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การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

The Confl ict Management of the Private Vocational Institute 
Muang District Khon Kaen Province
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บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกตามตําแหนง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร
และครูผูสอนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน จํานวนทั้งสิ้น 131 คน โดยคํานวณจากสูตร Yamane (1973: 725) กําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 2.5 
และเลือกตัวอยางดวยวิธเีลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทีผู่วจิยัสรางขึน้ มคีาความเชือ่มัน่เทากบั .963 สถติทิีใ่ชวเิคราะหขอมลู คอื ความถี ่(Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะหเปรยีบเทยีบโดยใช สถติ ิt–test (Independent Sample) 
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  ผลการศึกษา พบวา 
 1)  การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูใน
ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดาน ดานทีม่คีาเฉล่ียสงูสุด คอื ดานการวิเคราะหสถานการณ สวนดานการกระจาย
ความเปนธรรมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
 2) ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถาน
อาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการวิเคราะหสถานการณ ดานการมีสวนรวม และดานการกระจาย
ความเปนธรรม สวนดานการใชอํานาจ ไมแตกตางกัน
  3)  แนวทางการสงเสรมิการจดัการความขดัแยงของผูบริหารสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน ควรวเิคราะหสถานการณ
รวมกันกับผูขัดแยงและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ควรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการ
ความขัดแยง ควรยึดหลักคุณธรรมและแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความเสมอภาคและยุติธรรม 

Abstract

 The purposes of this research were to study and compare the confl ict management of the 

private Vocational institute Muang district Khon Kaen province by purposive sampling. Data were

collected by questionnaire with the reliability value at .963 The statistics for data analysis were
frequency, percentage, mean, S.D., t-test (Independent Sample) and content analysis.
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 The results found that :

 1. The confl ict management of the administrators was at the middle level as a whole.

  Considering in each aspect, the highest aspect was the situation analysis aspect and the

lowest was the fairness decentralization aspect.

 2. The result comparison on the opinions of the teachers and administrators towards the 

confl ict management in this were; the situational analysis, the participation and te fairness

decentralization aspect were statistically different at .05 level, but the power aspect was not 

statistically deferent.

 3. The guidelines on enhancing the confl ict management of the administrators; there should 

be analysis the situations with the persons who had the confl ict and should respect the follower 

opinions open the accession for the team to participate on confl ict management, get the moral 

principle and solve problems reasonably, had equity and fairness.

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

  การบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาเปนสิ่งท่ี

ผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวัน ทั้งน้ีเนื่องจากผูบริหาร

จะตองทํางานรวมกบัคน ซึง่มพีืน้ฐานของชีวติ มคีวามตองการ 

ความรูสึกนึกคิด มีความรู ประสบการณ มีลักษณะนิสัย

และความพอใจทีแ่ตกตางกนั เมือ่ตองมาอยูรวมกนัทาํงาน

รวมกันดวยธรรมชาติของความแตกตาง ก็เปนปจจัย
ทีส่าํคญัทีท่าํใหเกดิความขัดแยงได ดงันัน้ความขัดแยงจงึเปน

สิ่งที่ผูบริหารไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได และเมื่อเกิดขึ้น

แลวผูบริหารไมสามารถเพิกเฉย และปลอยใหเหตุการณ
ตาง ๆ รุนแรงข้ึน โดยไมไดรับการแกไขคําถามท่ีตามมา

คือ ปญหาความขัดแยงในโรงเรียนท่ีผานมา (รัตนาภรณ 
วฒันศพัท,2547) ในประเทศไทยเร่ิมมปีญหาท่ีนาํไปสูความ
รนุแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ทัง้นีไ้มนบัรวมปญหาความขัดแยงใน

โรงเรียนตางๆ แตจะเห็นวากระบวนการจัดการแกปญหา

ความขัดแยงอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบก็ยังไม
ปรากฏในสังคมไทยและในโรงเรียนไทยมากนัก โรงเรียน

เอกชนประสบปญหา เกี่ยวกับอัตราการเขาออกของครู

คอนขางสูง ทั้งนี้อาจเน่ืองจากครูมีความขัดแยงเกิดข้ึน 

ในขณะท่ี  ผูบริหารโรงเ รียนเอกชนสวนใหญ  คือ

ผูรบัใบอนญุาตหรอืเปนเจาของกจิการเปน ผูมอีาํนาจชีข้าด 
ไดในทุกเรื่องอาจใชวิธีจัดการความขัดแยงไดไมเหมาะสม

จึงทําใหครูตัดสินใจลาออก ถึงแมโรงเรียนเอกชนจะ

พยายามที่จะจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหเทาที่โรงเรียนจะมี

