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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และเพื่อ
ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 128 คน ในปีการศึกษา 2554 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบวดัพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้
ของ Thomas and Kilmann น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ  

ผลการศึกษา พบวา่  1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบการร่วมมือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การประนีประนอม การยอมให ้การหลีกเล่ียง และการเอาชนะ  2) ปัญหาท่ีพบมากในการจดั 
การความขดัแยง้ คือ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากร การแบ่งพรรคแบ่งพวกของผูร่้วมงาน วธีิการ
จดัการความขดัแยง้ท่ีประสบความส าเร็จ คือ พดูคุยท าความเขา้ใจ วางแผน ปรับแนวคิดดว้ยเหตุผล 
และคุณธรรม ส่วนขอ้เสนอแนะในการจดัการความขดัแยง้ คือ การรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
ของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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     ABSTRACT 
 

The purposes of this independent study were to study the behavior of conflict management 
of the educational institutions administrators in Mae Hong Son Primary Education Service Area1 
and to study the problems and suggestions for managing conflicts of the educational institutions 
administrators in Mae Hong Son Primary Education Service Area 1. The population in this study 
was 128 of the educational institutions administrators in Hong Son Primary Education Service 
Area 1 of the 2011 academic year. The study instruments was the questionnaire to determine the 
conflict management developed by Thomas and Kilmann. The data were analyzed through uses 
of frequency and percentage. 
 The study finding were:  1) The high level conflict management behavior  of the 
educational institutions administrators in Mae Hong Son Primary Education Service Area 1 was 
collaborating, followed by compromise, accommodating, avoiding, competition  2) Problems 
encountered in managing conflict is a conflict between people and the party split into the 
audience. How to manage conflict successfully is planning to talk to understand the concept  
of reason and morality. Recommendations for the management of conflict is to listen to. 
Recommendations of colleagues or subordinates 

 
 


