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เลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
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 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 388. The research instrument was a questionnaire concerning 

strategic leadership based on Hitt, Ireland and Hoskisson and conflict management based 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 Office 1,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. 
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บทนํา 

 

ปัจจุบนัหลายๆองคก์รตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีทีดาํเนินไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวก่อให้เกิดความ
ซับซ้อนและปัญหาอย่างไม่มีทีสินสุด การดาํเนินการในสถานการณ์ดังกล่าวจาํเป็นต้องอาศัย
ผูบ้ริหารทีมีวิสัยทศัน์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะทาํให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จ 1 ดว้ยความเปลียนแปลงอนัเนืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์และการจดัระบบของโลก
ใหม่ทาํให้มีผลกระทบต่อสังคมไทยอยา่งมากจนเกิดภาวะวิกฤตทงัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้น
การเมือง และดา้นการศึกษาโดยเฉพาะปัญหาในการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพไม่ดีพอ ทงัดา้นการ
บริหารจดัการ และคุณภาพการศึกษาทียงัไม่สามารถพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพเพียงพอต่อการ
ดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพในสภาพสังคมทีเปลียนไป รวมทงัไม่สามารถพฒันาและสร้างสรรคส์ังคม 

ประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ไดใ้นสังคมโลก ซึงเป็นปัญหาวิกฤติทีจะตอ้งแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและ
จริงจงั2 ดงันนัการศึกษาจึงมีบทบาทและความสําคญัยิงต่อชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการ
เตรียมคนเขา้สู่ศตวรรษที 21 เป็นภารกิจของการศึกษาโดยตรง ขณะเดียวกนัความเปลียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อวิถีชีวิตของ
ผูค้นจึงจาํเป็นตอ้งทบทวนและออกแบบการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมทีเปลียนแปลง
ไป3 เพราะการศึกษาเป็นพืนฐานทีสําคญัในการพฒันาคน เพือให้คนทีไดรั้บการพฒันามีคุณภาพ 

                                                        
1 ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจยัเรืองสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาขนั

พืนฐาน ของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกันโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สกศ, 2545), 631. 

2 สมบูรณ์ นนทส์กุล, “รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงอยา่งมีแผนของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 16, 2 (พฤศจิกายน 2547-

มีนาคม 2548): 105. 
3 รุ่ง แกว้แดง, ปฏิวติัการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน, 2543), 1. 
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การศึกษาทีดีมิใช่การทาํใหค้นเป็นทรัพยากรมนุษยข์องระบบเศรษฐกิจเท่านนั แต่เป็นการทาํให้คน
รู้เท่าทนัความเจริญ มีหลกัยดึเหนียวทางจิตใจ และสามารถดาํรงตนใหอ้ยูใ่นโลกไดอ้ยา่งมีความสุข4   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการจดัการและ
พฒันาการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 80 บงัคบัให้มีกฎหมายเพือพฒันาการศึกษาของชาติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที2) 
พ.ศ.2545 มุ่งหวงัยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจดัการศึกษาได้อย่างทวัถึง มี
คุณภาพ ได้มีการกระจายอาํนาจการบริหารการจดัการศึกษาทังด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารทวัไป ไปให้คณะกรรมการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง การจดัองค์กรมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนทีจดับริการสาธารณะ ยอ่มมีอิสระในการบริหารทงัดา้นทรัพยากรบุคคล และอาํนาจหนา้ที
ในกรอบทีกฎหมายให้อาํนาจไว ้การกาํหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายสําคญัทีจะ
ทาํให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเขม้แข็งในการบริหาร เพือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตวั 
รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิน และประเทศชาติ
โดยรวม 5  อีกทงันโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัยงั
มีเป้าหมายในการพฒันาเยาวชนให้ไปสู่คนดี เก่งและมีความสุข และมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษาให้
ทดัเทียมกบัสากล จึงทาํให้การศึกษาฝากความหวงัไวก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา เพือนาํโรงเรียนและ
หน่วยงานไปสู่เป้าหมายทีวางไว ้6 

ดงันนัผูบ้ริหารในยุคปัจจุบนัตอ้งเป็นผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทนัสมยั เป็นผูน้าํเชิงกล
ยุทธ์ คือ ผูน้าํทีตอ้งมองการณ์ไกลในอนาคต มีความยืดหยุน่ ริเริมให้เกิดการเปลียนแปลง สามารถ
วางแผนกลยทุธ์และจดัการกบัปัญหา พร้อมทงันาํพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายทีตงัไว ้
 
 
 

                                                        
4 อมรวิชช์ นาครทรรพ, ความฝันของแผ่นดิน, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ตะวนัออกจาํกดั (มหาชน), 2540), 47. 
5 ภารดี อนนัตน์าวี, หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: สํานกัพิมพ์

มนตรี, 2551), 279. 
6 สุพล วงัสินธ์ุ , “บทบาทของผูบ้ริหารในการปฏิรูปการศึกษา,”วารสารวิชาการ.2 

(2542):32-36. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เนืองจากมนุษยต์อ้งมีการพึงพาอาศยักนัอยูต่ลอดเวลา ทาํให้ในบางครังบางโอกาสทีจะมี
การกระทบกระทงัหรือเกิดความไม่พอใจกนัและกนัก็เป็นไปได้มาก  ซึงถา้ไม่สามารถแก้ไขได้
อย่างทนัท่วงทีก็อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างกนัได้ ความขดัแยง้นนัอาจเป็นสาเหตุทีนาํไปสู่
ความไม่มีประสิทธิภาพและความลม้เหลวในการทาํงาน  ซึงความขดัแยง้ในทีทาํงานอาจเกิดขึน
เนืองจากการทีบุคคลตงัแต่ 2 ฝ่ายขึนไป พยายามแย่งชิงสิงทีตนเองต้องการ และพยายามทีจะ
ขดัขวางไม่ให้อีกฝ่ายหนึงสามารถบรรลุความต้องการของตนเองได้สําเร็จ โดยทีต่างฝ่ายต่างมี
ความรู้สึกวา่อีกฝ่ายกาํลงัพยายามขดัขวางการไดม้าในสิงทีตนตอ้งการ 7  

เมือเขา้ศตวรรษที 21 ผูบ้ริหารไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดก็จะตอ้งเผชิญกับการ
เปลียนแปลง จากผลทีเกิดจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีโลกขอ้มูลข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขนัที
ไร้พรมแดน ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ และภาวะทีมีทรัพยากรจาํกดัผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์
ดว้ยขอ้ผกูพนัต่อการให้บริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ร
ไดใ้ชศ้กัยภาพทีดี ทาํงานให้เกิดผลสูงสุด สร้างพนัธมิตรภายในและภายนอกองคก์ร สือสารดว้ย
ความรู้สึกทีดีต่อกนั รวมทงัเป็นผูมี้ทกัษะทางการบริหารการจดัการ เพือให้เกิดผลสัมฤทธิของงาน
สูงสุด ภายใตภ้าวการณ์ทีเปลียนแปลง ในลกัษณะเช่นนี ผูน้าํถือวา่เป็นบุคลากรหลกัทีจะนาํองคก์ร
ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายทีดี 8 ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแบบภาวะผูน้าํซึงจะนาํพาองค์กร
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ ผูน้ําเชิงกลยุทธ์จาํเป็นจะต้องมีวิสัยทศัน์สําหรับองค์กร เพือ
กาํหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชดัเจน วิสัยทศัน์คือสิงสําคญัมากสําหรับผูน้าํทางการศึกษา 
ภารกิจมกัจะถูกกาํหนดโดยโรงเรียน การวางแผนกลยุทธ์จะต้องวางบนพืนฐานของระบบทีมี
เหตุผล การวางแผนทีเถรตรงจนเกินไปก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาเช่นเดียวกนั และสิงสําคญัอีกอยา่งหนึง
ก็คือ ควรจะดูวฒันธรรมในสังคมนนัๆ ประกอบดว้ย9  ขณะเดียวกนัความขดัแยง้ในองค์กรเป็นสิง
เกิดขึนไดเ้สมอในการทาํงาน ความเครียดและความวิตกกงัวลก็เป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้การทาํงานเป็นทีมหรือการทาํงานร่วมกนัระหวา่งบุคคลต่างๆอาจเกิดความขดัแยง้ขึนได้
จากการทีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ตกลงกนัไม่ได ้ผูบ้ริหารจึงเป็นผูที้มีบทบาทในการเขา้มาแกไ้ข

                                                        
7 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี,การจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 

7.   
8 เทือน ทองแกว้, “ผูน้าํยคุใหม่,” วารสารวชิาการ 15, (2545): 18. 
9 Tony Bush and Marianne Coleman, Leadership and Strategic Management in Education 

(London: Paul Chapman Publishing,2000),28. 
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ความขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางทีดีหรือทางสร้างสรรค์มากกว่าการทําลาย 10เช่นเดียวกับ
สถานศึกษา ความขดัแยง้เป็นเรืองสาํคญัเรืองหนึงทีผูบ้ริหารไม่อาจละเลยได ้

 
ปัญหาของการวจัิย 

 
ปัจจุบนัในการบริหารการศึกษา มีผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ยกนัหลายฝ่าย ทงั

ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ แต่บุคคลทีมีความสําคญัในสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึงผูบ้ริหารจะเป็นบุคคล
สาํคญัในการทาํใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตอ้งอาศยัปัจจัยหลาย
ดา้นของผูบ้ริหารในการบริหารงาน ในการจดัการศึกษาของจงัหวดันครปฐมทีผา่นมาแมว้า่ทุกภาค
ส่วนจะระดมสรรพกาํลงัในการร่วมพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนืองโดยตลอด แต่ยงัคงพบปัญหาและ
อุปสรรคทงัดา้นคุณภาพการศึกษา ดา้นโอกาสทางการศึกษา รวมทงัดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา11 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สํานกังานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2549 – 2552 ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ของ
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา่มีโรงเรียนทีไดรั้บการประเมิน จาํนวนทงัสิน 
138 โรงเรียน ไดรั้บการรับรอง จาํนวน 125 โรงเรียน และไม่รับรอง จาํนวน 13 โรงเรียน12 และจาก
รายงานบทสรุปของผูบ้ริหารของโรงเรียนแห่งหนึงในสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 
ทีไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปีงบประมาณ 2549 – 2552 ทีมีผลการจดัการศึกษาทีไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพ สมศ.ในดา้นผูบ้ริหาร 
มาตรฐานที 10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ ไดส้รุปขอ้เสนอแนะ
ไวว้า่ ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาและวางแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่างเร่งด่วน โดยมีขอ้สังเกตจากการประเมินผลในรอบแรก

                                                        
10 เนตร์พณัณา ยาวิราช, ภาวะผูน้าํและผูน้าํเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ทริปเพิล กรุ๊ป, 52), 

237. 
11 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการ

การศึกษาจงัหวดันครปฐม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 

1/2554, 1. 
12สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1, “รายงานผลการจดัการศึกษา ปีงบประมาณ

พ.ศ.2552”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 12/2552, 28. 
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ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดบัดีและพอใช ้ในบางมาตรฐานทีมีคุณภาพระดบัดีควรไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งต่อเนืองใหค้งสภาพและพฒันาใหดี้ยงิขึน แต่เมือกาลเวลาผา่นไปการไดรั้บความช่วยเหลือและ
การผดุงรักษาคุณภาพมาตรฐานขาดการพฒันาทีต่อเนือง โดยเฉพาะการนําทรัพยากรทีเป็น
ประโยชน์มาพฒันาและใช้ให้คุม้ค่า ซึงจะเป็นแนวทางหนึงในการสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทียงัยืน13เช่นเดียวกบัโรงเรียนอีกแห่งหนึง ทีไม่ไดรั้บการรับรองในมาตรฐานเดียวกนั โดย
ไดรั้บขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการจดัทาํแผนปฏิบติังานให้สอดคลอ้งครอบคลุม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าหมาย จดัการศึกษาตามบริบทของทอ้งถินและสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาชาติ เนน้การ
บริหารงานโดยมีการนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมทงันาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันา
งาน ดาํเนินการด้านสัมพนัธ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยมีการวางแผนรองรับ
ดาํเนินการตามแผนและประเมินผลเพือพฒันางานและควรประเมินผลการใชห้ลกัสูตร จดัการเรียน
การสอนตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยเฉพาะการจดัหลกัสูตรทอ้งถินและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ควร
จดักิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมแนะแนวให้ชัดเจนยิงขึน พฒันาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม
ขอ้มูลทุกดา้นของสถานศึกษา ทงัดา้นการบริหาร บุคลากร สือ และการบริการต่างๆ เพือเป็นขอ้มูล
เพียงพอในการตดัสินใจในการบริหารและการจดัการเรียนรู้ของครู14 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ซึงอาจมีสาเหตุมาจากการทีผูบ้ริหารยงันาํความรู้ความสามารถเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 
กลยุทธ์มาใช ้ในการบริหารจดัการ การวางแผน การกาํหนดทิศทางกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัทีบรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาแห่งชาติ การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
จุดแขง็และจุดอ่อนของสถานศึกษา ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รวมไปถึงการ

                                                        
13 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), บทสรุป

ผูบ้ริหารสมศ.[ออนไลน์] , 20 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/ 

Report/university_assess_popupdetail.php?SchoolID= &SystemModuleKeyQuery= 

BasicSc 
14 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), บทสรุป

ผูบ้ริหารสมศ.[ออนไลน์] , 20 พฤษภาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.onesqa.or.th/onesqa/th/ 

Report/university_assess_popupdetail.php?SchoolID=418172&SystemModuleKeyQuery= 

BasicSc 
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บริหารงานดา้นอืนๆในระดบัทีน้อย ไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั จึงส่งผลให้ยงัมีสถานศึกษาทีไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนี  จากการให้ข้อมูลข้อร้องเรียนเกียวกับด้านวินัยของบุคลากร  ประจําปี
งบประมาณ 2553 -2554 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจาํสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบวา่ มีการร้องเรียนเกียวกบัการกระทาํผิดของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีต่างๆ เช่น การเรียกเก็บเงินจากผูป้กครองนกัเรียน การขอ
ความเป็นธรรมให้สอบวินัยและการยา้ยบุคลากรครู ความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ความบกพร่องและความผิดพลาดในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความประพฤติอนัผดิวนิยัของขา้ราชการครู ความเป็นธรรมในการประเมินผลงานทางวิชาการ และ
การขอเลือนวิทยฐานะ เป็นตน้15 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่าความขดัแยง้ทีเกิดขึน
อาจเกิดจากหลายปัจจัยจากผูมี้ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทังผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที
มีความหลากหลายกนัทางดา้นความคิด ปรัชญา และความเชือส่วนบุคคล ทีเป็นอุปสรรคในการ
บริหารจดัการให้มีความราบรืนและความมีประสิทธิภาพ ซึงส่งผลไปยงัคุณภาพของสถานศึกษา
นนัเอง 

ดังนันในการดําเนินการจัดการความขัดแย้งจึงต้องอาศัย  ผู้นําทีจะนําพาองค์กรสู่
ความสําเร็จไดอ้ยา่งชาญฉลาด ซึงหวัใจของความสําเร็จ  คือการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนือง 

รวมทงัเป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัต่อการเปลียนแปลงและการแข่งขนัทีเป็นไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 

เพราะเป้าหมายของการบริหารงานคือ การทาํให้องคก์รคงอยูต่่อไปและบุคลากรในองคก์รสามารถ
สร้างความรุ่งเรืองทียงัยืนให้กบัองคก์รได ้ เราจึงตอ้งมีผูน้าํทีมี “ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์” (strategic 

leadership) ซึงหมายถึงการเป็นผูที้สามารถสร้างงานทีมีคุณภาพ เป็นผูที้มีสมรรถนะในการทาํงาน  

มีทกัษะ มีความรู้ความสามารถและมีเป้าหมายทีชดัเจนวา่จะพาบุคลากรในองคก์รเดินไปในทิศทาง
ไหนและเพืออะไร ผูน้าํเชิงกลยุทธ์ตอ้งสามารถสือสารและสร้างความหมายให้กบัผูค้นทงัในและ
นอกองคก์รใหไ้ด้16 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจศึกษาเรืองภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบั

                                                        
15 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, กลุ่มงานบุคลากร, “บนัทึก

กลุ่มงานวนิยัและนิติการ,”2553-2554. 
16 สุดาลกัษณ์ บุปผาดา,ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ [ออนไลน์] ,   15 กุมภาพนัธ์ 2554. เขา้ถึงได้

จาก http://  www.khuem.ac. th/Images/nokk/ bonkhuam.htm 
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การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
.  เพือทราบภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
.  เพือทราบการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
.  เพือทราบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
 
ข้อคําถามของการวจัิย 

. ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัใด 

. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงาน เขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัใด 

. ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
. ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3. ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานใน
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพนัธ์กนั 

 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎขีองการวจัิย 
 การจดัการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการดาํเนินการในลกัษณะขององค์กรเชิงระบบ การ
ศึกษาวิจยัในครังนี  จึงไดน้าํทฤษฎีเชิงระบบของแคทซ์และคาน (Katz and Kahn) มาเป็นขอบข่าย
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เชิงทฤษฎีของการวิจยั ประกอบดว้ยตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 

ซึงองค์ประกอบทงัสาม จะมีความสัมพนัธ์ซึงกันและกันและมีปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อม
(context) ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
โรงเรียนเป็นองคก์รระบบเปิดเช่นกนั ซึงประกอบดว้ย ตวัป้อน กระบวนการและผลผลิต17 ดงันี จาก
ตวัป้อน ไดแ้ก่ 1) บุคลากร เช่น ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ทีอืนๆ 2) วสัดุ- อุปกรณ์ เช่น ทีดิน 
อาคาร วสัดุ ครุภณัฑ์  3) งบประมาณ เช่น งบประมาณแผน่ดิน เงินบาํรุงการศึกษา  เงินบริจาค 4) 

การจัดการ เช่นความคิดเห็นของครูและผู ้ปกครอง  รายงานต่างๆ  เกียวกับโรงเรียน  เข้าสู่
กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การตดัสินใจ การจูงใจ ภาวะผูน้าํ การ
สือสาร การจดังบประมาณ การจดัการความขดัแยง้ 2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ยการ
จดัหลกัสูตร การจดักิจกรรมเสริมสร้างหลกัสูตร วิธีการสอนและการวดัผล  3) กระบวนการนิเทศ
การศึกษา เช่น การวางแผน ให้ความรู้ ลงมือปฏิบติั การเสริมแรง การประเมินผล จึงออกมาเป็น
ผลผลิต ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน เช่น ความรู้ เจตคติ ทกัษะ พฒันาการ พฤติกรรม การสําเร็จ
การศึกษา 2) ความพึงพอใจของบุคลากร พฒันาการของครู การลา - การขาด การขอยา้ยออก 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ความสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นตน้ 18 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ มีนักวิชาการทีนําเสนอ
แนวคิดไวด้งันี เดวีส์ และ เดวีส์  (Davies and Davies) ไดก้าํหนดรูปแบบของการเป็นผูน้าํเชิง       
กลยุทธ์ไวว้่า คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงกลยุทธ์ควรประกอบด้วยคุณสมบติั 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถในการจดัการ ซึงประกอบดว้ย 1.1 ความสามารถในการกาํหนดทิศทางกลยุทธ์ของ
องคก์าร 1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 1.3 ความสามารถในการปรับ
สมาชิกในองคก์ารให้เขา้กบัองคก์าร 1.4 ความสามารถในการกาํหนดเปลียนแปลงกลยุทธ์ 2) ดา้น
คุณลกัษณะเฉพาะ ซึงประกอบไปดว้ย 1.1 เป็นผูที้ไม่พึงพอใจกบัสิงทีมีอยู ่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 1.2 มี 

