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ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
STRATEGIC LEADERSHIP AND CONFLICT MANAGEMENT OF BASIC
EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER NAKHON PATHOM
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
มันทนา กองเงิน1
สำเริง ออนสัมพันธุ2

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ทราบ 1) ภาวะผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุมตัวอยางคือสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 97 โรง ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษาจำนวน 2 คน และครูผูสอนจำนวน 2 คน รวมเปน 388 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ
ผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารตามแนวคิดของฮิทท ไอรแลนด และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) และการจัดการความ
ขัดแยงตามแนวคิดเชอรเมอรฮอรน ฮันท และออสบอรน (Schermerhorn, Hunt and Osborn) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. การจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract
The purposes of this research were to find 1) the strategic leadership of basic education school administrators under
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 2) the conflict management of basic education school administrators
under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 3) the relationship between strategic leadership and
the conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service
Area Office1. The sample used in this research were 97 basic education schools under Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office1.The respondent consisted of school administrators and teachers, totally. The research instrument was
a questionnaire concerning strategic leadership based on Hitt, Ireland and Hoskisson and conflict management based
1
2
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ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มันทนา กองเงิน และสำเริง ออนสัมพันธุ

on Schermerhorn, Hunt and Osborn. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient.
The findings of the research were as follow:
1. The strategic leadership of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office1, as a whole and as an individual, were found at a high level.
2. The conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office1, as a whole were found at a high level.
3. There was a relationship between strategic leadership and the conflict management of basic education school
administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 at .01 level of significance.
บทนำ
ปจจุบนั การบริหารสถานศึกษาใหมคี ณุ ภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตองอาศัยปจจัยหลายดานของผูบริหารใน
การบริหารงาน ในการจัดการศึกษาของจังหวัดนครปฐมทีผ่ า นมา
แมวา ทุกภาคสวนจะระดมสรรพกำลังในการรวมพัฒนาการศึกษา
อยางตอเนือ่ งโดยตลอด แตยงั คงพบปญหาและอุปสรรค ทัง้ ดาน
คุณภาพการศึกษา ดานโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งดานการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2549 – 2552 ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
พบวามีโรงเรียนทีไ่ ดรบั การประเมิน จำนวนทัง้ สิน้ 138 โรงเรียน
ไดรับการรับรอง จำนวน 125 โรงเรียน และไมรับรอง จำนวน
13 โรงเรียน และจากรายงานบทสรุปของผูบ ริหารของโรงเรียน
แหงหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ที่ไม
ไดรบั การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2549-2552 ที่มีผลการจัด
การศึกษาที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ในดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนำและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ ไดสรุปขอเสนอแนะไววา ผูบริหารและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรรวมกันวิเคราะหปญ
 หาและวางแนวทาง
ในการใหความชวยเหลือแกไขปญหาของโรงเรียนอยางเรงดวน
โดยมีขอสังเกตจากการประเมินผลในรอบแรกสวนใหญ มี
