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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระดับความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
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สถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 กลุ่ม
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ประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 จํานวน 108 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน 
และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ และการ
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ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.80 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้
อารมณ์ตนเอง ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ด้านการ เข้าใจอารมณ์
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สถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม 
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หลีกเลี่ยงและด้านการเอาชนะ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการ 
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quotient and conflict management of school administrators in Phetchabun Primary 
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results were as follow:  1) The overall level of emotional quotient of school administrators in 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 was high level. When considering each 
side of emotional quotient, it was found that self-awareness, self-regulation, self-motivation, 
empathy and social skill were high level.  2) The overall of conflict management of school 
administrators in Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 was high level. 
When considering each side of conflict management, it was found that compromising, 
collaboration and accommodation were high level, but avoiding and competition were 
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management of school administrators in Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 
at the significant level of .01. 
 

Keywords : Relationship / Emotional Quotient / Conflict Management 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผล

ให้ในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน มนุษย์ในสังคมปัจจุบันเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม มีความ
ต้องการความสําเร็จ  ความก้าวหน้าในการงาน จนนํามาซ่ึงการแก่งแย่งชิงดีกัน ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและ
เกิดเหตุการณ์พิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ อีกท้ังด้วยมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม ความสนใจความต้องการ ความปรารถนา ด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์ในชีวิต ประสบการณ์การ
ทํางาน ตลอดจนภูมิหลงัอ่ืนๆอีกมากมาย เม่ือบุคคลหลายคนต้องมาอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกันความแตกต่าง
ดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มของบุคคลในสังคมมนุษย์
ขึ้นได้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องพัฒนางานต่างๆอย่างรอบด้าน
แล้วก็ยังต้องขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดในระหว่างการทํางานด้วย ปัญหาความขัดแย้งเป็นปัญหาท่ีสําคัญเรื่อง
หนึ่งท่ีผู้บริหารไม่อาจละเลยได้ผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการลดปัญหาความขัดแย้ง ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ใน
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เกิดเหตุการณ์พิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ อีกท้ังด้วยมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม ความสนใจความต้องการ ความปรารถนา ด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์ในชีวิต ประสบการณ์การ
ทํางาน ตลอดจนภูมิหลังอ่ืนๆอีกมากมาย เม่ือบุคคลหลายคนต้องมาอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกันความแตกต่าง
ดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มของบุคคลในสังคมมนุษย์
ขึ้นได้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องพัฒนางานต่างๆอย่างรอบด้าน
แล้วก็ยังต้องขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดในระหว่างการทํางานด้วย ปัญหาความขัดแย้งเป็นปัญหาท่ีสําคัญเรื่อง
หนึ่งท่ีผู้บริหารไม่อาจละเลยได้ผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการลดปัญหาความขัดแย้ง ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ใน
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การบริหารจัดการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจท้ังหลักการและบริบทท่ีเป็นอยู่ มีประสบการณ์ มีความชํานาญ มี
ทักษะในการปกครองผู้ใต้บังคับบญัชา ดังนั้นภาระหน้าท่ีของผู้บริหารจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของคนและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารคน เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุด ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้กําหนดไว้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ ความสามารถให้แก่นักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคน
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต แต่นอกเหนือจากภาระ
ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมและพัฒนาลูกศิษย์แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีภาระหน้าท่ี
อ่ืนๆอีกมากมายท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นงานสนับสนุนการศึกษา เช่น งานธุรการโรงเรียน งาน
บรรณารักษ์ งานปกครอง งานอาหารกลางวัน งานตามระเบียบราชการ การตรวจเวรยาม การทํางานนอก
สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงงานต่างๆ เหล่านี้บางลกัษณะงานก็จําเป็นต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาและต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณต์่างๆอีกมากมาย เป็นหนทางท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนอย่างท่ีไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้ เพระฉะนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยดี 
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย แต่บุคคลที่มีส่วนสําคัญมากท่ีสุดคือผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะต้องมีการ
สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเตรียมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีดี จึงต้องตระหนักถึงหน้าท่ีท่ีสําคัญของตน ในการท่ีจะต้องตัดสินใจในการบริหารให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้
องค์การเกิดความขัดแย้งหรือต้องเผชิญกับความขัดแย้งท่ีร้ายแรงได้ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง มีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงวิธีการจัดการความขัดแย้งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ เช่น แนวคิดของโธมัส-คิลแมนน์ (Thomas & 
Kilmann) ได้จําแนกรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งออกเป็น 5 แบบได้แก่ 1) การเอาชนะ (Competition) 
2) การร่วมมือ (Collaboration) 3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 5) การ
ยอมให้ (Accommodation) 

วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จะมีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันไป 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ภูมิหลังและทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาเอง หรืออาจจะ
มีอีกหลายๆปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้ง จากการศึกษาผลการวิจัยของ (Konkham, C., 
2001) พบว่า ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์กับระดับการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซ่ึงสอดคล้องกับ (Masakul, T., 2004) พบว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และผลการวิจัยของ (Panicharoen, S., 2002)  พบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การจัดการความขัดแย้งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(Pisaisawad, R., 2012)  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารความขัดแย้งใน
วิธีการประนีประนอม การยอมให้และการ่วมมือ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารความขัดแย้งในวิธีการ
บังคับ และเป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพันธ์กับการบริการความขัดแย้งในวิธีการ
หลีกเลี่ยง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย สามารถท่ีจะจัดการกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้

ได้ ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ําจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยวิธีการที่ตนเองถนัด
โดยไม่ได้คํานึงผู้อ่ืน แต่มุ่งท่ีจะขจัดปัญหาเพียงอย่างเดียว 

ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient : E.Q.) คือ ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุขในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังสามารถท่ีจะจัดการอารมณ์
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประสบความสําเร็จในการ
ดํารงชีวิต นักจิตวิทยาและนักวิจัยตลอดจนผู้นําท้ังหลายในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสนใจและยอมรับถึง
ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของมนุษย์ ความฉลาดทาง
อารมณ์มีความสําคัญเป็นสองเท่าของความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) รวมกับทักษะทางเทคนิคในการช่วยให้
ทํางานได้สําเร็จ ท้ังนี้ เพราะการมีทักษะและความเข้าใจทางอารมณ์ จะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดและการ
ตัดสินใจตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของผู้นํา (Daniel Goleman., 1998) อีกท้ัง EQ มีส่วนให้มนุษย์
คิดได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับการคิดอ่านมากข้ึน ผู้มี EQ ท่ีดี จะเป็นผู้ท่ีรู้จักใช้ความคิดความอ่าน
เก่ียวกับอารมณ์ของตนและของผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี EQ ถือเป็นการเรียนรู้และ
รู้จักอารมณ์ ความรู้สึกของตน ให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผันด้านอารมณ์ของตน บริหาร
จัดการอารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจงูใจท่ีดีให้แก่
ตนเองทางที่สร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ นอกเหนือจากจะทําให้บุคคลตระหนัก
และรู้จักตนเองแล้ว ยังทําให้เข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้อ่ืนได้อีกด้วย (Pannitamai, W., 
2008, pp.38-41)  นอกเหนือจากน้ัน EQ ยังทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น อดทน เข้าใจต่อ
กัน เก้ือหนุนให้มีการใช้ศักยภาพของคนอย่างสูงสุดก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์สนองเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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การบริหารจัดการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจท้ังหลักการและบริบทที่เป็นอยู่ มีประสบการณ์ มีความชํานาญ มี
ทักษะในการปกครองผู้ใต้บังคับบญัชา ดังน้ันภาระหน้าท่ีของผู้บริหารจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของคนและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารคน เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุด ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้กําหนดไว้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ ความสามารถให้แก่นักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคน
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต แต่นอกเหนือจากภาระ
ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมและพัฒนาลูกศิษย์แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีภาระหน้าท่ี
อ่ืนๆอีกมากมายท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นงานสนับสนุนการศึกษา เช่น งานธุรการโรงเรียน งาน
บรรณารักษ์ งานปกครอง งานอาหารกลางวัน งานตามระเบียบราชการ การตรวจเวรยาม การทํางานนอก
สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงงานต่างๆ เหล่าน้ีบางลักษณะงานก็จําเป็นต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาและต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณต์่างๆอีกมากมาย เป็นหนทางทีก่่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างท่ีไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้ เพระฉะนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยดี 
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย แต่บุคคลที่มีส่วนสําคัญมากที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะต้องมีการ
สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเตรียมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีดี จึงต้องตระหนักถึงหน้าท่ีท่ีสําคัญของตน ในการท่ีจะต้องตัดสินใจในการบริหารให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้
องค์การเกิดความขัดแย้งหรือต้องเผชิญกับความขัดแย้งท่ีร้ายแรงได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง มีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงวิธีการจัดการความขัดแย้งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ เช่น แนวคิดของโธมัส-คิลแมนน์ (Thomas & 
Kilmann) ได้จําแนกรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งออกเป็น 5 แบบได้แก่ 1) การเอาชนะ (Competition) 
2) การร่วมมือ (Collaboration) 3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 5) การ
ยอมให้ (Accommodation) 

วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จะมีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันไป 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ภูมิหลังและทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาเอง หรืออาจจะ
มีอีกหลายๆปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้ง จากการศึกษาผลการวิจัยของ (Konkham, C., 
2001) พบว่า ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์กับระดับการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซ่ึงสอดคล้องกับ (Masakul, T., 2004) พบว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และผลการวิจัยของ (Panicharoen, S., 2002)  พบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การจัดการความขัดแย้งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(Pisaisawad, R., 2012)  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารความขัดแย้งใน
วิธีการประนีประนอม การยอมให้และการ่วมมือ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารความขัดแย้งในวิธีการ
บังคับ และเป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพันธ์กับการบริการความขัดแย้งในวิธีการ
หลีกเลี่ยง ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย สามารถท่ีจะจัดการกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้

ได้ ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ําจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยวิธีการที่ตนเองถนัด
โดยไม่ได้คํานึงผู้อ่ืน แต่มุ่งท่ีจะขจัดปัญหาเพียงอย่างเดียว 

ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient : E.Q.) คือ ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุขในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังสามารถท่ีจะจัดการอารมณ์
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประสบความสําเร็จในการ
ดํารงชีวิต นักจิตวิทยาและนักวิจัยตลอดจนผู้นําท้ังหลายในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสนใจและยอมรับถึง
ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของมนุษย์ ความฉลาดทาง
อารมณ์มีความสําคัญเป็นสองเท่าของความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) รวมกับทักษะทางเทคนิคในการช่วยให้
ทํางานได้สําเร็จ ท้ังนี้ เพราะการมีทักษะและความเข้าใจทางอารมณ์ จะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดและการ
ตัดสินใจตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนของผู้นํา (Daniel Goleman., 1998) อีกทั้ง EQ มีส่วนให้มนุษย์
คิดได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับการคิดอ่านมากข้ึน ผู้มี EQ ท่ีดี จะเป็นผู้ท่ีรู้จักใช้ความคิดความอ่าน
เกี่ยวกับอารมณ์ของตนและของผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี EQ ถือเป็นการเรียนรู้และ
รู้จักอารมณ์ ความรู้สึกของตน ให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผันด้านอารมณ์ของตน บริหาร
จัดการอารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจงูใจท่ีดีให้แก่
ตนเองทางที่สร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ นอกเหนือจากจะทําให้บุคคลตระหนัก
และรู้จักตนเองแล้ว ยังทําให้เข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นได้อีกด้วย (Pannitamai, W., 
2008, pp.38-41)  นอกเหนือจากน้ัน EQ ยังทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น อดทน เข้าใจต่อ
กัน เกื้อหนุนให้มีการใช้ศักยภาพของคนอย่างสูงสุดก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์สนองเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1
ซ่ึงผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จํานวน 150 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน108 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample size) จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970; cited in Teamjan 
Panichplinchai, 2014 p. 93) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น   
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้    
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) ถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางานและวุฒิการศึกษา 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของโกแมน (Daniel Goleman, 1998) แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)   
2) ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) 3) ด้านการสร้างแรงจงูใจให้แก่ตนเอง (Self-
Motivation) 4) ด้านการเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) 5) ด้านการมีทักษะทางสังคม (Social Skill) มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับดังนี้  
(Srisa-ard, B., 1989, p.75) 

