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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                 ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน  ผูวิจยัจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้
  μ แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
  б  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การเสนอผลในการวิเคราะหขอมูล 
                 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน  3  ตอน  ดังรายละเอยีดดังนี ้
 ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน  ประสบการณ
ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา ใชสถิติพื้นฐานความถี่และรอยละ 

 ตอนที่  2  การวิเคราะหการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชสถิติ μ และ б 

 ตอนที่  3  การวิเคราะหปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชสถิติ μ และ б 

                 ตอนที่  4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายเปดวิเคราะห
แลวสรุปประเด็นการวิเคราะหเปนความถี่     
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                ตอนที่  1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณใน 
ตําแหนงบรหิาร และขนาดของสถานศึกษา โดยคิดเปนความถี่ และรอยละ  ดังปรากฏในตาราง 
                 
ตาราง 3  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประสบการณการบริหาร ขนาดของ
สถานศึกษา ต่ํากวา 10 ป รอยละ 10 ปขึ้นไป รอยละ 

จํานวน
(ความถี)่ 

รอยละ 

ขนาดเล็ก 37 64.91 71 46.40 40 19.0 
ขนาดกลาง 11 19.30 38 24.84 99 47.1 
ขนาดใหญ 9 15.79 44 28.76 71 33.9 

 57 21.1 153     77.9 210 100 

 
             จากตาราง  3  พบวาจํานวนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จําแนกเปนผูบริหารที่มีประสบการณในตําแหนงบริหารต่ํากวา 10 ป จํานวน 
57 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และผูบริหารที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป จาํนวน 153 คน คิดเปนรอยละ 
77.9 
                 ผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ 19.00  สถานศกึษา
ขนาดกลาง จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 47.1 สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
33.9 
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                 ตอนที่  2  การวิเคราะหวิธีบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
 
ตาราง  4  แสดงระดับการปฏิบัติของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

            สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

ขอ 
 

การบริหารความขัดแยง 
N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. แบบเผชิญหนา 3.37 1.01 ปานกลาง 3 
2. แบบหลีกเลี่ยง 2.85 1.08 ปานกลาง 4 
3. แบบบังคับ 2.35 1.05 นอยที่สุด 5 
4. แบบประนีประนอม 3.98 0.92 มาก 1 
5. แบบไกลเกลี่ย 3.83 0.92 มาก 2 
 รวม 3.28 0.99 ปานกลาง  

 
                 จากตาราง  4  พบวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ  แบบ
ประนีประนอม (μ = 3.98 б = 0.92) รองลงมา คือ แบบไกลเกล่ีย (μ = 3.83 б = 0.92) รองลงมา
แบบเผชิญหนา  (μ = 3.37 б = 1.01 ) แบบหลีกเล่ียง (μ = 2.85 б = 1.08) และแบบบังคับ  (μ = 
2.35  б = 1.05 ) เปนอันดับสุดทาย 
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ตาราง 5  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและลําดับที่ในการ 
                เลือกใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบเผชิญหนาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
 

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบเผชิญหนา N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. ผูบริหารหยิบขอขัดแยงขึ้นมาพิจารณา
อยางเปดเผยเพื่อจัดการใหคล่ีคลาย 

3.36 1.04 ปานกลาง 8 

2. ผูบริหารเผชิญหนากับความขัดแยง  
อยางเปดเผย 

3.40 1.00 ปานกลาง 7 

3. บริหารเผชิญกับความขัดแยงโดยตรง 3.31 1.23 ปานกลาง 9 
4. ผูบริหารไมละเลยขอขัดแยงจนกวาจะ 

แกไขเรยีบรอย 
3.98 1.00 มาก 3 

5. ผูบริหารกลาที่จะแสดงความคิดเห็น 
อยางตรงไปตรงมา 

3.81 .96 มาก 6 

6. ผูบริหารพยายามทําใหเร่ืองราวเปดเผย
โดยทันท ี

3.20 1.07 ปานกลาง 10 

7. ผูบริหารรับฟงปญหาของทั้ง  2  ฝาย 
อยางเปดเผย 

3.92 .95 มาก 5 

8. ผูบริหารติดตามปญหาจนกวาจะแกไข
สําเร็จลุลวง 

4.15 .88 มากที่สุด 2 

9. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น   
อยางตรงไปตรงมา 

4.23 .99 มากที่สุด 1 

10. ผูบริหารออกมาเปดเผยและแกไขปญหา
รวมกัน 

3.94 1.04 มาก 4 

 รวม 3.37 1.01 ปานกลาง  

 
                จากตาราง 5 แสดงวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 แบบเผชิญหนา  ในภาพรวมผูบริหารใชในระดับ
ปานกลาง  ผูบริหารเลือกใชมากที่สุดคือ  ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมามี
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คาเฉลี่ย  (μ=4.23 б= .99)  รองลงมาผูบริหารติดตามปญหาจนกวาจะแกไขสําเร็จลุลวง  มีคาเฉลี่ย 
(μ = 4.15 б =.88 )  และผูบริหารไมละเลยขอขัดแยงจนกวาจะแกไขเรียบรอย  มีคาเฉลี่ย (μ = 3.98 
б = 1.00) ตามลําดับ 
                 วิธีที่ผูบริหารเลือกใชนอยที่สุด  คือ  ผูบริหารพยายามทําใหเร่ืองราวเปดเผยโดยทันที  มี
คาเฉลี่ย (μ = 3.20 б = 1.07) และบริหารเผชิญกับความขัดแยงโดยตรง มีคาเฉลี่ย (μ = 3.31 б = 
1.23)                   
 