คุณภาพระดับดีและพอใช ในบางมาตรฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับดี
ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องใหคงสภาพและพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น แตเมื่อกาลเวลาผานไปการไดรับความชวยเหลือ
และการผดุงรักษาคุณภาพมาตรฐานขาดการพัฒนาที่ตอเนื่อง
โดยเฉพาะการนำทรัพยากรที่เปนประโยชนมาพัฒนาและใช
ใหคุมคา ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางบรรยากาศให
เปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน และยังมีขอเสนอแนะอีกวา ควรมี

การจัดทำแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองครอบคลุม วิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมาย จัดการศึกษาตามบริบทของทองถิ่น
และสอดคลองกับการจัดการศึกษาชาติ เนนการบริหารงาน
โดยมีการนิเทศติดตามและประเมินผล พรอมทัง้ นำผลการประเมิน
มาใชในการพัฒนางาน ดำเนินการดานสัมพันธชมุ ชนใหมสี ว นรวม
ในการจัดการศึกษา โดยมีการวางแผนรองรับดำเนินการตามแผน
และประเมินผลเพือ่ พัฒนางานและควรประเมินผลการใชหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร โดยเฉพาะการจัด
หลักสูตรทองถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรจัดกิจกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมแนะแนวใหชัดเจนยิ่งขึ้น พัฒนาระบบ
สารสนเทศใหครอบคลุมขอมูลทุกดานของสถานศึกษา ทัง้ ดาน
การบริหาร บุคลากร สื่อ และการบริการตางๆ เพื่อเปนขอมูล
เพียงพอในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการเรียนรู
ของครู
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการทีผ่ บู ริหารยังนำความรูค วามสามารถเกีย่ วกับภาวะผูน ำ
เชิงกลยุทธมาใช ในการบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนด
ทิศทางกลยุทธไปสูการปฏิบัติที่บรรลุตามวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ การวิเคราะห
ถึงสภาพปญหาจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา ความรวมมือ
กับผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมไปถึงการบริหารงาน
ดานอื่นๆในระดับที่นอย ไมเปนไปตามที่คาดหวัง จึงสงผลให
ยังมีสถานศึกษาทีไ่ มไดรบั การรับรองมาตรฐาน จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ จากการใหขอมูลขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ดานวินัยของบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2553 - 2554 ของ
กลุมบริหารงานบุคคล ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
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วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

การกระทำผิดของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ในกรณีตางๆ เชน การเรียกเก็บเงินจากผูปกครอง
นักเรียน การขอความเปนธรรมใหสอบวินยั และการยายบุคลากร
ครู ความไมเปนธรรมในการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษา
ความบกพรองและความผิดพลาดในการบริหารงานของผูบ ริหาร
สถานศึ ก ษา ความประพฤติ อั น ผิ ด วิ นั ย ของข า ราชการครู
ความเปนธรรมในการประเมินผลงานทางวิชาการ และการขอเลือ่ น
วิทยฐานะ เปนตน จากขอมูลดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหลายปจจัยจากผูมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ทัง้ ผูบ ริหารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และ
หนวยงานเอกชนตางๆ ทีม่ คี วามหลากหลายกันทางดานความคิด
ปรัชญา และความเชือ่ สวนบุคคล ทีเ่ ปนอุปสรรคในการบริหาร
จัดการใหมคี วามราบรืน่ และความมีประสิทธิภาพ ซึง่ สงผลไปยัง
คุณภาพของสถานศึกษานั่นเอง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อทราบภาวะผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1
2. เพื่อทราบการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1
3. เพือ่ ทราบความสัมพันธระหวางภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ
กับการจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดกำหนดขอบเขตของการวิจยั
โดยศึกษาภาวะผูน ำเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ ฮิทท ไอรแลนด
และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) 5 ประการ
คือ 1) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ (determining strategic
direction) 2) การบริหารทรัพยากรในองคการ (effectively