กําลังสามารถจัดไดเพี่อเปนการจูงใจ แตความรูสึกม่ันคง

และปลอดภัยก็ยังไมสามารถพัฒนาได 

 การแกปญหาความขัดแยงมีหลายวิธี ไดแก 
การสรางเปาหมายรวมกัน การเปล่ียนแปลงดานตัวแปรมนุษย

และพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการ 

และการเพ่ิมทรัพยากรณที่เปนสาเหตุของการขัดแยง 

รวมท้ังรูปแบบการจัดการความขัดแยงตาง ซึ่งผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองศึกษาปจจัยตางๆ และเลือกใช 
อยางเหมาะสมในการจดัการความขดัแยงภายในสถานศกึษา

ไดแก 1) การวิเคราะหสถานการณ (Boseman et al, 1986

อางในนันทิยา หุตานุวัตรและณรงค หุตานุวัตร, 2545) 
เพ่ือใหเห็นจุดออน จุดแข็งของปญหาความขัดแยง 

2) การมีสวนรวม (Erwin, 1998: อางในยุพาพร รูปงาม, 

2545) เพื่อใหเกิดเห็นพองตองกัน และรวมกันดําเนินการ
แกปญหาความขัดแยง 3) การกระจายความเปนธรรม 

เปนการใชระบบคณุธรรมมาใชในการบริหารความขดัแยง 
และ 4) การใชพลังอํานาจ (Marquardt,2002) ในการ

ผลักดันหรือเปลี่ยนแปลง หรือลดความขัดแยง ซึ่งตองใชให

เหมาะสมและถูกตองกับบุคคล อันไดแก อํานาจรางวัล 

(Reward Power) อํานาจการบังคับ (Coercive Power) 
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อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อํานาจอางอิง 

(Referent Power) อํานาจเชี่ยวชาญ (Expert Power) 

อํานาจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Tecnology 

Power) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มบีทบาทสาํคญัในการผลตินกัศกึษาระดบัประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา

ในสังกัดโดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจหนาที่

ในการบริหารสูงสุดและรับนโยบายจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นํามาสูการปฏิบัติ 

โดยโครงสรางการบริหารงานภายในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนจะมีการ
แบงสายการบังคบับญัชาออกเปน 4 ระดับ ไดแก ผูอาํนวยการ

วิทยาลัย ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนาสํานัก 

และหัวหนาสาขา ซึ่งผูบริหารแตละระดับจะตองเปนผูที่มี

ความรูความสามารถ และทักษะในการบริหารงานที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิง่ผูบรหิารสถานศกึษาในระดบัผูอาํนวยการ

วิทยาลัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบ โดยตรงตอการรับนโยบาย

จากสวนกลางไปสูการปฏิบตั ิแมผูบรหิารท่ีมปีระสบการณ

มีความฉลาด มีทักษะในการบริหารแตยังมองไมในเห็น

องคการและเพ่ือนรวมงานไดอยางครอบคลุม บางปญหา

ก็ไมสามารถขจัดความขัดแยงภายในองคกรได 

 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 เขตอําเภอเมือง จ.ขอนแกน 

จํานวน 7 สถาบัน ประกอบดวย ผูอํานวยการวิทยาลัย 

จํานวน 7 คน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 7 คน 
หัวหนาสาขา จํานวน 14 คน และครูผูสอน จํานวน 116 คน

จํานวนทั้งสิ้น 144 คน ซึ่งถือเปนองคกรหนึ่งที่จัดขึ้น

เพื่อทําหนาที่ใหการศึกษาดานทักษะและเปนองคกร
ที่มีขนาดใหญอีกองคกรหนึ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยง

ความขัดแยงทีจ่ะเกดิขึน้ไมได เนือ่งจากมภีาระงานทีต่องรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติงานมากมาย ซึ่งแตละสถาบันอาชีวศึกษา

ประกอบบุคลากรหลายฝายทั้งผูบริหารสถานศึกษา 

คณะครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ความแตกตางระหวาง

บุคคลนําไปสูปญหาความขัดแยงได หรืออาจเกิดจาก

สาเหตุมากจากขอบังคับ กฎระเบียบที่จะตองปฏิบัติ 

ทรัพยากรทางการศึกษาไมเพียงพอ ความขัดแยงจากการ

พิจารณาความดีความชอบหรือวิธีการทํางาน ผูบริหาร

สถานศึกษาจําเปนตองหาทางแกไข ไมสามารถละเลยได 

และตองมคีวามรูความเขาใจในปญหาความขัดแยง ทกัษะ

โดยใชศาสตรและศิลปในการบริหาร (ลําจวน ชื่นธงชัย, 

2551) และยงัตองใชภาวะผูนาํในการสรางแรงศรทัธาและ

ความไววางใจจากบุคลากร

2.  วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

 2.1 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง

ของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยง

ของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน จําแนกตามตําแหนง

 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการจัดการ

ความขัดแยงของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

3.  สมมติฐานการวิจัย

 ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการ

จดัการความขัดแยงของผูบรหิารสถาบันอาชีวศกึษาเอกชน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แตกตางกัน 