                                                        
17 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 nd ed. (New 

York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
18 ทองอินทร์ วงศโ์สธร, “ทฤษฎีระบบ,”  ในประมวลสาระชุดวชิาทฤษฎีและแนวปฏิบติัใน

การบริหารการศึกษาหน่วยที 3 (นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 161-

162. 
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ความสามารถในการดูดซบัความรู้ใหม่ๆ 1.3 มีความสามารถในการปรับตวั 1.4 มีภาวะผูน้าํ ฉลาด 
และมีสติปัญญา 19  เดส และมิลเลอร์ (Dess and Miller)  ไดศึ้กษาพบวา่กิจกรรมสําหรับความเป็น
ผูน้าํเชิงกลยุทธ์มี 3 ประการดงันี 1) การกาํหนดทิศทางขององคก์าร (setting a direction) 2) การ
ออกแบบองค์การ (designing the organization) 3) การปลูกฝังวฒันธรรมขององคก์าร (instilling a 

culture)20 ส่วน ดูบริน (DuBrin)ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ 5 องคป์ระกอบ คือ 
1) ผูน้าํทีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง 2) ความสามารถในการนาํปัจจยันาํเขา้ต่างๆ มากาํหนด     
กลยุทธ์ 3) การมีความคาดหวงัและการสร้างโอกาสสําหรับอนาคต 4) วิธีการคิดเชิงปฏิวติั และ 5) 

การกาํหนดวิสัยทศัน์21 นอกจากนี เซงเก  (Senge) ยงัได ้บรรยายถึงภาวะผูน้าํแบบใหม่ ในฐานะ
ผูส้ร้างวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ วา่คนทีจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศไดน้นัจะตอ้งมี 1) วสิัยทศัน์ส่วนตน คือ
มีจุดมุ่งหมาย มีความหวงัทีจะไปเป็นอย่างใดอย่างหนึงในอนาคต 2) มีแรงมุ่งมนัใฝ่ดี คือเมือมี
วิสัยทศัน์แลว้ก็จะตอ้งมีแรงมุ่งมนัทีจะลงมือทาํกิจทงัปวงให้บรรลุต่อผลสําเร็จ 3) มีความมุ่งมนั
หมนัฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญ และ 4) มีความคิดวิเคราะห์สิงใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล โดยไดแ้บ่ง
รูปแบบของภาวะผูน้าํออกเป็น 1) นกัออกแบบ (designer) 2) ผูใ้ห้บริการหรือผูค้อยช่วยเหลือ 

(steward) 3) เป็นครูผูส้อน (teacher)22 สําหรับ ฮิทท ์ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland  and 

Hoskisson) ซึงกาํหนดคุณลกัษณะของผูน้าํเชิงกลยุทธ์ไว ้5 ประการ คือ 1) การกาํหนดทิศทาง 

เชิงกลยุทธ์(determining strategic direction) 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ (effectively 

managing the firm’s resource portfolio) 3) สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การทีมีประสิทธิผล
(sustaining an effective organizational culture) 4) มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing 

                                                        
19 Babrara J. Davies and Brent Davies, Strategic Leadership (School leadership & 

Management23(1) ,2004) ,29-38. 
20 Gregory G. Dess and Alex Miller, Strategic Management (Singapore : McGraw-

Hill,1993),320-321. 
21 Andrew J. DuBrin, Leadership: Research Findings, Practice, and Skills (Boston : 

Houghton,1998),335. 
22 Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization(New York: Double day, 1990) 
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ethical practices) 5) การจดัตงัควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing balanced organizational 

controls)23 

ในส่วนของการจดัการความขัดแยง้นัน มีนักทฤษฎีได้เสนอแนวคิดไวด้ังนี ฟอลเลต 
(Follett) ไดเ้สนอแนวความคิดในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 3 วธีิคือ 1) การชนะ- แพ ้(domination)  
2) การประนีประนอม (compromise) และ 3)การประสานประโยชน์ (integrated Solution)24 ส่วน
โทมสั (Thomas) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ 5 รูปแบบ(five major styles of conflict 

management) ซึงแต่ละรูปแบบจะอยู่บนพืนฐานของการผสมผสานระหวา่งความตอ้งการความพึง
พอใจทีเกียวขอ้งกบัตนเองหรือการแสดงออกอยา่งเหมาะสม (assertive) และความตอ้งการความพึง
พอใจทีเกียวขอ้งกบัคนอืนหรือการร่วมมือกนั (cooperative) ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการแข่งขนั 
(competitive style) 2)รูปแบบการปรองดอง (accommodative style) 3) รูปแบบการแบ่งปัน (sharing 

style ) 4) รูปแบบการให้ความร่วมมือ (collaborative style ) 5) รูปแบบการหลีกเลียง (avoidant 

style)25 และ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ไดเ้สนอ
วธีิการในการจดัการความขดัแยง้ไว ้5 ประการ ดงันี 1) การหลีกเลียงหรือการถอนตวั (avoidance or 

withdrawal) 2) การปรองดอง หรือ ความราบรืน (accommodation or smoothing) ) การแข่งขนั
หรือการสังการแบบเผด็จการ (competition or authoritative command)4) การประนีประนอมการ
ประนีประนอม (compromise) 5) ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (collaboration or problem 

solving) 26  จากแนวคิดทงัดา้นภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์และการจดัการความขดัแยง้ นาํมาผสมผสานกบั
แนวคิดเชิงระบบสามารถนาํเสนอดงัแผนภูมิที 1 

 

 

                                                        
23 Michael A. Hitt., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of Strategy: 

Concepts and Cases (China: Thomson South-Western, 2007), 372-383. 
24 เอกชยั กีสุขพนัธ์, การบริหาร: ทกัษะและการปฏิบติั, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: สุขภาพ

ใจ, 2538), 167. 
25 Kenneth W. Thomas, Organizational Behavior, (Columbus, Ohio: Grid Publishing, 

1979), quoted in A.J. DuBrin, Human Relation: Interpersonal Job-oriented Skills,8th ed. (New 

Jersey: Pearson Education, Inc., 2004) 
26 John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational 

Behavior,9th ed. ( New York : John Wiley & Sons,2007),436-437. 
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แผนภูมิที 1   ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวจิยั 
ทีมา         : Daniel Katz and Robert L. Kahn , The Social Psychology of Organization, 2 nd ed. 

(New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

       : ทองอินทร์ วงศโ์สธร, “ทฤษฎีระบบ,” ในประมวลสาระชุดวชิาทฤษฎีและแนวปฏิบติั 

ในการบริหารการศึกษาหน่วยที 3 (นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 161-

162. 

        : Michael A. Hitt., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of 

Strategy: Concepts and Cases (China: Thomson South-Western, 2007), 372-383. 

       : John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational 

Behavior,9th ed.  ( New York : John Wiley & Sons,2007),436-437. 

 

 

 

 

 

 
 

  -  กระบวนการเรียนการสอน
 -   กระบวนการนิเทศ 

สภาพแวดล้อม(context) 
- สภาพเศรษฐกิจ 

- สภาพสงัคม 

- สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ปัจจยันําเข้า (input) 

- บุคลากร 

- วสัดุ – อุปกรณ์ 

- งบประมาณ 

- การจดัการ 

กระบวนการ (process) 
 

ผลผลติ (output) 
 

- ผลสมัฤทธิทางการเรียน  
- ความพึงพอใจของบุคลากร 

- กระบวนการบริหาร 

 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

การจดัการ 

ความขดัแยง้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
เพือใหง้านวจิยัในครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขอบเขตของ

การวิจยัโดยศึกษาเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน 

(Hitt, Ireland and Hoskisson) 5 ประการ คือ 1) การกาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining 

strategic direction) 2) การบริหารทรัพยากรในองคก์าร (effectively managing the firm’s resource 

portfolio) 3) สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational 

culture) 4) มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) 5) การจดัตงัควบคุม
องค์การให้สมดุล (establishing balanced organizational controls) ประกอบกบัศึกษาการจดัการ
ความขดัแยง้ตามแนวคิดของ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and 

Osborn) ซึงกาํหนดไว ้5 ประการ คือ 1) การหลีกเลียงหรือการถอนตวั (avoidance or withdrawal) 
2) การปรองดอง หรือ ความราบรืน(accommodation or smoothing)  3) การแข่งขนัหรือการสังการ
แบบเผด็จการ(competition or authoritative command)4) การประนีประนอม (compromise)          
5) ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (collaboration or problem solving) ซึงกาํหนดดงัแผนภูมิที 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

แผนภูมิที 2   ขอบเขตของการวจิยั 

ทีมา         : Michael A. Hitt., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of Strategy: 

Concepts and Cases (China: Thomson South-Western, 2007), 372-383. 

      : John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational 

Behavior,9th ed.  ( New York : John Wiley & Sons,2007),436-437. 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
( Xtot ) 

การจัดการความขัดแย้ง 

 ( Ytot ) 

1. การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์(X1) 

2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร(X2) 

3. สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมี
ประสิทธิผล(X3) 

4. มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม(X4) 

5. การจดัตงัควบคุมองคก์ารให้สมดุล(X5) 
 

1. การหลีกเลียงหรือการถอนตวั (Y1) 
2. การปรองดอง หรือ ความราบรืน (Y2) 

3. การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (Y3) 

4. การประนีประนอม (Y4) 

5. ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (Y5) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 เพือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามหรือความหมายของศพัท์เฉพาะ
ต่างๆ ดงันี 

ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การทีผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทีแสดงถึงการเป็นผู ้นําทีมี
ความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความยืดหยุน่ และสามารถนาํวิสัยทศัน์ไปสู่
การปฏิบติั เพือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  ซึงมีบทบาทดงันี 1) การกาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
2) การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 3) สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล 4) มุ่งเนน้การ
ปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 5) การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 

การจัดการความขัดแย้ง  หมายถึง  การดาํเนินการแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ทีเกิดขึนใน
สถานศึกษา ดว้ยรูปแบบทีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพือให้ปัญหาความขดัแยง้ที
เกิดขึนหมดไป โดยมีรูปแบบดงัต่อไปนี  1) การหลีกเลียงหรือการถอนตวั 2) การปรองดอง หรือ 
ความราบรืน 3) การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ 4) การประนีประนอม5) ความร่วมมือกนั
หรือการแกปั้ญหา 

สถานศึกษาขันพืนฐาน   หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบไปดว้ยโรงเรียนในอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน 
และอาํเภอดอนตูม ทีเปิดสอนในระดบัอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที 6 และทีเปิดสอนในระดบั
อนุบาล 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที 3 

ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้อ ํานวยการโรงเรียน  รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียน  หรือผู ้ทีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าทีแทนผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ  ซึงปฏิบติัหน้าทีอยูใ่นโรงเรียน  
ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
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บทท ี2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 จากการนาํเสนอความเป็นมา ความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวิจยัและตวัแปร
ทีใช้ในการศึกษาบทที 1 ในบทนีจะกล่าวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดของนักการศึกษา 
นกัวิชาการ และนกัวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ การจดัการความขดัแยง้ และงานวิจยัที
เกียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงันี  
 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์  
 

ความหมายของผู้นํา   

บุญช่วย ศิริเกษ  กล่าววา่ ผูน้าํ คือบุคคลใดก็ตามทีสามารถใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วให้ผูอื้นยอม
ตามได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นทางความคิดหรือการปฏิบติั ผูน้ําจึงอาจมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่เป็นก็ได้27สอดคลอ้งกบั อานนัท ์ ปันยารชุน ทีใหค้วามหมายของผูน้าํวา่ ผูน้าํไม่ใช่ผูที้นาํคน
อืน แต่ผูน้าํทีดีคือผูที้ผูอื้นอยากเดินตามและผูน้าํตอ้งเป็นผูที้สามารถทาํให้คนอืนคลอ้ยตามเพราะมี
ศรัทธาต่อคนๆนนั 28 และสมคิด บางโม ทีกล่าวไวว้า่ ผูน้าํ หมายถึง สมาชิกของกลุ่มทีมีอิทธิพลมาก
ทีสุดต่อคนอืนๆ ในกลุ่มเป็นผูที้แผอิ่ทธิพลไปยงัคนอืนมากกวา่การทีคนอืนจะแผอิ่ทธิพลมายงัตน
และสมาชิกคนอืนๆ ยอมรับโดยสมคัรใจว่าบุคคลนีเป็นผูน้าํของกลุ่มและนาํกลุ่มบรรลุเป้าหมาย
ได้29 ในขณะที วิภาดา คุปตานนท์ ได้แสดงทศันะเกียวกับ ผูน้ํา (leader) ว่าหมายถึง บุคคลทีมี
ความสามารถในการทีจะทาํให้องค์การดาํเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้
อิทธิพลเหนือทศัคติและการกระทาํของผูอื้น30เช่นเดียวกบัสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ ทีกล่าวไวว้่าผูน้ ํา

                                                        
27

 บุญช่วย ศิริเกษ, พฤติกรรมองคก์ารในการบริหารการศึกษา (เลย: ภาควชิาพืนฐาน
การศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเลย, 2540), 185. 

28
 อานนัท ์ปันยารชุน, ผูน้าํ, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, ) 

29
 สมคิด บางโม, องคก์ารและการจดัการ, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2545), 229. 

30
 วภิาดา คุปตานนท,์ การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัรังสิต, 

), .  
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หมายถึง บุคคลทีไดรั้บมอบหมาย ซึงอาจโดยการเลือกตงัหรือแต่งตงัและเป็นทียอมรับของสมาชิก
ให้มีอิทธิพล และบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถทีจะจูงใจชกันาํหรือชีนาํให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงั 
เพือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้สําเร็จ31และ เนตร์พณัณา ยาวิราช ยงัได้กล่าวอีกว่า ผูน้ํา 
หมายถึง บุคคลทีได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอืนหมายถึง บุคคลซึงได้รับการแต่งตงั
ขึนมาหรือไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหวัหนา้ในการดาํเนินงานต่างๆ32 ทอมพส์ัน (Thompson) ยงัได้
กล่าวอีกว่า ผูน้าํ คือบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกจากบุคคลอืนๆในกลุ่ม และเป็นผูที้มีความสามารถ
ช่วยเหลือผูอื้นในสิงทีผูอื้นร้องขอ สามารถชีนาํหนทางให้ผูอื้นทาํตามโดยผูต้ามให้ความเชือฟัง33

และเทนเนนบอมและคณะ (Tennenbaum and others) ไดส้รุปแนวความคิดเกียวกบัผูน้าํไวว้า่ ผูน้าํ
คือ บุคคลใดบุคคลหนึงในบุคคลหลายคนทีมีอาํนาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนให้
ปฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสังของเขาได ้ผูน้าํมีอิทธิพลเหนือการปฏิบติัการหรือ
พฤติกรรมของคนอืน34 

จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้่า ผูน้าํหมายถึงบุคคลทีได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากบุคคลอืนและสามารถทาํให้ผูอื้นศรัทธาและประสานให้เกิดความร่วมมือในการทาํกิจกรรม
ต่างๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายทีกาํหนด 

 

ความหมายของภาวะผู้นํา 
ไลเคิร์ธ (Likert) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการซึงผูน้าํจะตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้งกบัความ

คาดหวงั ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลทีตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้งดว้ย
ดงันนัเพือทีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ผูน้าํจะตอ้งแสดงออกซึงพฤติกรรมทีจะทาํให้

                                                        
31

 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, ภาวะผูน้าํ ทฤษฎีและปฏิบติั: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผูน้าํที
สมบูรณ์, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: วรัิตน์ เอด็ดูเคชนั, 2548), 2. 

32 เนตร์พณัณา ยาวริาช, ภาวะผูน้าํและผูน้าํเชิงกลยทุธ์, พิมพค์รังที 7 (กรุงเทพฯ: ทริปเพิล  
กรุ๊ป จาํกดั, 2552),1. 

33 Arthur Thompson, Strategic Management Concepts and Cases (Boston: Irvin McGraw-

Hill, 2003),45. 
34 Robert Tannenbaum and others, Leadership and Organization (New York : McGraw-

Hill, Book Company,1961),24. 
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ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่สนบัสนุนในความสามารถของพวกเขา35เช่นเดียวกนักบัโบวีและคณะ (Bovee 

and others) ทีให้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึงความสามารถในการทีจะกระตุน้และใชอิ้ทธิพล
ต่อผูอื้น เพือบรรลุเป้าหมายขององคก์าร กระบวนการภาวะผูน้าํประกอบดว้ย 3 ขนัตอนคือ 1. ขนั
การใชอ้าํนาจหนา้ทีเพือให้กลุ่มทาํงานหรือปฏิบติัตามเป้าหมาย   2. ขนักระตุน้สมาชิกในองคก์าร 
ใหท้าํงานจนบรรลุเป้าหมายองคก์ารและ 3.ขนัส่งอิทธิพลต่อพลวตัหรือความเปลียนแปลงของกลุ่ม
และวฒันธรรมองคก์าร36และกิปสันและคณะ (Gibson and Others) ให้ความหมายวา่ภาวะผูน้าํคือ
การพยายามใชอิ้ทธิพลในการชกัจูงผูอื้นเพือการบรรลุความสําเร็จในเป้าหมาย 37ยคูล์ (Yukl) ยงัได้
ใหค้วามหมาย ภาวะผูน้าํ ไวว้า่ หมายถึง กระบวนการโดยการอาศยัการใชอิ้ทธิพลและการใชอ้าํนาจ
หน้าทีโดยบุคคลเหนือผูอื้น เพือการชีแนะหรือนาํทางเพือวางโครงสร้างงานหรือเพือส่งเสริมและ
สนับสนุน  กิจกรรมและความสัมพันธ์ ต่างๆ  ในก ลุ่มหรือองค์การ 38 เ ช่น เ ดียวกับแลม
เบอร์ต  (Lambert) ทีกล่าววา่ความหมายของ ภาวะผูน้าํมีนยัอยู ่3 ประการ คือ 1) ผูน้าํตอ้งทาํอะไร 
2) เพือให้เกิดกิจกรรมใด หรือทาํกิจกรรมกบัใคร 3) เพือนาํกิจกรรมนนัไปไปสู่เป้าหมายอะไร39

ขณะที ดูบริน (DuBrin) กล่าวว่าภาวะผูน้ําเป็นความสามารถทีจะสร้างความเชือมนัและให้การ
สนบัสนุนบุคคลเพือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ40นอกจากนี ชาญชยั อาจินสมาจาร ยงัไดก้ล่าวว่า 
ภาวะผูน้าํหมายถึง การสร้างโอกาสให้พนกังานและบุคคลอืนๆ ไดท้าํประโยชน์อย่างสําคญั เป็น

                                                        
35

 Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Book Co., 1967), 

273. 
36 Courtand L. Bovee, John V. Thill, Marian Burk Wood, and George. P. Dovel, 

Management International  (New York: McGraw-Hill, 1993), 468. 
37 James L. Gibson,; Ivancevich, John M.; & James H. Donnelly, Organization Behavior 

Structure Process, 9th ed. (New York: McGraw-Hill, 1997), 272. 