managing the firm’s resource portfolio) 3) สนับสนุนวัฒนธรรม
องคการทีม่ ปี ระสิทธิผล (sustaining an effective organizational
culture) 4) มุงเนนการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม (emphasizing
ethical practices) 5) การจั ด ตั้ ง ควบคุ ม องค ก ารให ส มดุ ล
(establishing balanced organizational controls) และการจัดการ
ความขัดแยงตามแนวคิดของ เชอรเมอรฮอรน ฮันท และ ออสบอรน

(Schermerhorn, Hunt and Osborn) ซึ่งกำหนดไว 5 ประการ
คือ 1) การหลีกเลีย่ งหรือการถอนตัว (avoidance or withdrawal)
2) การปรองดอง หรื อ ความราบรื่ น (accommodation or
smoothing) 3) การแข ง ขั น หรื อ การสั่ ง การแบบเผด็ จ การ
(competition or authoritative command) 4) การประนีประนอม
(compromise) 5) ความรวมมือกันหรือการแกปญ หา (collaboration
or problem solving)
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางใหการดำเนินการวิจัยเปนไปอยาง
มีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของการวิจัยที่กำหนดไว ผูวิจัย
จึงกำหนดขั้นตอนของการวิจัยเปนสามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษา
คนควาเอกสารตำรา วารสาร ขอมูลทางสถิติ ขอมูลสารสนเทศ
บทความและงานวิจยั ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภาวะผูน ำทางวิชาการ
และการจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อเสนอโครงรางงานวิจัย ขอคำแนะนำและขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่ปรึกษา นำเสนอภาควิชาการบริหารการศึกษา
เพื่อขออนุมัติโครงรางวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขัน้ ตอนที่ 2 เปนขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั เปนขัน้ ตอน
ที่ผูวิจัย จัดสรางเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองของเครือ่ งมือ นำเครือ่ งมือทีส่ รางขึน้ ไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุม ตัวอยาง แลวนำขอมูลทีเ่ ก็บรวบรวมไดมาทำการ
ตรวจสอบความถูกตอง ทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ
แปลผล การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอน
การจัดทำรางรายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธ เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามทีค่ ณะกรรมการและอาจารยทปี่ รึกษาเสนอแนะ แลวจัดทำ
เปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ โรงเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จำนวน 128 โรงเรียน ประกอบดวยสถานศึกษา
ในอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม
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ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มันทนา กองเงิน และสำเริง ออนสัมพันธุ

กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจำนวน 97 โรงเรียน
สุม มาจากประชากรทัง้ หมดจำนวน 128 โรงเรียน โดยใชตาราง
ประมาณการขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan) ในการเลือกกลุมตัวอยาง 97 โรงเรียน ใชวิธี
การสุม ตัวอยางแบบแบงประเภท (stratified random sampling)
กำหนดผูใ หขอ มูล (respondent)โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร จำนวน 2 คน และครู จำนวน 2 คน รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 388 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูต อบแบบสอบถาม ในเรือ่ ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง
หนาที่ และประสบการณในการทำงานในสถานศึกษาที่ดำรง
ตำแหนงเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จำนวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิง
กลยุทธตามแนวคิดของฮิทท ไอรแลนด และฮอสคิสสัน (Hitt,
Ireland and Hoskisson)) ซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถาม
ของฐิตมิ า จำนงเลิศ ประกอบดวยขอคำถามจำแนกตามตัวแปร
ดังนี้ 1) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การบริหารทรัพยากร
ในองคการ 3) สนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผล
4) มุงเนนการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม 5) การจัดตั้งควบคุม
องคการใหสมดุล
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารตามแนวคิดของเชอรเมอรฮอรน ฮันท
และ ออสบอรน (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ซึ่งผูวิจัย