5 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

     ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
กรอบแนวคิดการจัดการความขัดแย้งของโธมัส-คิลแมนน์ ซ่ึงได้จําแนกแบบของพฤติกรรมการแสดงออกเมื่อต้อง
เผชิญกับความขัดแย้งออกเป็น 5 แบบได้แก่ 1) การเอาชนะ (Competition) 2) การร่วมมือ (Collaboration) 
3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 5) การยอมให้ (Accommodation) 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 34 ข้อ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับดังนี้ (Srisa-ard, B., 1989, p.75) 

5 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

3 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการทําแบบสอบถาม   
โดยเฉพาะแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ของนัยนา นิลน้อย (Nilnoi, N., 2006)  ท่ีพัฒนาแบบทดสอบข้ึนตาม
แนวคิดของโกแมน (Daniel Goleman, 1998) และแบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งตามกรอบแนวคิดของ
โธมัส-คิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) มาปรับปรุงเรียบเรียงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย 

2. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วนําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้อง ตลอดจนเพ่ือให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข 
  3. นําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้สํานวนภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยาม
ศัพท์เฉพาะและข้อคําถาม 
  4. หลังจากนั้นนาํแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index :IOC) 
และเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.6 ถึง 1.00 
  5. นําเสนอแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
(Try-out) เพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 40 คน แล้วมาคํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคํานวณ มีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ท่ี 0.8  แล้วนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ดําเนินการขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จากภาควิชา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูลและแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 ฉบับ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้บริการทางไปรษณีย์ ซ่ึงได้รับแบบสอบถามคืน 96 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89   
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์ตามวิธีสถิติ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1
ซ่ึงผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก้ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จํานวน 150 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จํานวน108 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample size) จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970; cited in Teamjan 
Panichplinchai, 2014 p. 93) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น   
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้    
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) ถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางานและวุฒิการศึกษา 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของโกแมน (Daniel Goleman, 1998) แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)   
2) ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) 3) ด้านการสร้างแรงจงูใจให้แก่ตนเอง (Self-
Motivation) 4) ด้านการเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) 5) ด้านการมีทักษะทางสังคม (Social Skill) มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับดังนี้  
(Srisa-ard, B., 1989, p.75) 

5 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

     ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
กรอบแนวคิดการจัดการความขัดแย้งของโธมัส-คิลแมนน์ ซ่ึงได้จําแนกแบบของพฤติกรรมการแสดงออกเมื่อต้อง
เผชิญกับความขัดแย้งออกเป็น 5 แบบได้แก่ 1) การเอาชนะ (Competition) 2) การร่วมมือ (Collaboration) 
3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 5) การยอมให้ (Accommodation) 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 34 ข้อ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับดังนี้ (Srisa-ard, B., 1989, p.75) 

5 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

3 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการทําแบบสอบถาม   
โดยเฉพาะแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ของนัยนา นิลน้อย (Nilnoi, N., 2006)  ท่ีพัฒนาแบบทดสอบข้ึนตาม
แนวคิดของโกแมน (Daniel Goleman, 1998) และแบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งตามกรอบแนวคิดของ
โธมัส-คิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) มาปรับปรุงเรียบเรียงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย 

2. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วนําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้อง ตลอดจนเพื่อให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข 
  3. นําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้สํานวนภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยาม
ศัพท์เฉพาะและข้อคําถาม 
  4. หลังจากนั้นนาํแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index :IOC) 
และเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.6 ถึง 1.00 
  5. นําเสนอแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
(Try-out) เพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 40 คน แล้วมาคํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคํานวณ มีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ท่ี 0.8  แล้วนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ดําเนินการขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จากภาควิชา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูลและแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 ฉบับ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้บริการทางไปรษณีย์ ซ่ึงได้รับแบบสอบถามคืน 96 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89   
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์ตามวิธีสถิติ 
 
 
 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.25  No.2  April - June 2019     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
162

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปดังนี ้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อและกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียดังนี้  
(Srisa-ard, B., 2002, p.103) 

4.51-5.00 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปลานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของการจัดการ 
ความขัดแย้งตามกรอบแนวคิดของโธมัส-คิลแมนน์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อและกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (Srisa-ard, B., 2002, 
p.103) 

4.51-5.00 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

4. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้ง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 เป็นรายด้าน  โดยการ
หาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) สําหรับเกณฑ์การแปลผล
ความสัมพันธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้วิจัยได้นําเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
(Wongratana, C., 1980, p.316)  แปลความหมายดังนี้ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71-1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31-0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01-0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังน้ี 
1. สถิติเชิงบรรยายได้แก่ 

1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ 
รองลงมาคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจ และดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการมีทักษะทางสังคม 
 2. ผลการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับ ระดับมากและระดับปานกลาง โดยการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
อยู่ในระดับระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้  และการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่  ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการ
เอาชนะ ซ่ึงการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้ง
ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ
จัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ  
         3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
มีค่าสูงท่ีสุด คือ ด้านการประนีประนอม  รองลงมาคือด้านการร่วมมือ และด้านการยอมให้ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับตํ่าจนถึงระดับท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน คอื ด้านการหลีกเลี่ยง และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาคือ ด้านการเอาชนะ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
นอกเหนือจากต้องมีความฉลาดทางปัญญาแล้วน้ัน ต้องมีบทบาทในการควบคุม จัดการกับอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองและผู้ร่วมงาน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคดิและความต้องการของตนเอง
และผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้ร่วมงาน แล้วยังส่งเสริมสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (Promsri, C., 2005, pp.93-94)  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องมีองค์ประกอบความฉลาดท้ังสองด้านท่ีสําคัญคือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  Intelligent)  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปดังนี ้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อและกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียดังนี้  
(Srisa-ard, B., 2002, p.103) 

4.51-5.00 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปลานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของการจัดการ 
ความขัดแย้งตามกรอบแนวคิดของโธมัส-คิลแมนน์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อและกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (Srisa-ard, B., 2002, 
p.103) 

4.51-5.00 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงการจัดการความขัดแย้งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

4. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้ง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 เป็นรายด้าน  โดยการ
หาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) สําหรับเกณฑ์การแปลผล
ความสัมพันธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้วิจัยได้นําเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
(Wongratana, C., 1980, p.316)  แปลความหมายดังนี้ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71-1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31-0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01-0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังน้ี 
1. สถิติเชิงบรรยายได้แก่ 