38 Gary Yukl, Leadership in Organization, 6th  ed.  (New Jersey: Pearson Prentice-Hall,  

2006), 6. 
39 L. Lambert, Shifting Conceptions of Leadership: Toward a Redefinition of leadership 

for the Twenty-First Century. In B. Davies and J. West-Burnham, Handbook of Educational 

Leadership and Management (London: Longman, 2003). 
40 Andrew J. DuBrin, Leadership Research Finding, Practice  and Skills. 4th ed (New  

York : Houghton Mifflin Company, 2004) 
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รายบุคคลหรือเป็นทีมต่อภารกิจขององคก์ร41เช่นเดียวกบั ประพนัธ์ สุริหาร ทีกล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํ
มีความหมายตรงกบัภาษาไทยง่าย ๆ วา่“ภาวะผูน้าํ” ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลทางสังคม
เพือให้กลุ่มดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคห์รือการมีอิทธิพลเหนือคนและนาํคน  โดยคนเหล่านนัมี
ความเชือฟังอยา่งเตม็ใจ มีความมนัคงในผูน้าํเคารพนบัถือและให้ความร่วมมือดว้ยความจริงใจเพือ
ปฏิบติังานให้สําเร็จ42และธวชั บุณยมณี กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง การกระทาํระหวา่งบุคคลโดย
บุคคลทีเป็นผูน้าํจะใช้อิทธิพล (influence) หรือการดลบนัดาลใจ (inspiration) ให้บุคคลอืนหรือ
กลุ่ม กระทาํหรือไม่กระทาํบางสิงบางอย่าง ตามเป้าหมายทีผูน้าํกลุ่มหรือองค์การกาํหนดไว้43

ในขณะที บุญใจ ศรีสถิตนรากูล กล่าวถึงภาวะผูน้าํ ว่าเป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีทีเป็นผูน้าํทีดี 

หรือผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ สามารถโน้มนา้วผูต้าม หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสมาชิกในกลุ่มให้
ความร่วมมือกบัผูน้าํในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้การดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 44 จากความหมายของภาวะผูน้าํทีนกัวิชาการไดก้ล่าวมาขนัตน้พอสรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้ําหมายถึงบุคคลทีสามารถสร้างอิทธิพล จูงใจ หรือสังการให้บุคคล หรือกลุ่มคนทาํ
กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มหรือองคก์ารเพือการบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

 

ความหมายของกลยุทธ์  
 คาํว่า “strategy” มาจาก “strategos” ในภาษากรีก ทีเกิดจากคาํว่า“stratgos”ซึงหมายถึง 
“army” หรือ “กองทพั” ผสมกบัคาํว่า “agein” ซึงหมายถึง “lead” หรือ “นําหน้า” จึงทาํให้
นกัวิชาการทางการบริหารตีความวา่ “leading the total organization” หรือ “การนาํทางให้องคก์ร
โดยรวม” ซึงมีในทังเชิงจุดมุ่งหมายและวิธีการว่า ต้องการจะทาํ “อะไร” ให้สําเร็จ และทํา 
“อยา่งไร”45 

 

                                                        
41 ประพนัธ์ สุริหาร, ศพัทท์างการบริหาร, พิมพค์รังที 5(ขอนแก่น: คลงันานาวทิยา, 2542) 
42ชาญชัย อาจินสมาจาร , ทักษะภาวะผู ้นํา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มัลติอินฟอร์เมชัน

เทคโนโลย,ี 2543), 9. 
43 ธวชั บุณยมณี, ภาวะผูน้าํและการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2550). 
44 บุญใจ ศรีสถิตนรากลู, ภาวะผูน้าํและกลยทุธ์การจดัการองคก์ารพยาบาลในศตวรรษที 21 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), 286. 
45 วฒันา วงคเ์กียรติรัตน์ และคณะ, การวางแผนกลยทุธ์ : ศิลปะการกาํหนดแผนองคก์รสู่

ความเป็นเลิศ ,พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ : คลงันานาวทิยา:  อินโนกราฟฟิกส์ จาํกดั, ), 16. 
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แซมมูเอล (Samuel)  ให้ความหมายของกลยุทธ์วา่ คือชุดของทางเลือกระยะยาวเกียวกบั
เป้าประสงคเ์ชิงปฏิบติัการและนโยบาย รวมทงัแผนปฏิบติัการของแผนงานของรัฐบาล ซึงองคก์ร
ภาครัฐบาลกาํหนดโดยคาํนึงถึงปัจจยัทีสําคญัสองประการ ได้แก่ วตัถุประสงค์ของแผนงานที
รัฐบาลกาํหนดไว ้และสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานของแผนงาน 46 ขณะทีเซอร์โตแ้ละ
ปีเตอร์ (Certo and Peter) ให้นิยามวา่ กลยุทธ์หมายถึง วิธีการดาํเนินงานทีมนัใจไดว้่าจะนาํไปสู่                            

ความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร47เช่นเดียวกบัฟิดเลอร์ ( Fidler ) ให้คาํจาํกดัความของกล
ยทุธ์ (strategy) วา่เป็น ทิศทางและขอบข่ายขององคก์ารในช่วงเวลาหนึงซึงเป็นความสําเร็จหรือเป็น
ประโยชน์ต่อขอบข่ายของการเปลียนแปลงทรัพยากรภายในองคก์าร และสภาพแวดลอ้มทีตรงตาม
ความตอ้งการของตลาด และความคาดหวงัของผู ้มีส่วนไดส่้วนเสีย48 และลุสซิเออร์ ( Lussier) ได้
กล่าววา่ กลยุทธ์ (strategy) เป็นแผนดาํเนินการตามพนัธกิจเพือให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
และวตัถุประสงคต์ามทีกาํหนด49 ส่วนธงชยั   สันติวงษ ์ไดใ้หค้วามหมายของกลยุทธ์วา่เป็นรูปแบบ
ของการกระทาํซึงผูจ้ดัการใช้ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ เข้ากันได้ ทีจะช่วยให้องค์การมีข้อ
ไดเ้ปรียบทางกลยทุธ์ทีจะเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 50 
 จากความหมายของกลยุทธ์ทีนกัวิชาการไดก้ล่าวมาขนัตน้พอสรุปไดว้า่ กลยุทธ์ หมายถึง 
แผนหรือแนวทางปฏิบติั ทีเป็นแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรทีมีอย่างจาํกัดภายในองค์การ 
ในช่วงระยะเวลาหนึง เพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

 

 

 

                                                        
46 Paul Samuel, Strategic Management of Development Programs (Geneva: International 

Labor Office, 1983), 57. 
47Certo C. Samuel and Peter J. Paul, Strategic Management : Concept and 

Applications(Singapore: McGraw-Hill,1991),17. 
48Brian Fidler, Strategic Management For School Development(London: Paul Chapman 

Pulblishing, 2002), 9. 
49Robert N. Lussier, Management Fundamentals, 2nd ed. (Canada: South-Western, a 

division of Thomson, 2003), 547. 
50ธงชยั   สันติวงษ,์การบริหารสู่ศตวรรษที 21 (กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง, 2546), 4. 
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ความหมายของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 
ฟิงเคลสไตน์และแฮมบริค (Finkelstein and Hambrick ) ให้ความหมาย ภาวะผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์วา่ หมายถึง ผูน้าํหรือกลุ่มผูน้าํระดบัสูงทีมีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองทีกวา้งไกล 
และมีความยดืหยุน่ เพือทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานทงัองคก์ร51

เช่นเดียวกบัดูบริน (DuBrin) ทีกล่าววา่ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) เป็นภาวการณ์นาํ 
โดยกาํหนดทิศทางและกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริมสร้างสรรคสิ์งต่าง ๆ 
เพือให้องค์การอยู่รอดและมีความก้าวหน้า ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ เป็นภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร   

ระดบัสูงคลา้ยคลึงกบัภาวะผูน้าํมุ่งเนน้เป้าหมาย (path-goal leadership) ซึงจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ยรางวลัอนัเกิดจากการบรรลุผลสําเร็จในงาน และผูน้าํเชิงปฏิรูป (transformational leadership) 

ซึงเน้นการนําเพือการเปลียนแปลงมากกว่าความคงที52และแก้วตา  ไทรงาม และคณะ ได้ให้
ความหมาย ผูน้าํเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง ผูน้าํทีรับผิดชอบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และการนาํวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ดงักล่าวไปปฏิบติั หรือ
ผูน้าํทีใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการองค์การไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ที
ต้องการ 53ขณะที  ทรรศนะ  บุญขวัญ  ได้ให้ความหมาย  ภาวะผู ้นํา เ ชิงกลยุทธ์ว่า  หมายถึง 
ความสามารถในการทาํนายอนาคต ด้วยมีสายตาทีกวา้งไกล รักษาความยืดหยุ่น และใจกวา้ง
พอทีจะให้อาํนาจหรือรับฟังบุคคลอืนในการสร้างสรรคแ์ละเปลียนแปลงเชิงกลยุทธ์เท่าทีจาํเป็น54

สมยศ  นาวกีาร ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ความเป็นผูน้าํเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเน 
สร้างวิสัยทศัน์ รักษาความคล่องตวั และให้อาํนาจแก่บุคคลอืน เพือทีจะสร้างการเปลียนแปลงกล
ยุทธ์เมือจาํเป็น55และเนตร์พณัณา ยาวิราช ได้แสดงทัศนะเกียวกับ ผูน้ําเชิงกลยุทธ์ (strategic 

leadership) วา่เป็นรูปแบบของผูน้าํชนิดหนึงทีนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์าร ผูน้าํขององคก์าร

                                                        
51S. Finkelstein & D.C. Hambrick, Strategic Leadership: Top Executives and Their 

Effects on Organizations (West: Minneapolis/St. Paul, 1996). 
 

52
 A.J. DuBrin, Leadership : Research Findings, Practice, and Skills, (Boston: Houghton, 

1998),335.อา้งใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้าํ (กรุงเทพฯ: ธนรัชการพิมพ,์ 2544), 206-207. 
53

 แก้วตา  ไทรงาม และคณะ, ผูน้ําเชิงกลยุทธ์เพือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ,
(กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548), 3. 

54
 ทรรศนะ บุญขวญั, วฒันธรรมองคก์รกบักลยทุธ์ (กรุงเทพฯ: เอม็บีเอ, 2548), 3. 

55
 สมยศ นาวกีาร, การบริหารเชิงกลยทุธ์ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2548) 
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หลายแห่งทีประสบความสําเร็จลว้นแต่มีความเป็นผูน้าํเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั สร้างความเป็นผูน้ําเชิงกลยุทธ์เริมจากการมีคุณสมบติัสําคญัคือเป็นผูมี้วิสัยทัศน์ 
(vision) กวา้งไกล และนาํวสิัยทศัน์มาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นผลสาํเร็จ56 

จากความหมายของภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์(strategic leadership) ทีนกัวิชาการไดก้ล่าวมา
ขนัต้นพอสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเป็นผูที้มีสามารถในการคาดการณ์ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยืดหยุ่น และสามารถนําวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

แนวคิด ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์  
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ เดวส์ี และ เดวส์ี  (Davies and Davies) 

เดวส์ี และ เดวส์ี  (Davies and Davies) ไดก้าํหนดรูปแบบของการเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ไวว้า่  
คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงกลยทุธ์ควรประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ดา้น คือ 

1. ดา้นความสามารถในการจดัการ ซึงประกอบดว้ย 

1.1 ความสามารถในการกาํหนดทิศทางกลยทุธ์ขององคก์าร มีความสามารถในการมองไป 

ในอนาคต เขา้ใจในบริบทขององคก์ารในปัจจุบนั กาํหนดแผนกลยทุธ์ทีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ
รูปแบบการดาํเนินงานในภาวะปัจจุบนั 

1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

1.3 ความสามารถในการปรับสมาชิกในองคก์ารใหเ้ขา้กบัองคก์าร สร้างค่านิยมในองคก์าร 

ทีสนบัสนุนใหส้มาชิกเกิดความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์าร ปรับปรุงพฒันาองคก์ารไปสู่เป้าหมายของ
องคก์าร 

  1.4 ความสามารถในการกําหนดเปลียนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้าง พัฒนา และ
เปลียนแปลงกลยทุธ์ไดท้นัต่อการเปลียนแปลงจากภายนอก มีการตดัสินใจทีถูกตอ้งทนัต่อเวลาและ
สถานการณ์ทีเกิดขึน 

 2. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ซึงประกอบไปดว้ย 

 2.1 เป็นผูที้ไม่พึงพอใจกบัสิงทีมีอยู ่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั (dissatisfaction or restlessness with 

the present) คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่หยดุนิงอยูก่บัที ปรับปรุง พฒันาองคก์ารอยูต่ลอดเวลา 

                                                        
56 เนตร์พณัณา ยาวริาช, ภาวะผูน้าํและผูน้าํเชิงกลยทุธ์, พิมพค์รังที 7(กรุงเทพฯ: บริษทัทริป 

เพิล กรุ๊ป จาํกดั, 2552), 43. 
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 2.2 มีความสามารถในการดูดซบัความรู้ใหม่ๆ (absorptive capacity) สามารถนาํความรู้มา
วเิคราะห์ ประยกุต ์เพือใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่ต่อองคก์าร มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
2.3 มีความสามารถในการปรับตวั (adaptive capacity) เป็นผูที้ยอมรับการเปลียนแปลงและมีความ
ยดืหยุน่สูง   

2.4 มีภาวะผูน้าํ ฉลาด และมีสติปัญญา (leadership wisdom) มีการตดัสินใจทีถูกตอ้งใน
เวลาทีเหมาะสม สามารถวเิคราะห์ตดัสินใจไดว้า่สิงไหนคือความคิดทีดีหรือไม่ดี ทาํให้ผูอื้นยอมรับ
ในคุณค่าและความคิดของตน นาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์57 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร์ (Dess and Miller)  
ไดศึ้กษาพบวา่กิจกรรมสาํหรับความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์มี 3 ประการดงันี 

1. การกาํหนดทิศทางขององคก์าร (setting a direction) เพือสร้างวสิัยทศัน์ทีง่ายแก่การ 

เขา้ใจ และกลยุทธ์ต่างๆ ทีมีความหมายต่อธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวฒันธรรมองคก์ารในแง่ทีวา่สิงที
กล่าวมานีจะมีรูปแบบอยา่งไรต่อไปในอนาคต เป็นการมีวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์นนัเอง 

2. การออกแบบองคก์าร (designing the organization) เป็นกิจกรรมทีเนน้การประเมิน 

องค์การ ทีจาํเป็นต่อการก่อให้เกิดผลลัพธ์ และสามารถนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างประสบ
ความสาํเร็จ 

 3.  การปลูกฝังวฒันธรรมขององคก์าร (instilling a culture) ซึงมีความเกียวขอ้งกบัความ
เป็นเลิศและคุณธรรมขององค์การ บุคลากรทวัทงัองค์การตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้มีวิสัยทศัน์
ร่วมกนั รวมทงัเขา้ใจถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพือทีจะสามารถทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยความสามารถสูงสุด
และพฤติกรรมทีมีคุณธรรมอยา่งเตม็ที58 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin)  
ดูบริน (DuBrin) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 5 องคป์ระกอบ คือ 

1. ผูน้าํทีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง (high-level cognitive activity) การคิดเชิง  

                                                        
57

 Babrara J. Davies and Brent Davies, Strategic Leadership (School leadership and 

Management23(1) ,2004) ,29-38. 
58

 Gregory G. Dess and Alex Miller, Strategic Management(Singapore : McGraw-

Hill,1993),320-321. 
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กลยุทธ์นนัตอ้งอาศยัทกัษะดา้นความเขา้ใจทีเกิดขึนในระดบัสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิง
มโนภาพ (conceptually) ในการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิงต่างๆ จาํนวนมาก ไดอ้ย่างมี
เหตุผล และมีความสามารถในการสรุปขอ้มูลต่างๆ เพือนาํไปกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ ตลอดจน
สามารถประมวลขอ้มูลต่างๆ และผลทีเขา้ใจตามมา สําหรับองคก์ารทีมีปฏิกิริยากบัสภาพแวดลอ้ม
นีเรียกวา่การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 

2. ความสามารถในการนาํปัจจยันาํเขา้ต่างๆ มากาํหนดกลยทุธ์ (gathering multiple  

inputs to formulate strategy) ผูน้าํเชิงกลยุทธ์นนัอาจเปรียบเทียบไดก้บัผูที้มีสมาธิสูงในการทาํงาน
โดยอิสระ และสามารถกาํหนดอนาคตได้ ในทางปฏิบติัแล้วผูน้าํก็จะปรึกษาหารือกบับรรดาผูที้
เกียวขอ้งหลาย ๆ ฝ่าย ซึงเป็นลกัษณะของความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงานร่วมกนัเพือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

3. การมีความคาดหวงัและการสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต (anticipating and creating  

a future) ซึงตอ้งอาศยัทกัษะการคาดคะเนอนาคต จากคาํกล่าวทีวา่ “ การมองอนาคตอยา่งทะลุปรุ
โปร่งเป็นเรืองของความแตกต่างระหว่างความสําเร็จและความลม้เหลว” ดงันนัจึงตอ้งทาํความ
เขา้ใจเกียวกบัอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นยาํเกียวกบัรสนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ 
ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทกัษะต่างๆ ทีจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต 

4. วธีิการคิดเชิงปฏิวติั (revolutionary thinking) เป็นการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พือ 

การเปลียนแปลงทงัระบบ ซึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัคาํวา่ การสร้างสรรคอ์นาคตใหม่ (re-inventing 

the future) Hamel ไดก้ล่าวไวว้า่ “กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถทา้ทายสถานการณ์หรือสภาพที
เป็นอยู่ได ้ก็ไม่อาจเรียกสิงนีว่ากลยุทธ์” หลายองค์การทีไม่ประสบความสําเร็จเพราะกลยุทธ์ไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 

5. การกาํหนดวสิัยทศัน์ (creating a vision) วสิัยทศัน์ (vision) หมายถึง สภาพของ 

องค์การทีตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายทีมีลกัษณะกวา้งๆซึงเป็นความตอ้งการใน
อนาคต โดยยงัไม่ไดก้าํหนดวธีิการเอาไว ้เป็นการสร้างความคิดโดยการใชค้าํถาม เช่น คาํถามถึงสิง
ทีดีทีสุด ยงิใหญ่ทีสุด บริการทีดีทีสุด ฯลฯ และวิสัยทศัน์ซึงเป็นรูปแบบของงขอ้เสนอแนะแบบไม่
เจาะจง และเป็นตาํแหน่งของทิศทางทีจะไป59 
 

                                                        
59Andrew J. DuBrin, Leadership: Research Findings, Practice, and Skills (Boston : 

Houghton,1998),335. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของเซงเก  (Senge)  
เซงเก (Senge) ไดบ้รรยายถึงภาวะผูน้าํแบบใหม่ ในฐานะผูส้ร้างวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ วา่คน

ทีจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศไดน้นัจะตอ้งมี 1) วสิัยทศัน์ส่วนตน คือมีจุดมุ่งหมาย มีความหวงัทีจะไป
เป็นอยา่งใดอยา่งหนึงในอนาคต 2) มีแรงมุ่งมนัใฝ่ดี คือเมือมีวิสัยทศัน์แลว้ก็จะตอ้งมีแรงมุ่งมนัทีจะ
ลงมือทาํกิจทงัปวงให้บรรลุต่อผลสําเร็จ 3) มีความมุ่งมนัหมนัฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญ และ 4) มี
ความคิดวเิคราะห์สิงใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล โดยไดแ้บ่งรูปแบบของภาวะผูน้าํออกเป็น  

1. นกัออกแบบ (designer) หมายถึงเป็นผูพ้ฒันาวิสัยทศัน์ ค่านิยม และจุดมุ่งหมายของ
องคก์ร โดยผูน้าํตอ้งทาํกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูค้นในสถานการณ์ ตวัผูน้าํจะตอ้ง
เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถมองเห็นโอกาส ทีเปิดกวา้งต่อการเปลียนแปลงและการพฒันา
ใดๆ โดยการออกแบบวธีิการ ขนัตอน และรูปแบบของกระบวนการภายในองคก์รตลอดจนรูปแบบ
การผลิต  

2. ผูใ้ห้บริการหรือผูค้อยช่วยเหลือ (steward) กล่าวถึง การเป็นผูน้าํทีตอ้งรับฟังวิสัยทศัน์
ของผูอื้นและปรับแต่งวสิัยทศัน์ของตน ซึงถือวา่เป็นความรับผิดชอบในฐานะเจา้หนา้ทีให้บริการที
จะตอ้งทาํใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในวสิัยทศัน์ขององคก์ร โดยผูน้าํจาํเป็นตอ้งเป็นทีพึงพิงแก่ผูต้าม เป็น
ผูค้อยช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมให้สําเร็จตามวตัถุประสงค ์ ทีมงานจะรู้สึกมนัใจในการมีพี
เลียง และมีผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  

3. เป็นครูผูส้อน (teacher) หมายถึงการเป็นผูน้าํทีตอ้งส่งเสริมความรู้ พฒันาความเขา้ใจ
อยา่งเป็นระบบ และทาํให้ทุกคนสามารถเขา้ใจความเป็นจริงในปัจจุบนัทงัหมดได ้โดยกระตุน้ให้
ผูอื้นไดคิ้ดไดเ้ขา้ใจมากกวา่มุ่งใหท้าํตาม60 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland, and 

Hoskission) 

ฮิทท ์ไอร์แลนด ์และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland, and Hoskission) ไดน้าํเสนอแนวคิด
เกียวกบัการปฏิบติัของความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ทีมีประสิทธิผลไว ้5 ประการ ดงัแผนภูมิที 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 3       การปฏิบติัของความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ทีมีประสิทธิผล 

ทีมา : Michael A. Hitt., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of Strategy: 

Concepts and Cases (China: Thomson South-Western, 2007), 372. 