พัฒนาแบบสอบถามขึ้นเอง ประกอบดวยขอคำถามจำแนก
ตามตัวแปรดังนี้ 1) การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว (avoidance
or withdrawal) 2) การปรองดอง หรือ ความราบรืน่ (accommodation
or smoothing) 3) การแขงขันหรือการสั่งการแบบเผด็จการ
(competition or authoritative command) 4) การประนีประนอม
(compromise) 5) ความรวมมือกันหรือการแกปญ หา (collaboration
and problem solving)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 1 ผูวิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผานอาจารยทป่ี รึกษาและภาควิชาบริหาร
การศึกษา เพื่อทำหนังสือขอความรวมมือไปยังผูอำนวยการ

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอความรวมมือ
ไปยังผูบ ริหารโรงเรียน เพือ่ ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
ขัน้ ที่ 2 ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการประสานงานกับครู หรือผูบริหาร
เพือ่ นัดหมายในการเก็บแบบสอบถาม หรือนัดหมายเพือ่ เขาไป
รับเอกสารดวยตนเอง
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบ
สอบถาม ใชความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ และการจัดการ
ความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
ใช มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (arithmetic mean) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ
เชิงกลยุทธ กับการจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ต อบแบบสอบถาม
พบวา จากจำนวนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 388 คน
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ จำนวน 241 คน
คิดเปนรอยละ 62.11 สวนเพศชายมีจำนวน 147 คน คิดเปน
รอยละ 37.89 สำหรั บระดับอายุของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 245 คน คิดเปน
รอยละ 63.14 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 64 คน
คิดเปนรอยละ 16.49 และนอยที่สุดคือ มีอายุไมเกิน 30 ป
จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.19 สำหรับระดับการศึกษา
สวนใหญอยูใ นระดับปริญญาตรี 271 คน คิดเปนรอยละ 69.85
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท 107 คน คิดเปนรอยละ 27.58
และนอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก 2 คน คิดเปนรอยละ 0.52
สำหรับตำแหนงหนาที่ของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และครูผสู อน
จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ในจำนวนทีเ่ ทากัน สำหรับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
คือ 21 ปขึ้นไป จำนวน 269 คน คิดเปนรอยละ 69.33 รองลง
มาคือ ไมเกิน 5 ป จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.60 และ
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วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

นอยที่สุดคือ 11-15 ป จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90
ตอนที่ 2 ภาวะผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 พบวา ภาวะผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.40, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 1 ด า น คื อ มุ ง เน น การปฏิ บั ติ อ ย า งมี
คุณธรรม ( X = 4.58, S.D. = 0.46) และระดับมาก 4 ดาน โดย
เรียงลำดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ การบริหาร
ทรัพยากรในองคการ ( X = 4.39, S.D. = 0.45) การจัดตัง้ ควบคุม
องคการใหสมดุล ( X = 4.36, S.D. = 0.46) การกำหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ ( X = 4.33, S.D. = 0.47) และสนับสนุนวัฒนธรรม
องคการที่มีประสิทธิผล ( X = 4.32, S.D. = 0.47) ตามลำดับ
ตอนที่ 3 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา การจัดการความขัดแยง
ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 3.60, S.D. = 0.29) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลำดับมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ดังนี้ การประนีประนอม ( X = 4.16, S.D.
= 0.53) รองลงมาคื อ ความร ว มมื อ กั น หรื อ การแก ป ญ หา
( X = 3.99, S.D. = 0.55) และการปรองดอง หรือความราบรื่น
( X = 3.80, S.D. = 0.38) ตามลำดับ และอยูใ นระดับปานกลาง
2 ดาน โดยเรียงลำดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้