1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ 
รองลงมาคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจ และดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการมีทักษะทางสังคม 
 2. ผลการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับ ระดับมากและระดับปานกลาง โดยการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
อยู่ในระดับระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้  และการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่  ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการ
เอาชนะ ซ่ึงการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้ง
ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ
จัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ  
         3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
มีค่าสูงท่ีสุด คือ ด้านการประนีประนอม  รองลงมาคือด้านการร่วมมือ และด้านการยอมให้ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับตํ่าจนถึงระดับที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คอื ด้านการหลีกเลี่ยง และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาคือ ด้านการเอาชนะ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
นอกเหนือจากต้องมีความฉลาดทางปัญญาแล้วน้ัน ต้องมีบทบาทในการควบคุม จัดการกับอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองและผู้ร่วมงาน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคดิและความต้องการของตนเอง
และผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้ร่วมงาน แล้วยังส่งเสริมสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (Promsri, C., 2005, pp.93-94)  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องมีองค์ประกอบความฉลาดท้ังสองด้านท่ีสําคัญคือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  Intelligent)  
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และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent  Quotient) เพราะความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจท้ังตนเองและผู้อ่ืนได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 
2008, pp.93-94) การมี EQ ท่ีดี ท่ีรับรู้ได้จากการประพฤติปฏิบัติ จากพฤติกรรมการบริหารจัดการ ถือเป็น
บารมีอย่างหนึ่งของคนท่ีจะเป็นผู้นํา คนที่จะเป็นผู้นําท่ีดีได้ เรื่องของ EQ เป็นเรื่องท่ีจําเป็นต้องมี (Need  to 
Have) ผู้บริหารท่ีมี EQ สงูมักเป็นผู้โน้มน้าวผู้คนให้ปฏิบัติงานได้ดี และยังสอดคล้องกับ (Daniel Goleman, 
1998, p.36) เชื่อว่า ผู้บริหารท่ีมี EQ และ IQ สูง โดยเฉพาะการมีทักษะทางสังคมและความเอื้ออาทร นอกจาก
จะมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับแล้ว ยังจะช่วยทํารายได้อย่างมากให้แก่องค์กรเป็นทวีคูณ ผู้บริหารท่ีมีระดับ EQ สูงจะ
สามารถสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความไว้เน้ือเชื่อใจ บรรยากาศท่ีเปิดเผย กล้าแสดงความ
รับผิดชอบ เรยีนรู้ร่วมกันได้ดี ขณะท่ีผู้บริหารมีระดับ EQ ต่ํา จะเน้นการใช้พระเดช ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ตึง
เครียด ความวิตกกังวล หวั่นกลัวในองค์การ   

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อาจทําให้ส่งผลต่อสภาวะทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นก่อนท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะแสดงออกพฤติกรรมใดออกไปนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการควบคุมอารมณ์ ซ่ึงหากสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้มีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและภาวะ
อารมณ์ของตนเองว่าเป็นเช่นไร นั่นก็คือความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเอง นอกเหนือจากนี้การ
ตระหนักรู้ตนเองยังรวมไปถึง การมีความเชื่อม่ันในตนเอง รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ยอมรับข้อบกพร่อง
ของตนเองและพร้อมท่ีจะปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงหากผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ตระหนกัรู้ตนเองเป็นอย่างดีแล้วก็จะส่งผลให้สามารถสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง จนเกิดเป็นแรงผลักดันในการ
ดําเนินงานต่างๆ ท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้และมีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาท่ีเข้ามาด้วยความมุ่งม่ัน ไม่ย่อ
ท้อ อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ เม่ือมีความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง การควบคุม
อารมณ์ของตนเอง และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วย
พัฒนาขีดความสามารถของผู้อ่ืนให้ก้าวไปสู่ความสาํเร็จได้ ซ่ึงต้องรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ
ของผู้อ่ืนด้วย และที่สําคัญอีกประการหน่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้อง
พัฒนางานต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็ยังต้องมีการขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดในระหว่างการทํางานด้วย ปัญหา
ความขัดแย้งเป็นปัญหาท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งท่ีผู้บริหารไม่อาจละเลยได้ผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจท้ังหลักการและบริบทท่ีเป็นอยู่ 
มีประสบการณ์ มีความชํานาญ มีทักษะในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ดังน้ันภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร
จําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของคนและยุทธศาสตร์ในการบริหารคน เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การบริหารงานขององค์การเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการ
ประนีประนอม ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการประนีประนอมเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความ
ยุติธรรมและมีเหตุผล แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คํานึงถึงผลประโยชน์และความ
พึงพอใจท้ังสองฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดการกับความขัดแย้ง โดยท่ีเม่ือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารใช้
ทางสายกลาง เพ่ือให้คู่ขัดแย้งผ่อนปรนเข้าหากัน โดยเจรจาต่อรอง และรักษาระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจํากัด 
เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและลดความรุนแรงลงซึ่งเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลดีกับทุกๆฝ่าย รวมท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ืองวุฒิภาวะทางอารมณ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ของเฉลา คอนขํา (Konkham, C., 2001, pp.72-
73) ท่ีพบว่าระดับการเลือกใช้วิธีแกป้ัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศกึษาเลือกใช้วิธีประนีประนอมมากที่สุด เพราะวิธี
ประนีประนอมเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ผู้บริหารพยายามหาทางสายกลาง เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจแก่คู่กรณี
ท้ังสองฝ่าย ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งหมดหรือแพ้ท้ังหมด ซ่ึงสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนไทยที่มีความโอบอ้อมอารี 
เห็นใจท้ังสองฝ่าย รักษาหน้าซ่ึงกันและกัน ไม่นิยมการแก้ปัญหาด้วยการแตกหักหรือรุนแรง ยึดหลักทางสาย
กลางตามคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ จึงนิยมใช้วิธีประนีประนอมมากท่ีสุดนอกเหนือจาก
นี้การจัดการความขัดแย้งท่ีนิยมใช้รองลงมาจาก วิธีการประนีประนอม คือ การจัดการความขัดแย้งด้านการ
ร่วมมือ อาจเพราะเนื่องจากการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้ง อย่างเปิดเผย โดยการร่วมมือร่วม
ใจกันเพ่ือหาแนวทางหรือข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้ง เปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งได้มาร่วมแก้ปัญหาหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและตรงไปตรงมา แล้วเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นปัญหาท่ีคู่กรณีจะต้อง
ร่วมมือแก้ไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมทุกฝ่ายควรมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบ และยังเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานในหาแนวทางใหม่ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งให้เกิดความพอใจท้ังแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน ส่วนการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ
จัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะ เป็นวิธีการที่ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการเอาใจตนเองมุ่งชัยชนะของ
ตนเองเป็นประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืนพยายามเอาชนะโดยการอาศัย
อํานาจจากตําแหน่งแสดงการคุกคามข่มขู่หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชัย
ชนะในที่สุดแต่การจัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะ อาจทําให้เกิดปัญหาท่ีร้ายแรงตามมาภายหลังได้      
สุกานดา แสงเดือน (Sangdeuan, S., 2003, pp.27-29) กล่าวไว้ว่าการแข่งขันเอาผลแพ้-ชนะ ผู้ท่ีสนับสนุนวิธีนี้
ก็คือ พวกท่ีสนใจเป้าหมายของตนเองมากกว่าสิ่งอ่ืนใด พวกเขาจะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้โดยคนท่ีจะมาชี้ขาดนั้น
คือ คนที่มีอํานาจเหนือกว่าท้ังสองฝ่าย วิธีการนี้เหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบทันทีทันควัน ข้อเสียของ
วิธีการนี้ก็คือ สาเหตุท่ีแท้จริงของความขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไข และต้องคอยระวังพวกท่ีแพ้แล้วพาลหาเรื่อง
และหาโอกาสกลับมาแก้แคน้เพ่ือเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรในสถานศึกษาและเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยการมุ่งเอาชนะเฉพาะกรณีท่ีความขัดแย้งท่ีไม่ใช่เร่ืองสําคัญ หรือต้องรีบตัดสินใจอย่างรีบด่วนเท่านั้น เหตุนี้
การจัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะเป็นลําดับสุดท้ายและอยู่ในระดับต่ํา  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
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และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent  Quotient) เพราะความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจท้ังตนเองและผู้อ่ืนได้ดีย่ิงข้ึน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 
2008, pp.93-94) การมี EQ ท่ีดี ท่ีรับรู้ได้จากการประพฤติปฏิบัติ จากพฤติกรรมการบริหารจัดการ ถือเป็น
บารมีอย่างหนึ่งของคนท่ีจะเป็นผู้นํา คนท่ีจะเป็นผู้นําท่ีดีได้ เร่ืองของ EQ เป็นเรื่องท่ีจําเป็นต้องมี (Need  to 
Have) ผู้บริหารท่ีมี EQ สงูมักเป็นผู้โน้มน้าวผู้คนให้ปฏิบัติงานได้ดี และยังสอดคล้องกับ (Daniel Goleman, 
1998, p.36) เชื่อว่า ผู้บริหารท่ีมี EQ และ IQ สูง โดยเฉพาะการมีทักษะทางสังคมและความเอื้ออาทร นอกจาก
จะมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับแล้ว ยังจะช่วยทํารายได้อย่างมากให้แก่องค์กรเป็นทวีคูณ ผู้บริหารท่ีมีระดับ EQ สูงจะ
สามารถสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความไว้เนื้อเชื่อใจ บรรยากาศท่ีเปิดเผย กล้าแสดงความ
รับผิดชอบ เรยีนรู้ร่วมกันได้ดี ขณะท่ีผู้บริหารมีระดับ EQ ต่ํา จะเน้นการใช้พระเดช ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ตึง
เครียด ความวิตกกังวล หวั่นกลัวในองค์การ   

