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 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อ

การจดัการความขดัแยง้ภายในองค์กร จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับ

การศึกษา กลุ่มตวัอย่างจ านวน 254 คน เป็นขา้ราชการในกรมช่างอากาศ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test 

ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ิธีการของ

เชฟเฟ่(Scheffe’s) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยวิธีการเอาชนะ และวิธีการร่วมมือใช้ในระดบัมาก ส่วน

วธีิการประนีประนอม วธีิการหลีกเล่ียง และวธีิการยอมใหใ้ชใ้นระดบัปานกลาง 

 2. ขา้ราชการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองค์กร

โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกนั 



 3. ขา้ราชการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์ร โดย

วธีิการร่วมมือ วธีิการประนีประนอม และวิธีการยอมให ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 

 4. ขา้ราชการท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการความ

ขดัแยง้ภายในองคก์ร โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั 

 5. ขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์ร โดยวิธีการเอาชนะ และวิธีการประนีประนอม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 

Opinions of Civil Servants in the Directorate of Aeronautical Engineering Towards  

Intraoganizational Conflict 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the opinions of civil servants in the 

Directorate of Aeronautical Engineering towards intraoganizational conflict, classified by 

gender, age,  years of work experience, and education level.  The sample of this study 

consisted of 254 civil servants in the Directorate of Aeronautical Engineering. A rating scale 

questionnaire was used as the research instrument for   data collection. Data collected were 

then analyzed using computer program and statistics, including percentage, mean, standard 

deviation, t-test, One-Way ANOVA and  Scheffé's method for testing a pairwise comparison.  

The results of this study indicated as follows: 

1.Overall opinions of civil servants in the Directorate of Aeronautical Engineering 

towards  intraoganizational conflict was at a moderate level. When individual aspects were 



considered, Competition and Collaboration were at a high level. Compromising, Avoidance, 

and Accommodation were at a moderate level.   

2. The respondents with different gender had indifferent opinion towards 

intraoganizational conflict.  

3, The respondents with different age had different opinion towards intraoganizational 

conflict in terms of Collaboration, Compromising, and Accommodation with a statistical 

significance level of .05. There were no differences in other aspects.  

4. The respondents with different years of working experience had indifferent opinion 

towards intraoganizational conflict for both overall and individual aspects. 

5. The respondents with different educational level had different opinion towards 

intraoganizational conflict in terms of Competition and  Compromising with a statistical 

significance level of .05. There were no differences in other aspects.  

บทน า 

ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มในสังคมของการท างานมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อาจจะ

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนได ้ความขดัแยง้เป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา 

และทุกโอกาส ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ความขดัแยง้ท าใหเ้กิดทั้งผลเสียและ

ผลดีต่อการปฏิบติังาน การปฏิบติังานจะเกิดผลดี ย่อมมีความขดัแยง้อยู่ในระดบัท่ีพอดี ความ

ขดัแยง้เกิดไดจ้ากการแข่งขนัในทรัพยากรในการปฏิบติังาน การแสวงหาเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

จึงท าใหอ้งคก์รแต่ละองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อ

ความอยู่รอดของสังคมในการแข่งขนั การพฒันาศกัยภาพแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุดของการท างาน องคก์รแต่ละองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือของบุคคลากรภายใน



องคก์รดว้ย โดยจะตอ้งมีการเร่ิมพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทีมงานรวมไปถึงพฒันาตวัองคก์ร

เองดว้ย  

ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน และมองว่าเป็นเร่ืองท่ี

ยุง่ยากในการจดัการความขดัแยง้ แทจ้ริงแลว้ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติธรรมดา เม่ือมีคนมาอยู่

ร่วมกนัและตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัความขดัแยง้ก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้ ดังนั้น 

ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจในความขดัแยง้เพราะความขดัแยง้ไม่ได้ท าให้เกิดแต่ผลเสีย แต่ความ

ขัดแย้งในเ ชิงส ร้างสรรค์ก็ท า ให้ เ กิด ช่องทางในการแก้ไขปัญหา ท่ี เ กิด ข้ึนได้  เ ช่น 