4.  ขอบเขตของการศึกษา

 4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา

  ศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงของ

ผูบรหิารสถาบันอาชีวศกึษาสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 4 ดาน คือ ดานการวิเคราะหสถานการณ 

(Situation Analysis) ดานการมีสวนรวม (Participation) 

ดานการกระจายความเปนธรรม (Redistributive Policies) 

และดานการใชอํานาจ (Power)  
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 4.2 ขอบเขตดานพื้นที่

   ศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย วิทยาลัย

เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแกน วิทยาลัยเทคโนโลยี

การจัดการขอนแกน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ วิทยาลัย

เทคโนโลยีพงษภิญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยี คุวานันท และ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน 

 4.3 ขอบเขตดานเวลา ระหวางเดือนกุมภาพันธ 

– ตุลาคม 2557  

  4.4 ตัวแปรที่จะศึกษา

  1)  ตัวแปรตน ไดแก ตําแหนง 

   2)  ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการความ

ขัดแยงของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการ

วเิคราะหสถานการณ ดานการมีสวนรวม ดานการกระจาย

ความเปนธรรม และดานการใชอํานาจ 

วิธีดําเนินการวิจัย

 การวจิยัเรือ่งการจดัการความขัดแยงของผูบรหิาร

สถาบันอาชีวะเอกชน มีขั้นการดําเนินการดังนี้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก ผูบริหาร
และครูผูสอนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน จํานวนทั้งสิ้น 144 คน

  กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูผูสอน

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
จํานวนทั้งสิ้น 131 คน โดยคํานวณจากสูตร Yamane 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูศึกษาไดกําหนดลักษณะของเคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม 

แบงออกเปน 3 ตอน

  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) มขีอคาํถามจํานวน 5 ขอ

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความ

คิดเห็นการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.ขอนแกน จํานวน 4 ดาน 

ไดแก ดานการวเิคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

ศกึษาจากแนวคิดของ อลัเบริต ฮมัฟร ี(Albert Humphrey,

อางถงึ ในนนัทิยา หตุานวุตัร และ ณรงค หตุานวุตัร, 2545) 

ดานการมีสวนรวม (Participation) ศกึษาจากแนวคิดของ

เออรวิน (Erwin, อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545)
ดานการกระจายความเปนธรรม (Redistributive Policies) 

ศกึษาจากแนวคดิของ อดัมส (Adam Don C. 1989) และ

ดานการใชอํานาจ (Power)  ศึกษาจากแนวคิดของ 

มารเกิรต มิเชล (Marqurdt Michael J. 2002) ลักษณะ

แบบสอบถาม เป นแบบมาตราส วนประมาณค า

(Rating Scale) 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบคําถามปลาย

เปด ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแลวสรุปออกมาเปน

คาความถี่ (Frequency) และรอยละ

  แบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ

ระหวาง 0.27 - 0.82 และคาความเชื่อมั่น (Realiability) 

ทั้งฉบับเทากับ 0.963 ดวยวิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coeffi cient) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach,1970)

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูศกึษาไดดาํเนนิการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง 

โดยแจกแบบสอบถามใหแกผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 

7 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ขอนแกน วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน วทิยาลัย

เทคโนโลยขีอนแกนบรหิารธรุกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยธีรุกจิ

อาชวีะ วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภญิโญ วทิยาลยัเทคโนโลยี

คุวานันท และวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 131 ชุด จําแนกเปน



62

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

ผูบริหาร จํานวน 19 ชุด ครูผูสอน จํานวน 112 ชุด ครบ

ตามจาํนวนทีต่องการ นาํแบบสอบถามทีเ่กบ็ไดมาเขารหสั 

(Code) แลวบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ

5. การวิเคราะหและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล

 ผูศกึษาไดวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปและใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้

 5.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ใชวิธีหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)

 5.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D)

 5.3 การเปรียบเทยีบการจดัการความขดัแยงของ

ผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน จําแนกตามตําแหนง 

โดยใชวิ ธี วิ เคราะหความแตกตางดวย  t  – test 

(Independent Sample)