การแขงขันหรือการสั่งการแบบเผด็จการ ( X = 3.09, S.D. =
0.35) และการหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว ( X = 2.98, S.D. =
0.33) ตามลำดับ
ตอนที่ 4 ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความ
ขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา ภาวะ
ผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot)กับการจัดการ
ความขัดแยง (Ytot) โดยรวมมีความสัมพันธกัน (r = 0.651)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ
(X1-5) กับการจัดการความขัดแยง (Ytot) พบวา ภาวะผูน ำเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการจัดตั้งควบคุมองคการ
ให ส มดุ ล (X 5) สั ม พั น ธ กั บ การจั ด การความขั ด แย ง (Y tot)
มากที่สุด มีคาความสัมพันธเทากับ 0.606 รองลงมาคือดาน

สนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผล (X3) มีคาความ
สัมพันธเทากับ 0.599 และนอยทีส่ ดุ คือดานการบริหารทรัพยากร
ในองคการ (X2) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.481โดยรวมมี
ความสัมพันธกัน (r = 0.481-0.606) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
สำหรับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงกลยุทธ
(Xtot) กับการจัดการความขัดแยงของ (Y1-5) พบวา ภาวะผูนำ
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) สัมพันธกับการ
จัดการความขัดแยงดานการประนีประนอม (Y4) มากทีส่ ดุ มีคา
ความสัมพันธเทากับ 0.575 รองลงมาคือดานความรวมมือกัน
หรือการแกปญหา (Y5) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.529 และ
นอยที่สุดคือดานการหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว ( Y1) มีคา
ความสั ม พั น ธ เ ท า กั บ 0.184 โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั น
(r = 0.184 - 0.575) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิง
กลยุทธ (X1-5) กับการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร (Y1-5)
โดยรวมมีความสัมพันธกันทุกดาน ( r = 0.116 – 0.540 ) อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนำไปสู
การอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนำเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไววา
ภาวะผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
อยูใ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูบ ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 มีความสามารถในการคาดการณ มีวิสัยทัศน
กวางไกล สามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานตามนโยบาย
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารไดทนั ตอสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลง มีการวิเคราะห
จุดแข็งและจุดออนขององคกรเพือ่ นำมากำหนดทิศทางการบริหาร
อีกทัง้ ยังสามารถกระตุน สรางแรงบันดาลใจ สรางคานิยมและ
เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชา มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบตั งิ าน ประพฤติปฏิบตั ติ นตอผูใ ตบงั คับบัญชาทุกคน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเมตตาและ
เอื้ออาทร เปนที่รักและศรัทธาตอผูใตบังคับบัญชา บริหารงาน
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ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มันทนา กองเงิน และสำเริง ออนสัมพันธุ

โดยคำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน
สวนตน มีการบริหารจัดการดานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
พอเพียง คุม คา และคุม ทุน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ จอหนสัน
และโชลส (Johnson and Scholes) ไดศกึ ษา กลยุทธการพัฒนา
พบวาผูน ำเชิงกลยุทธเปนผูท ม่ี เี อกลักษณเฉพาะตัวในการพัฒนา
กลยุทธและเปนผูที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยขอมูล
ในการออกแบบองคกรผานกลยุทธในการวิเคราะหและการวางแผน
กลยุทธ นอกจากนี้แลวจะเห็นไดวากลยุทธที่จัดหามานั้นเปน
รูปแบบที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประสบการณสวนบุคคล และ
การกำหนดกลยุทธขององคกรเปนผลกระทบมาจากความเปน
มาขององคกร และวัฒนธรรมขององคกรในอดีต ดังนัน้ บทบาท
ดานความคิดที่เพิ่มเติมอยางเดนชัดของผูนำเชิงกลยุทธคือ
การมีวิสัยทัศน ภารกิจ และจุดประสงคที่ชัดเจน อันนำไปสู