ผู ้ใต้บังคับบัญชาร้องเ รียนเ ร่ืองอุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ ผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากส็ามารถช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหบ้รรลุเป้าหมาย ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี

ได้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีก าลงัใจในการปฏิบติังาน องค์กรนั้นก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของ

องคก์รท่ีตั้งไวไ้ด ้แต่ความขดัแยง้ท่ีเอาชนะซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นไปดว้ยเหตุผลหรืออารมณ์

ก็ตามก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได ้ความขดัแยง้จึงมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน

การท างาน ส าหรับความเครียดในการท างาน เม่ือบุคคลมีการเรียนรู้ท่ีจะมีการการจดัการความ

ขดัแยง้ก็สามารถลดความเครียดในการท างานลงไปได้ ดังนั้น ผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์ลงได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะมีความเครียดในการท างานท่ี

ลดลงเช่นกนั 

องค์กรทางทหารเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างออกไปจากองค์กรเอกชน 

และเป็นองคห์น่ึงในสังคมท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแยง้ได ้ปัจจุบนัความขดัแยง้ใน

องคก์รทางทหารมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากอาจจะเป็นความขดัแยง้ระหว่างคนภายในองคก์ร 

อันเน่ืองจากความคิดเห็นแตกต่างกัน มีความรับรู้ท่ีต่างกัน หรือค่านิยมท่ีต่างกัน ได้สง

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีมีต่อลกัษณะนิสัย อารมณ์ วิธีการท างานของคนภายใน

องค์กร และการส่ือสารท่ีไม่ถูกตอ้ง ผูบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งรู้จกัวิธีการจดัการความขดัแยง้อย่าง

สร้างสรรค ์จะเห็นไดว้่าความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติ ไม่ว่าท่ีไหนๆ คนต่างขดัแยง้ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

ผูบ้งัคบับญัชาจกัตอ้งรู้ถึงวธีิการจดัการความขดัแยง้อยา่งเช่ียวชาญ สามารถท าใหค้วามขดัแยง้มา

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารองคก์ร ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นท่ีตั้ง เรียนรู้จาก



ความขดัแยง้กนัอย่างสร้างสรรค์ ขดัแยง้กนัแลว้เกิดความคิดใหม่ๆ ความคิดดีๆ พร้อมท่ีจะ

พยายามเอาชนะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

ส่ิงส าคญัประการหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบ

ถึงสาเหตุหรือส่ิงท่ีท าให้มีโอกาสเกิดความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะได้หาแนวทางในการรับมือและ

จดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ท าให้เกิดการบานปลาย

ของปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการท างานหรือการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคล 

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆซ่ึงเกิดจากสาเหตุ เช่น ทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัของการท างาน ความ

ผิดพลาดในการส่ือสาร การปฏิบัติงานท่ีไม่มีความเท่าเทียมกนั ความของค่านิยม และการ

เปล่ียนแปลงขององคก์รจากสาเหตุความขดัแยง้ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถมี

การจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะน าไปสู้ความขดัแยง้ ซ่ึงความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนสามารถขยายวงกวา้งได ้

พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชามีความส าคญัต่อการบริหารองคก์รทางทหารใหส้ าเร็จอยา่ง

มาก และในขณะเดียวกนัการแสดงพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชานั้นยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่

การเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในองคก์รทางทหารไดเ้ช่นกนั เช่น การไม่ตดัสินปัญหาไม่มีความ

จริงใจในการแกไ้ขปัญหา ใช้วิธีแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงการมีสิทธิพิเศษ

เฉพาะบุคคล กจ็ะยิง่ท าใหปั้ญหาความขดัแยง้เพิ่มมากข้ึน ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไม่น่าท างานขอ

งบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในองค์กรทางทหาร ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีท าให้มีผลต่อพฤติกรรมท่ี