 

1. การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (determining strategic direction) คือ มีความสามารถใน 

การกาํหนดวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ตลอดจนจูงใจกระตุน้ผูร่้วมงานให้ปฏิบติัตาม
ไดอ้ยา่งสมาํเสมอ สามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพือกาํหนดแผนกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง 

 

 

ผู้นําเชิงกลยุทธ์ทมีี
ประสิทธิภาพ 

การกาํหนดทศิทาง
เชิงกลยุทธ์ 

จัดตงัควบคุม 

องค์การให้สมดุล 

สนับสนุนวฒันธรรมองค์กร
ทมีีประสิทธิผล 

การบริหารทรัพยากร
ในองค์การ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติ 
อย่างมีคุณธรรม 
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2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร (effectively managing the firm’s resource portfolio) มี 

ความสามารถใชก้ลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรในองคก์าร ทงัดา้นงบประมาณและดา้นทรัพยากร
บุคคล เพือให้ทรัพยากรเหล่านนัเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุม้ค่า คุม้ทุน เพือเกิดความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ผูรั้บบริการไดรั้บบริการทีมีคุณภาพ  

3. สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational  

culture) มีความสามารถในการกาํหนด เปลียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารและค่านิยม ให้เหมาะสมกบั
การเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวฒันธรรมองค์การทีมีอิทธิพลต่อการ
ดาํเนินงานและเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการทาํงานของสมาชิก  

4. มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) เป็นผูน้าํทีมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีความซือสัตย ์สุจริต เป็นทีน่าไวว้างใจ มีการตดัสินใจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั  

5. การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล (establishing balanced organizational controls) มี 

การจดัการบริหารงานดูแลในกระบวนการทาํงานให้ไดม้าตรฐาน คุณภาพการบริการ ผูรั้บบริการ
พึงพอใจในบริการทีไดรั้บและผูใ้หบ้ริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน61 

 

การจัดการความขัดแย้ง 

 

ความหมายของความขัดแย้ง  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ขดัแยง้” หมายถึง “ไม่ลง
รอยกนั” นอกจากนนัไดอ้ธิบายคาํวา่ ขดั หมายถึง ไม่ทาํตาม ฝ่าฝืน ขดัไวแ้ละให้ความหมายคาํว่า
ขดัแยง้ หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ตา้นไว ้62 

 สมยศ  นาวีการ  กล่าวว่าความขัดแยง้คือการไม่เห็นพ้องทีเกิดขึนจากความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่า  บุคคลหรือกลุ่มอาจขดัขวางเป้าหมายหรือ
การทาํงานระหวา่งกนั63เช่นเดียวกบั อมัรา  รัตตากร ทีไดก้ล่าววา่ความขดัแยง้หมายถึงสภาพการณ์
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 Michael A. Hitt., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of Strategy: 

Concepts and Cases (China: Thomson South-Western, 2007), 372-383. 
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 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2540 (กรุงเทพฯ: อกัษร
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

หรือสถานการณ์ทีเป็นความแตกต่างทีบุคคล 2 คนหรือมากกวา่แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอยา่ง
แตกต่างกนั มีความเขา้ใจผดิหรือไม่เขา้ใจ วตัถุประสงค ์มีความตอ้งการทีแตกต่างกนัหรือแยง่ชิงกนั
ในสิงเดียว หรือตอ้งการเท่าเทียมกนัทงัดา้นวตัถุประสงคแ์ละคุณค่า เกิดความรู้สึกตอ้งการเอาชนะ
หรือทาํให้ฝ่ายตรงขา้มไม่พึงพอใจ สูญเสยหรือถูกกดดนัหรือเกิดความตอ้งการทีจะมีสถานภาพที
เหนือกวา่อีกฝ่ายหนึง สถานการณ์เหล่านีจะทาํให้เกิดความตึงเครียดเพราะความไม่เห็นดว้ยหรือไม่
ตกลงดว้ยและมีแนวโนม้ทาํให้แต่ละฝ่ายมีทิศทางตรงขา้ม64ส่วนแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) 
กล่าวว่าความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือระหว่าง
ประเทศตงัแต่ 2 ฝ่ายหรือมากกวา่ 2 ฝ่ายขึนไปโดยทีฝ่ายหนึงพยายามทีจะป้องกนัหรือบีบบงัคบัเพือ
ผลบางอย่างในขณะทีอีกฝ่ายพยายามต่อตา้นความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมทีสังเกตเห็นไดอ้าจเป็น
คาํพูดหรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย ต่อตา้น หรือโดยการ
แกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม 65 

ขณะที บราวน์ (Brown) ได้กล่าวว่า ความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมทีไม่ลงรอยกนั หรือ
พฤติกรรมทีไปดว้ยกนัไม่ไดร้ะหว่างฝ่ายต่างๆ ทีมีความสนใจแตกต่างกนั พฤติกรรมทีไปดว้ยกนั
ไม่ไดใ้นทีนีหมายถึง การกระทาํของ ฝ่ายหนึงทีตงัใจไปยบัยงั สกดักนั หรือสร้างความคบัขอ้งใจ
ให้แก่อีกฝ่ายหนึง 66และรอบบินส์ (Robbins) ให้คาํนิยามของความขดัแยง้ว่าคือกระบวนการที
เกิดขึนเมือบุคคลใดบุคคลหนึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงรับรู้วา่ฝ่ายตรงขา้มมีความรู้สึกทีตรงกนัขา้มกบั
สิงทีบุคคลเหล่านนัตอ้งการ67 

 จากแนวคิดของนักวิชาการทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า ความขดัแยง้คือสถานการณ์ที
บุคคล 2 คนหรือมากกวา่ แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมา มีความเห็น ความเชือไม่ตรงกนั มีความ
เขา้ใจผดิหรือไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค ์มีความตอ้งการทีแตกต่างกนัหรือแยง่ชิงกนัในสิงเดียว และ
ตกอยูใ่นภาวะทีไม่อาจจะตกลงหาขอ้ยติุทีน่าพอใจไดท้งัสอง 
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ระดับของความขัดแย้ง (Level of Conflict) 
 ปัญหาความขดัแยง้จะแบ่งออกเป็น 4 ระดบัคือ ความขดัแยง้ภายในเอกบุคคล ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม ความขดัแยง้ในระดบัองคก์าร โดยมีรายละเอียดดงันี   

1. ความขดัแยง้ภายในเอกบุคคล  ความขดัแยง้ภายในเอกบุคคล (intraindividual conflict ) 
เป็นความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนไดเ้นืองจากการตอบสนองความตอ้งการหรือการแสดงตามบทบาท
ของบุคคลไม่เป็นไปอยา่งราบรืนในโลกของความเป็นจริง บุคคลอาจมีความตอ้งการทีขดักนัหรือมี
บทบาททีขดักนั การแสดงออกซึงแรงขบัหรือการแสดงออกซึงบทบาทอาจจะมีไดห้ลายทาง แมมี้
แรงขบัเพือมุ่งสู่เป้าหมาย แต่ก็อาจเผชิญกบัอุปสรรคมากมาย หรือกรณีจะบรรลุวตัถุประสงค์ที
ปรารถนานนั อาจจะมีทงัขอ้ดีและขอ้เสียเป็นตน้ สิงต่างๆเหล่านีทาํให้บุคคลตอ้งมีการปรับตวัอยา่ง
สูงและมกัจะเกิดความขดัแยง้เช่นกนัซึงจะปรากฏออกมาในรูปแบบของความคบัขอ้งใจ ความ
ขดัแยง้ในเป้าหมาย และความขดัแยง้ในบทบาท 

1.1 ความคบัขอ้งใจ เมือบุคคลมีความตอ้งการและไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้
เขาจะเกิดความขับข้องใจ  (frustration)  จากนันเขาจะใช้กลไกในการป้องกันตัว  (defense 

mechanisms)ซึงอาจจะรวบรวมได้ 4 แบบใหญ่ๆคือ ความก้าวร้าว (aggression), การถดถอย 
(withdrawal), การยดึติด (fixation) และการประนีประนอม (compromise) หากพิจารณาอยา่งผิวเผิน 
บุคคลทวัไปอาจจะรู้สึกว่าความคบัขอ้งใจนียงัแต่ผลเสียกบัทงัส่วนตวัและส่วนรวม แทที้จริงแลว้ 
ในบางกรณีความ  คบัขอ้งใจอาจจะส่งผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบติังานของบุคคลและเป้าหมาย
ขององคก์าร อาทิ บุคคลมีระดบัความตอ้งการทีจะประสบความสาํเร็จสูงอีกทงัตวัเขาก็มีความมนัใจ
ว่าเขาสามารถจะทาํงานได้ดี บุคคลเหล่านีหากมีความคบัขอ้งใจ เขาอาจจะทาํงานหนักขึนเพือ
เอาชนะ อุปสรรคเหล่านนั  

1.2 ความขดัแยง้ในเป้าหมาย (goal conflict) เกิดขึนเมือบุคคลมีเป้าหมายซึงมีทงัผลดีและ
ผลเสีย หรือการขดัแยง้ในเป้าหมายสองเป้าหมายหรือมากกวา่ การขดัแยง้ในเป้าหมายนีอาจจะแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 

  1.2.1 ความขดัแยง้ทีเกิดจากการเขา้หา-การเขา้หา (approach- approach conflict) 
ความขดัแยง้ชนิดนีมีผลกระทบน้อยมากต่อพฤติกรรมองค์การ ในกรณีนีเป้าหมายทงัสองอย่างจะ
เป็นทีปรารถนาทังคู่ แต่บุคคลจาํเป็นจะต้องเลือกทางใดทางหนึงทงัๆทีอยากได้ทังสองอย่าง 
เป้าหมายทงัสองยงิมีคุณค่าเท่ากนัเท่าใดก็ยงิเป็นการยากทีจะตดัสินใจเท่านนั  
  1.2.2 ความขดัแยง้ทีเกิดจากการเข้าหา-การหลีกเลียง (approach- avoidance 

conflict) ความขดัแยง้ชนิดนีจะเป็นความขดัแยง้ทีมีผลกระทบมากในพฤติกรรมองค์การ นนัก็คือ
ความขดัแยง้ทีเกิดขึนเมือเป้าหมายนนัจะให้สิงนนัจะให้สิงทีปรารถนาและไม่ปรารถนาพร้อมๆกนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ดงันนัจึงมีทงัการยอมรับและการหลีกเลียงในเวลาเดียวกนั บุคคลอาจจะมีความรู้สึกกลืนไม่เขา้คาย
ไม่ออก 

1.2.3 ความขดัแยง้ทีเกิดจากการหลีกเลียง- การหลีกเลียง (avoidance- avoidance  

conflict) ความขดัแยง้ชนิดนีไม่ค่อยมีผลกระทบทีสาํคญัต่อพฤติกรรมองคก์าร ทงันีเพราะเป็นความ
ขดัแยง้ทีแกไ้ขไดง่้าย เมือบุคคลถูกบงัคบัให้เลือกทาํอย่างใดอย่างหนึงซึงไม่ชอบทงัสองอย่างเขา
อาจจะใช้วิธีการสละไม่เลือกเลยก็ไดห้รือออกไปจากเหตุการณ์ก็ได ้ในกรณีหลงัอาจจะปรับใชไ้ด้
กบักลุ่มทีไม่เป็นทางการ แต่ในลกัษณะทีเป็นทางการ บุคคลไม่สามารถออกไปจากเหตุการณ์ได ้
ดงันนั     การเลือกจึงเตม็ไปดว้ยความยากลาํบาก แต่เมือเลือกแลว้บุคคลก็จะตอ้งใชก้ระบวนการใน           
การปรับตวัทางจิตวทิยาต่อไป 

1.3 ความขดัแยง้ในบทบาท  ความขดัแยง้ในบทบาท (role conflict) อาจเกิดขึนไดใ้น 3 

ลกัษณะคือความขดัแยง้ในบทบาทของบุคคล (person-role conflict) ทีเกิดขึนเมือบุคคลผูน้นัตอ้ง
แสดงบทบาททีจาํเป็นในหน้าทีของเขา แต่การแสดงบทบาทนนัขดักบัค่านิยม ความคิด ความเชือ 
ทศันคติ หรือความตอ้งการส่วนตวัของเขาเอง  ความขดัแยง้ภายในบทบาท (intrarole conflict) ซึง
เกิดขึนเมือบุคคลมีหลายบทบาทหรือทีเรียกวา่ชุดของบทบาท (role set) ทีสลบัซบัซ้อน อาทิ ความ
ขดัแยง้ภายในบทบาทของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัตน้ (first –line supervisor) ซึงเป็นบทบาทของ
บุคคลทีอยูร่ะหวา่งกลางระหวา่งฝ่ายจดัการและฝ่ายปฏิบติัการ และทงัฝ่ายจดัการและฝ่ายปฏิบติัต่าง
ก็มีความคาดหวงัในบทบาทของผูค้วบคุมบงัคบับญัชาตรงขา้มกนั  ซึงทาํให้ผูบ้งัคบับญัชายากทีจะ
แสดงบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัในบทบาททีทงัฝ่ายจดัการ และฝ่ายปฏิบติังานมีต่อเขา
ได ้ความขดัแยง้ในบทบาทอีกรูปแบบหนึง คือความขดัแยง้ในความคาดหวงัของบทบาททีขดักนั 
(interrole conflict) เช่นบุคคลหนึงเป็นกรรมการมีบทบาทในการพิจารณาโทษของเพือนตนเองซึง
อาจจะเกิดความคาดหวงัทีขดักนัในบทบาทของบุคคลผูน้นัทีตอ้งแสดงออก เพราะตอ้งแสดงทงั
บทบาทของเพือนและผูท้าํลายอนาคต เป็นตน้  

2. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล (interpersonal conflict) เป็น
ความขดัแยง้ซึงเกิดขึนเมือบุคคลสองคนขึนไปมีความขดัแยง้กนั ซึงอาจจะเป็นลกัษณะดา้นเหตุผล 
(substantive) หรือดา้นอารมณ์ (emotional) หรือทงัสองอยา่งร่วมกนั   

3. ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม (intergroup conflict) เป็นความไม่
ลงรอยกนัหรือเป็นปัญหาซึงเกิดขึนระหว่างกลุ่มในองค์การ ความขดัแยง้เหล่านีเกิดขึนเนืองจาก
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัความตอ้งการในการรับรู้ทศันคติ และขาดความเขา้ใจกนั หรือเป็นความ
ขดัแยง้ซึงเกิดขึนระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การหรือเป็นความขดัแยง้ทางด้านเหตุผลและ
อารมณ์ระหวา่งกลุ่มในองคก์าร ซึงอาจจะเป็นกลุ่มงานตามหนา้ทีหรือกลุ่มงานขา้มหนา้ทีก็ได ้
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ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มเป็นเรืองปกติในองคก์ารแต่ส่งผลให้เกิดความยากลาํบากในการร่วมมือ
กนัและการประสมประสานกิจกรรมในการทาํงาน  

4. ความขดัแยง้ในระดบัองค์การ ความขดัแยง้ในระดบัองค์การ (interorganizational 

conflict) เป็นความขดัแยง้ทีเกิดจาก   การแข่งขนัระหว่างองค์การธุรกิจต่างๆ ตวัอย่างเช่น ความ
ขดัแยง้ระหว่าง 7- eleven สาขาทีอยู่ใกลเ้คียงกนั ความขดัแยง้ระหว่างองค์การจะมีขอบเขตที
กวา้งขวาง ซึงไม่จาํกดัเฉพาะการแข่งขนัดา้นการตลาดอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงความขดัแยง้ระหวา่ง
สหภาพแรงงานและองคก์ารทีพนกังานเป็นสมาชิกระหวา่งหน่วยงานรัฐบาลหรือระหว่างองคก์าร
และผูข้ายปัจจยัการผลิตเป็นตน้68 

 

สาเหตุความขัดแย้ง 

 ความขดัแยง้เกิดขึนได้เสมอ และไม่มีองค์การใดจะหลีกเลียงความขดัแยง้ไปได้เพราะ
มนุษยมี์ความแตกต่างกนัหลายๆดา้น เช่นสถานภาพ บุคลิกภาพ ฐานะ ค่านิยม ความเชือ และอืนๆ
อีกมากมาย และมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้ไวด้งัต่อไปนี 

 สาเหตุของความขดัแยง้โดยทวั ๆไปจะเกียวขอ้งกบัเรืองต่อไปนี  คือ 
 1. ความไม่เพียงพอในด้านทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วสัดุ ตาํแหน่ง สถานภาพ หรือ
เกียรติยศ 

 2. การก้าวก่ายงานหรืออาํนาจของผูอื้น เช่น การทีบุคคลหรือกลุ่มหาทางทีจะควบคุม
กิจกรรม งานหรืออาํนาจทีเป็นของคนอืนหรือกลุ่มอืน  
 3. บุคคลหรือกลุ่มมีเป้าหมายหรือวิธีการทาํงานทีแตกต่างกนัและไม่สามารถตกลงกนัได้
หรือไปดว้ยกนัไม่ได ้ 
 มนุษยมี์ความตอ้งการและความอยากเป็นธรรมชาติ ทงัสองอยา่งนีเป็นตวัผลกัดนัให้มนุษย์
กระทาํทุกอย่างเพือบาํบดัความต้องการของตน ทาํให้มีการแก่งแย่ง ใช้กาํลังกาย กาํลังปัญญา 
อาํนาจ อิทธิพลและอืนๆเป็นเครืองมือในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “ตณัหา” สิงเหล่านีหากไม่ได้
รับ   การตอบสนองจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลวิธีทีจะทาํให้เข้าใจตวับุคคลได้ดี คือ การพิจารณาหน้าต่าง      
โจแฮรี (Johari Window) ซึงพฒันาโดย โจเซฟ ลุฟท์ (Joseph Luft) และ แฮรี อิงแฮม (Hery 
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 Fred Luthans, Organizational Behavior (New York: McGraw-Hill Book, Com., 1985), 
pp. 386-413 อา้งถึงใน สร้อยตระกลู อรรถมานะ, พฤติกรรมองคก์าร: ทฤษฎีและการประยกุต,์         
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Ingham) หนา้ต่าง โจแฮรี เกิดจากการผสมผสานของ 2 มิติ คือการรู้ของเรา (เรารู้หรือไม่รู้) ทาํให้
เกิดแบบของบุคคล 4 แบบดงัแสดงในแผนภูมิที 4 

 

   ตนเองรู้    ตนเองไม่รู้  
 

แบบที1 

เปิดเผย 

แบบที2 

บอด 

 

แบบที3 

ซ่อนเร้น 
 

แบบที 4 

ต่างคนต่างไม่รู้ 

 

แผนภูมิที 4   หนา้ต่างโจแฮรี  
ทีมา :  เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์, ความขดัแยง้ : การบริหารเพือความสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: ตน้ออ้
แกรมมี, 2540) 15. 

