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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) ศึกษาการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารกับการ
สร้ างที มงานครูใ นสถานศึ กษา สั งกั ด สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 กลุ่ มตั ว อย่ าง คือ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา จานวน 112 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นด้านทักษะการบริหารความขัดแย้ง เท่ากับ .917
และค่าความเชื่อมั่นด้านการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา เท่ากับ .967 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ
ทักษะด้านมนุษย์ รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี
2) การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ รองลงมา คือ
การก าหนดแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อแก้ ปั ญหา และขั้ น ตอนที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ าสุ ด คื อ การระดมความคิ ด เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการ
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร, การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา

Abstract
This research aimed to study : 1) Conflict Management Skills of School Administrators under
The Secondary Educational Service Area office 3 2) Team Building of Teachers in School under The
Secondary Educational Service Area office 3 ; and 3) Relationships Between Conflict Management
Skills of School Administrators and Team Building of Teachers in School under The Secondary
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Educational Service Area office 3. The sample consisted of 112 administrators under The Secondary
Educational Service Area office 3 by Simple Random Sampling. The research instrument was a ratingscaled questionnaire. The confidence of the Conflict Management Skills of School Administrators
.917 and the confidence to Team Building of Teachers in School .967. The statistical analysis was
performed in terms of percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficients.
The findings revealed as follows: 1) The Conflict Management Skills of School Administrators
under The Secondary Educational Service Area office 3 revealed at high levels. When considering the
skills found that whole skills at a high level sort the average from high to low level: Human Skills,
Conceptual Skills, and Technical Skills. 2) Team Building of Teachers in School under The Secondary
Educational Service Area office 3 revealed at high level. When considering the procedure found that
whole procedure at a high levels sort the average from high to low levels: Assigned missions or tasks
to be performed, Defining an action plan to solve the problem, and Brainstorming to study the issue of data
collection and analysis. And 3) The results of the Relationships between Conflict Management Skills
of School Administrators and Team Building of Teachers in School under The Secondary Educational
Service Area office 3 revealed that the level of relationship was high (r=.775) with the statistically
significant level set at .01.
Keywords : Conflict Management Skills of School Administrators, Team Building of Teachers in School

1. ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การบริหารงานใด ๆ ก็ตามสิ่งที่ผู้บริหารทุกคน
ปรารถนาอย่างยิ่งก็คือ องค์การประสบผลสาเร็จในการ
บริหารงานและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน แต่ในความ
เป็ น จริ ง ในทางปฏิ บั ติ ย่ อ มมี ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จาก
ความขัดแย้งในองค์การ ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องมีทักษะ
ในการบริหารความขัดแย้ง เพราะมีความสาคัญช่วยใน
การบริหารงานด้านบุคลากร ดังที่ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี [1]
ได้ก ล่า วไว้ว่ า ทั กษะการบริห ารความขัดแย้ง คื อ
1) ความสามารถในการควบคุมตนเอง 2) การเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 3) ความสามารถใน
การเจรจาต่อรอง 4) ความยุติธรรม 5) การมีความรัก
และความเสียสละ 6) ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
7) การสื่อสาร และ 8) การบริหารงานเป็นทีม
ผู้ น าองค์ ก ารจึ ง มุ่ ง พั ฒ นาองค์ ก ารให้ ส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักที่สาคัญของการ
พัฒนาองค์การ คือ มุ่งแสวงหาวิธีการที่ดีกว่ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งดึงเอา
ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคคลในองค์การมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้จุดเน้นนี้จะมุ่งปรับปรุง
การปฏิบัติงาน แต่จุดเน้นที่สาคัญคือ การมุ่งพัฒนาที่
ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายส่ ว นบุ ค คลและเป้ า หมายของ