กา้วร้าวของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ดงันั้น การหาแนวทางการจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชาองคก์รทางทหาร ซ่ึงการจดัการความขดัแยง้ไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด 

จะตอ้งบูรณาการหลายๆวิธีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้นั้นๆ ตอ้งท าความเขา้ใจ

พื้นฐานธรรมชาติของความขดัแยง้ ในกระบวนการวิเคราะห์ และการประเมินพฤติกรรมความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์รทางทหาร เพื่อเป็นการหาแนวทาง เทคนิควิธีการในการจดัการความ

ขดัแยง้ ท าใหค้วามขดัแยง้เปล่ียนไปเป็นในทางสร้างสรรคใ์นการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

องคก์ร เสริมสร้างความพึงพอใจในดา้นต่างๆของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะส่งผลในการท างาน



ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีประสิทธิภาพมากข้ึน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม ทั้งยงัเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รภายนอกอีกดว้ย วธีิการแกไ้ขปัญหาการจดัการความขดัแยง้มีหลายวธีิ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชา

ตามความเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศ เพื่อใหเ้ขา้ใจและทราบถึงการจดัการความขดัแยง้ท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาเลือกใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในกรมช่างอากาศไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์ร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้

ภายในองคก์ร จ าแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์การท างาน ระดบัการศึกษา 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

ผูว้จิยัก  าหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น(Probability Sampling) ดว้ย

การสุ่มแบบง่าย(Sample Random Sampling) โดยขอรายช่ือขา้ราชการกรมช่างอากาศจากแผนก

ก าลงัพล แลว้ท าการจบัฉลาก จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามตอ้งการ 

ไดจ้าก 2 แหล่งดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยน าแบบสอบถามไปแจกขา้ราชการ ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 254 คน 

 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารทาง

วิชาการ วิทยานิพน วารสาร ผลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล

ประกอบการศึกษา  



ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จากขา้ราชการกรมช่างอากาศ ระหว่าง

วนัท่ี 1 เม.ย.2563 – 30 เม.ย.2563 โดยแจกแบบสอบถาม 254 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ เ ก่ียวกับ

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน และ

ระดบัการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการ

จดัการความขดัแยง้ภายในองค์กรของผูบ้งัคบับญัชา มีทั้งหมด 5 วิธี ไดแ้ก่ การเอาชนะ การ

ร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียงและการยอมให้ เป็นแบบสอบถามวดัประเมินค่า

(Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความ

ขดัแยง้ภายในองคก์ร 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์รของผูบ้งัคบับญัชา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการ

กรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองค์กรของผูบ้งัคบับญัชา ทั้ง 5 วิธี วิธีการ

เอาชนะ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอมให ้จ าแนกตาม

เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และระดบัการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

ขา้ราชการในกรมช่างอากาศ จ านวน 550 คน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชว้ิธีของ Yamane’s 

โดยมีความคลาดเคล่ือนได ้0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 254 คน 



 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่าง

อากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชา จ  านวน 50 ขอ้ รวมทั้งหมด 

254 ฉบบั โดยผูว้ิจยัเกบ็แบบสอบถามดว้ยตวัเอง และไดแ้บบสอบถามกลบัมาจ านวน 254 คน 

น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการหาค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ t-test กบั

ตวัแปร เพศ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way analysis of variance) กบัตวัแปร 

อาย ุประสบการณ์การท างาน และระดบัการศึกษา ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่

(Scheffe’s) 

สรุปผลศึกษา 

 การศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์ร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ขา้ราชการกรมช่างอากาศส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 69.3 

มีอายตุ  ่ากว่า 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 58.7 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.2  

 2. ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

พบว่า ขา้ราชการมีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ในด้านวิธีการ

เอาชนะ และวิธีการร่วมมือ ส่วนวิธีการประนีประนอม วิธีการยอมแพ ้และวิธีการหลีกเล่ียงมี

ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์ร พบวา่ 

  เพศ ขา้ราชการท่ีมีเพศต่างกนัความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์รไม่แตกต่างกนั 