  

แบบที 1 ตนเองรู้และคนอืนรู้ เป็นบุคคลทีเปิดเผย ง่ายต่อการติดต่อสัมพนัธ์ ไม่นาํไปสู่
ความขดัแยง้  
 แบบที 2 ตนเองไม่รู้แต่คนอืนรู้ เป็นบุคคลทีมองไม่เห็นตนเอง ไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้ตนเองคือ
ตวัปัญหา มกัทาํให้คนอืนขุ่นเคืองโดยตงัใจและไม่ตงัใจ เตือนไม่ไดเ้พราะเชือว่าความคิดของตน
ถูกตอ้งและดีกวา่ความคิดของคนอืนเสมอ บุคคลแบบนีจะนาํไปสู่ความขดัแยง้เสมอ  
 แบบที 3 ตนเองรู้แต่คนอืนไม่รู้ เป็นลกัษณะซ่อนเร้น เป็นลกัษณะทีกลวัคนอืนรู้จึงตอ้ง
ระมดัระวงัในการแสดงออกเป็นคนทีไม่กลา้แสดงออกมกัเก็บกดความรู้สึกและทศันคติทีแทจ้ริง
ของตนเอง บุคคลแบบนีมีศกัยภาพทีจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้ 
 แบบที 4 ตนเองไม่รู้ คนอืนไม่รู้ เป็นลกัษณะทีต่างคนต่างไม่รู้ แบบนีอาจนาํไปสู่ความ
เขา้ใจผดิไดต้ลอดเวลา และเป็นสาเหตุนาํไปสู่ความขดัแยง้69 
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ดูบริน (DuBrin) ไดเ้สนอสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในองคก์าร 6 ประการดงันี 

1. การแข่งขนักนัเพือทรัพยากรทีจาํกดั (competition for limited resource) สาเหตุสําคญั
ของความขดัแยง้ในการทาํงานคือมีคนส่วนนอ้ยเท่านนัทีสามารถจะไดท้รัพยากรทุกอยา่งทีพวกเขา
ตอ้งการ ทรัพยากรนนัรวมถึง เงิน สิงของ และทรัพยากรมนุษย ์ความขดัแยง้เกิดขึนเมือคนสองคน
หรือมากกวา่ทะเลาะกนัวา่ใครควรจะไดท้รัพยากรเหล่านนั แมก้ระทงัองคก์ารทีมงัคงั หรือประสบ
ความสําเร็จ ทรัพยากรก็จาํเป็นตอ้งมีการแบ่งในลกัษณะทีว่า ไม่ใช่ทุกคนจะไดทุ้กอย่างทีพวกเขา
ตอ้งการ  

2. ความขดัแยง้ทางบทบาท (role conflict) สาเหตุของความขดัแยง้และความเครียดที
เกียวขอ้งกบังานนนัอยูที่สถานการณ์ทียากลาํบาก ความขดัแยง้ทางบทบาทเกิดจากการทีตอ้งเลือก
ระหวา่งการเรียกร้อง หรือความคาดหวงัสองอยา่งทีประชนักนั    

3. การแข่งขนัในงานและการเรียกร้องของครอบครัว (competing work and family 

demands) ในปัจจุบนั ความขดัแยง้ในบทบาททีสําคญัประการหนึง คือการทาํให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการเรียกร้องของงานและชีวิตครอบครัว ความขดัแยง้ของงานและครอบครัว (“work- 

family conflict”) เกิดขึนเมือ บทบาทการทาํงานของบุคคล การมีส่วนร่วมในสังคม และชีวิต
ครอบครัวเกิดความขัดแย้งกัน ความขัดแย้งแบบนีจะเกิดขึนบ่อย  เนืองจากบทบาทต่างๆมี         
ความขดัแยง้กนั เช่นบทบาทความเป็นพนกังาน บทบาทความเป็นพอ่หรือแม่ 
 4.  การสร้างกาํแพงหิน (building stone walls) ความเชืองชา้ และความคงทีของสถานการณ์
ความขดัแยง้ เป็นเหมือนการสร้างกาํแพงหิน เมล็ดพนัธ์ุของความขดัแยง้จะดูเป็นเรืองเล็ก ถา้ไม่
จดัการกบัมนัอย่างเปิดเผย เช่นเมือบุคคลเกิดความขดัแยง้ ไม่พึงพอใจ แต่ไม่สามารถพูดความ
ขดัแยง้ออกมาหรือแสดงออกมาได้ แต่มนัซ่อนเร้นอยู่บุคคลนันอาจจะแสดงออกมาในทาํนอง
ประชดประชนั หรือเหน็บแนม (pinch) และต่อมา บุคคลนนัและจากรวบรวมขอ้มูลอย่างไม่รู้ตวั 
(unconsciously)  เพือสนับสนุนหรือเขา้ขา้งตนเองเพราะเขาตอ้งการเป็นฝ่ายถูก ขอ้มูลส่วนใหญ่
มกัจะเป็นการรับรู้ทีบิดเบือน คือเป็นการมองสิงต่างๆ เพือให้เขา้กบัความตอ้งการของตนเองซึง
ส่งผลให้เกิดการสร้างกําแพง ของเรืองเล็กๆ น้อยๆ ขึน และเรืองเหล่านีทีละเล็กละน้อย จะ
กลายเป็นอุปสรรคทียากทีจะเอาชนะได ้หรือกลายเป็นกาํแพงหินนนัเอง  

 5. ความขดัแยง้ทางบุคลิกภาพ (personality clashes) ในทีทาํงานหลายแห่ง ความ
ขดัแยง้เกิดขึนเพียงเพราะคนไม่ชอบกนั ความขดัแยง้กนัทางบุคลิกภาพเป็นความสัมพนัธ์แบบเป็น
คู่อริกนัระหวา่งคนสองคนทีมีพืนฐานความแตกต่างกนัทางคุณลกัษณะของบุคคล ความชอบ ความ
สนใจ ค่านิยม และรูปแบบ (styles) ความขดัแยง้ทางบุคลิกภาพจะสะทอ้นให้เห็นถึงคุณสมบติัทาง
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ลบระหว่างคนสองคนและความแตกต่างทางบุคลิกภาพมีพืนฐานมาจากความขดัแยง้ทางค่านิยม  
คนทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางบุคลิกภาพมกัจะไม่สามารถบอกไดว้า่ทาํไมพวกเขาจึงไม่ชอบกนั 

อยา่งไรก็ดี ผลลพัธ์คือพวกเขาไม่สามารถดาํรงความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัในการทาํงานได ้นอกจากนี 
การเกิดความขดัแยง้ทางบุคลิกภาพยงัเกิดไดจ้ากคนทีทาํงานดว้ยกนัมาหลายปี ตอนแรกไปดว้ยกนั
ได้ดี ไม่มีความขดัแยง้ แต่เมือสถานการณ์เปลียนแปลง คนมีการเปลียนแปลง ความขดัแยง้ทาง
บุคลิกภาพก็อาจจะเกิดขึนได ้ 
 6. บุคลิกภาพทีกา้วร้าว รวมถึงคนพาล (aggression personalities, including bullies) เพือน
ร่วมงานโดยธรรมชาติอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกนั เกียวกบัหวัขอ้ ประเด็นปัญหา หรือความคิดเห็น 
แต่จะมีบางคนเปลียนความเห็นทีไม่ตรงกนันีเป็นการโจมตีคนอืน กดคนอืนให้ตาํลง และทาํลาย
ความภาคภูมิใจของคนอืนลง ซึงมีผลทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ขึน บุคคลทีมีบุคลิกภาพกา้วร้าวคือคนที
โจมตีคนอืนบ่อยครัง ด้วยคาํพูดหรือด้วยกาํลงั ความก้าวร้าวทางคาํพูดจะอยู่ในรูปการดูถูก การ
พดูจาถากถาง เยาะเยย้  และหยาบคาย ความกา้วร้าวนีอาจจะมีการแสดงออกโดยการโจมตีบุคคลอืน
ทีคุณลกัษณะ  ความสามารถ ภูมิหลงั และรูปร่างหนา้ตาทีปรากฏภายนอก70 

 เดอ โบโน (De Bono) ให้ความเห็นวา่สาเหตุสําคญัของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล คือการ
มีความคิดเห็นไม่ตรงกนัซึงเกิดจากสาเหตุสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. การมองเห็นสิงต่างๆ ไม่เหมือนกนัเนืองมาจาก 

  1.1  อารมณ์  
 1.2  สภาพแวดลอ้ม  
 1.3  ขอ้จาํกดัในการมอง  
 1.4  เหตุผลเฉพาะหนา้ 
 1.5  มองคนละมุม 

 1.6  การมีขอ้มูลทีแตกต่างกนั 

 1.7  การมองภาพรวมหรือมองบางส่วน 

 1.8  ประสบการณ์ 

 1.9  การคาดคะเน  
      1.10 การรับรู้  
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มีความตอ้งการสิงต่างๆ ไม่เหมือนกนั การทีคนมีความตอ้งการต่างๆไม่เหมือนกนัอาจเป็น
เพราะ สไตล ์หลกัการ สโลแกน ค่านิยม  ความเชือ 

2. คนมีแบบของความคิดเห็นไม่เหมือนกนัปัจจยับางประการทีทาํให้คนมองแบบของ 

ความคิดไม่เหมือนกนัเช่น  พนืฐานของความคิด สองขวัของความคิด หลกัตรรกวทิยา71 

นอกจากนันนักวิชาการแห่งสถาบันอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตนั (Alexander Hamilton 

Institute) ไดชี้ใหเ้ห็นวา่ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเกิดจากสาเหตุ 8 ประการดงัต่อไปนี 
1. ความแตกต่างของบุคลิกภาพ ความแตกต่างของบุคลิกภาพเช่น บางคนกา้วร้าว  

บางคนไม่กล้าแสดงออก บางคนเก็บตวั บางคนชอบแสดงตวั บางคนชอบวางแผน บางคนชอบ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นตน้ทีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้  

2. ความแตกต่างของค่านิยม ความแตกต่างของค่านิยมเกิดจากการเรียนรู้ หรือการที 

ถูกสังสอนมา ความแตกต่างในคุณธรรม อุดมการณ์ ปรัชญา การไดรั้บการเลียงดู การศึกษา และ
ศาสนา สามารถเป็นเหตุทีนาํไปสู่ความขดัแยง้ในการทาํงาน 

3. ความแตกต่างของการรับรู้ ความแตกต่างของการรับรู้เกิดจากการทีบุคคลมี 

ประสบการณ์แตกต่างกัน เมือคนต้องพบกับสถานการณ์ใหม่จึงมักจะเห็นหรือตีความตาม
ประสบการณ์เดิมของตน ดว้ยเหตุทีมีประสบการณ์ต่างกนั จึงทาํใหค้นมีการรับรู้ทีแตกต่างกนั  

4. ความแตกต่างของเป้าหมาย เมือคนมีเป้าหมายต่างกนัและเป้าหมายเหล่านนัไม่ 
สอดคลอ้งกนัก็จะเป็นเหตุทีนาํไปสู่ความขดัแยง้ ภูมิหลงัทีแตกต่างกนัมีส่วนทาํให้บุคคลมีเป้าหมาย
ทีแตกต่างกนัดว้ย  

5. การแข่งขนัเพือจะไดท้รัพยากรทีมีจาํกดั ไม่วา่จะเป็นเงิน วสัดุสิงของ ตาํแหน่ง 

หรือยศ ความขดัแยง้เกิดขึนเมือบุคคลคิดว่าตนองได้รับส่วนแบ่งทีไม่เป็นธรรมหรือคนอืนไดรั้บ
ส่วนแบ่งในสิงทีตนเองคิดวา่ตนควรจะไดรั้บ  

6. การพึงพาอาศยักนัของบุคคล ในการทาํงานทีแต่ละคนตอ้งพึงพาอาศยักนันนัยอ่ม 

หลีกเลียงทีจะเกิดความขดัแยง้ไดย้าก ในงานทีคาบเกียวกนัความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดจากการแย่งกนั
“ทาํงาน”แต่ความขดัแยง้มกัเกิดจากการแยง่ “ผลงาน”  

7. ความกดดนัต่อบทบาท ความคาดหวงัในบทบาทเป็นตวักาํหนดแนวปฏิบติัของแต่ 
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ละตาํแหน่ง เช่น เมือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารแสดงบทบาทตามความคาดหวงัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ความขดัแยง้ก็จะไม่เกิด อยา่งไรก็ตาม แต่ละตาํแหน่งจะมีความหวงัให้บุคคลตอ้งแสดงบทบาทซึง
ถา้ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัก็จะเกิดความขดัแยง้  

8. ความแตกต่างของสถานภาพ สถานภาพ (status) เป็นรูปแบบหนึงของการยอมรับ 

ของบุคคล อาจจะเป็นพิธีการ ซึงเป็นผลมาจากตาํแหน่งหนา้ทีในองค์การ หรือเป็นแบบไม่เป็นพิธี
การซึงเป็นผลมาจากความอาวุโส หรือความเชียวชาญ เป็นต้น ความแตกต่างของสถานภาพ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ คนทีมีสถานภาพตํามักจะคิดว่าคนทีมีสถานภาพสูงเอาเปรียบใน
ผลประโยชน์ทีจะพึงมีพึงไดเ้ช่น หอ้งทาํงาน เกา้อีนงั สวสัดิการต่างๆ เป็นตน้72 

 

แนวความคิดเรืองความขัดแย้งของรอบบินส์ (Robbins) 
รอบบินส์ (Robbins) ไดแ้บ่งกระบวนการของความขดัแยง้ออกเป็น 4 ระยะคือศกัยภาพที

ตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนั การรับรู้และการเปลียนแปลงภายในตวับุคคล พฤติกรรมทีแสดงออก
และผลของความขดัแยง้ ดงัแผนภูมิที 5 
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   ระยะท ี1              ระยะท ี2                  ระยะท ี3                  ระยะท ี4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 5 กระบวนการของความขดัแยง้ตามแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins) 

ทีมา : Stephen P. Robbins, Organization Behavior: Concepts Controversies and Application, 4th 

ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1989), 340. 

 

ระยะที 1 ศกัยภาพทีตรงกนัขา้ม (potential opposition) ขนัแรกของกระบวนการความ
ขดัแยง้คือ การมีสภาพการนาํ (antecedent condition) ทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ สภาพการนาํนีอาจถือ
ไดว้า่เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ   การสือสาร โครงสร้างและตวัแปร
ส่วนบุคคล  

ระยะที 2 การรับรู้ (cognition) หากสถานการณ์ในระยะที 1 ก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจแลว้ 
ศกัยภาพของการเป็นปรปักษ์กนัก็จะเป็นจริงขึนมาในระยะที 2 สภาพการณ์ในระยะที 1 นีจะ

ศกัยภาพทีตรงกนัขา้ม การรับรู้       พฤติกรรม            ผลของความขดัแยง้ 

เงือนไขที
ก่อให้เกดิความ

ขัดแย้ง 

-การสือสาร 

- โครงสร้าง 

- ปัจจยัส่วน   
  บุคคล 

ความขดัแยง้ที
รับรู้ได ้

ความขดัแยง้ที
รู้สึกได ้

ความขดัแยง้ที
เปิดเผย 

การปฏิบติังาน
ของกลุ่มที
เพิมขึน 

การปฏิบติังาน
ของกลุ่มที
ลดลง พฤติกรรมการจัดการ

ความขัดแย้ง  
     - การแข่งขนั  
     - การประสานกนั  
     - การแบ่งปันกนั  
     - การหลีกหนี 

    - การปรองดอง  
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นาํไปสู่ความขดัแยง้ หากบุคคลรู้สึกวา่ตนถูกกระทบโดยสภาพการณ์นนั การรู้วา่ตนถูกกระทบโดย
สภาพการณ์นาํหรือรู้ว่าสภาพการนําส่งผลกระทบต่อตน เป็นเพราะการรับรู้ของบุคคลในขนันี
บุคคลจะรับรู้วา่มีความขดัแยง้เกิดขึนหรือเป็นความขดัแยง้ทีรับรู้ได ้(perceived conflict) และบุคคล
อาจรู้สึกวา่มีความขดัแยง้เกิดขึน หรือเป็นความขดัแยง้ทีรู้สึกได ้(felt conflict)  

ระยะที 3 พฤติกรรม (behavior ) การทีคนรับรู้วา่มีความขดัแยง้ หรือรู้สึกวา่มีความขดัแยง้
นนั ยงัไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมของความขดัแยง้ทีเปิดเผยออกมา อาจมีเพียงความคบัขอ้งใจ แต่หาก
เมือใดฝ่ายหนึงแสดงเจตนา หรือจงใจกระทาํการเพือขดัขวางไม่ให้อีกฝ่ายบรรลุจุดมุ่งหมาย
พฤติกรรมทีแสดงความขดัแยง้อยา่งเปิดเผยก็จะเกิดขึนเช่น การพูด การแสดงความกา้วร้าว การใช้
กาํลงักาย การใชค้วามรุนแรง เมือความขดัแยง้ปรากฏเป็นพฤติกรรมทีเปิดเผยแต่ละฝ่ายก็จะพยายาม
จดัการกบัความขดัแยง้ โดยแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา เช่น การแข่งขนั การร่วมมือร่วมใจ การ
แบ่งปัน การหลีกเลียง การยอมให ้ 

ระยะที 4 ผลของความขดัแยง้ (outcomes) การจดัการกบัความขดัแยง้จะก่อให้เกิดผลที
ตามมาอาจเป็นผลดีมีประโยชน์ถ้าสามารถช่วยเพิมสมรรถนะของกลุ่ม หรืออาจเป็นผลเสียไม่มี
ประโยชน์หากเป็นการลดสมรรถนะของกลุ่ม ผลดีของความขดัแยง้ เช่น ส่งเสริมให้การตดัสินใจมี
คุณภาพ กระตุน้ให้คนมีความคิดใหม่ๆ และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผลเสีย จะทาํให้เกิดการแตกแยก
เป็นก๊กเป็นเหล่า ขาดความร่วมมือในการทาํงาน การสือสารถูกบิดเบือน73 

 

แนวความคิดเรืองความขัดแย้งของฟิลล ี(Filley)  
ฟิลลี (Filley) ไดเ้สนอกระบวนการของความขดัแยง้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขนัตอน คือ สภาพ

ก่อนเกิดความขัดแย้ง ความขัดแย้งทีรับรู้ได้ ความขัดแย้งที รู้สึกได้ พฤติกรรมทีปรากฏชัด            
การแกปั้ญหาหรือระงบัความขดัแยง้ ผลทีเกิดตามมา ดงัแผนภูมิที 6 
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แผนภูมิที 6 กระบวนการของความขดัแยง้ตามแนวคิดของฟิลลี (Filley) 

ทีมา :    Alen C. Filley, Interpersonal Conflict Resolution (Glenview,III.: Scot Foreman,1975),8. 