การกำหนดสวนอื่นๆ ในองคกรที่สามารถนำไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง เพราะความมีเอกลักษณเฉพาะตัวนี้นำไปสูความสำเร็จ
ของกลยุทธองคกร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรีดดี้, แกล็ตเตอร และไวส (Preedy, Glatter and Wise) ที่ได
ศึกษาเรือ่ งภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ และการบริหารการเปลีย่ นแปลง
พบวา ผูนำทางการศึกษาที่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ทีห่ ลากหลาย พรอมทัง้ สามารถนำองคกรไปสูก ารเปลีย่ นแปลง
ไดโดยการสรางความสมดุลของนวัตกรรมจากภายนอกดวย
คานิยม วัตถุประสงค และสิ่งที่ไดรับความสนใจ เปนพิเศษ
ของคนในองคกร ซึ่งเปนการวางเงื่อนไขกลยุทธในการมอง
ไปขางหนา ทัง้ ในระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ กำหนดทิศทาง
ขององคกร ตำแหนงขององคกร โดยใชความเขาใจเชิงกลยุทธ
บนเหตุผลหลัก 3 ประการคือ 1) ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
ที่มีอิทธิพลตอองคกร 2) การวางแผนกลยุทธ ซึ่งอาศัยการมี
สวนรวมของบุคลากรภายในองคกร 3) การสรางความสำเร็จ
ขององคกรทางการศึกษาทีต่ อ งประกอบดวยความคิดเชิงกลยุทธ
ของผูนำ และสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาไกรวรรณ
ปุณขันท ไดศกึ ษาเรือ่ งผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหารสำนักเรียน
พระปริยตั ธิ รรม พบวาองค ประกอบผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหาร
สำนักเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบดวย 5 องคประกอบ
ได แ ก 1) การวางแผนกลยุ ท ธ 2) ภาวะผู น ำ 3) วิ สั ย ทั ศ น
4) คุณธรรม จริยธรรม 5) การบริหารองคกร
2. จากผลการวิจัยพบวา การจัดการความขัดแยง
ของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไววา
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
โดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูบ ริหาร
สวนใหญมีความเขาใจตรงกันวาความขัดแยงในองคกรเปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น ผูบริหารถือเปน
บุคคลสำคัญในการประสานผลประโยชนของทุกฝาย เพื่อให
ทุกฝายมีความพึงพอใจ และเปนการแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
การทีผ่ บู ริหารสวนใหญแสดงพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง
แบบการประนีประนอม อาจเนือ่ งมาจาก ผูบ ริหารมีการยอมรับ
และเขาใจถึงสภาพความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดภายในองคกร
และมีความตองการทีจ่ ะขจัดปญหาความขัดแยงนัน้ ใหคลีค่ ลาย
ลงไป โดยใหโอกาสแกคูกรณีไดมีการไกลเกลี่ยหรือเจรจา
เพื่อปรับตัวเขาหากัน หรือลดเงื่อนไขของแตละฝาย เพื่อพบ
กันคนละครึง่ ทาง และมีการคำนึงถึงความพึงพอใจของทัง้ สองฝาย
อีกทั้งผูบริหารยังคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม เพื่อรักษาไว
ซึ่งบรรยากาศและวัฒนธรรมอันดีภายในองคกร ตลอดจน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ รังสรรค เหมันต ไดศกึ ษาเกีย่ วกับ
การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
การประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
การประถมศึกษาอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียนเลือกใช
ในการจั ด การความขั ด แย ง มากที่ สุ ด เรี ย งตามลำดั บ คื อ วิ ธี
ประนีประนอม วิธีไกลเกลี่ย วิธีเผชิญหนา วิธีหลีกเลี่ยง และ
วิธกี ารบังคับ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ รุจริ ตานนท
ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการ
จัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
พบวา วิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เลือกใชวิธีการจัดการกับความขัดแยงอยูในระดับ
มาก 3 วิธี เรียงลำดับคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกลเกลี่ย และ
วิธีเผชิญหนา เลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงอยูในระดับ
ปานกลาง 2 วิธี เรียงตามลำดับคือ วิธีบังคับ และวิธีหลีกเลี่ยง
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทรา นุชสาย ไดศึกษาเรื่อง
ภาวะผูน ำการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารกับการจัดการความขัดแยง
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม การศึกษาทองถิน่ ที่ 1 พบวา
การจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม การศึกษา