  อาย ุ ขา้ราชการท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ภายใน

องค์กร ในดา้นวิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม และวิธีการยอมให้ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมและดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

  ประสบการณ์การท างาน ขา้ราชการท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชา โดยภาพรวมและดา้นอ่ืนๆไม่พบ

ความแตกต่าง 

  ระดบัการศึกษา ขา้ราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชา ในดา้นวิธีการเอาชนะ และวิธีการประนีประนอม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมและดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

การอภิปรายผล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความ

ขดัแยง้ภายในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชา มีประเดน็ท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้งัคบับญัชาในกรมช่างอากาศ พบว่า ความคิดเห็นของ

ขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วิธีการเอาชนะ และวิธีการร่วมมือ รองลงมาคือวิธีการประนีประนอม วิธีการ

หลีกเล่ียง และวธีิการยอมให ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเคนเนธ โธมสั (Kenneth Thoman 1976:889-935) 

กล่าววา่ การเอาชนะและการร่วมมือ เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูง นอกจากน้ี

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มยุรี สนิทกุล(2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบวา่ ในภาพรวม มีระดบัการบริหารความขดัแยง้อยูใ่นระดบั มาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การเอาชนะมีระดบัการบริหารความขดัแยง้สูงสุดซ่ึงอยูใ่น

ระดบัมากสุด รองลงมา มีระดบัการบริหารความขดัแยง้มากอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ ดา้น

การยอมให ้ดา้นการหลีกเล่ียง ดา้นการร่วมมือและดา้นการประนีประนอม ตามล าดบั  



2. ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการ

จดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มยุรี สนิทกุล(2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง

การบริหารความขัดแยง้ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 อยู่ในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเอาชนะ รองลงมา คือ การยอมให้ และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 

การประนีประนอม 

ข้อเสนอแนะ 

 ไดรั้บความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขา้ราชการกรมช่างอากาศต่อการจดัการความขดัแยง้

ภายในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชา เพิ่มเติมแยกเป็นแต่ละวธีิดงัน้ี 

 1. วธีิการเอาชนะ ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น เป็นวธีิท่ีดีส าหรับในบางกรณีท่ีค่อนขา้งหาขอ้ยติุได้

ยาก และในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ควรเอาชนะกนัควรท่ีจะร่วมมือกนัเพื่อใหง้านนั้นบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้

 2. วธีิการร่วมมือ ควรใชใ้หม้าก เพื่อใหเ้กิดผลเป็น มติร่วมกนั กติการ่วมกนั และเกิด

ความคิดเห็นร่วมกนั เป็นวธีิท่ีดี สามารถพดูคุยกนัและเขา้ใจไดทุ้กฝ่าย และเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดใน

การท างานร่วมกนั 

 3. วธีิการประนีประนอม ควรใชใ้หม้าก ผูบ้งัคบับญัชาควรมีส่วนส าคญัทุกกรณี และท า

ตวัเองใหเ้ป็นกลาง เพื่อท่ีจะแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัละกนัโดยค านึงถึงประโยชนท่ี์ได ้

 4. วธีิการหลีกเล่ียง เป็นการหนีปัญหา ไม่พยายามท่ีจะแกปั้ญหา ท าใหเ้ร่ืองจบแต่ไม่

กระจ่าง หลีกเล่ียงการประทะกนัดว้ยอารมณ์ ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัเหตุผล ควรท าตามหนา้ท่ีตวัเอง

ใหดี้ท่ีสุด ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัเคารพในความคิดเห็นผูอ่ื้น 

 5. วธีิการยอมให ้บอกถึงการไม่มีเอกภาพในตวับุคคลนั้นๆ การท่ีจะยอมใหผู้อ่ื้นนั้นตอ้ง

มีเหตุผลท่ีดี และเหมาะสม 

 

 



ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ โดยใชรู้ปแบบวธีิการเกบ็ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย

มากข้ึน เพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 

 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชว้ธีิการจดัการความขดัแยง้ 

อ้างองิ 
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