสงค์หรือความพึงพอใจของผู้อื่น สูงที่สุดจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับเห็นผลของ
ผู้อื่นเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันทางอ้อมของการจัดการความ
ขัดแย้ง และให้ความสำคัญกับ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของทุกคนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง แม้ว่าจะอยู่ใน
ลำดับสุดท้ายแต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญ
กับด้านการเอาชนะเหมือนกัน สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ สุรพัฒน์ วงค์เข็มมา (2559) ซึ่ง
พบว่าผู้บริหารและครู เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ อาชิรญาณ์ เขียว
ชอุ่ม (2556) อีกด้วย 
   ด้านการหลีกเลี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเลือกที่จะ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ถือว่าเป็นการจัดการความขัดแย้งโดยทั่วไปที่คนส่วน
ใหญ่เลือกใช้ เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความขัดแย้ง และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง และมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก คือ ไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร/เจ้าหน้าที่  ให้
ความสำคัญด้านการหลีกเลี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระของ ศิริวรรณ 
มนอัตระผดุง (2559) ที่พบว่าในส่วนของรายละเอียดนั้นผู้บริหาร ครูและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ให้
ความสำคัญแตกต่างกัน 
   ด้านการร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเลือกท่ีจะ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นหลักในการทำงานของทุกองค์กรที่ต้องการให้
ทุกคนในองค์กรรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และใช้ศักยภาพของตนเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ เมื่อทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ได้รับหมายอย่างเต็มความสามารถแล้ว ก็จะเป็น
อีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดการจัดการความขัดแย้งในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเลือกที่จะ 
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของเพ่ือร่วมงาน เป็นลำดับสุดท้าย แต่แม้ว่าจะอยู่ในลำดับสุดท้าย
ยังคงอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ซีเทคแปซิฟิคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน และเพ่ือลด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการบริหารการจัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับเดียวกันคือมาก สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ 
ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์ (2559) และยังสอดคล้องกับ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง (2559) ซึ่งพบว่าให้ความสำคัญ
กับด้านการร่วมมือ 
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  ด้านการประนีประนอม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเลือกที่จะ ยอมปรับเปลี่ยน
เป้าหมายบางประการเพ่ือลดความขัดแย้ง สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือเป็นหลักการทำงานของทุก
องค์กรเช่นกันนอกเหนือจากด้านการร่วมมือ ในด้านการประนีประนอมหากผู้บริหาร ครูและบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับด้านนี้มากแสดงให้เห็นว่า พื้นฐานการทำงานเป็นบุคคลที่ถือว่าเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เข้าใจในสถานการณ์ บรรยากาศการทำงาน และต้องการจัดการกับความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นโดยให้ทุกฝ่ายมีทางออกร่วมกัน โดยมีการ พยายามเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทุกฝ่าย
เพ่ือหาทางออกร่วมกัน แม่ว่าจะเลือกเป็นเป็นลำดับสุดท้ายแต่ก็อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับเดียวกันคือมาก สอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ อา
ชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม (2556) โดยผู้บริหาร และครู ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้งด้วยการ
ประนีประนอม 
  เพศ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับ
การจัดการความขัดแย้ง ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นระดับที่เท่ากัน มีเพียงด้านการหลีก เลี่ยง
เท่านั้นที่ให้ความสำคัญต่างกัน โดยเพศหญิงให้ความสำคัญในระดับมาก ส่วนเพศชายให้ความสำคัญ
ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพศชายมักจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิด
จากความขัดแย้งน้อยกว่าเพศหญิง กล่าวโดยสรุปคือ เพศชายเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งด้านอ่ืน
มากกว่าจะเลือกใช้ด้านการหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์ (2559) 
เพศให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยงต่างกัน 
  อายุ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับ
การจัดการความขัดแย้ง ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นระดับที่เท่ากัน แต่ด้านการหลีกเลี่ยง มีช่วง
อายุ 28-32 ปี 33-37 ปี และ38-42 ปี ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง อีกทั้งด้านการร่วมมือ มีช่วง
อายุ 23-27 ปี และ43-47 ปี  ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ที่มีอายุอยู่ในช่วงดังกล่าว มักจะหลีกเลี่ยง และ
ให้ความร่วมมือ กับการจัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น น้อยกว่าช่วงอายุอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ค้นคว้าอิสระของ อาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม (2556) ช่วงอายุให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้ง
ด้านการหลีกเลี่ยงและด้านการร่วมมือต่างกัน 
  ประสบการณ์การทำงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่  
ให้ความสำคัญกับระดับของการจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ  และด้านการ
ประนีประนอม อยู่ในระดับมาก ด้านการหลีกเลี่ยง ช่วงประสบการณ์การทำงานอ่ืนๆให้ความสำคัญใน
ระดับมาก แต่มีช่วงประสบการณ์การทำงาน 4-6 ปี 7-9 ปี และ10-12 ปี ให้ความสำคัญในระดับปาน
กลาง ด้านการร่วมมือ ช่วงประสบการณ์การทำงานอ่ืนๆให้ความสำคัญในระดับมาก แต่มีช่วง
ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี และ13 ปีขึ้นไป ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง ดึงนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่  ที่มีประสบการณ์การทำงานตามช่วง
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ดังกล่าว มักจะหลีกเลี่ยง กับการจัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น น้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การ
ทำงานในช่วงอ่ืน ซึ่งหมายความว่ากรณีเกิดความขัดแย้งขึ้นมักเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งด้านอ่ืน
มากกว่าที่จะเลือกใช้ด้านการหลีกเลี่ยง 
  ตำแหน่ง ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญ
กับระดับของการจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมรับ ด้านการร่วมมือ และด้านการ
ประนีประนอม อยู่ในระดับมาก แต่ในด้านการหลีกเลี่ยง ทุกตำแหน่งให้ความสำคัญระดับปานกลาง 
จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ มักจะ
เลือกใช้การจัดการความขัดแย้งด้านอื่นมากกว่าที่จะเลือกใช้ด้านการหลีกเลี่ยง  
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการหลีกเลี่ยงน้อย
กว่าทุกด้าน หมายความว่าบุคลากรขององค์กรที่ใช้ในการศึกษา มองว่าการหลีก เลี่ยงปัญหาไม่ใช่
ทางออกของการจัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นผลของการวิจัยจึงเป็นประโยชน์สำหรับการ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงานต่อไป 