ตาราง 6  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับทีใ่นการเลือกใชวิธีบริหาร       
                ความขัดแยงแบบหลีกเลี่ยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
                การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
 

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบหลีกเลี่ยง N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. ผูบริหารหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา 
อยางตรงไปตรงมา 

2.98 1.04 ปานกลาง 6 

2. ผูบริหารหลีกเลี่ยงการโตเถียงที่จะ
นําไปสูการทะเลาะววิาท 

3.70 1.31 มาก 1 

3. ผูบริหารพยายามไมไปเกีย่วของกับ
ปญหา 

2.54 1.12 ปานกลาง 3 

4. ผูบริหารทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย 3.66 1.28 มาก 2 
5. ผูบริหารถอนตัวจากสถานการณความ

ขัดแยง 
2.19 1.01 นอย 9 

6. ผูบริหารไมรับรูวามีความขัดแยงเกิดขึ้น 1.92 .92 นอย 10 
7. ผูบริหารพยายามเลื่อนเวลาออกไป

เร่ือยๆ 
2.46 .97 นอย 8 

8. ผูบริหารแสวงหาความชวยเหลือจาก 
ผูอ่ืน 

3.01 .94 ปานกลาง 5 

9. ผูบริหารหลีกเลี่ยงภาวะตึงเครียด 3.52 1.18 มาก 4 
10. ผูบริหารผลัดผอนการแกปญหา 2.58 1.06 ปานกลาง 7 

 รวม 2.85 1.08 ปานกลาง  
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                 จากตาราง  6  แสดงวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  แบบหลีกเลี่ยง  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
และวิธีที่ผูบริหารเลือกใชมากที่สุด  คือผูบริหารหลีกเลีย่งการโตเถียงที่จะนําไปสูการทะเลาะววิาท   
มีคาเฉลี่ย (μ = 1.92 б = .92) รองลงมาคือ ผูบริหารทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย มีคาเฉลี่ย (μ 3.66 
= б 1.28) และ ผูบริหารพยายามไมไปเกี่ยวของกับปญหา มีคาเฉลี่ย (μ = 2.54 б =1.12) ตามลําดับ 
                วิธีที่ผูบริหารเลือกใชนอยทีสุ่ด  คือผูบริหารไมรับรูวามีความขัดแยงเกิดขึ้น มีคาเฉลี่ย (μ 
= 1.92 б =. 92) และผูบริหารถอนตัวจากสถานการณความขัดแยงมีคาเฉลี่ย (μ = 2.19 б = 1.01)  
 
ตาราง 7  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย-คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติในการเลือกใชวิธี 
               บริหารความขัดแยงแบบบังคับของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงาน 
               เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                 
 

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบบังคับ N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. ผูบริหารใชคําสั่งใหผูอ่ืนยอมรับ 
ความคิดเหน็ของผูบริหารเทานั้น 

2.15 1.07 นอย 8 

2. ผูบริหารยืนยนัใหรับวิธีแกปญหาที่
ผูบริหารเสนอใหเทานัน่ 

2.23 1.04 นอย 6 

3. ผูบริหารเรียกรองใหดําเนินการตามที่
ผูบริหารคิดไว 

2.42 1.03 นอย 3 

4. ผูบริหารบังคับใหยอมรับวธีิที่ผูบริหาร
คิดไว 

2.09 .99 นอย 9 

5. ผูบริหารบังคับใหปฏิบัติตามที่ผูบริหาร
คิดไวเทานั้น 

2.09 1.09 นอย 9 

6. ผูบริหารเชื่อมั่นในความคิดของ
ผูบริหารเทานั้น 

2.40 1.09 นอย 4 

7. ผูบริหารยืนยนัใหปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบริหาร 

2.81 1.03 ปานกลาง 1 

8. ผูบริหารพยายามบีบบังคับใหผูอ่ืน
คลอยตามความคิดของตน 

2.21 1.15 นอย 7 
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ตาราง 7  (ตอ)  แสดงการวเิคราะหคาเฉลี่ย-คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติในการ     
                         เลือกใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบบังคับของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                         สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                 

      

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบบังคับ N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

9. ผูบริหารเชื่อมั่นตามความคิดของตนเอง 2.72 1.08 ปานกลาง 2 
10. ผูบริหารยืนยันตามความตองการของ