องค์การไปพร้อม ๆ กัน แสดงว่าการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การนั้น เป็นลักษณะการทางานเป็นทีม
การสร้างทีมงานจึงเป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่
ทางานด้วยกัน เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างประสาน
ความสัมพันธ์กันสามารถช่วยกันทาให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ [2]
ทักษะการบริหารความขัดแย้งกับ การสร้างทีมงาน
จึงมีความสาคัญต่อทุกหน่วยงาน ซึ่งในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการ
เป็นทีมงานเช่นกัน เช่น ทีมงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทีมงานสมาคมผู้ปกครองและครู ทีมงาน
สมาคมศิษย์เก่า ทีมงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และทีมปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการทางาน
เป็นทีมทั้งสิ้น โดยพบว่าในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ผลการ
พั ฒนาการศึ กษาของสถานศึ กษาโดยภาพรวมในระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สรุ ปจากผลการประเมิ นของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ด้านผู้เรียน พบว่า คุณภาพมาตรฐาน
ของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ
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ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นทุ กวิ ชามีค ะแนน
เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน
และท้องถิ่น มีสื่อในการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 35.5 ด้านครู พบว่า ครูที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญที่อยู่ในมาตรฐานระดับดี มีเพียงร้อยละ
34.2 เท่านั้น [3] จากผลการประเมินดังกล่าวสรุปว่า ผล
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง
มาตรฐานด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านผู้เรียน ยังไม่
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ยังมีปัญหาที่ต้อง
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
อีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4]
ได้กาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่มีความสอดคล้อง
กับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา แต่
เนื่ อ งจากการกระจายอ านาจการบริ ห ารการจั ด การสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการยังทาได้
น้อย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการ
จัดการศึกษามีเพียงร้อยละ 17 ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของไทยเมื่อจัดลาดับแล้วถือว่าต่า โดยเมื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่ ายด้ านการศึ กษาต่ อผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ 52 จาก 57 ประเทศ ที่เข้า
ร่ ว มรั บ การประเมิ น สมรรถนะในการแข่ ง ขั น ด้ า น
การศึกษา ปี 2552 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ใน
สัดส่วนที่สูง แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่า
โดยงบประมาณการศึกษาขั้น พื้นฐานของไทยยังคงถู ก
จัดสรรจากด้านอุปทานเป็นหลัก และงบประมาณกว่า
ร้อยละ 75 ไม่มีความสัมพันธ์กับจานวนนักเรียนโดยตรง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3
จึงเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษา ผู้บริหารจึงต้องอาศัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการสร้างทีมงานหรือเครือข่าย และการมีส่วน
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ร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการโดยเร็ว แต่จากการ
บริหารงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาด
กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
[5] สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึง
ยังมีการทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าสถานศึกษา
ยังขาดกระบวนการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดังที่
กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการบริ ห ารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
ด้วยเหตุ นี้ผู้ วิจั ย จึงมีความสนใจที่จะศึ กษาความสั มพั นธ์
ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับ
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อนาผลของการวิจัย
ในครั้งนี้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ให้มีการสร้างทีมงานครูในสถานศึ กษา โดยการมีทั กษะการ
บริ ห ารความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในที ม งานให้ มี ค วาม
เหมาะสมในสถานศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2.2 เพื่อศึกษาการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร
ความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารกั บ การสร้ า งที ม งานครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 158 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 [5]
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน
112 คน ซึ่งได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ) [6] ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ด้วยวิธีการจับสลาก

52

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทักษะการบริหารความ
ขัดแย้ง ประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค
วิธี 2) ทักษะด้านการศึกษาและการสอนงาน 3) ทักษะ
ด้านมนุษย์ และ 4) ทักษะด้านความคิดรวบยอด
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การสร้างทีมงานครู ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้อง
ปฏิบัติ 2) การสร้างความตระหนัก รับรู้และทาความ
เข้าใจถึงปัญหาและโอกาส 3) การระดมความคิดเพื่อ
ศึกษาปัญหา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 4) การกาหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 5) การสร้างทีมงานครูเพื่อ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การ และ 6) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครู
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีตัว
แปรที่ ศึ กษา คื อ ทั ก ษะการบริ ห ารความขั ด แย้ ง
ตัวแปรอิสระ
ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหาร
1. ทักษะด้านเทคนิควิธี
2. ทักษะด้านการศึกษา
และการสอนงาน
3. ทักษะด้านมนุษย์
4. ทักษะด้านความคิดรวบยอด