 5.4 การคํานวณหาขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นจาก

แบบสอบถามตอนที่ 3 ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปน

เชิงพรรณนา

6.  ผลการวิเคราะหขอมูล

 มผีูตอบแบบสอบถามท้ังสิน้ 131 คน เปนผูบริหาร 

19 คน (รอยละ 14.5) และครูผูสอน 112 คน (รอยละ 

85.5) 

 6.1 การศกึษาความคิดเหน็ของผูบริหารและครู

ผูสอนทีม่ตีอการจดัการความขดัแยงของผูบรหิารสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ปรากฏตามตารางท่ี 1 

ตาราง 1 ผลการวเิคราะหขอมลูความคดิเห็นการจดัการความขดัแยงของผูบรหิารและครผููสอนทีม่ตีอการจดัการความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จําแนกเปนรายดาน

การจัดการความขัดแยงของผูบริหาร ตําแหนง รวม

ผูบริหาร ครูผูสอน

x S.D. x S.D. x S.D.

1. ดานการวิเคราะหสถานการณ 4.09 .47 3.69 .53 3.75 .55

2. ดานการมีสวนรวม 3.89 .48 3.57 .62 3.62 .62

3. ดานการกระจายความเปนธรรม 3.84 .52 3.49 .56 3.54 .57

4. ดานการใชอํานาจ 3.05 .72 3.17 .79 3.16 .78 

รวม 3.64 .32 3.43 .54 3.46 .52

  จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความ

คดิเห็นของผูบรหิารและครูทีม่ตีอการจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวะศึกษาเอกชน โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (x= 3.46, S.D. = .52) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรยีงลําดบั

จากมากไปนอย ไดแก ดานการวิเคราะหสถานการณ 

(x= 3.75, S.D. = .55) รองลงมาไดแก ดานการมสีวนรวม 

(x= 3.62, S.D. = .62) และดานการกระจายความเปนธรรม

 (x= 3.54, S.D. = .57) ตามลําดับ สวนระดับความคิดเห็น

ของโดยรวมระหวางผูบริหารและครูผูสอน พบวา อยูใน

ระดับปานกลางเชนเดียวกัน (x =3.64, S.D. = .32 และ 

(x= 3.43 S.D. =.54) โดยผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

ครูผูสอน 

 6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารและครูผูสอน ที่มีตอการจัดการความขัดแยง

ของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชน ผลการวเิคราะห

ขอมูลปรากฏตามตาราง 2
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ที่มีตอการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เปนรายดาน

การจัดการความขัดแยง ตําแหนง N x S.D. Sig. t df P

1. ดานการวิเคราะหสถานการณ ผูบริหาร 19 4.09 0.47 0.73 2.99 129 0.003*

ครูผูสอน 112 3.69 0.53

2. ดานการมีสวนรวม ผูบริหาร 19 3.89 0.48 0.39 2.13 129 0.034*

ครูผูสอน 112 3.57 0.62

3. ดานการกระจายความเปนธรรม ผูบริหาร 19 3.84 0.52 0.70 2.48 129 0.014*

ครูผูสอน 112 3.49 0.56

4. ดานการใชอํานาจ ผูบริหาร 19 3.05 0.72 0.79 -0.60 129 0.545

ครูผูสอน 112 3.17 0.79

รวม ผูบริหาร 19 3.64 0.32 0.11 1.59 129 0.113

ครูผูสอน 112 3.44 0.54

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความ

คิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ที่มีตอการจัดการความ

ขัดแยงของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบวา 

ระดบัความคดิเหน็โดยรวมไมแตกตางกนัและเมือ่พิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการวิเคราะหสถานการณ
ดานการมีสวนรวม และดานการกระจายความเปนธรรม 

โดยคะแนนเฉลี่ยของผูบริหาร โดยผูบริหารมีระดับความ
คดิเหน็มากกวาครผููสอน ตามลาํดบั สวนดานการใชอาํนาจ

ไมมีความแตกตางกัน
 6.3 การศึกษาแนวทางการสงเสิรมการจัดการ

ความขัดแยงของผูบริหารสถานบันอาชีวศึกษาเอกชน

  ผลการศกึษาแนวทางการสงเสรมิการจดัการ
ความขัดแยงของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 31 คน สรุปเปน

รายดาน ดังนี้
  ดานการวิเคราะหสถานการณ (6 คน) 

ผูบริหารควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการความ

ขดัแยง (รอยละ 33.33) ผูบรหิารควรจัดลาํดบัความสําคญั

ของปญหารวมถึงการตัดสินใจแกปญหาตามความรุนแรง 

(รอยละ 33.33) ผูบริหารตองตัดสินปญหาความขัดแยง

โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง (คิดเปนรอยละ 16.67)