2. เป็นที่สังเกตว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่  ส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะเป็นลำดับแรก ดังนั้น ในการทำงานใน
ระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคตได้ จึงต้องเตรียมแนวทางป้องกันไว้ 

3. ความคิดเห็นรายด้านอาจเพ่ิมเติมให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติงาน
และสถานการณ์ในปัจจุบันโดยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรเพ่ือนำไปปรับใช้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการจัดการความขัดแย้งในขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่และกว้างขึ้น เพ่ือให้
สามารถเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของกลุ่มอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เช่น ผู้บริหาร และ
ครู สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา 

2. ควรศึกษาการจัดการความขัดแย้งในทฤษฎีที่หลากหลายหรือปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ควรเลือกศึกษาโดยใช้วิธีแบบผสม คือให้มีทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพ่ือจะได้
นำผลมาเปรียบเทียบและทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังสามารถอ้างอิงและเป็น 

4. การศึกษาในครั้งนี้เป็นศึกษาประชากรขนาดเล็กซึ่งศึกษาเพียงสถานศึกษาเดียวเท่านั้น 
ผลการศึกษายังไมม่ีความหลากหลายเท่าที่ควร แต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปได้ 



58 
 

5. เนื่องจากเป็นการศึกษาประชากรจากแหล่งเดียว จึงสามารถเพ่ิมวิธีการศึกษา
นอกเหนือจากแบบสอบสอบได้ เช่น การใช้แบบสัมภาษณ์ หรือการนั่งสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพื่อได้ข้อมูล
ที่ชัดเจนขึ้น 
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก : เครื่องท่ีใช�ในการวิจัย 



แบบสอบถามการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา  แบบสอบถามนี้เป)นส*วนหนึ่งของการศึกษาและคนควาอิสระตามหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปวิเคราะห1เป)นขอมูลในภาพรวมและใหเหมาะสําหรับผูท่ีจะนําไปใชประโยชน1ต*อไป  โดยแบบสอบถามนี้แบ*งออกเป)น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1  ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การจัดการความขัดแยงของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช*องว*าง      ท่ีท*านเลือก ตอนท่ี 1 ลักษณะประชากรผู�ตอบแบบสอบถาม1. เพศ   1.1      ชาย   1.2      หญิง 2. อายุ 2.1       18-22 ป> 2.2      23-27 ป>  2.3      28-32 ป>  2.4       33-37 ป> 2.5      38-42 ป>  2.6      43-47 ป>    2.7      48 ป>ข้ึนไป 3. ประสบการณ#การทํางาน 3.1       0-3 ป>      3.2      4-6 ป>       3.3   7-9 ป>      3.4       10-12 ป>   3.4      13 ป>ข้ึนไป 4. ตําแหน(ง4.1       ผูบริหาร    4.2       ครู/ครูผูสอน  4.3       บุคลากร/เจาหนาท่ี         



 ตอนท่ี 2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากร  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา รายการ ระดับการจัดการความขัดแย�ง มากที่สุด  (5) มาก        (4) ปานกลาง (3) น�อย        (2) น�อยที่สุด  (1)1.ด�านการเอาชนะ      1.1 หาเหตุผลท่ีจะทําใหบรรลุเปFาหมายตามท่ีวางไว      1.2 ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามอํานาจหนาท่ีของตนในการแกไขปHญหาเพ่ือใหบรรลุเปFาหมาย      1.3 พยายามชี้แจงใหผูอ่ืนเห็นว*าวิธีการของตนเองเป)นเรื่องท่ีถูกตองและควรปฏิบัติ      1.4 ใชวิธีการต*างๆจูงใจใหคนอ่ืนยอมรับความคิดเห็น      1.5 แกไขปHญหาตามความคิดของตนเองและเชื่อว*าเป)นวิธีท่ีถูกตอง      2.ด�านการยอมรับ      2.1 พยายามท่ีจะนึกถึงความประสงค1หรือความพึงพอใจของผูอ่ืน      2.2 แกปHญหาเนนการไม*ทํารายจิตใจหรือทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกไม*ดี      2.3 รับฟHงความคิดเห็นและยินดีปฏิบัติตาม      2.4 เสียสละความตองการของตนโดยสนองความตองการของเพ่ือนร*วมงานเพ่ือใหงานสามารถดําเนินต*อไปได      2.5 ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของทุกคนโดยไม*มีขอโตแยง      3.ด�านการหลีกเหล่ียง      3.1 ไม*เขาไปยุ*งเก่ียวในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน      3.2 ถอนตัวและไม*รับรูปHญหาใดๆท่ีเกิดข้ึน      3.3 มอบหมายใหผูอ่ืนรับผิดชอบแทนในการแกปHญหาความขัดแยง      3.4 งดเวนจากการเผชิญหนาในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน      3.5 ใหคู*กรณีแกไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนเอง      4.ด�านการร(วมมือ      4.1 ใหความช*วยเหลือเพ่ือนร*วมงานในการแกไขปHญหา      4.2 เชื่อม่ันและไววางใจในการทํางานของเพ่ือนร*วมงาน      



4.3 ยินดีปฏิบัติตามแนวทางท่ีเพ่ือนร*วมงานเสนอโดยไม*มีขอโตแยง      4.4 เขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเองตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย      4.5 ปฏิบัติตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอย*างเต็มความสามารถ      5.ด�านการประนีประนอม      5.1 พยายามเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของทุกฝMายเพ่ือหาทางออกร*วมกัน      5.2 เจรจาไกล*เกลี่ย ยุติปHญหาและตกลงกันตามท่ีทุกฝMายยอมรับได      5.3 ยอมปรับเปลี่ยนเปFาหมายบางประการเพ่ือลดความขัดแยง      5.4 พยายามหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกฝMายในทุกกรณี      5.5 รับฟHงความเห็นอย*างเขาใจและเป)นกลางเพ่ือลดความขัดแยง       ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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