ประกอบด้วย 4 ทักษะ สังเคราะห์ตามทฤษฎีของเดรคและ
โร (Drake & Roe, 1986 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม)
[7] ดังนี้1) ทักษะด้านเทคนิควิธี 2) ทักษะด้านการศึกษา
และการสอนงาน 3) ทักษะด้านมนุษย์ และ 4) ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด และกาหนดตัวแปรตาม เป็นการสร้าง
ที ม งานครู ใ นสถานศึ ก ษา สั งเคราะห์ ต ามแนวคิ ด ของ
กระบวนการสร้ า งที มงาน ของยงยุ ท ธ เกษสาคร [8]
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดภารกิจหรือ
งานที่ต้องปฏิบัติ 2) การสร้างความตระหนัก รับรู้และทา
ความเข้าใจถึงปัญหาและ โอกาส 3) การระดมความคิดเพื่อ
ศึ กษาปั ญหา เก็ บรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อมู ล 4) การ
กาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 5) การสร้างทีมงาน
ครู เ พื่ อ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร และ 6) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แสดงดังรูปที่ 1

5. สมมุติฐานการวิจัย
ทั กษะการบริ หารความขั ดแย้ งของผู้ บริ หารกั บการ
สร้างทีมงานครูในสถานศึ กษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ใน
ทิศทางบวก

ตัวแปรตาม
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา
1. การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ
2. การสร้างความตระหนัก รับรู้และทาความเข้าใจถึงปัญหาและโอกาส
3. การระดมความคิดเพื่อศึกษาปัญหา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา
5. การสร้างทีมงานครูเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 158 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 [5]
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน

112 คน ซึ่งได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ) [6] ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ด้วยวิธีการจับสลาก
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด
การดารงตาแหน่ง และระยะเวลาการดารงตาแหน่ง มี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ทั ก ษะการบริ ห าร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 48 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ ประยุ ก ต์ ต ามแนวทางของลิ เ คิ ร์ ต
(Likert Scales) (Likert, 1987 อ้างถึงใน ไพศาล วรคา) [9]
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.917
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างทีมงานครู
ในสถานศึกษา จานวน 30 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert Scales) (Likert,
1987 อ้ างถึ งใน ไพศาล วรค า) [9] ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
เท่ากับ 0.967
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
และการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา โดยใช้สถิติพื้นฐาน
̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (×
ตามแนวคิดของ ไพศาล วรคา [9]
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร
ความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารกั บ การสร้ า งที ม งานครู ใ น
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product Moment) ตาม
แนวคิด ภัทราพร เกษสังข์ [10]