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อาจทําให้ส่งผลต่อสภาวะทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ดังน้ันก่อนท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะแสดงออกพฤติกรรมใดออกไปนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการควบคุมอารมณ์ ซ่ึงหากสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้มีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและภาวะ
อารมณ์ของตนเองว่าเป็นเช่นไร นั่นก็คือความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเอง นอกเหนือจากนี้การ
ตระหนักรู้ตนเองยังรวมไปถึง การมีความเชื่อม่ันในตนเอง รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ยอมรับข้อบกพร่อง
ของตนเองและพร้อมท่ีจะปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงหากผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ตระหนกัรู้ตนเองเป็นอย่างดีแล้วก็จะส่งผลให้สามารถสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง จนเกิดเป็นแรงผลักดันในการ
ดําเนินงานต่างๆ ท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้และมีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาท่ีเข้ามาด้วยความมุ่งม่ัน ไม่ย่อ
ท้อ อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ เม่ือมีความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง การควบคุม
อารมณ์ของตนเอง และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วย
พัฒนาขีดความสามารถของผู้อ่ืนให้ก้าวไปสู่ความสาํเร็จได้ ซ่ึงต้องรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ
ของผู้อ่ืนด้วย และที่สําคัญอีกประการหน่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้อง
พัฒนางานต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็ยังต้องมีการขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดในระหว่างการทํางานด้วย ปัญหา
ความขัดแย้งเป็นปัญหาท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งท่ีผู้บริหารไม่อาจละเลยได้ผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจท้ังหลักการและบริบทที่เป็นอยู่ 
มีประสบการณ์ มีความชํานาญ มีทักษะในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร
จําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของคนและยุทธศาสตร์ในการบริหารคน เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การบริหารงานขององค์การเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการ
ประนีประนอม ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการประนีประนอมเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความ
ยุติธรรมและมีเหตุผล แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คํานึงถึงผลประโยชน์และความ
พึงพอใจท้ังสองฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดการกับความขัดแย้ง โดยท่ีเม่ือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารใช้
ทางสายกลาง เพ่ือให้คู่ขัดแย้งผ่อนปรนเข้าหากัน โดยเจรจาต่อรอง และรักษาระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจํากัด 
เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและลดความรุนแรงลงซึ่งเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลดีกับทุกๆฝ่าย รวมท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ของเฉลา คอนขํา (Konkham, C., 2001, pp.72-
73) ท่ีพบว่าระดับการเลือกใช้วิธีแกป้ัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้วิธีประนีประนอมมากที่สุด เพราะวิธี
ประนีประนอมเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ผู้บริหารพยายามหาทางสายกลาง เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจแก่คู่กรณี
ท้ังสองฝ่าย ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งหมดหรือแพ้ท้ังหมด ซ่ึงสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนไทยที่มีความโอบอ้อมอารี 
เห็นใจท้ังสองฝ่าย รักษาหน้าซ่ึงกันและกัน ไม่นิยมการแก้ปัญหาด้วยการแตกหักหรือรุนแรง ยึดหลักทางสาย
กลางตามคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ จึงนิยมใช้วิธีประนีประนอมมากท่ีสุดนอกเหนือจาก
นี้การจัดการความขัดแย้งท่ีนิยมใช้รองลงมาจาก วิธีการประนีประนอม คือ การจัดการความขัดแย้งด้านการ
ร่วมมือ อาจเพราะเนื่องจากการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้ง อย่างเปิดเผย โดยการร่วมมือร่วม
ใจกันเพ่ือหาแนวทางหรือข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้ง เปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งได้มาร่วมแก้ปัญหาหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและตรงไปตรงมา แล้วเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นปัญหาท่ีคู่กรณีจะต้อง
ร่วมมือแก้ไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมทุกฝ่ายควรมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบ และยังเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานในหาแนวทางใหม่ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งให้เกิดความพอใจท้ังแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน ส่วนการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ
จัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะ เป็นวิธีการที่ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการเอาใจตนเองมุ่งชัยชนะของ
ตนเองเป็นประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืนพยายามเอาชนะโดยการอาศัย
อํานาจจากตําแหน่งแสดงการคุกคามข่มขู่หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชัย
ชนะในที่สุดแต่การจัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะ อาจทําให้เกิดปัญหาท่ีร้ายแรงตามมาภายหลังได้      
สุกานดา แสงเดือน (Sangdeuan, S., 2003, pp.27-29) กล่าวไว้ว่าการแข่งขันเอาผลแพ้-ชนะ ผู้ท่ีสนับสนุนวิธีนี้
ก็คือ พวกท่ีสนใจเป้าหมายของตนเองมากกว่าสิ่งอ่ืนใด พวกเขาจะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้โดยคนท่ีจะมาชี้ขาดนั้น
คือ คนที่มีอํานาจเหนือกว่าท้ังสองฝ่าย วิธีการนี้เหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบทันทีทันควัน ข้อเสียของ
วิธีการนี้ก็คือ สาเหตุท่ีแท้จริงของความขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไข และต้องคอยระวังพวกท่ีแพ้แล้วพาลหาเรื่อง
และหาโอกาสกลับมาแก้แคน้เพ่ือเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรในสถานศึกษาและเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยการมุ่งเอาชนะเฉพาะกรณีท่ีความขัดแย้งท่ีไม่ใช่เรื่องสําคัญ หรือต้องรีบตัดสินใจอย่างรีบด่วนเท่าน้ัน เหตุนี้
การจัดการความขัดแย้งด้วยการมุ่งเอาชนะเป็นลําดับสุดท้ายและอยู่ในระดับต่ํา  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
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ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับการจัดการความขัดแย้งใน
แบบต่างๆ เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาให้
สามารถจัดการกับสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางานและสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างบุคคล เกิดการ
ทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนาวดี พิสัยสวัสด์ิ 
(Pisaisawad, R., 2012) ท่ีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารความขัดแย้งใน
วิธีการประนีประนอม การยอมให้และการ่วมมือ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารความขัดแย้งในวิธีการ
บังคับ และเป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพันธ์กับการบริการความขัดแย้งในวิธีการ
หลีกเลี่ยง และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 2008, pp.38-41) ท่ีกล่าวไว้
ว่า ความเป็นผู้มีเชาวน์อารมณ์ผสมเชาวน์ปัญญาของบุคคลน้ัน นอกเหนือจากจะทําให้บุคคลตระหนักและรู้จัก
ตนเองแล้ว ยังทําให้เข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้อ่ืนได้อีกด้วย EQ ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ี
สร้างสรรค์สนองเป้าหมายที่กําหนดไว้แต่แรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล EQ ทําให้การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น อดทน เข้าใจต่อกัน เกื้อหนุนให้มีการใช้ศักยภาพของคนอย่างสูงสุด เม่ือนําไป
ประกอบกับภูมิปัญญา จะก่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ EQ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีให้เกียรติ 
ยอมรับเกื้อหนุนแก่กันและกัน เพ่ิมพูนความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง กล้าคิดริเร่ิม ลดการโจมตี การนินทา 
ก้าวร้าว  และความไม่ยืดหยุ่นต่อกันซ่ึงเป็นการลดต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
บุคคล เกิดการทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาค่าสูงท่ีสุด คือ ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือด้านการ
ร่วมมือ และด้านการยอมให้ แสดงว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง ก็จะมีการ
จัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ และด้านการยอมให้อยู่ในระดับสูงและหากผู้บริหาร
สถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับตํ่า ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ด้านการ
ร่วมมือ และด้านการยอมให้อยู่ในระดับตํ่าเช่นกัน ท้ังนี้เน่ืองจากการประนีประนอม การร่วมมือ และการยอมให้
เป็นการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีเน้นการใช้ทางสายกลาง มีความยุติธรรมและมีเหตุผล 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาพยายามจะใช้วิธีการเจรจาต่อรองให้ผ่อนปรนเข้าหากัน เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและ
ลดความรุนแรงลง แล้วให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือหาแนวทางหรือข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้ง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและตรงไปตรงมาไม่เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ตัดสินใจร่วมกันได้อย่าง
ยุติธรรมโดยไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและ
บุคคลอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 2008, pp.38-41) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
EQ มีส่วนให้มนุษย์คิดได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับการคิดอ่านมากข้ึน ผู้มี EQ ท่ีดี จะเป็นผู้ท่ีรู้จกัใช้
ความคิดความอ่านเกี่ยวกับอารมณ์ของตนและของผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทําให้
ผู้อ่ืนเป็นสุข ตนเองก็สบายใจ “Look good and Feel good” ท้ังสอองฝ่าย EQ ถือเป็นการเรียนรู้และรู้จัก
อารมณ์ ความรู้สึกของตน ให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผันด้านอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้ 
พูดคุยภายในตน (Intraindividual Talk) บริหารจัดการอารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางที่
สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเองในทางที่สร้างสรรค์  