ตนเอง 
2.40 1.02 นอย 4 

 รวม 2.35 1.05 นอยที่สุด  

 
                 จากตาราง  7  แสดงวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  แบบบังคับ  ในภาพรวมอยูในระดับที่นอย  ที่ผูบริหาร
ใชมากที่สุดคือผูบริหารยืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหาร  มีคาเฉล่ีย (μ = 2.81 б = 1.03) รองลงมา
คือผูบริหารเชื่อมั่นตามความคิดของตนเอง มีคาเฉลี่ย (μ = 2.72 б = 1.08) และ ผูบริหารเรียกรอง
ใหดําเนินการตามที่ผูบริหารคิดไว มีคาเฉลี่ย (μ = 2.42 б = 1.03) ตามลําดับ 
                 วิธีที่ผูบริหารเลือกใชนอยที่สุด  คือผูบริหารบังคับใหยอมรับวิธีที่ผูบริหารคิดไว  มีคาเฉลี่ย 
(μ = 2.09 б =. 99) รองลงมาคือผูบริหารบังคับใหปฏิบัติตามที่ผูบริหารคิดไวเทานั้น  มีคาเฉลี่ย (μ 
= 2.09 б =1.09) และผูบริหารใชคําสั่งใหผูอ่ืนยอมรับความคิดเห็นของผูบริหารเทานั้น มีคาเฉลี่ย 
(μ = 2.15 б = 1.07) ตามลําดับ 
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ตาราง 8  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติในการเลือกใชวิธี                    
               บริหารความขัดแยงแบบประนีประนอมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด 
               สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรปราการ  เขต 1  
 

ขอ 
วิธีบริหารความขัดแยงแบบ

ประนีประนอม 
N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. ผูบริหารพยายามหาทางประนีประนอม  
ใหแกผูที่ขัดแยงกัน 

4.29 .86 มาก 2 

2. ผูบริหารพบกนัคนละครึ่งทาง 3.83 .91 ปานกลาง 7 
3. ผูบริหารยินดีเปนทั้งผูใหและผูรับ 4.15 1.05 มาก 5 
4. ผูบริหารยอมเสียสละบางสวนเพื่อให

ไดอีกบางสวน 
3.19 .92 ปานกลาง 10 

5. ผูบริหารรับฟงขอคิดเห็นของทั้ง  2  
ฝายแลวนํามาพิจารณา 

4.27 .85 มาก 4 

6. ผูบริหารพยายามถนอมน้ําใจและรักษา    
สัมพันธภาพของทั้ง  2 ฝายไว 

4.31 .94 มาก 1 

7. ผูบริหารรับฟงเหตุผลของทั้ง  2  ฝาย
แลงแกปญหา 

4.28 .83 มาก 3 

8. ผูบริหารเสียสละความตองการบางสวน
เพื่อตอบสนองความตองการบางอยาง
ของอีกกลุม 

3.6 1.05 มาก 9 

9. ผูบริหารหาทางรักษาสัมพันธภาพของ
ทั้ง  2  ฝายเอาไว 

4.15 .85 มาก 5 

10. ผูบริหารพยามจูงใจใหคิดวา  ไดอยาง
ดีกวาไมไดอะไรเลย 

3.73 .98 มาก 8 

 รวม 3.98 0.92 มาก  

                 
                จากตาราง 8  แสดงวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แบบประนีประนอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
วิธีที่ผูบริหารเลือกใชมากที่สุดคือ  ผูบริหารพยายามถนอมน้ําใจและรักษา  สัมพันธภาพของทั้ง 2 ฝายไว  
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มีคาเฉลี่ย (μ =4.31 б =. 94) รองลงมาคือผูบริหารเสียสละความตองการบางสวนเพื่อตอบสนอง
ความตองการบางอยางของอีกกลุม มีคาเฉลี่ย (μ = 3.6 б =1.05) และผูบริหารพยายามจูงใจใหคิดวา 
ไดอยางดีกวาไมไดอะไรเลย มีคาเฉลี่ย (μ = 3.73 б = .98) ตามลําดับ 
                 วิธีที่ผูบริหารเลือกใชนอยที่สุด  คือผูบริหารยอมเสียสละบางสวนเพื่อใหไดอีกบางสวน  
มีคาเฉลี่ย (μ =3.19 = .92) รองลงมาคือผูบริหารเสียสละความตองการบางสวนเพื่อตอบสนอง
ความตองการบางอยางของอีกกลุม มีคาเฉลี่ย (μ =3.6 =1.05) และผูบริหารพยายามจูงใจใหคิดวา 
ไดอยางดีกวาไมไดอะไรเลย มีคาเฉลี่ย (μ = 3.73 =. 98) ตามลําดับ 
 
ตาราง 9  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติในการเลือกใชวิธี     
               บริหารความขัดแยงแบบไกลเกลีย่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงาน 
               เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  
 

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบไกลเกลี่ย N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับขอขัดแยง
เชนเดยีวกับเรือ่งอื่นๆ ทั่วๆ ไป 

3.60 .98 มาก 7 

2. ผูบริหารชี้ใหเห็นความสําคญัของ
เปาหมายมากกวาความแตกตางของผล
ที่ได 

3.20 .87 ปานกลาง 10 

3. ผูบริหารไมคิดมาก  ไมยึดมัน่กับ 
ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางกนั 

3.46 .90 ปานกลาง 8 

4. ผูบริหารอะลุมอะหลวยคอยพูดคอยจา
ในเรื่องความแตกตางของความตองการ 

3.84 .93 มาก 6 

5. ผูบริหารทําใหเห็นวาเปาหมายที่มีอยู
รวมกันมีความสําคัญเปนอันดับแรก 

4.27 .94 มาก 2 

6. ผูบริหารแสดงจุดยนืที่เปนกลาง 4.13 .83 มาก 4 
7. ผูบริหารพยายามพิจารณาเหตุผลของ

ทุกฝาย 
4.36 .86 มาก 1 

8. ผูบริหารพยายามจูงใจใหคูกรณีนึกถึง
ความตองการของผูอ่ืน 

3.99 .85 มาก 5 
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ตาราง 9  (ตอ)  แสดงการวเิคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบัติในการ 
                        เลือกใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบไกลเกลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                        สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