ผูบริหารควรแบงงานใหชัดเจนและอธิบายใหผูใตบังคับ

บัญชาปฏิบัติได (รอยละ 16.67)

  ดานการมีสวนรวม (13 คน) ผูบริหารควร

มีการวิเคราะหปญหารวมกันกับผูขัดแยงและผูที่เกี่ยวของ 

(รอยละ 61.54) ผูบริหารควรเปดใจยอมรับความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา (รอยละ 38.46)

  ดานการกระจายความเปนธรรม (9 คน) 

ผูบรหิารควรยึดหลกัคณุธรรมและแกปญหาอยางมเีหตผุล

ไมลําเ อียง ใชหลักพรหมวิหาร 4 ไมถือพวกพอง

มีความเสมอภาคและยุติธรรม (รอยละ 100)

  ดานการใชอํานาจ (3 คน) ผูบริหารและ
บคุลากร ควรหลีกเล่ียงการโตแยงเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง

ในองคกร (รอยละ 100)

7.  สรุปและอภิปรายผล
 3.1 การศึกษาการจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน
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  ผลการศึกษาการจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน พบวา อยูในระดับ

ปานกลาง อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ใหความ

สําคัญในดานการใชอํานาจการบังคับ มากกวาดานอื่น ใน

การจัดการเก่ียวกบัความขดัแยงท่ีเกดิข้ึน ซึง่สอดคลองกบั
งานวจิยั ของ สยมุพร ธาวพิฒัน (2550) ไดศกึษาการจัดการ

ความขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอทุยัธาน ีและ Adams (1989) 

ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับความขัดแยงวิธีจัดการกับความ

ขัดแยงและความผูกพันในโรงเรียนระดับปานกลาง โดย

การสัมภาษณครู 25 คนในรัฐเพนซิลวาเนีย สวนผลการ

ศึกษารายดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากกวาทุกดาน

ไดแก ดานการวิเคราะหสถานการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

สถานศึกษามีการแถลงนโยบายการทํางาน และกําชับให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบาย รวมมีการวิเคราะห

โดยการสาํรวจจากสภาพการณทัง้ภายในและสภาพการณ

ภายนอกกอนกําหนดนโยบายและกําหนดกลยุทธทั้งใน

เชิงรุกและมีแนวทางการปฏิบตัชิดัเจน และกําหนดวิธกีาร

แกไขปญหาท้ังในและนอกองคกรไวอยางเหมาะสม ซ่ึง

ผลการศึกษาสอดคลองกับ วัชรพล มนตรีภักดี (2550) ได

ศกึษาพฤตกิรรมการบรหิารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศกึษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 1 และ วรีนชุ สทุธพันธ 

(2550) ไดศกึษาการบริหารความขัดแยงในการปฏิบตังิาน

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 3.2 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยง

ของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกนจําแนกตามตําแหนง

  ผลการศกึษา พบวา ผูบรหิารและครผููสอน มี

ความคิดเห็นตอการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
สถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน โดยรวมไมแตกตางกนั ทัง้น้ีอาจ

เปนเพราะครผููสอนบางสวนเคยปฏบิตัหินาท่ีหรอืทาํหนาที่

ทั้งผูบริหารและครูผูสอน รวมท้ังประเพณีปฏิบัติในการ

จดัการความขดัแยงของผูบรหิารสถาบนัทีผ่านมา ตลอดจน

การแกปญหาความขัดแยงที่ เกิด ข้ึนภายในสถาบัน

อาชีวศึกษา ผลการศึกษาสอดคลองกับ ณัฐิดา ใหมพรม 

(2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

  สวนดานท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแก 1) ดานการวเิคราะหสถานการณ 

2) ดานการมีสวนรวม และ 3) ดานการกระจายความเปน

ธรรม อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีประสบการณ และมีหนาที่

ในการบริหารงาน รวมทั้งการจัดการความขัดแยง จึงมี

ความคิดเห็นแตกตางกัน 

4.  ขอเสนอแนะ

 4.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน

  1.  ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบในการพิจารณา การจัดการความขัดแยงของ

สถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน หนวยงานราชการ และองคการ

ตางๆ

  2.  ใช เปนแนวทางในการสงเสริมและ

แกปญหาการจดัการความขดัแยงของผูบริหารทกุระดบัได

โดยการพิจารณาตามสถานการณ

 4.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

 1.  ควรศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของการ

บริหารกับการจัดการความขัดแยงในองคกร

 2.  ควรศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแยง

ที่มีประสิทธิภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

 3.  ควรศึ กษาผลกระทบของการจั ดการ
ความขัดแยงตอการศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา 
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