 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับตํ่า คือ ด้านการหลีกเลี่ยงซ่ึงหมายถึงการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความ
ขัดแย้ง โดยมีความคิดเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เพิกเฉยกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน จึงพยายาม
หลีกหนี ถอนตัวไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่แสดงความคิดเห็นท่ีนําไปสู่การโต้แย้ง มีพฤติกรรมท่ีไม่สู้ปัญหาและไม่
ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชาและไม่
สนใจความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น พยายามทําตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่าน
เลยไป โดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (Sachukorn, 
S., 2007) ท่ีกล่าวไว้ว่า การหลีกเลี่ยง เป็นวิธีการท่ีให้ประสิทธิภาพผลน้อยท่ีสุดใน 5 วิธีการบริหารการขัดแย้ง
ท้ังหมด เพราะนอกจากการหลีกเลี่ยงมิได้ทําให้ความขัดแย้งนั้นหมดไป แต่เป็นเพียงการหลบเลียงจากปัญหาท่ี
ไม่ได้เกิดการแก้ไข และพร้อมที่จะกลับมาเจอกับปัญหาได้อีกตลอดเวลา รวมท้ังยังอาจเป็นการก่อให้คู่กรณีเกิด
โทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่า เราไม่ให้ความสําคัญหรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็น
การเพ่ิมความขัดแย้งมากข้ึนไปอีก ผู้ท่ีใช้วิธีการนี้มักจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่จะนําข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรือโดยวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนา ดังนั้น 
วิธีการหลีกเลี่ยงจึงเป็นการหนีปัญหา ผู้ท่ีใช้วิธีการหลีกเลี่ยงอาจต้องคอยหวาดระแวงว่าวันใดวันหนึ่งจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงนิยมใช้สําหรับผู้อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้า แต่อาจจะใช้ได้ดีสําหรับประเด็น
ปัญหาท่ีไม่ค่อยจะสําคัญนัก ข้อดีคือทําได้ง่าย และข้อเสียคือปัญหายังคงมีอยู่ ต้องหวาดผวา เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจึงไม่นิยมเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีการหลีกเลี่ยง 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาคือ ด้านการเอาชนะ แสดงว่าความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน นั่นหมายถึงหากผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการด้านการเอาชนะอยู่ในระดับตํ่า และในทาง
ตรงกันข้ามผู้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับตํ่า ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการด้าน
การเอาชนะอยู่ในระดับสูงท้ังนี้เนื่องจากการจัดการความขัดแย้งด้านการด้านการเอาชนะเป็นวิธีการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเน้นการเอาใจตนเองมุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความ
สูญเสียของผู้อ่ืนอาศัยอํานาจจากตําแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแสดงการคุกคามข่มขู่หรือแม้แต่การอ้าง
ระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชัยชนะในที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (Promsri, C., 
2005, pp.93-94) กล่าวถึง เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligent) ของผู้บริหารในท่ีทํางานว่า
ผู้บริหารท่ีปราศจากความฉลาดทางอารมณ์หรือมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับท่ีต่ํา ไม่สามารถที่จะนําพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
เข้าใจท้ังตนเองและผู้อ่ืนได้ดีย่ิงขึ้นเพราะผู้บริหารต้องพึงระลึกไว้เสมอว่างานในองค์กรไม่สามารถท่ีจะลุล่วงไปได้
เลย หากปราศจากการร่วมมือร่วมใจในการทํางานและการสนับสนุนจากพนักงานทุกคนในองค์กร ดังนั้น 
ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีองค์ประกอบความฉลาดท้ังสองด้านท่ีสําคัญคือ ความฉลาด
ทางอารมณ์(Emotional Intelligent) และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent quotient)  
          ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีการจัดการความขัดแย้งได้อย่าง
สร้างสรรค์ เหมาะสมและยุติธรรมท้ังนี้เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องทุกๆ 
ฝ่าย เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการจัดการกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างแรงจงูใจ และประสาน
ความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและไปสู่
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ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับการจัดการความขัดแย้งใน
แบบต่างๆ เน่ืองจากความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมความเป็นผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาให้
สามารถจัดการกับสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางานและสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างบุคคล เกิดการ
ทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนาวดี พิสัยสวัสด์ิ 
(Pisaisawad, R., 2012) ท่ีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารความขัดแย้งใน
วิธีการประนีประนอม การยอมให้และการ่วมมือ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารความขัดแย้งในวิธีการ
บังคับ และเป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพันธ์กับการบริการความขัดแย้งในวิธีการ
หลีกเลี่ยง และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 2008, pp.38-41) ท่ีกล่าวไว้
ว่า ความเป็นผู้มีเชาวน์อารมณ์ผสมเชาวน์ปัญญาของบุคคลน้ัน นอกเหนือจากจะทําให้บุคคลตระหนักและรู้จัก
ตนเองแล้ว ยังทําให้เข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้อ่ืนได้อีกด้วย EQ ก่อให้เกิดความร่วมมือที่
สร้างสรรค์สนองเป้าหมายที่กําหนดไว้แต่แรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล EQ ทําให้การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น อดทน เข้าใจต่อกัน เกื้อหนุนให้มีการใช้ศักยภาพของคนอย่างสูงสุด เม่ือนําไป
ประกอบกับภูมิปัญญา จะก่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ EQ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีให้เกียรติ 
ยอมรับเกื้อหนุนแก่กันและกัน เพ่ิมพูนความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง กล้าคิดริเร่ิม ลดการโจมตี การนินทา 
ก้าวร้าว  และความไม่ยืดหยุ่นต่อกันซ่ึงเป็นการลดต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
บุคคล เกิดการทํางานเป็นทีมและช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาค่าสูงท่ีสุด คือ ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือด้านการ
ร่วมมือ และด้านการยอมให้ แสดงว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง ก็จะมีการ
จัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ และด้านการยอมให้อยู่ในระดับสูงและหากผู้บริหาร
สถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับตํ่า ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ด้านการ
ร่วมมือ และด้านการยอมให้อยู่ในระดับต่ําเช่นกัน ท้ังนี้เน่ืองจากการประนีประนอม การร่วมมือ และการยอมให้
เป็นการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีเน้นการใช้ทางสายกลาง มีความยุติธรรมและมีเหตุผล 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาพยายามจะใช้วิธีการเจรจาต่อรองให้ผ่อนปรนเข้าหากัน เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและ
ลดความรุนแรงลง แล้วให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือหาแนวทางหรือข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้ง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและตรงไปตรงมาไม่เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ตัดสินใจร่วมกันได้อย่าง
ยุติธรรมโดยไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งให้เกิดความพอใจท้ังแก่ตนเองและ
บุคคลอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (Pannitamai, W., 2008, pp.38-41) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
EQ มีส่วนให้มนุษย์คิดได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับการคิดอ่านมากข้ึน ผู้มี EQ ท่ีดี จะเป็นผู้ท่ีรู้จกัใช้
ความคิดความอ่านเกี่ยวกับอารมณ์ของตนและของผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทําให้
ผู้อ่ืนเป็นสุข ตนเองก็สบายใจ “Look good and Feel good” ท้ังสอองฝ่าย EQ ถือเป็นการเรียนรู้และรู้จัก
อารมณ์ ความรู้สึกของตน ให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผันด้านอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้ 
พูดคุยภายในตน (Intraindividual Talk) บริหารจัดการอารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางที่
สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเองในทางที่สร้างสรรค์  