 

ขนัตอนต่างๆ ทงั 6 ขนัตอนสรุปไดด้งันี คือ 
1. สภาพก่อนเกิดความขดัแยง้ (antecedent condition of conflict) เป็นลกัษณะของ 

 สภาพการณ์ทีอาจปราศจากความขดัแยง้ แต่จะนาํไปสู่การขดัแยง้  
2. ความขดัแยง้ทีรับรู้ได ้(perceived conflict) เป็นการรับรู้จากสภาพการณ์ทีเกิดขึน 

   ของฝ่ายต่าง ๆ วา่มีความขดัแยง้เกิดขึน 

3. ความขดัแยง้ทีรู้สึกได ้(felt conflict) โดยอาจมีความรู้สึกวา่ ถูกคุกคาม ถูกเกลียดชงั  
 กลวั หรือไม่ไวว้างใจ 

4. พฤติกรรมทีปรากฏชดั (manifest behavior) อาจแสดงความกา้วร้าว การแข่งขนั การ 

 โตเ้ถียงหรือการแกปั้ญหา 
5. การแกปั้ญหาหรือระงบัความขดัแยง้ (conflict resolution or supervision) วธีิการ    

          แกไ้ขความขดัแยง้มี 4 วธีิ ไดแ้ก่  

สภาพการณ์ก่อนเกิดความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้ทีรับรู้ได ้

ผลทีเกิดตามมาในการแกปั้ญหา 

พฤติกรรมทีเปิดเผย 

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้ทีรู้สึกได ้
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 วธีิชนะ-แพ ้(Win-Lose Method)  

 วธีิแพท้งัคู่ (Lose-Lose methods)  

 วธีิการทีทงัสองฝ่ายเป็นผูช้นะ (Win-Win methods)  

 วธีิการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั หรือแบบชนะทงัคู่ (Win-Win Method) 

6. ผลภายหลงัการทาํใหข้อ้ขดัแยง้หมดไป คือผลทีเกิดขึนภายหลงัขอ้ขดัแยง้ซึงจะกระทบ 

ความสัมพนัธ์ในอนาคตของคู่กรณี ถา้ขอ้ขดัแยง้ถูกทาํให้หมดไปจนเป็นทีพอใจแก่ผูมี้ส่วนร่วมทุก
คนอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นการสร้างรากฐานแห่งความสัมพนัธ์ ในด้านความร่วมมือมากขึน 
ในทางตรงกนัขา้มถา้ขอ้ขดัแยง้ถูกกาํจดัหรือไกล่เกลียแลว้ สภาพของขอ้ขดัแยง้ทีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน
อาจทาํใหข้อ้ขดัแยง้นนัรุนแรงยิงขึน และนาํไปสู่การระเบิดหรือยงัยืนกรานในขอ้ขดัแยง้และทาํให้
เสียความสัมพนัธ์ วิธีทาํให้ขอ้ขดัแยง้หมดไปนนัเห็นไดช้ดัว่าแตกต่างกนัและอาจเพิมโอกาสทีจะ
เกิดความขดัแยง้ในอนาคตไดอี้กดว้ย74 

 

การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของฟอลเลต (Follett) 
ฟอลเลต (Follett) ไดเ้สนอแนวความคิดในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 3 วธีิคือ  

1. การชนะ- แพ้ (domination) หมายถึงการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวธีิการทีฝ่ายหนึงเป็นผู ้
ชนะอีกฝ่ายหนึงเป็นการใช้อํานาจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึงเป็นวิธีทีง่ายทีสุดในการ
แกปั้ญหา แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาขึนไดอี้กในอนาคต  

2. การประนีประนอม (compromise) หมายถึงการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยทีต่างฝ่ายต่างได ้

เพียงบางส่วนทีตอ้งการเท่านนั ไม่มีฝ่ายใดไดท้งัหมด เช่น ฝ่ายสหภาพแรงงานบริษทัหนึงตอ้งการ 

ใหท้างบริษทัขึนค่าแรงงานอีก 12% แต่ทางบริษทัตอ้งการขึนใหเ้พียง 8% เมือมีการเจรจาต่อรองกนั
แลว้ต่างฝ่ายต่างยอมรับทีจะขึนค่าแรงใหอี้ก 10 % เป็นตน้ การประนีประนอมนีเป็นวิธีการทีนิยมใช้
มากทีสุด  

3. การประสานประโยชน์ (integrated solution) หมายถึง การแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเนน้ 

ความพอใจของทงัสองฝ่ายมากทีสุด เป็นการแกปั้ญหาทีไม่มีแพ ้– ชนะหรือไม่ตอ้งการเสียบางส่วน 
แต่จะไดต้ามความตอ้งการของทงัสองฝ่าย  
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วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทงั 3 ประการตามความคิดของฟอลเลต ดูเหมือนว่าจะเป็น
พืนฐานทีสาํคญัในการพฒันาความคิดเกียวกบัวธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในยคุต่อมา75 

 

การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของโทมัส (Thomas) 
โทมสั (Thomas) ไดเ้สนอห้าแบบหลกัของการจดัการความขดัแยง้ (five major styles of 

conflict management) ซึงแต่ละแบบจะอยู่บนพืนฐานของการผสมผสานระหว่างความตอ้งการ
ความพึงพอใจทีเกียวขอ้งกบัตนเองหรือการแสดงออกอยา่งเหมาะสม (assertive) และความตอ้งการ
ความพึงพอใจทีเกียวขอ้งกบัคนอืนหรือการร่วมมือกนั (cooperative) ดงัแผนภูมิที 7 

การแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 

การแข่งขนั (ความเด่น) 

 

 

การร่วมมอืกนั (การผสมผสาน) 

 

 

การหลกีเลยีง (การละเลย) 

 

 

การปรองดอง (สงบ) 

 

 

แผนภูมิที 7 รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ทีเกียวขอ้งกบัการร่วมมือและการแสดงออกอยา่ง 

          เหมาะสม  

ทีมา:    Kenneth W. Thomas, Organizational Behavior (Columbus, Ohio: Grid  

Publishing, 1979), quoted in A.J. DuBrin, Human Relation: Interpersonal Job-Oriented Skills,8th 

ed. (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004) 

                                                        
75 เอกชยั  กีสุขพนัธ์,การบริหาร: ทกัษะและการปฏิบติั,พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2538),167. 

 

การแบ่งปัน (การประนีประนอม) 

คว
าม
ต้อ

งกา
รค

วาม
พึง

พอ
ใจที

 
เกยี

วข้
องก

บัต
นเอ

ง 

ความต้องการความพึงพอใจทีเกยีวข้องกบัคนอนื  

ไม่กล้าแสดงออก 
ไม่ร่วมมือ การร่วมมือ 
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1. แบบการแข่งขัน (competitive style) รูปแบบการแข่งขนัเป็นความตอ้งการทีจะ 

เอาชนะความกงัวลของบุคคลโดยทีคนอืนจะตอ้งเป็นผูใ้ห ้หรือเพือจะครอบงาํผูอื้น คนทีใชรู้ปแบบ
นีมกัจะเกียวขอ้งกบัการแย่งชิงอาํนาจ ซึงจะมีฝ่ายหนึงเป็นผูช้นะและอีกฝ่ายหนึงเป็นผูแ้พ  ้วิธีนี
เรียกวา่ ชนะ – แพ ้(win-lose) หรือ สาํนวนภาษาองักฤษวา่ “my way or the highway”  

2. แบบการปรองดอง (accommodative style) รูปแบบการปรองดองจะชอบความสงบ 

หรือสร้างความพึงพอใจโดยสนใจคนอืน  แต่ไม่ดูแลตนเอง คนทีใช้รูปแบบนีจะใจกวา้งหรือ
เสียสละตนเอง เพือให้ความสัมพนัธ์คงอยู ่รูปแบบนีดูเหมือนไม่มีพิษมีภยั แต่ไซมอน(Simon) ให้
ความเห็นวา่ ถา้ดาํเนินการไปโดยไม่มีการตรวจสอบ หรือบางคนมีความตอ้งการจริง มนัสามารถจะ
นาํไปสู่การอ่อนกาํลงั ความขุ่นเคืองใจ ความเอือมระอา หรือแมก้ระทงัความรุนแรง และก่อให้เกิด
ปัญหาเนืองจากการเก็บกดอารมณ์ ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในและความตึงเครียด  

3. แบบการแบ่งปัน (sharing style ) รูปแบบการแบ่งปันอยูกึ่งกลางระหวา่งการครอบงาํ 
(domination)และการยอมตาม(appeasement) มกัแบ่งปัน จะชอบอะไรกลางๆ แต่จะไม่เป็นทีพอใจ
อยา่งสมบูรณ์ทงัสองฝ่าย  

4. แบบการให้ความร่วมมือ  (collaborative style ) รูปแบบการใหค้วามร่วมมือ จะ 

แตกต่างจากรูปแบบอืนๆเนืองจากรูปแบบนีจะสะทอ้นถึงความปรารถนาทีจะสร้างความพึงพอใจ
อยา่งเตม็ทีใหแ้ก่ความตอ้งการของทงัสองฝ่าย มีปรัชญาพืนฐานแบบ ชนะ-ชนะ (win-win) รูปแบบ
นีจะมีความเชือว่าหลังจากแก้ไขความขดัแยง้แล้ว ทงัสองฝ่ายควรจะได้รับสิงทีมีคุณค่า ความ
ตอ้งการของทงัสองฝ่ายไดรั้บการตอบสนองและไม่ทาํลายอีกฝ่ายหนึง ทงัสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างจะได้
กาํไร และความสัมพนัธ์ระหว่างสองฝ่ายจะดีขึน วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แบบชนะ-ชนะนี
เป็นวิธีทีดีทีสุดวิธีหนึง ทีควรจะนาํไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และการฝึกให้มีทกัษะ
แบบนีมากขึน  

5. แบบการหลกีเลยีง (avoidant style) รูปแบบการหลีกเลียงเป็นรูปแบบของการรวม 

ระหว่างการไม่ให้ความร่วมมือและไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น จะแสดงความเฉยเมยไม่สนใจผูอื้นและ
อาจจะมีการหลีกหนีความขดัแยง้76 
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การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, 

Hunt and Osborn) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นการตอบสนองของบุคคลต่อความขดัแยง้ทีแตกต่างซึงเป็น 

การผสมผสานระหว่างพฤติกรรมความร่วมมือและพฤติกรรมการแสดงออกทีเหมาะสม  ความ
ร่วมมือคือความปรารถนาในความตอ้งการและความกงัวลของบุคคลอืน การแสดงออกทีเหมาะสม
คือความปรารถนาในความตอ้งการและความกงัวลของตนเอง ดงัแผนภูมิที 8 ไดแ้สดงการใชแ้บบ
การจดัการความขดัแยง้ในโอกาสต่างๆ มีดงันี77 

 1  การหลีกเลียงหรือการถอนตัว (avoidance or withdrawal) แสดงความไม่ร่วมมือและ
ไม่เชือมนั ลดการโตเ้ถียง ถอนตวัออกจากสถานการณ์ และหรือยนืยนัทีจะไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง
 2  การปรองดอง หรือ ความราบรืน (accommodation or smoothing) แสดงความร่วมมือ 
แต่ไม่เชือมนัทีจะให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูอื้น แสดงความเรียบเฉยหรือเพิกเฉยต่อความ
แตกต่าง ทีจะคงไวซึ้งความปรองดอง 

 3  การแข่งขันหรือการสังการแบบเผด็จการ (competition or authoritative command) 
แสดงพฤติกรรมความไม่ร่วมมือแต่เชือมนั การทาํงานทีต่อตา้นกบัความตอ้งการของอีกฝ่าย แข่งขนั
แบบแพ-้ชนะ และหรือการบีบบงัคบัโดยการใชอ้าํนาจ 

 4  การประนีประนอม (compromise) แสดงความร่วมมือและความเชือมนัพอประมาณ 
คาดหวงัเพือจะไดรั้บการแกปั้ญหาทีเป็นทียอมรับ ซึงไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึงแพห้รือชนะ 

 5  ความร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา (collaboration and problem solving) แสดงความ
ร่วมมือและเชือมนั พยายามทาํให้ทุกคนไดรั้บความพึงพอใจอยา่งแทจ้ริง โดยการทาํงานผา่นความ
แตกต่าง คน้หาและแกปั้ญหาซึงทุกคนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 
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 John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational 

Behavior,9th ed.  ( New York : John Wiley & Sons,2007),436-437. 
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ความราบรืนหรือการปรองดอง 

(accommodation or smoothing) 

ลดความขดัแยง้และหาความพึงพอใจของทงัสองฝ่าย 

ความร่วมมอืกนัและการแก้ปัญหา 

(collaboration or problem solving) 
หาทางแกปั้ญหาทีต่างฝ่ายต่างตอ้งการ 

การหลกีเลยีงหรือการถอนตวั 

 (avoidance or withdrawal) 

ปฏิเสธความขดัแยง้ทีมีอยูจ่ริงและ 

ซ่อนเร้นความรู้สึกทีแทจ้ริงของ 

อีกฝ่าย 

การแข่งขนัและ 

การสังการแบบเผดจ็การ  

(competition or  

authoritative command) 

บีบบงัคบัหาทางแกปั้ญหาโดยการบงัคบัใหฝ่้าย
หนึงยอมรับอีกฝ่าย 

 

 

 

  ระดับของพฤติกรรมทเีหมาะสม 
 

แผนภูมิที 8    ทศันะ 5 ประการในการจดัการความขดัแยง้ (five ways to manage conflict)  

ทีมา:   John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational 

Behavior,9th ed.  ( New York : John Wiley & Sons,2007),436-437. 

 

การจดัการความขดัแยง้  แบบ จะถูกคดัเลือกเพือนํามาใช้อย่างระมดัระวงัและความ
ตอ้งการในสถานการณ์ความขดัแยง้แต่ละครังทีไม่ซาํกนัโดยตอ้งพิจารณาอย่างระมดัระวงั การ
จดัการความขดัแยง้โดยการหลีกเลียงหรือการปรองดองจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้แบบ แพ ้– แพ ้ ไม่
มีใครประสบความสาํเร็จตามความปรารถนาอยา่งแทจ้ริงและภายใตเ้หตุผลก็ยงัคงไดรั้บผลกระทบ
จากความขัดแยง้ แม้ว่าความขัดแยง้แบบ แพ้- แพ้ อาจจะคงปรากฏอยู่หรืออาจจะหายไปชัว
ขณะหนึงมนัมีแนวโนม้ทีจะกลบัมาอีกในอนาคต การหลีกเลียงคือรูปแบบของการไม่สนใจแบบขีด 

ปานกลาง  

สูง  

ตาํ 
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การประนีประนอม 
(compromise) 
คาดหวงัใหต่้างฝ่ายต่างไดรั้บ
และสูญเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 

ตาํ  ปานกลาง สูง  
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สุด ทุกคนถอนตวัและแกลง้วา่ความขดัแยง้ไม่มีอยูจ่ริงไม่ได ้เพียงหวงัวา่มนัจะจากไปอยา่งง่ายดาย  
การปรองดองแสดงใหเ้ห็นวา่ความแตกต่างลดลงและเนน้ทีความคลา้ยกนัและความเห็นดว้ย การอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติผา่นการตระหนกัของความสนใจร่วมกนัคือเป้าหมาย ในความเป็นจริงความราบ
ลืนอาจจะเป็นการเพิกเฉยแก่นทีแทจ้ริงของความขดัแยง้ 

การแข่งขนัและการประนีประนอม มีแนวโนม้ทีจะสร้างความขดัแยง้แบบ ชนะ –แพ ้แต่ละ
ฝ่ายพยายามทีจะไดรั้บการเสียสละจากคนอืน ในกรณีสุดขีด ฝ่ายหนึงจะประสบความสําเร็จในสิงที
ตนเองปรารถนาอยา่งสมบูรณ์และกนัอีกฝ่ายออกไปจากความปรารถนาของเขา  เพราะวิธีแบบ แพ ้
–ชนะนันลม้เหลวปัญหาทีแทจ้ริงของความขดัแยง้ยงัคงอยู่  ความขดัแยง้ในอนาคตแบบเดียวกนั
หรือคล้ายกนัมีแนวโน้มทีจะเกิดขึน ในการแข่งขนัฝ่ายทีชนะผูซึ้งมีทกัษะทีเหนือกว่าหรือการ
ครอบงาํทนัทีให้ยอมรับความปรารถนาของเขาโดยบงัคบัคนอืน นอกจากนียงัเกิดขึนในรูปแบบ
ของการใชอ้าํนาจสัง ทีสามารถบงัคบัให้สามารถทาํไดโ้ดยผูบ้งัคบับญัชาทีมีระดบัทีสูงกวา่เพียงสัง
วิธีแกแ้ก่ลูกนอ้ง การประนีประนอมเกิดขึนเมือแลกเปลียน แต่ละฝ่ายตอ้งยอมให้อีกฝ่ายรับสิงทีมี
คุณค่า แต่เพราะแต่ละฝ่ายตอ้งยอมเสียบางสิง ตน้ตอของความขดัแยง้ก็จะก่อตงัขึนอีกในอนาคต  
 การร่วมมือ เป็นการแก้ปัญหาทีแทจ้ริงพยายามทีจะไกล่เกลียความแตกต่างพืนฐานและ
มกัจะเป็นรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด มนัคือรูปแบบของความขดัแยง้
แบบ ชนะ – ชนะ ประเด็นเกียวกับเรืองนันได้รับการแก้ไขเพือประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายที
ขดัแยง้กนั นีคือรูปแบบความประสบความสําเร็จโดยการเผชิญกบัปัญหาและผา่นไปดว้ยความเต็ม
ใจ ของทุกคนทีมีส่วนร่วมในการตระหนกัวา่บางสิงผดิและตอ้งการความสนใจ สถานการณ์ ชนะ – 
ชนะได้ถูกสร้างขึนโดยการกาํจดัสาเหตุของความขดัแยง้ ทุกปัญหาทีเกียวขอ้งถูกยกขึนมาและ
อภิปรายอยา่งเปิดเผย รูปแบบ ชนะ-ชนะ ถูกนาํมาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้มากทีสุด 

 

ความขัดแย้งทก่ีอให้เกดิประโยชน์และไม่เกดิประโยชน์ (functional and dysfunctional conflicts) 
 ความขดัแยง้ในองค์การสามารถทาํให้เกิดความเสียหายไดท้วักบับุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้ง
โดยตรงและกบับุคคลอืนทีไดรั้บผลจากความขดัแยง้นนั การทาํงานในสิงแวดลอ้มทีเพือนร่วมงาน 
2 คนขดัแยง้กนัตลอดเวลานนัย่อมเป็นบรรยายกาศทีน่าอึดอดั แผนภูมิที 9 แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างถึงความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคแ์ละความขดัแยง้ทีเป็นไปในทางทาํลาย  
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แผนภูมิที 9  ความแตกต่างของความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคแ์ละความขดัแยง้ทีเป็นไปในทาง 

ทาํลาย  

ทีมา  :  John R. Schermerhorn , James G. Hunt and Richard N. Osborn, Organizational  

Behavior,9th ed.  (New York: John Wiley & Sons, 2007), 435. 