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ทัก ษะการบริหารความขัด แย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
̅ = 4.09, S.D. =.52)
เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×
เมื่อ พิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติ
̅ = 4.31, S.D. =.49)
สูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษย์ (×
̅ = 4.15,
รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (×
S.D. =.54) และทักษะที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือ ทักษะ
̅ = 3.89, S.D. =.50)
ด้านเทคนิควิธี (×
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7.2 การสร้ างที มงานครูใ นสถานศึก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม
̅ = 4.18, S.D. =.59) เมื่อพิจารณา
อยู่ในระดับมาก (×
เป็น รายทักษะ พบว่ า ขั้ นตอนที่มี การปฏิ บัติสู งสุด คื อ
การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ใน
̅ = 4.31, S.D. =.64) รองลงมา คือ การกาหนด
ระดับมาก (×
แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อแก้ ปั ญหา ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก
̅ = 4.25, S.D. =.60) ทักษะที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือ การ
(×
ระดมความคิดเพื่ อศึ กษาปัญหาเก็ บรวบรวมและวิเคราะห์
̅ = 4.07, S.D. =.57)
ข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×
7.3 ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะการบริ ห ารความ
ขัดแย้งของผู้บ ริห ารมี ความสั มพั นธ์ ในทางบวกกับ การ
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8. อภิปรายผล
8.1 ทั กษะการบริ หารความขั ดแย้ งของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ
พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษย์
รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะที่มี
การปฏิบัติต่าสุด คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของ
ทักษะการบริหารความขัดแย้ง ในทักษะด้านมนุษย์ อาจ
เป็นเพราะมีความจาเป็นในการบริหารความขัดแย้งมาก
ที่สุด เนื่องจากทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถใน
การยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดใจยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น มีความยืดหยุ่น และสร้าง
ความสามัคคีความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การในทางที่พึงประสงค์ รวมถึง
การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
สอดคล้องกับ กรกฤศ แหลมสุข [11] ได้ศึกษาทักษะการ
บริหารความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พบว่า ด้า นทัก ษะการมี ความยื ด หยุ่ น และด้ า นการ
ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับมาก
และกราฟเฟ้ (Ghaffar) [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยของความขัดแย้งระหว่างครูชาย
และครูหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สาเหตุของ
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ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในสภาพแวดล้ อ มของการ
ท างานที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในมุมมองของครูผู้ชายและครูผู้หญิง มีความ
แตกต่า งกัน แต่ความขัด แย้งเหล่านี้ ได้รับ การแก้ไขบน
พื้นฐานของการให้คาแนะนาตามนโยบาย มาตรการ หรือ
วิธี การส าหรั บการแก้ ไ ขความขั ด แย้ งที่ เป็ น สาเหตุข อง
ความแตกแยก
8.2 การสร้ า งที ม งานครู ใ นสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอน
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้อง
ปฏิบัติรองลงมา คือ การกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปญ
ั หา
และขั้นตอนที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือ การระดมความคิด
เพื่อศึกษาปัญหาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของ
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา ในขั้นตอนการกาหนด
ภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ อาจเป็นเพราะการกาหนด
ภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ สถานศึกษาต้องมีการกาหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่เป็นสมาชิก
ทีมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งถือว่า
การกาหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
ที่สาคัญประการแรกในการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ โพธิ์ทอง [13] ศึกษา
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า
ด้า นบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัด เจน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก
8.3 ทั ก ษะการบริ หารความขั ดแย้ งของผู้ บริ หารมี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ การสร้ า งที ม งานครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด
กับ การสร้า งทีม งานครูในสถานศึ ก ษาในภาพรวม ทั้ งนี้
เนื่องจาก ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถ
และความเชี่ ย วชาญของผู้ บ ริ ห ารในการมองเห็ น ภาพ
โดยรวม มีการมองภาพอนาคต สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้า และมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงภายใน
และภายนอกองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ
สุทธิรอด [14] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
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ความขัดแข้งกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
พบว่ า การจั ดการความขั ดแย้ งของผู้ บริ หาร มี ความสั มพั นธ์
กับการสร้างทีมงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรศึกษาและให้ความสาคัญเรื่อง ทักษะด้าน
เทคนิควิธี ถึงแม้จะเป็นทักษะที่มีการใช้ในระดับต่า แต่
ทักษะด้านนี้ก็มีความสาคัญ เพราะทาให้เกิดการสื่อสารที่
ถูกต้อง และมีความเป็นธรรมในการบริหาร เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหาร
9.2 ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกประสบการณ์
การสร้ า งที ม งานครู ใ นสถานศึ ก ษา ให้ กั บ ครู ใ นสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
9.3 ควรมีการน าผลการวิจัยที่ไ ด้ในครั้งนี้ไปเป็ น
ข้อมูล พื้นฐานในการจัดฝึกอบรมด้านทักษะการบริหาร
ความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารกั บ การสร้ า งที ม งานครู ใ น
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถการ
บริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง และ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารความขัดแย้งให้เหมาะสม
ซึ่ ง ส่ ง ผลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การสร้ า งที ม งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน
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