 

ขอ วิธีบริหารความขัดแยงแบบไกลเกลี่ย N = 
μ 

210 
б 

ระดับการ
เลือกใช 

ลําดับที่ 

9. ผูบริหารยึดหลักทางสายกลาง 4.21 .97 มาก 3 
10.  ผูบริหารหาบุคคลที่เปนที่เคารพของ 

2 ฝายมาไกลเกลี่ย 
3.31 1.15 ปานกลาง 9 

 รวม 3.83 0.92 มาก  

 
                 จากตาราง 9 แสดงวาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  แบบไกลเกล่ีย ในภาพรวมอยูในระดับมาก  วิธี
ที่ผูบริหารเลือกใชมากที่สุดคือ  ผูบริหารพยายามพิจารณาเหตุผลของทุกฝาย มีคาเฉลี่ย (μ = 4.36 б 
= .86) รองลงมาคือผูบริหารทําใหเหน็วาเปาหมายที่มีอยูรวมกันมีความสําคัญเปนอันดับแรก มีคาเฉลีย่ 
(μ =4.27 б = .94) และผูบริหารยึดหลักทางสายกลาง มีคาเฉลี่ย (μ =4.21 б = .97) ตามลําดับ 
                 วิธีที่ผูบริหารดําเนินการนอยที่สุด คือ ผูบริหารชี้ใหเห็นความสําคัญของเปาหมายมากกวา
ความแตกตางของผลที่ได  มีคาเฉลี่ย (μ = 3.20 б = .87) รองลงมาคือ ผูบริหารหาบุคคลที่เปนที่
เคารพของทั้ง 2 ฝายมาไกลเกล่ีย มีคาเฉลี่ย (μ = 3.31 б =1.15) และ ผูบริหารไมคิดมาก ไมยึดมั่น
กับความคิดเห็นที่แตกตางกัน มีคาเฉลี่ย (μ = 3.46 б =. 90) ตามลําดับ 
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                 ตอนที่  3  การวิเคราะหปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   
                 
ตาราง 10 แสดงปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด                     
                สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ใน 4 ดาน ไดแก  
 

ขอ 
ระดับการเกิดปญหาความขัดแยงในการ
บริหารงาน 

N = 
μ 

210 
б 

ระดับ
ปญหา 

ลําดับที่ 

1. ดานวิชาการ 2.92 0.98 ปานกลาง 1 
2. ดานงบประมาณ 2.92 0.98 ปานกลาง 1 
3. ดานบริหารงานบุคคล 2.72 1.08 ปานกลาง 3 
4. ดานบริหารทั่วไป 2.55 0.96 ปานกลาง 4 
 เฉลี่ย 2.80 1.00 ปานกลาง  

                 
                จากตาราง 10 แสดงวาปญหาความขัดแยงจากการบริการงานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (μ = 2.80 б = 1.00 ) และทุกดานระดับปญหาอยูในระดับเกิดปญหาบางครั้งที่พบมาก
ที่สุดคือ ปญหาดานงบประมาณ พบวาอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.98 б = 0.98) รองลงมาคือ ดาน
วิชาการ พบวาอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.92 б = 0.98) และปญหาดานบริหารทั่วไป เปนอนัดับ
สุดทาย  (μ = 2.55 б = 0.96) 
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ตาราง  11  การวิเคราะหปญหาความขัดแยงจากการปฏิบตัิงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด  
             สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานวิชาการ 

 

ขอ ปญหาจากการบริหารวิชาการ N = 
μ 

210 
б 

ระดับ
ปญหา 

ลําดับที่ 

1. การสื่อสารระหวางบุคคลไมชัดเจน 2.88 .89 ปานกลาง 6 
2. หลักสูตรสถานศึกษาไมชัดเจน 2.50 .86 นอยที่สุด 10 
3. ครูผูสอนไมเขาใจหลักสูตรดีพอ 2.69 .86 ปานกลาง 9 
4. ขาดการสนับสนุนดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2.79 .88 ปานกลาง 8 

5. การจัดหาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

2.94 .99 ปานกลาง 4 

6. การจัดหาแหลงการเรียนรู 2.88 1.18 ปานกลาง 6 
7. การรวมมือกันในการพัฒนางานวิชาการ 2.93 1.09 ปานกลาง 5 
8. ความเขาใจถึงจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน 2.97 1.10 ปานกลาง 3 
9. การกําหนดเวลาอยางเรงดวน 3.20 1.02 ปานกลาง 2 
10. การปฏิบัติงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน 3.45 .99 ปานกลาง 1 

 รวม 2.92 0.98 ปานกลาง  

 
                 จากตาราง  11  แสดงวาปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานบริหารวิชาการในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางที่เกิดปญหามากที่สุดคือ  การปฏิบัติงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน  มีคาเฉลี่ย (μ = 3.45 
=. 99) รองลงมา คือ การกําหนดเวลาอยางเรงดวน มีคาเฉล่ีย (μ = 3.20 б =1.02) และ ความเขาใจ
ในจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.97 б =1.10) ตามลําดับ 
                 วิธีที่เกิดปญหานอยคือ  หลักสูตรสถานศึกษาไมชัดเจน  มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.50 б =. 86) 
รองลงมา คือ ครูผูสอนไมเขาใจหลักสูตรดีพอ มีคาเฉลี่ย (μ = 2.69 б =. 86) และขาดการสนับสนุน
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย (μ =2.79 б =. 88) ตามลําดับ 
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ตาราง 12  การวิเคราะหปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัตงิาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด 
                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานบริหารงบประมาณ 
 