 

ความขัดแย้งทก่ีอให้เกดิประโยชน์ ( functional conflict) 
 หรืออีกนยัหนึงเรียกวา่ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์( constructive conflict) จะก่อให้เกิด
ผลทางบวกกบัตวับุคคล กลุ่มคน หรือองค์การ ในแง่บวกความขดัแยง้จะนาํปัญหาทีสําคญัๆให้
ปรากฏออกมา จะทาํให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างระมดัระวงัและจะทาํให้เกิดความแน่ใจว่าการ
กระทาํต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง นอกจากนียงัทาํให้มีการนาํขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการตดัสินใจมาก
ขึน การเกิดความคิดสร้างสรรค์จะทาํให้การปฏิบติังานของบุคคล กลุ่มคนและองค์การพฒันาขึน 
ผูจ้ดัการทีมีประสิทธิภาพจะสามารถกระตุน้ให้เกิดความขดัแยง้ทีสร้างสรรค์ ซึงจะนาํมาซึงความ
เปลียนแปลงและการพฒันาได ้ 

 

ทางบวก 

ทางลบ 

ผลกระทบของ 

0  

การปฏิบติังาน 

ความขดัแยง้ระดบัปานกลาง 

มกัจะเป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์ 

ความขดัแยง้ทีนอ้ยหรือมากเกินไป 

จะเป็นไปในทางทาํลาย  

ความรุนแรงของความขดัแยง้   ตาํ สูง 
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ความขัดแย้งทไีม่ก่อให้เกดิประโยชน์ ( dysfunctional conflict) 
 หรืออีกนยัหนึงเรียกว่า ความขดัแยง้ในทางทาํลาย ( destructive conflict) จะก่อให้เกิดผล
เสียหายกบับุคคล กลุ่มคน และองค์การ จะทาํให้พลงัในการทาํงานลดลงและทาํให้กลุ่มคนขาด
ความสามคัคีและทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล และในส่วนรวมจะทาํให้บรรยากาศในการ
ทาํงานเป็นไปในทางลบ ตัวอยา่งเช่นเมือพนกังาน 2 คนไม่สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้นืองมาจาก
ความแตกต่างของบุคคล ความขดัแยง้ทางอารมณ์ทีเป็นไปในทางทาํลาย (a destructive emotional) 
หรือเมือสมาชิกในคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบติังานได ้เพราะว่าพวกเขาตกลงกนัในเป้าหมาย
ของกลุ่มไม่ได ้ความขดัแยง้ทีเป็นไปในทางทาํลายจะทาํให้ผลงานและความพอใจในงานลดลง แต่
อตัราการขาดงานและการเปลียนงานเพิมขึน ผูจ้ดัการจะตอ้งคอยสังเกตความขดัแยง้ในแบบทาํลาย
ตลอดเวลา และหาทางรับมือโดยเร็วเพือป้องกนัและกาํจดัความขดัแยง้ดงักล่าว หรืออยา่งนอ้ยทีสุด
เพือจะลดการเสียประโยชน์ได ้78 

 

การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson) 
จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson) ไดเ้สนอแบบพฤติกรรมในการจดัการกบั

ความขดัแยง้ 5 แบบดงันีคือ 

1. ลกัษณะแบบเต่า (ถอนตัว-หดตัว) มีลกัษณะหลีกหนีความขดัแยง้ พยายามหลีกหนีจาก 

ประเด็นปัญหาทีก่อให้เกิดความขดัแยง้โดยการหลีกเลียงไม่เผชิญหน้ากบัคู่กรณีและหลีกหนีจาก
ผูค้นในแวดวงนนั นอกจากนีจะไม่ตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึงเพือแกปั้ญหา ผูมี้ลกัษณะเช่นนีคิดวา่
ไม่มีประโยชน์ในการแก้ไขความขดัแยง้ รู้สึกสินหวงัและมีความเชือว่าการถอนตวัจากสภาพ
ขดัแยง้ทงัในดา้นร่างกายและจิตใจเป็นการง่ายกวา่การเผชิญหนา้  

2. ลกัษณะแบบฉลาม (บังคับ-ชอบใช้กาํลงั) มีลกัษณะการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยใชอ้าํนาจ 

ตามตาํแหน่ง พยายามแสดงอาํนาจเหนือฝ่ายตรงขา้มโดยการบงัคบัให้ยอมรับทางออกของความ
ขดัแยง้ทีตนกาํหนด ผูมี้ลกัษณะเช่นนีจะพยายามทาํทุกอยา่งให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่คาํนึงถึงความ
เสียหายใดๆ  มีความเชือวา่ความขดัแยง้จะยุติไดเ้มือมีฝ่ายหนึงเป็นผูเ้อาชนะและอีกฝ่ายหนึงเป็นผู ้
แพแ้ละลกัษณะแบบฉลามตอ้งการเป็นผูช้นะ ชยัชนะก่อใหเ้กิดความรู้สึกภาคภูมิใจและประสบ 
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ความสําเร็จ แต่ความพ่ายแพก่้อให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอ ความไม่เหมาะสมและความล้มเหลว 
ลกัษณะปลาฉลามจะพยายามเอาชนะดว้ยการโจมตี โค่นลม้ พิชิต คุกคามผูอื้น  

1. ลกัษณะแบบตุ๊กตาหมี (สัมพนัธภาพราบรืน) ตอ้งการใหต้นเองเป็นทียอมรับและชอบพอ 

และเชือว่าความขดัแยง้หลีกเลียงได้เพือเห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขดัแยง้เป็นการ
ทาํลายความสัมพนัธ์และเกรงวา่หากความขดัแยง้ยงัดาํเนินต่อไปจะกระเทือนความรู้สึกและทาํลาย
สัมพนัธภาพ จึงใชว้ธีิการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขเหมือนครอบครัวเดียวกนั 

2. ลกัษณะแบบจิงจอก (ประนีประนอม แกปั้ญหาเฉพาะหนา้)  รูปแบบนีจะแสวงหาการ 

ประนีประนอม ยอมละเป้าหมายส่วนตนบางส่วนและชกัจูงให้ผูอื้นยอมสละเป้าหมายบางส่วน
พยายามหาขอ้สรุปต่อขอ้ขดัแยง้ทีไดป้ระโยชน์ทงัสองฝ่าย 

3. ลกัษณะแบบนกฮูก (เผชิญหนา้กนั สุขมุ) รูปแบบนีจะมองความขดัแยง้วา่เป็นปัญหาที 

จะตอ้งแกไ้ข ถือว่าความขดัแยง้เสมือนเป็นสิงทีปรับปรุงสัมพนัธภาพโดยการลดความตึงเครียด 
ระหว่างบุคคลสองฝ่าย พยายามทีถกประเด็นเพือระบุถึงความขดัแยง้ทีเป็นปัญหา หาทางแกไ้ขซึง
เป็นทีพอใจของตนและผูอื้น ลกัษณะนกฮูกจะพอใจเมือความตึงเครียดและความรู้สึกในทางลบ
ไดรั้บการแกไ้ขคลีคลายแลว้79 

 

ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง  
 จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับความขัดแยง้ทําให้ทราบว่าความขัดแยง้มีทังโทษและ
ประโยชน์ต่อทงับุคคลและองคก์าร 

ไดมี้ผูรู้้กล่าวถึงไวด้งัต่อไปนี  กอร์ตเนอร์ (Gortner) ไดก้ล่าวถึงผลเสียของความขดัแยง้ไว้
ดงันี  

1. ความขดัแยง้ทาํใหต้น้ทุนการใชจ่้ายสูง ทาํใหไ้ดรั้บผลกาํไรนอ้ยลง เนืองจากผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์ารไม่พอใจสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้ ขาดแรงจูงใจในการทาํงานทาํให้องคก์ารตอ้งเพิม
เงินรางวลัหรือค่าตอบแทนเพือกระตุน้ให้ทาํงานจาํนวนสูงขึน นอกจากนนัความขดัแยง้ ยงัเป็นผล
ใหก้ารติดต่อสือสารระหวา่งบุคคล ระหวา่งแผนกต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ และกระทบกระเทือนต่อ
ผลผลิตขององคก์าร  
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2. ความขดัแยง้สร้างความแตกแยกกนัระหวา่งสมาชิก ทาํให้มีการแสวงหากลวิธีต่างๆ เพือ
เอาชนะฝ่ายตรงขา้ม ใชท้รัพยากรทีมีอยูส่นบัสนุนการต่อสู้ของตน 

3. เมือความขดัแยง้มีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิตและเสถียรภาพ การติดต่อสือสาร
ภายในองค์การก็มีอุปสรรค มีการออกกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆมากขึน ความสามารถในการ
ปรับตวัขององคก์ารก็เป็นไปไดย้าก เพราะความขดัแยง้ ทาํให้สมาชิกไม่สนใจในการศึกษาคน้ควา้ 
องคก์ารจึงยากต่อการเปลียนแปลง 80 

 

 เสริมศกัดิ  วิศาลาภรณ์ ไดป้ระมวลสรุปผลเสียหรือโทษของความขดัแยง้ไว ้13 ประการ 
ดงัต่อไปนี  
 1. ขาดการยอมรับซึงกนัและกนั ขาดความไวว้างใจ ไม่เคารพซึงกนัและกนั บุคคลจะตงัแง่
หรือใชเ้ล่ห์เหลียมเขา้หากนั  
 2. ขาดความร่วมมือ คู่ขดัแยง้ต่างก็ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน  
 3. ขาดความคิดริเริม บุคคลจะทาํงานเฉพาะส่วนทีตนเองรับผดิชอบหรือทาํงานตามทีถูกสัง
ใหท้าํเท่านนั 

 4. การสือสารระหวา่งบุคคลถูกบิดเบือน อาจโดยความตงัใจหรือไม่ตงัใจก็ได ้

 5. ทาํใหเ้กิดความเครียด สุขภาพจิตเสีย 

 6. ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานของบุคคลลดลง 

 7. ทาํลายความสมานฉนัท ์และความกลมเกลียวในการทาํงานของกลุ่ม  
 8. เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการตดัสินใจ มกัจะขาดขอ้มูลเพือประกอบการตดัสินใจจึงทาํ
ใหต้อ้งตดัสินใจดว้ยความเสียง 

9. ท้าทายและส่งเสริมให้รักษาสถานภาพเดิม (status quo) ไม่ส่งเสริมให้เกิดความ
เปลียนแปลง  

10. ทาํใหบุ้คคลหรือองคก์ารเกิดความเสียหาย อาจเป็นชือเสียงเกียรติยศ ทุนทรัพย ์ผลผลิต 
หรือแมแ้ต่ชีวติ  
 11. ถา้หากแกปั้ญหาไม่ดีแลว้ ความขดัแยง้อยา่งหนึงจะนาํไปสู่ความขดัแยง้อยา่งอืนๆอีก  
 12. ความขดัแยง้ทาํใหค้นไม่พอใจทีจะทาํงาน ทาํใหเ้กิดการ “เฉือยงาน” 
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 13. ทาํใหสู้ญเสียกาํลงัคน เมือบุคคลไม่สามารถทีจะทนดูและทนร่วมงานภายใตบ้รรยากาศ
ของความขดัแยง้ทีรุนแรงได ้จึงหนีไปจากองคก์ารนนั81 

โคเซอร์ (Coser) ไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ทีมีประโยชน์ไวว้า่ 
1. ความขดัแยง้สร้างและรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่ม และถา้รักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มไวไ้ด้

แลว้ก็จะมีอุดมการณ์ มีหลกัการของกลุ่มเอง  
2. ความขดัแยง้ช่วยรักษาสัมพนัธ์ในหมู่คณะให้คงอยู่ต่อไปเป็นการแสดงออกเพือผ่อน

คลายความตึงเครียด ถา้สมาชิกในกลุ่ม มีความสนิทสนมกนัมากก็จะโตก้นัแรงๆ โดยไม่เกรงใจ 

3. ความขดัแยง้กระตุน้ให้เกิดการสร้างหรือเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ หรือ
บรรทดัฐานต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั  

4. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการคบคา้สมาคม และการรวมกนัเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  
5. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจ และรักษาดุลอาํนาจไว ้ 
6. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการยดึเหนียวและสมานสามคัคีกนั82 
 

การไกล่เกลยีและการเจรจาต่อรอง 

 ความขดัแยง้ในองค์กรเป็นเรืองยากทีจะหลีกเลียงเนืองจากการทาํงานร่วมกนัสามารถ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ขึนได ้อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารโดยทวัไปมกัมองวา่ความขดัแยง้ในองคก์รเป็น
เรืองทีไม่ควรเกิดขึน เพราะเป็นสิงทีไม่สร้างสรรค์และอาจนาํมาซึงความเสียหายแก่องค์กรได ้ซึง
ในความเป็นจริงแล้ว ถา้องค์กรได้แบ่งสรรค์เวลา พละกาํลงั และทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึนอย่างทนัทีทนัใดและมีประสิทธิภาพ โอกาสทีจะป้องกันความ
ขดัแยง้ไม่ใหลุ้กลามหรือกลายเป็นความขดัแยง้ทีไม่สร้างสรรคก์็มีมากยงิขึน 

 การไกล่เกลียเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัเพียงพอทีจะทาํให้ทุกฝ่ายสามารถ
สือสารกนัไดอ้ยา่งเปิดอกและจริงใจ นอกจากนีการไกล่เกลียยงัก่อให้เกิดกระบวนการทีกระตุน้ให้
ทุกฝ่ายไดร้ะบุถึงความตอ้งการและร่วมกนัพิจารณา รวมถึงอภิปรายถึงความตอ้งการทงัในปัจจุบนั
และอนาคตของฝ่ายตนและฝ่ายตรงกนัขา้ม 
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 การไกล่เกลียมุ่งเน้นให้ฝ่ายทีเกิดความขดัแยง้ระหว่างกันเป็นผูต้ดัสินใจ โดยตงัอยู่บน
พืนฐานของการแกปั้ญหาแบบชนะ-ชนะ (win-win approach) ซึงผูไ้กล่เกลีย (mediator) จะมีหนา้ที
เพียงแค่เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ทงัสองฝ่ายทีเกิดกรณีพิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้เท่านนั โดยไม่
เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง83 

การเจรจาต่อรอง (negotiation) เป็นการใชอ้าํนาจจากการต่อรองอย่างเป็นทางการ เพือการ
ยอมรับและความเห็นชอบในการเปลียนแปลงขอ้เสนอ หรือเป็นการประชุมเพือคน้หาขอ้ตกลงที
ยอมรับร่วมกนัได้ หรือเป็นขนัตอนของการตดัสินใจร่วมกนัเมือแต่ละฝ่ายมีความพึงพอใจและ
ความตอ้งการทีแตกต่างกนั การเจรจาต่อรองเป็นการกาํหนดสิงสําคญัในงานซึงความไม่เห็นพอ้ง
ตอ้งกนัเกิดขึน ตวัอยา่งเช่น เกียวกบัเรืองอตัราค่าจา้ง วตัถุประสงค์ในงานการประเมินการทาํงาน 
การมอบหมายงานและตารางการปฏิบติังาน ทาํเลทีตงัในงาน และอืนๆ เป้าหมายสําคญั 3 ประการ
ในการเจรจาต่อรองคือ 

1. เป้าหมายดา้นเนือหา (substance goals) จะเกียวขอ้งกบัผลลพัธ์ของประเด็นทางดา้น 

เนือหา ( content issues) ภายใตก้ารเจรจาต่อรอง ตวัอย่างเช่น การเจรจาต่อรองจาํนวนค่าจา้ง
แรงงานทีลูกจา้งควรจะไดรั้บ เป็นตน้ 

2. เป้าหมายดา้นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี (relationship goals) ซึงมีความสัมพนัธ์กบั 

การเจรจาต่อรอง และสถานการณ์ทีจะตอ้งแสดงถึงความสามารถทีจะทาํงานกบัอีกฝ่ายหนึง แมว้่า
จะมีการสรุปกระบวนการ  

3. การเจรจาต่อรองทีมีประสิทธิผล (effective negotiation) จะเกิดขึนเมือประเด็นดา้น 

เนือหา ( substance issues) ไดรั้บการแกปั้ญหา และความสัมพนัธ์ในการทาํงานไดรั้บการธาํรงรักษา
ไวแ้ละมีการปรับปรุงให้ดีขึน ซึงจะส่งผลต่อความสนใจและตดัสินใจร่วมกนั ซึงดีขึนสําหรับทุก
ฝ่าย 

 การกาํหนดสถานการณ์ในองค์การเพือการเจรจาต่อรอง (organizational settings for 

negotiation) ผูบ้ริหารและผูน้าํทีมจะตอ้งมีการจดัเตรียมการมีส่วนร่วมในการกาํหนดการตดัสินใจ 4 

ประการคือ 

1.  การเจรจาต่อรองสองฝ่าย ( two-party negotiation) ซึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีการเจรจา 
ต่อรองกบัอีกฝ่ายหนึงโดยตรง 

2. การเจรจาต่อรองกลุ่ม (group negotiation) ซึงผูบ้ริหารจะเป็นส่วนหนึงของทีมหรือ 
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กลุ่มโดยสมาชิกจะมีการเจรจาต่อรองเพือใหไ้ดก้ารตดัสินใจร่วมกนั 

3. การเจรจาต่อรองระหวา่งกลุ่ม (intergroup negotiation) ซึงผูบ้ริหารจะเป็นส่วนหนึง 

ของกลุ่มทีมีการเจรจาต่อรองกับอีกกลุ่มหนึง เพือให้เกิดการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ทีมีผลกระทบต่อทงัสองฝ่าย 

4. การเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ (constituency negotiation) ซึงผูบ้ริหารจะมีความ 

เกียวขอ้งกนัในการเจรจาต่อรองกบับุคคลอืน ซึงแต่ละฝ่ายนนัจะมีการนาํเสนอสถานการณ์ทีกวา้ง
ขึน ตวัอยา่งทีใชก้นัมากคือการเจรจาต่อรองซึงเกียวขอ้งกบัตวัแทนของฝ่ายบริหารและแรงงานใน
การตกลงร่วมมือกนั 

กลยทุธ์ทีจะใชใ้นการเจราจาต่อรองจะตอ้งมีอิทธิพลสาํคญักบัผลลพัธ์ ซึงประกอบดว้ย 

1. การเจรจาต่อรองแบบกระจาย (distributive negotiation) จะมุ่งทีตาํแหน่งซึงมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายทีเกียวข้องจะพยายามทีจะเรียกร้องสิทธิในสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ทีจะเกิดขึน 

2. การเจรจาต่อรองแบบประสมประสาน (integrative negotiation) จะมุ่งทีประเด็น 

ศีลธรรม ซึงแต่ละฝ่ายทีเกียวขอ้งจะพยายามทีจะขยายส่วนต่างๆให้เกิดประโยชน์เพิมขึนมากกวา่ที
จะเรียกร้องสิทธิในผลประโยชน์ของส่วนนนัๆ84 

 

ขนัตอนการเจรจาไกล่เกลยีคนกลาง 
1. การนาํเขา้สู่โตะ๊เจรจา (convening process) 

บางครังคู่เจรจาอาจจะยงัไม่แน่ใจวา่ควรจะมาเจรจาหรือไม่ หรือยงัมีความเชือ 

เดิมๆวา่ การเจรจาไกล่เกลียคือ การเกลียกล่อม จึงจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการในขนัตอนแรกนีคือ 

1.1 สร้างความเขา้ใจในกระบวนการเจรจาไกล่เกลียคนกลาง 

คนกลางทีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งทาํความเขา้ใจให้คู่กรณีเขา้ใจหลกัการและกระบวนการ
โดยละเอียดวา่ 

