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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
                 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 โดยไดทําการศึกษา
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  
และขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 วัตถปุระสงคของงานวิจัย    

1.  เพื่อศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาปญหาความขัดแยงในการปฏบิัติงาน  ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
                 ประชากรที่จะศึกษา  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546  จํานวน  210  คน  ใน
การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
           การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสงและเก็บแบบสอบถามคืน  ในสถานศึกษาบางแหงผูวิจัยไปเก็บและรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง  แตบางแหงใชวิธีขอความอนุเคราะหสงทางไปรษณีย  ซ่ึงไดรับแบบสอบถามคืนมา
ทั้งหมด  210  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 
                 นําขอมูลที่ไดมาจัดกลุมใหเหมาะสมแกการวิเคราะหไดแก การนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ดังรายละเอยีดดังนี ้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
62 

 

 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 เปนคําถามแบบปลายเปด 
 

5.1  การสรุปผลการวิจัย 
 

                 การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
                 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
นิยมใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอมมาก มีคา μ = 3.98 б = 0.92 มีคาอยูในระดับ
บอยครั้ง รองลงมาคือแบบไกลเกล่ีย มีคา μ = 3.83 б = 0.92 มีคาอยูในระดับบอยครั้ง และที่ไม
นิยมใชคือแบบบังคับ μ = 2.35 б =  1.05  มีคาอยูในระดับนอยที่สุด 
                 

5.2  อภิปรายผล 
 
                 จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  นิยมใชวิธีบริหารความขัดแยง แบบประนีประนอม  มากที่สุด  มีคา 
μ= 3.98 б = 0.92 มีคาอยูในระดบับอยครั้ง สอดคลองกบัการวิจยัของ บรรหาร บุญประเสรฐิ (2545, 
บทคัดยอ) ที่ระบุวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นิยมใช
วิธีแกไขความขัดแยงแบบประนีประนอมมากที่สุด  และสอดคลองกับ เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541, 
บทคัดยอ)  ที่วา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดพัทลุง พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  เลือกใชวิธีประนีประนอมเปนอนัดับหนึง่  โดยเลือกใชในระดับบอยครั้ง ซ่ึง
ไมสอดคลองกบัณรงค กงันอย (2545, บทคัดยอ)  ที่วาผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานกังานประถมศกึษา
จังหวดัสุพรรณบุรี ใชยุทธวธีิจัดการกับความขัดแยง  แบบการรวมมือมากที่สุด รองลงมาคือ  แบบ
ประนีประนอม  และแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ 
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                 ทั้งนี้เพราะวิธีแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม เปนวิธีการแกปญหาความขัดแยง
ที่ผูบริหารเลือกใชมากที่สุดอาจเปนเพราะวาการที่ผูบริหารใหความสําคัญกับวิธีประนีประนอม 
เนื่องจากเปนวิธีที่แกปญหาโดยการพบกันครึ่งทาง เปนการแกปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักทาง
สายกลางของพระพุทธศาสนา เปนวิธีแกปญหาแบบที่รักษาผลประโยชน และการใหความรวมมือ
กันของทั้ง 2ฝายซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเจริญ โคกสีอํานวย (2530, บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัย
เรื่องวิธีแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่เลือกวิธีแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอมมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรางค  โลสัมฤทธิ์ชัย (2536, บทคัดยอ)  และเสนห โสมนัส  (2538,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา
ผูบริหารเลือกใชวิธีบริหารความขัดแยงดวยวิธีประนีประนอมมีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญยังเห็นวา การเลือกใชวิธีประนีประนอมไดผลดีในระดับหนึ่ง  ดังความเห็น
ที่ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2534, หนา 156)  กลาววา  การประนีประนอม  เปนแบบที่มุงตนเองใน
ระดับปานกลาง  และมุงคนอื่นในระดับปานกลางดวย  เปนแบบที่เกี่ยวกับการยื่นหมู ยื่นแมว  ซ่ึง
ทั้ง 2 ฝายจะตองยอมเสียบางสวนเพื่อที่จะตกลงกันได 
                 วิธีบริหารความขัดแยงที่ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1   
ที่ใชนอยที่สุดคือการบริหารความขัดแยง  แบบบังคับ  มีคา μ = 2.35 б = 1.05 ซึ่งสอดคลองกับ
เสกโรจน  ถวนถวิล  (2541, บทคัดยอ)  คือผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพัทลุง ไมนิยมใชวิธีบริหารความขดัแยงแบบบังคับ  เลือกใชในระดับที่นอยที่สุด 
                 วิธีบังคับ  เปนวิธีบริหารความขัดแยงที่ผูบริหารเลือกใชนอยที่สุดอาจเปนเพราะวาคนไทย
ไมนิยมใชวิธีแกปญหาดวยการแตกหัก  หรือการใชความรุนแรงในการแกปญหา  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสกโรจน ถวนถวิล  (2541, บทคัดยอ)  กลาวคือ  การแกปญหาความขัดแยงดวยวิธี
บังคับนั้นควรเปนวิธีสุดทายที่ผูบริหารเลือกใช  และใชเมื่อเกิดความจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินเทานั้น  
ผูบริหารเองก็ตองมั่นใจวาการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกตองดวย 
                 สรุปไดวาวิธีบริหารความขดัแยงที่ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ใชมากที่สุดคือ แบบประนีประนอม เนื่องจากเปนวิธีที่แกปญหาโดยการพบกันครึ่งทาง เปน
การแกปญหาดวยสันติวิธี  โดยยึดหลักทางสายกลางของพุทธศาสนา เปนวิธีแกปญหาแบบที่รักษา
ผลประโยชนและการใหความรวมมือกันของทั้ง2 ฝายซ่ึงสอดคลองกับงาน 
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5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
 
              จากการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจยัมีขอเสนอที่เปนประโยชนดงันี้ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาการบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับพอดี  ผูบริหาร  นิยมใชวิธี
บริหารความขัดแยงแบบประนีประนอมมากที่สุด  เพราะวิธีนี้เปนการบริหารความขัดแยง  ที่ทําให
ผูที่เกิดความขัดแยงมาพบกันครึ่งทาง  ซ่ึงทั้ง  2  ฝายจะตองยอมเสียสละ  ส่ิงที่ตนเองตองการไดลงบาง  
เพื่อจะตกลงกันได  เปนวิธีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาไดบางยังดีกวาไมไดอะไรเลย  รับฟงความคิดเหน็
ของทุกฝายมาแกปญหา หลีกเลี่ยงวิธีการใชอํานาจบังคบั  แตทั้งนี้ผูบริหารจะเลือกใชวิธีการใดนั้น  
ยอมขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดความขัดแยง  และองคประกอบตางๆ อีกดวย 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัง้ตอไป 
    1)  ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานบริหาร  เชน  หัวหนา
งานบริหารงาน 4 งาน  หัวหนากลุมสาระ  หัวหนางานวิชาการ  มาเปนประชากรและกลุมตัวอยาง  
เพื่อที่จะไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
        2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ควรใชเครื่องมือชนิดอื่นประกอบคูกันไปดวย  เชน  
การสัมภาษณ  การสังเกต  การตรวจผลงาน  การศึกษาเอกสาร  จะทําใหไดขอมูลและขอคิดเห็น
นอกเหนือจากแบบสอบถาม  ซ่ึงจะทําใหการวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