ทองถิน่ ที่ 1 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูใ นระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลีย่ จากมากไปหานอย
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วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

ดังนี้ การประนีประนอม การหลีกเลีย่ ง การเอาชนะ การรวมมือ
และการยอมให ตามลำดับ
3. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับ
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
ในภาพรวมมีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผูบ ริหารเปนผูม สี ามารถในการกำหนดทิศทาง
และถายทอดวิสยั ทัศนในการบริหาร มีการกระตุน สงเสริมประสิทธิภาพ
ของผูใ ตบงั คับบัญชา ระดมทรัพยากรทีม่ อี ยูม าใชใหเกิดความคุม คา
และคุม ทุนอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ สรางคานิยมและวัฒนธรรม
ทีด่ ภี ายในองคกร มีความยุตธิ รรมและโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน
อีกทั้งยังมีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณตางๆ
จึงมีความสามารถในการจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
โดยการเลือกใชแบบการจัดการความขัดแยงแบบตางๆ ตาม
สถานการณทห่ี ลากหลาย เพือ่ ใหปญ
 หาความขัดแยงนัน้ คลีค่ ลาย
หรือหมดไป ซึง่ สงผลใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรืน่
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ภาวะผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาทุกดาน มีความ
สัมพันธกับการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอม
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผูบ ริหารเปนผูม วี สิ ยั ทัศน เห็นคุณคา
ของผูใตบังคับบัญชา และตองการรักษาไวซึ่งบรรยากาศที่ดี
ขององคกร มีความรวมมืออยางจริงจังในการแกปญ หาความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของทั้งสองฝาย รองลงมา
คือการจัดการความขัดแยงดานความรวมมือกันหรือการแกปญ
 หา
ก็มคี วามสัมพันธกบั ภาวะผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร มีความรวมมือและพยายามที่จะ
ทำใหทุกคนไดรับความพึงพอใจอยางแทจริง โดยการคนหา
แนวทางในการแกปญหาซึ่งทุกคนไดรับผลประโยชนรวมกัน
สวนการจัดการความขัดแยงดานการหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ
กับภาวะผูนำเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษานอยที่สุด
อาจเปนเพราะผูบ ริหารตองการพยายามลดการโตเถียง โดยการ
ถอนตัวออกจากสถานการณ และหรือพยายามที่จะไมเขาขาง
ฝายใดฝายหนึง่ เปนการหลีกเลีย่ งการเผชิญหนา เพิกเฉย ไมสนใจ
ในความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจมีความเชือ่ วาจะทำใหปญ
 หานัน้
คลีค่ ลายลงไปเอง อยางไรก็ตามผูบ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ยอมมี
ความสามารถในการจัดการความขัดแยงภายในองคกรไดไมวา
สถานการณนั้นจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด โดยจะตอง
อาศัยวุฒภิ าวะ ประสบการณ ความรูค วามสามารถ และการตัดสินใจ
ในการพิจารณาเลือกใชวธิ กี ารจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณใหคลี่คลายลง และเปนที่พึงพอใจแกทุกฝาย

โดยเนนการมีสว นรวมในการแกปญ
 หา หรืออาจใชความขัดแยง
ทีเ่ กิดขึน้ ใหเปนไปในเชิงสรางสรรค เพือ่ กอใหเกิดการพัฒนา และ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนประโยชนตอ องคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับทรรศนะของ เชอรเมอรฮอรน ฮันท และออ
สบอรน (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ที่กลาววาความ
ขัดแยงในเชิงสรางสรรค ( constructive conflict) จะกอใหเกิด
ผลทางบวกกับตัวบุคคล กลุม คน หรือองคการ ในแงบวกความ
ขัดแยงจะนำปญหาที่สำคัญๆใหปรากฏออกมา จะทำใหการ
ตัดสินใจเปนไปอยางระมัดระวังและจะทำใหเกิดความแนใจ
วาการกระทำตางๆ เปนไปอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังทำใหมี
การนำขอมูลตางๆ มาใชในการตัดสินใจมากขึน้ การเกิดความคิด
สรางสรรคจะทำใหการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมคนและ
องคการพัฒนาขึน้ ผูจ ดั การทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะสามารถกระตุน
ใหเกิดความขัดแยงทีส่ รางสรรค ซึง่ จะนำมาซึง่ ความเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาได เชนเดียวกับทรรศนะของรอบบินส (Robbins)
ที่กลาววาการจัดการกับความขัดแยงจะกอใหเกิดผลที่ตามมา