ขอ ปญหาจากการบริหารงานงบประมาณ 
N = 
μ 

210 
б 

ระดับปญหา ลําดับที่ 

1. ลําดับขั้นตอนมีมาก 2.88 .89 ปานกลาง   6 
2. ไดรับงบประมาณไมตรงเวลา 2.50 .86 นอย 10 
3. งบประมาณมไีมเพียงพอ 2.69 .86 ปานกลาง   9 
4. ใชงบประมาณไมตรงวัตถุประสงค 2.79 .88 ปานกลาง   8 
5. การใชงบประมาณไมโปรงใส  ชี้แจง

ไมได 
2.94 .99 ปานกลาง   4 

6. การสั่งซื้อพัสดุและทรัพยสิน 2.88 1.18 ปานกลาง   6 
7. การกําหนดรูปแบบการจัดซือ้  จัดจาง 2.93 1.05 ปานกลาง   5 
8. การจัดสรรงบประมาณไมสมดุล 2.97 1.10 ปานกลาง   3 
9. การจัดหางบประมาณสนับสนุน 3.20 1.02 ปานกลาง   2 

10. การตรวจสอบงบประมาณ 3.45 .99 ปานกลาง   1 
 รวม 2.92 0.98 ปานกลาง  

 
                 จากตาราง 12 แสดงวาปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ดานบริหารงบประมาณในภาพรวมอยูระดับ
ปานกลาง  ที่เกิดปญหามากที่สุดคือ การตรวจสอบงบประมาณ มีคาเฉลี่ย (μ = 3.45 б = .99) รองลงมา 
คือ การจัดหางบประมาณสนับสนุน มคีาเฉลี่ย (μ =3.20=1.02) และ มีคาเฉลี่ย การจัดสรรงบประมาณ
ไมสมดุล (μ = 2.97 б = 1.10) ตามลําดับ 
                 วิธีที่เกิดปญหานอยที่สุด  คือ ไดรับงบประมาณไมตรงเวลา มีคาเฉลี่ย  (μ =2.50 б  =. 86) 
และงบประมาณมีไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย (μ = 2.69=.86)  
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ตาราง 13  การวิเคราะหปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัตงิาน  ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัด              
                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานบริหารงานบุคคล 
 

ขอ ปญหาจากการบริหารงานบุคคล N = 
μ 

210 
б 

ระดับ
ปญหา 

ลําดับที่ 

1. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 3.80 1.34 มาก 1 
2. บุคลากรทําการสอนไมตรงวฒุิ 

การศึกษาที่สําเร็จ 
3.47 1.16 ปานกลาง 2 

3. บุคลากรขาดจรรยาบรรณ 2.20 1.05 นอยที่สุด       10 
4. บุคลากรไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
2.22 .94 นอยที่สุด 9 

5. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู 2.30 .87 นอยที่สุด 8 
6. บุคลากรขาดขวัญ  กําลังใจ 2.44 1.00 นอยที่สุด 7 
7. คุณภาพของบคุลากร 2.67 1.15 ปานกลาง 5 
8. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2.60 .97 ปานกลาง 6 
9. การทํางานเปนทีมของบุคลากร 2.78 1.23 ปานกลาง 3 

10. การประสานงานในการปฏิบัติงาน 2.73 1.13 ปานกลาง 4 
 รวม 2.72 1.08 ปานกลาง  

 
                 จากตาราง  13  แสดงวาปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางที่เกิดมากที่สุดคือ ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย (μ =3.80 б =1.34) 
รองลงมาคือ บุคลากรทําการสอนไมตรงวฒุิการศึกษาที่สําเร็จ มีคาเฉลี่ย  (μ = 3.47 б = 1.16) และ
การทํางานเปนทีมของบุคลากรมีคาเฉลี่ย (μ =2.78 б =1.23) ตามลําดับ 
                 ขอที่เกิดปญหานอยที่สุดคือ บุคลากรขาดจรรยาบรรณ มีคาเฉลี่ย (μ = 2.20 б =1.05) และ
บุคลากรไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.22 б =.94)  
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ตาราง 14  การวิเคราะหสภาพปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ  เขต 1 งานดานบริหารงานทั่วไป 
 

ขอ  ปญหา จากการบริหารงานทั่วไป N = 
μ 

210 
б 

ระดับ
ปญหา 

ลําดับที่ 

1. โครงสรางการบริหารไมชัดเจน 2.10 .87 นอย  10 
2. ขาดการประสานงานที่ดี 2.44 .80 นอย  7 
3. การวิเคราะหสภาพการทํางาน 2.56 .86 ปานกลาง 5 
4. เครือขายสารสนเทศไมเปนระบบ 2.43 .86 นอย  8 
5. ขาดความรูที่จะนําไปพัฒนาองคกร 2.24 .90 นอย  9 
6. ขาดแคลนทรัพยากรในการบริหาร 2.81 1.02 ปานกลาง 3 
7. อาคารสถานที่ขาดแคลน 3.01 1.22 ปานกลาง 1 
8. ไมมีความรูในเรื่องเทคโนโลยี 2.61 .89 ปานกลาง 6 
9. สภาพแวดลอมเปนมลพิษ 2.85 1.25 ปานกลาง 2 

10. ขาดการกํากับติดตามในการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ ดาน 

2.45 1.03 นอย  6 

 รวม 2.55 0.96 ปานกลาง  

                 
                 จากตาราง 14  แสดงวา  ปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ดานบริหารงานทั่วไปในภาพรวมที่เกิดปญหา
มากที่สุดคืออาคารสถานที่ขาดแคลน มีคาเฉลี่ย (μ =3.01 б =1.22) รองลงมาคือ สภาพแวดลอม
เปนมลพิษ มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.85 б =1.25) และ ขาดแคลนทรัพยากรในการบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ 
=2.81 б =1.02) ตามลําดับ 
                 ขอที่เกิดปญหานอยคือ โครงสรางการบริหารไมชัดเจน  มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.10 б=. 87)  
และขาดความรูที่จะนําไปพัฒนาองคกร มีคาเฉลี่ย  (μ = 2.24 б =.90 )  
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                 ตอนที่  4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถามปลายเปด 
                 ผูบริหารสถานศึกษาใหเสนอแนะขอมูลเพิ่มเติม  ของวิธีบริหารความขัดแยงในแตละวิธี  
ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  เพื่อจะไดนํามาเสนอรูปแบบและวิธีการวิจัย  และ
นําเสนอวิธีบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมตอไป 
                 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของการบริหารความขัดแยงในแตละวิธีดังนี้ 

   1)  วิธีเผชิญหนา 
      (1)  ผูบริหารรับฟงปญหาและรวมแกปญหา 

   (2)  ผูบริหารศึกษาสาเหตุของความขัดแยง 
   (3)  ผูบริหารเขาไปซักถามสาเหตุของความขัดแยง    และความตองการของแตละคน   
   (4)  ผูบริหารเรียกคูกรณีมาศึกษาสาเหตุของความขัดแยงพรอมๆ กัน 

      (5)  ผูบริหารเรียกคูกรณีมาชี้แจงเหตุผลพรอมๆ กัน 
      (6)  ผูบริหารเรียกมาคุยทั้ง 2 ฝายพรอมกัน 

   (7)  ผูบริหารพูดคุยกับทั้ง 2 ฝายอยางเปนกันเอง 
   (8)  ผูบริหารเปดโอกาสใหคูกรณีไดระบายความรูสึก 

      (9)  ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนธรรม 
      (10)  ผูบริหารพูดอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่ขัดแยง 
      (11)  ผูบริหารของความรวมมือของทั้ง 2 ฝายในการปฏิบัติงาน 

   (12)  ผูบริหารคอยประสานงานใหทั้ง 2 ฝาย 
      (13)  ผูบริหารเรียกคูกรณีทั้ง 2 ฝาย  รับฟง  แกปญหา  และสรุปพรอมกัน 
      (14)  ผูบริหารเรียกคูกรณีทั้ง 2 ฝายเขาพบพรอมกัน  และใหชี้แจงเหตุผล 
      (15)  ผูบริหารพยายามลดทิฐิของทั้ง 2 ฝายและลดปญหาไปพรอมๆกัน 
      (16)  ผูบริหารรับฟง  เสนอแนะ  และสรุปใหทั้ง 2 ฝายเปนผูชนะ 
      (17)  ผูบริหารรับฟงปญหาของทั้ง 2 ฝาย  จากนั้นจึงหาขอมูลเพื่อแกปญหา 
      (18)  ผูบริหารใหคําปรึกษาแกคูกรณีทั้ง 2 ฝายอยางตรงไปตรงมา  หาทางแกไข 
รวมกัน  และติดตามแกไขจนกวาความขัดแยงจะยุติเรียบรอย   
      (19)  ผูบริหารตั้งกรรมการคอยประสานงานทั้ง 2 ฝาย 
      (20)  ผูบริหารนําปญหาเขาที่ประชุม  และหาแนวทางแกปญหารวมกัน 
      (21)  ผูบริหารหาขอยุติในที่ประชุม  และใหแตละฝายแสดงความคิดเห็นของตน 
      (22)  ผูบริหารแจงใหผูอยูใตบังคับบัญชาทราบขอขัดแยง  และชวยกันแกไขปญหา 

(23)   ผูบริหารใหคูกรณีแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  และใหที่ประชุมรวมลงมติ 
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                 สรุปการบริหารความขัดแยงโดยวิธีเผชิญหนา  เปนการบริหารความขัดแยงที่ผูบริหารฟง
ปญหาและศึกษาสาเหตุของความขัดแยง  จากนั้นจึงเรียกคูกรณีมาชี้แจงเหตุผลพรอมๆกัน  แลวจึง
แกปญหาความขัดแยงอยางเปนธรรม  ตรงไปตรงมา 
    2)  วิธีหลีกเลี่ยง 
       (1)  ผูบริหารไมพูดถึงเรื่องความขัดแยงทําเปนไมรูไมช้ี 

   (2)  ผูบริหารทาํเปนไมรูเร่ืองความขัดแยง  แตคอยดูอยูหางๆ 
       (3)  ผูบริหารยืดเวลาไปเรื่อยๆ 
       (4)  ผูบริหารใชเวลาเปนเครื่องตัดสิน 
       (5)  ผูบริหารผอนระยะเวลาอยางมีเหตุผล 