 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับตํ่า คือ ด้านการหลีกเลี่ยงซ่ึงหมายถึงการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความ
ขัดแย้ง โดยมีความคิดเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เพิกเฉยกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน จึงพยายาม
หลีกหนี ถอนตัวไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่แสดงความคิดเห็นท่ีนําไปสู่การโต้แย้ง มีพฤติกรรมท่ีไม่สู้ปัญหาและไม่
ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชาและไม่
สนใจความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น พยายามทําตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่าน
เลยไป โดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (Sachukorn, 
S., 2007) ท่ีกล่าวไว้ว่า การหลีกเล่ียง เป็นวิธีการท่ีให้ประสิทธิภาพผลน้อยท่ีสุดใน 5 วิธีการบริหารการขัดแย้ง
ท้ังหมด เพราะนอกจากการหลีกเล่ียงมิได้ทําให้ความขัดแย้งนั้นหมดไป แต่เป็นเพียงการหลบเลียงจากปัญหาท่ี
ไม่ได้เกิดการแก้ไข และพร้อมที่จะกลับมาเจอกับปัญหาได้อีกตลอดเวลา รวมท้ังยังอาจเป็นการก่อให้คู่กรณีเกิด
โทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่า เราไม่ให้ความสําคัญหรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็น
การเพิ่มความขัดแย้งมากข้ึนไปอีก ผู้ท่ีใช้วิธีการนี้มักจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่จะนําข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรือโดยวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนา ดังน้ัน 
วิธีการหลีกเลี่ยงจึงเป็นการหนีปัญหา ผู้ท่ีใช้วิธีการหลีกเลี่ยงอาจต้องคอยหวาดระแวงว่าวันใดวันหนึ่งจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงนิยมใช้สําหรับผู้อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้า แต่อาจจะใช้ได้ดีสําหรับประเด็น
ปัญหาท่ีไม่ค่อยจะสําคัญนัก ข้อดีคือทําได้ง่าย และข้อเสียคือปัญหายังคงมีอยู่ ต้องหวาดผวา เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจึงไม่นิยมเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีการหลีกเลี่ยง 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาคือ ด้านการเอาชนะ แสดงว่าความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน นั่นหมายถึงหากผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการด้านการเอาชนะอยู่ในระดับตํ่า และในทาง
ตรงกันข้ามผู้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับตํ่า ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งด้านการด้าน
การเอาชนะอยู่ในระดับสูงท้ังนี้เนื่องจากการจัดการความขัดแย้งด้านการด้านการเอาชนะเป็นวิธีการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเน้นการเอาใจตนเองมุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความ
สูญเสียของผู้อ่ืนอาศัยอํานาจจากตําแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแสดงการคุกคามข่มขู่หรือแม้แต่การอ้าง
ระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์และได้ชัยชนะในที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (Promsri, C., 
2005, pp.93-94) กล่าวถึง เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligent) ของผู้บริหารในท่ีทํางานว่า
ผู้บริหารท่ีปราศจากความฉลาดทางอารมณ์หรือมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับท่ีต่ํา ไม่สามารถท่ีจะนําพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
เข้าใจท้ังตนเองและผู้อ่ืนได้ดีย่ิงขึ้นเพราะผู้บริหารต้องพึงระลึกไว้เสมอว่างานในองค์กรไม่สามารถท่ีจะลุล่วงไปได้
เลย หากปราศจากการร่วมมือร่วมใจในการทํางานและการสนับสนุนจากพนักงานทุกคนในองค์กร ดังน้ัน 
ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีองค์ประกอบความฉลาดท้ังสองด้านท่ีสําคัญคือ ความฉลาด
ทางอารมณ์(Emotional Intelligent) และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent quotient)  
          ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีการจัดการความขัดแย้งได้อย่าง
สร้างสรรค์ เหมาะสมและยุติธรรมท้ังนี้เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ 
ฝ่าย เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการจัดการกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างแรงจงูใจ และประสาน
ความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและไปสู่
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เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ําจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วย
วิธีการที่ตนเองถนัดเน้นการเอาใจตนเองกระทําตามที่ตนเองต้องการ มุ่งชัยชนะและประโยชน์ของตนเองเป็น
ประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีระดับสูง
มากขึ้น เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลดีต่อตัวผู้บริหารสถานศึกษาเองทั้งการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน จนเกิดการ
ทํางานเป็นทีมสามารถขับเคลื่อนภารกิจ การดําเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้สถานศึกษา 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ดังน้ัน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
วิธีการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาด้วยการประนีประนอม ซ่ึงเป็นวิธีการที่จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา ทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน แต่
อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการความขัดแย้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ควรใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้
บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 
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เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ําจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วย
วิธีการที่ตนเองถนัดเน้นการเอาใจตนเองกระทําตามที่ตนเองต้องการ มุ่งชัยชนะและประโยชน์ของตนเองเป็น
ประการสําคัญโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ดังน้ันจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีระดับสูง
มากขึ้น เน่ืองจากความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลดีต่อตัวผู้บริหารสถานศึกษาเองทั้งการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน จนเกิดการ
ทํางานเป็นทีมสามารถขับเคลื่อนภารกิจ การดําเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้สถานศึกษา 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การจัดการความขัดแย้งด้านการประนีประนอม ดังน้ัน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
วิธีการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาด้วยการประนีประนอม ซ่ึงเป็นวิธีการที่จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา ทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน แต่
อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการความขัดแย้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ควรใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้
บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 
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