อาจเปนผลดีมปี ระโยชนถา สามารถชวยเพิม่ สมรรถนะของกลุม
หรืออาจเปนผลเสียไมมีประโยชนหากเปนการลดสมรรถนะ
ของกลุม ผลดีของความขัดแยง เชน สงเสริมใหการตัดสินใจ
มีคณ
ุ ภาพ กระตุน ใหคนมีความคิดใหมๆ และคิดอยางสรางสรรค
ผลเสีย จะทำใหเกิดการแตกแยกเปนกกเปนเหลา ขาดความ
รวมมือในการทำงาน การสื่อสารถูกบิดเบือน
ขอเสนอแนะ
จากการคนพบของการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูน ำเชิงกลยุทธของผูบ ริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการมุงเนนการปฏิบัติอยางมี
คุณธรรมมีการปฏิบตั มิ ากสุด หนวยงานตนสังกัดควรมีการจัดอบรม
สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาภาวะผูนำเชิงกลยุทธ
ของผูบ ริหาร เพือ่ เปนการพัฒนาการบริหารใหแกผบู ริหารสถานศึกษา
ในสังกัด โดยมีการสงเสริมในเรือ่ งของหลักคุณธรรมจริยธรรม
ของผู บ ริ ห าร ให เ ป น ที่ รั ก และศรั ท ธาต อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
รวมไปถึงมีความซือ่ สัตยและโปรงใสในการปฏิบตั งิ านใหดยี งิ่ ขึน้
อยางตอเนือ่ ง สวนในดานสนับสนุนวัฒนธรรมองคการทีม่ ปี ระสิทธิผล
มีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น หนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมี
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ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มันทนา กองเงิน และสำเริง ออนสัมพันธุ

การศึกษาดูงานใหความรูเกี่ยวกับการสนับสนุนวัฒนธรรม
องคการทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ นำไปสูก ารปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
สร า งค า นิ ย มอั น ดี ข องสถานศึ ก ษาให เ หมาะสมกั บ สภาพ
ความเปลีย่ นแปลง รวมไปถึงการสรางความปรองดองและความสามัคคี
ภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. จากการศึกษาพบวา การจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวาผูบ ริหารจัดการความ
ขัดแยงดวยวิธีการประนีประนอม มีการปฏิบัติมากสุด และ
การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว มีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น
ซึ่ ง การจั ด การความขั ด แย ง ทุ ก แบบต า งมี ค วามสำคั ญ ต อ
การบริหารงานในแตละองคกร หนวยงานตนสังกัดควรมีการจัด
อบรมสัมมนาเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดการความขัดแยงใหแกบคุ ลากร
ในสถานศึ ก ษา และหรื อ ควรมี ก ารอบรมพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
ดานกฎหมาย การเจรจาไกลเกลี่ย และการประนีประนอม
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมไปถึง
เพื่อเปนแนวทางในการลดหรือขจัดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
ไดภายในสถานศึกษา
3. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนำเชิงกลยุทธกับ
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
มีความสัมพันธกนั แสดงใหเห็นวา ผูบ ริหารมีภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารมากเทาใด การจัดการความขัดแยงของผูบริหาร

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะมีประสิทธิผลในลักษณะคลอย
ตามกัน ดังนั้นภาวะผูนำเชิงกลยุทธถือเปนปจจัยสำคัญใน
การจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหเปนไปในเชิงสรางสรรค
และเกิดผลดีตอสถานศึกษา จึงควรมีการพัฒนาภาวะผูนำของ
ผูบริหารโดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีการจัดทำแผน
กลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดทำ
แผนกลยุทธภายในสถานศึกษาของตนเองใหสอดคลอง และ
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่คาดหวังไว อีกทั้งผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ภายในสถานศึกษา
ควรตระหนักในเรือ่ งของการสรางความปรองดอง และความสามัคคี
ในหมูค ณะ มีความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ นาที่ โดยคำนึงถึง
ประโยชนสว นรวมเปนหลัก มีการสรางคานิยมและวัฒนธรรม
อันดี ใหความรัก ความเมตตา รูจ กั การเสียสละและการใหอภัย
ตอกัน
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน ำเชิงกลยุทธ
กับการจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนำเชิงกลยุทธที่สงผลตอ
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอการจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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