   (6)  ผูบริหารยืดเวลาเพื่อหาขอมูลในการยุติปญหา 
       (7)  ผูบริหารรับฟงปญหาเพียงอยางเดียว 

   (8)  ผูบริหารยอมเปนผูฟงมากวาจะคิดแกปญหา 
   (9)  ผูบริหารรับฟงปญหาและถวงเวลาในการแกปญหา 
   (10)  ผูบริหารจัดสถานที่ใหคูกรณีอยูเปนสัดสวนเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะววิาท 
   (11)  ผูบริหารตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนแทน 
   (12)  ผูบริหารหาผูที่เหมาะสมมาแกปญหาแทน 
   (13)  ผูบริหารหาบุคคลที่ทั้ง  2  เคารพมาเจรจาแทน 

       (14)  ผูบริหารปรึกษาผูอาวุโสในโรงเรียน  มาแกปญหา 
   (15)  ผูบริหารปรึกษาผูที่มีความรูในเรื่องนั้นๆ มาแกปญหาแทน 
   (16)  ผูบริหารเรียกคูกรณีมาสืบสวนที่ละฝาย 
   (17)  ผูบริหารหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับคูกรณีทั้ง 2 ฝาย 

       (18)  ผูบริหารนําขอขัดแยงเขาที่ประชุมแทนการสอบสวนของผูบริหาร 
       (19)  ผูบริหารตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไกลเกลี่ย  และใหรายงานผลตอผูบริหาร
เมื่อเรื่องยุติแลว 

   (20)  ผูบริหารตั้งกรรมการสอบสวนหลายๆ ครั้ง  ในครั้งสุดทายผูบริหารจึงเขาไป 
แกปญหา 

(21) ผูบริหารใหคูกรณีทั้ง  2  ฝายเขียนบันทึกชี้แจง  แจงความประสงคในการ 
แกปญหา  และการไมไดรับความเปนธรรม 
      (22)  ผูบริหารใหคูกรณีหาวิธีการแกปญหาดวยตนเองกอน  ถาแกปญหาเอง
ไมไดจึงใหเขียนบันทึกการขอความชวยเหลือ  จากนั้นผูบริหารจึงเขาไปใหความชวยเหลือ 
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   (23)  ผูบริหารเปลี่ยนงาน  เปล่ียนหนาที่  จัดกิจกรรมสนุกสนามตามโอกาส 
 สรุปการบริหารความขัดแยงโดยวิธีหลีกเล่ียง  เปนการบริหารความขัดแยงที่ผูบริหาร  
พยายามอยูเหนือปญหาทั้งปวง  อาจจะใชวิธียืดเวลาในการแกปญหา  หลบเลี่ยงการแกปญหา  หรือ
ใหผูอ่ืนมาแกปญหาความขัดแยงแทน 

3)   วิธีบงัคับ 
(1)  ผูบริหารใหคําปรึกษาในขั้นตน 

    (2)  ผูบริหารรวมปรึกษาหารอื  หาแนวทางในการแกปญหา 
    (3)  ผูบริหารยกตัวอยางเพื่อหวานลอมคูกรณี 
    (4)  ผูบริหารยกตัวอยางจากประสบการณที่เคยผานมา 
    (5)  ผูบริหารใหมองเหตุผลในภาพรวม 

       (6)  ใหผูรับคําสั่งทําตามที่ผูบริหารตองการ 
    (7)  ผูบริหารใชคําสั่งแตงตั้งจากโรงเรียนมาบังคับ 

       (8)  ผูบริหารใชเหตุผลอธิบายเพื่อใหคูกรณคีลอยตามที่ผูบริหารตองการ 
       (9)  ผูบริหารใชเหตุผลช้ีแจงขอดีขอเสีย 
       (10)  ผูบริหารช้ีแจงเหตุผลที่เหมาะสม 
       (11)  ผูบริหารใชคําสั่งที่ช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรมาบังคับ 
       (12)  ผูบริหารนําเหตุผล และหลักวิชาการมาชี้แจงจนกวาจะเปนทีย่อมรับ 

    (13)  ผูบริหารช้ีแจงถึงเหตุผลที่ผูบริหารตองการ 
       (14)  ผูบริหารสรางความเชื่อมั่น   พยายามทําใหคูกรณีมคีวามเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
       (15)  ผูบริหารสรางความตระหนกั  และชีแ้จงใหครูแตละคนทราบบทบาทและ
หนาที่ของตนเอง  ไมตองมากาวกายหนาทีข่องผูบริหาร 

    (16)  ผูบริหารกระจายงานใหทําตามที่ผูบริหารตองการ 
       (17)  ผูบริหารใชอํานาจสั่งการ  โดยที่ผูบริหารจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 
               สรุปการบริหารความขัดแยงโดยวิธีบังคับ  เปนวิธีการบริหารความขัดแยงที่ผูบริหาร
หวานลอมคูกรณีใหคูกรณีคลอยตามที่ผูบริหารตองการโดยการใชวิธีชี้แจงขอดีขอเสีย  พยายาม
สรางความเชื่อมั่น  หรือความตระหนักที่ทําใหคูกรณีตองเชื่อในการตัดสินใจของผูบริหาร 

   4)  วิธีไกลเกลี่ย 
   (1)  ผูบริหารใชวิจารณญาณไตรตรองขอขัดแยงอยางเปนธรรม 
   (2)  ผูบริหารศึกษาขอมูลของเหตุผลของทั้ง  2  ฝายที่มีความขัดแยงกัน 
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   (3)  ผูบริหารชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน 
      (4)  ผูบริหารจูงใจใหคูกรณีนึกถึงความกาวหนาของงาน  ช่ือเสียงของโรงเรียน   
ผลประโยชนของนักเรียน และความสุขของทุกคน 

   (5)  ผูบริหารชี้แจงผลที่ไดจากการกระทําใหคูกรณีรับทราบ 
   (6)  ผูบริหารชี้แจงถึงผลดี-ผลเสียของการกกระทําใหคูกรณีรับทราบ 
   (7)  ผูบริหารหารือเหตุผลของทั้ง 2 ฝาย 
   (8)  ผูบริหารจูงใจใหคูกรณีนึกถึงใจผูอ่ืนบาง 
   (9)  ผูบริหารจูงใจใหคูกรณีนึกถึง ใจเขา-ใจเรา 
   (10)  ผูบริหารจูงใจใหทั้ง 2 ฝายวิเคราะหปญหาตางๆ อยางใชวิจารณญาณ 
   (11)  ผูบริหารรับฟงและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแนนอน 
   (12)  ผูบริหารรับฟงเหตุผลและวางตัวเปนกลาง 
   (13)  ผูบริหารใหความเปนธรรมแกคูกรณีทั้ง 2 ฝาย 
   (14)  ผูบริหารวางตัวเปนกลาง  และหาวิธียุติขอขัดแยงของทั้ง 2 ฝาย 
   (15)  ผูบริหารใชพรหมวิหาร 4 ในการแกปญหา 
   (16)  ผูบริหารไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
   (17)  ผูบริหารตองยึดมั่นในคุณธรรมของผูบริหาร  และ 
   (18)  ผูบริหารบริหารความขัดแยงอยางไมมีอคติ 
   (19)  ผูบริหารรับฟง  และวางตัวใหเหน็วา  ทั้งสองอยางตองทํางานรวมกัน 

และมีความสําคัญเทากัน 
   (20)  ผูบริหารหาผูที่วางตัวเปนกลางมาไกลเกลี่ยคูกรณี 
   (21)  ผูบริหารพูดไกลเกลี่ย  ใชพุทธวิธี  อริยสัจ 4 

                สรุปการบริหารความขัดแยงโดยวิธีไกลเกลี่ย  เปนวิธีการบริหารความขัดแยงที่ผูบริหาร
จูงใจใหคูกรณีนึกถึง ใจเขา-ใจเรา  และผูบริหารวางตัวเปนกลาง  เพื่อหาวิธียุติขอขัดแยงของทั้ง 2 ฝาย 

   5)  วิธีประนีประนอม 
    (1)  ผูบริหารรับฟงเหตุผลของทั้ง 2 ฝายมาพิจารณาและไตรตรองอยางมีเหตุผล 
    (2)  ผูบริหารใหคําปรึกษาพรอมชี้แจงเหตุผลของแตละฝายใหฟง 
    (3)  ผูบริหารชี้แจงเหตุผลของทั้งสองฝาย 
    (4)  ผูบริหารแสดงความจริงใจในการแกปญหา 
    (5)  ผูบริหารหาสวนที่ดีมาเจรจากัน 
    (6)  ผูบริหารใหความรวมมือในการแกปญหา 
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    (7)  ผูบริหารรับฟง  และแกปญหาแบบไมมีผูแพ  ผูชนะ 
    (8)  ผูบริหารชี้แจงขอดีขอเสีย  ของการปฏิบัติ 
    (9)  ผูบริหารพูดแนะนําขอดีขอเสีย  โดยมีเหตุผล  และวางตัวเปนกลาง 
    (10)  ผูบริหารวางตัวเปนกลาง 
    (11)  ผูบริหารวางตัวเปนกลางใหมากที่สุด  และพูดใหคูกรณีรับรูขอเท็จจริง 
    (12)  ผูบริหารเปนผูประนีประนอมขอขัดแยงของทั้ง 2 ฝาย 
    (13)  ผูบริหารหาทางใหคูกรณีทั้ง 2 ฝายปรองดองกัน 
    (14)  ผูบริหารใหความเปนธรรมแกทั้ง 2 ฝาย  และทําใหทั้ง 2  ฝายรูสึกสมหวัง 
    (15)  ผูบริหารลดทิฐิของทั้ง 2 ฝาย 
    (16)  คิดเสียวาไดบางสวนดีกวาไมไดอะไรเลย 
    (17)  ผูบริหารช้ีแจงวาสวนใดจะไดประโยชน  และไดผลลัพธที่ดีกวา  ถูกตองกวา 

                 สรุปการบริหารความขัดแยงโดยวิธีประนีประนอม  เปนวิธีการบริหารความขัดแยงที่
ผูบริหารรับฟงเหตุผลของทั้ง  2  ฝายมาพิจารณาและไตรตรองอยางมีเหตุผล  จากนั้นจึงหาทางออกที่ดี
ใหแกคูกรณีทั้ง  2  ฝาย 
 
 
 
 
 