1.1.1 การเจรจาไกล่เกลียคนกลางเป็นกระบวนการทีคู่กรณีสมคัรใจเขา้ร่วมและ 

ก็สามารถจะสมคัรใจ ถอนตวั จากการเจรจาเมือไหร่ก็ได ้หากเห็นวา่กระบวนการเจรจาไม่เป็นไป
ตามหลกัการ 

1.1.2 การตดัสินใจเป็นเรืองของคู่เจรจาทีจะร่วมกนัหาทางออก 
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1.1.3 กระบวนการเจรจาจะใชว้ธีิการ “สานเสวนา” หรือ dialogue ไม่ใช่ 

โตเ้ถียง หรือ Debate มีจุดมุ่งหมายทีจะมา “ร่วมมือ” กนัไม่ใช่กระบวนการมาเอาแพเ้อาชนะกนั 

1.1.4 กระบวนการสือสารทีใชใ้นการเจรจาจะเป็นการใช่ภาษาทีสุภาพและจะ 

ใชห้ลกัการฟังอยา่งตงัใจ (active listening skill) ไม่มีการชีหนา้ด่ากนั ไม่ใช่ฟังเพือหาช่องโหวข่อง
อีกฝ่าย แต่ฟังเพือจะทาํความเขา้ใจประเด็นและความรู้สึกของทุกๆฝ่าย 

1.1.1 ขอ้ยติุของการเจรจาไกล่เกลียคนกลางของคู่เจรจาไม่ใช่กระบวนการ 

ตดัสินใจโดยการยกมือโหวตหรือเสียงขา้งมาก (majority rule) เช่นทีเราเคยรู้จกักนั แต่จะใชว้ิธีการ
แสวงหาฉนัทามติร่วมกนัเป็นการหาทางออกทีค่อยๆแลกเปลียนเรียนรู้และตกลงกนัโดยความเห็น
พอ้งตอ้งกนัโดยสมคัรใจ โดยมีผลทีทุกฝ่ายพึงพอใจ 

        1.2 ใหค้วามรู้และความเขา้ใจถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการเจรจาและไม่เจรจา 
   ฟิสเชอร์ และ ยูริ (Fisher and Ury) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด เสนอให้ใช้
กระบวนการเจรจาใหค้วามรู้แก่คู่กรณีวา่ หากไม่มาเจรจาหาขอ้ตกลง คู่กรณีจะทาํอะไรไดที้คิดวา่ดี
ทีสุด นนัคือ สิงทีวงการแกปั้ญหาความขดัแยง้รู้จกักนัวา่ “BATNA” หรือ Best Alternative To a 

Negotiated Agreement หรือ อาจใชใ้นภาคภาษาไทยวา่ “ทดตก” หรือทางเลือกทีดีทีสุดแทนการตก
ลงจากการเจรจาไกล่เกลียหรือถ้าไม่มาเจรจาทาํอะไรทีคิดว่าดีทีสุดของแต่ละฝ่าย ฝ่ายคดัคา้นก็
อาจจะบอกวา่ ก็เดินขบวนประทว้ง วางกาํลงัไม่ให้สร้างไม่ให้ใช ้ฝ่ายสนบัสนุนหรือผูพ้ฒันาหรือ
ผูท้าํโครงการก็อาจจะบอกวา่ก็เดินหนา้สร้างไป หากาํลงัตาํรวจมาคุม้กนั คนกลางก็ตอ้งถามทงัสอง
ฝ่ายในลกัษณะใหค้วามรู้วา่ โดยการเตือนแต่อยา่งขู่วา่ ทาํไมไม่หนัหนา้มาร่วมเจรจาล่ะ ไปทาํอยา่ง
ทีแต่ละฝ่ายคิดวา่ดีกวา่หรือดีทีสุดนนั ดีจริงหรือ เหนือยยากไหม เสียเวลาไหม เสียเงินเสียทองไหม 
จะชนะหรือ เมือไหร่จะจบ ถา้หันมาพูดคุยกนัให้ไดผ้ลเป็นทีพอใจของทุกฝ่ายไม่ดีกวา่หรือ จะได้
หาทางออกทีทุกฝ่ายพึงพอใจร่วมกนั 

      1.3 โจทยข์องการเจรจาไกล่เกลียคนกลาง  
           โจทยข์องการเจรจาคงจาํตอ้งเปลียน เช่น กรณีความขดัแยง้การสร้างทีตงัศูนยข์ยะฯ
ชุมชน แทนทีจะมาเจรจาไกล่เกลียเพือใหส้ามารถใชส้ถานทีในการตงัศูนยฯ์ นนัให้ไดห้รือไม่ไดใ้น
การเป็นศูนยข์ยะซึงก็จะกลายเป็นการเจรจาโดยยึดจุดยืน (position-base negotiation) ซึงก็คงไม่
สามารถหาทางออกไดห้รือคงไม่ยอมมาเจรจา โจทยต์อ้งเปลียนไปวา่ สถานทีสร้างแลว้นีเมือสร้าง
มาแล้วจะดาํเนินการอย่างไรต่อไป เพือประโยชน์ของชุมชนและของทางราชการ ผลจะออกมา
อยา่งไรก็ตอ้งเป็นทางออกทีทุกๆฝ่ายพึงพอใจเพือเป้าหมายหรือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม การ
เจรจาดงักล่าวเรียกวา่ การเจรจาโดยยดึประโยชน์ร่วม (interest-based negotiation) 
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2. การเตรียมตวัคู่เจรจา  
ในบางครังการเตรียมตวัลงรายละเอียด ดงัทีกล่าวมาอาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร การ 

เตรียมตวัมีความสําคญัและมีหลกัการ ในทีนีจะอธิบายถึงการเตรียมตวั กรณีเจรจาไกล่เกลียคน
กลาง ในความขดัแยง้ศูนยก์าํจดัมูลฝอยชุมชนทีอาจใชก้ารเตรียมตวัอยา่งสันๆไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์ม 

หนา้เดียวในการดาํเนินการ ซึงจะเป็นแบบฟอร์มในการเตรียมตวัแบบง่าย โดยระบุถึงความตอ้งการ
ของฉนัทีอยูเ่บืองหลงัจุดยนื  

1. การนดัหมายสถานที 

เมือตกลงวา่จะมาร่วมเจรจากนัแลว้และไดมี้การเตรียมตวักนัทุกๆฝ่ายแลว้ ก็จะตอ้งนดั 

หมายวนัเวลาใหแ้น่นอนเป็นการล่วงหนา้ ควรเป็นวนัและเวลาทีคู่เจรจาหลกัทุกฝ่ายวา่งพร้อมๆกนั
และรวมทงัผูด้าํเนินการเจรจาไกล่เกลีย ส่วนสถานทีก็ควรจะเป็นสถานทีทีเป็นกลาง มีห้องประชุม
ขนาดพอเหมาะ ถา้เป็นการเจรจาคู่กรณีทีมีเพียงฝ่ายละหนึงคน หรือไม่ไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะใช้
ห้องไม่ใหญ่นัก แต่ถ้าเป็นการเจรจาทีมีหลายฝ่ายและมีตวัแทนทีเป็นหลักฝ่ายละหลายๆคนก็
จาํเป็นตอ้งใชห้อ้งประชุมขนาดใหญ่ขึนมา แต่ควรเป็นหอ้งประชุมทีมีพืนระดบัเดียวกนัทีไม่ใช่ห้อง
ประชุมแบบมีเวทีฟังบรรยาย 

 การจดัโต๊ะเจรจาควรจะใชโ้ต๊ะกลมขนาดพอเหมาะ ถา้เป็นการเจรจาฝ่ายละ 5-10 คน รวม 
ผูเ้จรจาหลกัรวมกนัอาจจะถึง 15-20 คน ก็อาจใชโ้ต๊ะเล็กๆ ต่อเขา้เป็นวงกลม เหตุทีตอ้งจดัโต๊ะเป็น
วงกลมเพือใหมี้ความรู้สึกเท่าเทียมกนั และสามารถทีจะมองเห็นหนา้กนัทุกๆคน เพราะถา้เป็นโต๊ะ
สีเหลียมผืนผา้ ผูที้นังหัวโต๊ะจะมีความรู้สึกเป็นประธานทีมีอาํนาจเหนือกว่า หลกัของความเท่า
เทียมกนัในการเจรจาอีกอยา่งก็คือการทีจะรู้ในขอ้มูลทีไม่แตกต่างกนั 

 ในกรณีการเจรจาไกล่เกลียระหวา่งเพือน หรือ peer mediation อาจจะยืนพุดกนัโดยแยก
จากกลุ่มคนอืนทีอาจมามุงดู เอาเฉพาะคู่กรณีมาคุยกนั หรือถา้เป็นเรืองยาวก็ใชว้ิธีนงัคุยกนัในห้องที
สงบเงียบ 

 การเริมเจรจา 
 เมือไดต้กลงสถานที และเวลาทีจะเจรจานดัหมายมีคนกลางแลว้รวมทงัไดมี้การเตรียมตวั
ก่อนการเจรจา เช่น เป็นห้องประชุมทีไม่มีเสียงรบกวน มีโต๊ะทีจดัเป็นวงกลม (round table) แลว้ก็
จะดาํเนินการขนัตอนแรกสุด คือ คนกลางกล่าวเปิดการเจรจาพูดถึงเป้าหมายของการมาเจรจา
ร่วมกนั โดยใช้วิธีการสานเสวนา (dialogue) ไม่ใช่วิธีการโตเ้ถียง (debate) การหาขอ้ยุติก็จะใช้
กระบวนการสร้างฉันทามติ (consensus) ร่วมกนั จากนนัก็ร่วมกนัวางกรอบกติกาของการเจรจา 
(ground rules) 
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2. ขนัตอนการเจรจาโดยยดึประโยชน์ร่วม 

เมือเรากาํหนดกฎกติกาเป็นทียอมรับแลว้ เราก็จะมาดูถึงขนัตอนในการเจรจา ซึงมีลาํดบั 

ต่อเนืองดงัต่อไปนี 

2.1 พิจารณาถึงประเด็นปัญหา 
โดยใหคู้่เจรจาพิจารณาวา่มีประเด็นอะไรบา้งทีจะตอ้งพิจารณาโดยยงัไม่ลง 

รายละเอียดวา่ปัญหามีเนือเรืองอยา่งไร ใหคู้่เจรจาตกลงในหวัขอ้ประเด็นทงัหมด และให้คู่เจรจาให้
ความเห็นชอบในประเด็นทงัหมดก่อนวา่เราจะคุยกนัทงัหมดกีเรือง 

1.2  พิจารณาถึงความตอ้งการหรือผลประโยชน์ (interest) ทีอยูเ่บืองหลงัจุดยนืนนัๆ 

เมือเริมเจรจาในแต่ละประเด็นแลว้เราก็จะพิจารณารายละเอียดวา่จุดยนืคู่เจรจาคือ 

อะไร และอะไรคือผลประโยชน์ หรือความตอ้งการในแต่ละประเด็นยอ่ยๆนนั 

       4.3 สร้างทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
       โดยแนวทาง วธีิหาทางเลือกก็คือคู่เจรจาร่วมเรียนรู้ดว้ยกนัและเขียนทางเลือกโดยดูจาก
ผลประโยชน์หรือความตอ้งการ ความห่วงกงัวล ความหวงัต่างๆ ของคู่เจรจาทุกๆ ฝ่าย 

       4.4 เลือกเกณฑม์าตรฐานเพือใชป้ระเมินทางเลือก 

       ก่อนทีเราจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใด เราควรจะมีมาตรฐานในการจะประเมิน
ทางเลือกนนัๆ ว่า “อย่างไร” จึงจะเป็นทียอมรับทงัสองฝ่าย หรือทุกๆ ฝ่าย ก็ให้พิจารณากาํหนด
เกณฑอ์อกมาร่วมกนัก่อนจะตดัสินใจเลือก 

       4,5  ประเมินทางเลือกโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 

       เมือไดเ้กณฑ์มาตรฐานแลว้เราจึงใช้เกณฑ์นนัๆ ในการประเมินให้เกิดความยุติธรรม
จากทุกๆ ทางเลือก แลว้จึงเลือกทางเลือกทีดีทีสุดทีทุกฝ่ายพึงพอใจร่วมกนั 

4.6 พฒันาหาขอ้ยติุและบนัทึกลงลายลกัษณ์อกัษร 

เมือเราสามารถหาทางเลือกไดแ้ลว้ เราอาจจะตอ้งเอาทางเลือกมาปรับใหต้รงกนัทีสุด 

ก่อนจะถือเป็นขอ้ยติุ แลว้บนัทึกลงนามร่วมกนั85 
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 วนัชยั วฒันศพัท ์และรัตนาภรณ์ วฒันศพัท์,การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานศึกษา
,พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้,2552),121-130. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สภาพการจัดการศึกษา 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตงัอยูที่บริเวณวดัพระประโทณ

เจดีย ์ถนนเพชรเกษม ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดูแลรับผิดชอบ
การจดัการศึกษาในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม เป็นหน่วยงาน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ทีมีเอกภาพในการบริหาร
จดัการทียืดหยุ่นพร้อมรับการเปลียนแปลงและบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ รวมถึงระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีการแบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ.2553 ทีสอดคล้องกับหลักการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้าง
การบริหารงานสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงันี 

1. กลุ่มอาํนวยการ 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 

4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

9. ศูนยส์าํนกังานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี 
(e-Automation Office & Technology Center : e – AOTC)86 
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 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 1/2555, 1. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

วสัิยทศัน์ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน่วยบริหารและสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคุณภาพไดม้าตรฐานสู่สากล 

 

พนัธกจิ 

 ส่งเสริมสนบัสนุนการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนอยา่งทวัถึงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสํานึกในความเป็นชาติไทย และพฒันายกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่
ระดบัสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและพฒันา 
สู่สากล 

2. ประชากรวยัเรียนทุกคนทงัปกติ พิการ ดอ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถพิเศษไดรั้บ 

โอกาสในการศึกษาขนัพืนฐาน 15 ปี ตามสิทธิอยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ 

4. สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและโรงเรียนมีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์  
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรมความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและชีวติตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้วัถึง ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 

มีคุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

การศึกษาหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินเพือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 

หลกัการ 

1. มุ่งสนบัสนุนการทาํงานลงสู่ระดบัห้องเรียนและสถานศึกษาให้มากทีสุด โดยเนน้ระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความกา้วหนา้ของสถานศึกษาเป็น
รายโรงและการแกไ้ขการทาํงานของสถานศึกษาหากไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย เพือให้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงบริการทางการศึกษาทีมีคุณภาพมากขึน ทงันีภายใตก้ารดูแลขององค์คณะบุคคล 

และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

2. มุ่งพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโดยใชข้อ้มูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐานการ
พฒันา 

3. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาตดัสินใจดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 

สอดคลอ้งกบันโยบาย และเป้าหมายทีส่วนกลางกาํหนด ซึงจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลงาน 

(creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และสังคมทุกภาค
ส่วนอยา่งกวา้งขวาง 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมุ่งเน้นการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา นาํมาซึงผลลพัธ์ทางการศึกษา 

5. หน่วยงานทุกระดบับูรณาการการจดัการศึกษา และการใชท้รัพยากรกบัหน่วยงานอืน ๆ 
ตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถาบนัทางสังคม โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว 

 

จุดเน้นสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิมขึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 

2. การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ 

3. นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได ้ คิดเลขเป็น และนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทกัษะการคิดขนัพืนฐาน 

4. เพิมศกัยภาพนกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยี 
5. นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความรักชาติไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในทีเขม้แข็งและไดรั้บการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพฒันาสถานศึกษาในพืนทีชนบท โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

7. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ทีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทวัถึง ลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

8. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงและสังคมพหุวฒันธรรม 

10. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

11. นกัเรียนมีทกัษะชีวติในการรับมือกบัสถานการณ์และภยัพิบติัต่าง ๆ87 

 

ข้อมูลพนืฐานทางการศึกษา 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจดัการศึกษา

ภาคบงัคบัและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาสถานศึกษาเอกชน รวมทงัประสาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาสถานศึกษาสังกดัอืนในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอ
กาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม ซึงประกอบดว้ยสถานศึกษาดงัตารางที 2-4 ต่อไปนี88 
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 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “รายงานการจดัการศึกษา
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 6/2554, 17-18. 

88
 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 1/2555, 5. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 1 จาํนวนสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ระดับทจัีดการศึกษา จํานวนสถานศึกษา 
ระดบัอนุบาล 1 ถึงระดบัประถมศึกษาปีที 6 109 

ระดบัอนุบาล 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 19 

รวม 128 

 

ทีมา : สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 1/2555, 5. 

 

ตารางที 2 จาํนวนสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน 

 

ระดับทจัีดการศึกษา จํานวนสถานศึกษา 
ระดบัอนุบาล 4 

ระดบัอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที 6 11 

ระดบัอนุบาล 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 1 

ระดบัอนุบาล 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที 6 2 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 ถึง ปวช. 1 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที 6 1 

ระดบั ปวช. 1 

ระดบั ปวช. ถึง ปวส. 2 

รวม  23 

 

ทีมา : สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 1/2555, 5. 
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ตารางที 3 จาํนวนสถานศึกษาสังกดัอืนๆ 

 

สังกดั จํานวนสถานศึกษา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  9 

สาํนกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  1 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 

โรงเรียนสาธิต  

 

4 

5 

รวม  22 

 

ทีมา : สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555”, เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน ลาํดบัที 1/2555, 5. 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

งานวจัิยภายในประเทศ 

 ณรงค์  กังน้อย  ได้ศึกษายุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี ใช้ยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบการร่วมมือมากทีสุด 
รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลียง แบบการยอมให้และแบบทีใช้น้อยทีสุด 
คือ แบบการเอาชนะ 2) ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี ใช้
ยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบการร่วมมือ  แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลียง แบบ
การยอมให้ในระดบัปานกลาง แบบการเอาชนะในระดบัตาํ แบบการร่วมมือ พบว่า ผูบ้ริหารเพศ
หญิงใช้อยู่ในระดบัสูง ผูบ้ริหารเพศชายใช้อยู่ในระดบัปานกลาง และ 3) การเปรียบเทียบยุทธวิธี
การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี
ทีมี เพศ ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนและวุฒิทางการบริหาร ทีแตกต่างกนั 
พบวา่ ใชย้ทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั89 

พรศกัดิ บุญยงั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความทอ้แทใ้นการทาํงานของครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 346 คน ผลการศึกษาพบว่า 
วธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัความทอ้แทใ้นการทาํงานของ
ครูอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้แบบการถอนตวัมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความทอ้แทใ้นการทาํงาน แบบการใช้อาํนาจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความทอ้แท้
ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์และการสูญเสียความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และมีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัความไม่สมหวงัในผลสําเร็จของตนแบบการกลบเกลือน แบบการประนีประนอม และแบบการ
เผชิญหนา้เพือแกปั้ญหามีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความทอ้แทด้า้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์และการ 
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 ณรงค ์กงันอ้ย, “ยทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน
การประถมศึกษา จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฎันครปฐม, 2545), บทคดัยอ่. 
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สูญเสียความสัมพนัธ์ ส่วนบุคคล และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความไม่สมหวงัในผลสําเร็จของ
ตน90 

รังสรรค ์เหมนัต ์ไดศึ้กษาเกียวกบั การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พบวา่ การจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และวธีิการทีผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกใชใ้นการจดัการความขดัแยง้
มากทีสุดเรียงตามลาํดบัคือ วธีิประนีประนอม วธีิไกล่เกลีย วธีิเผชิญหนา้ วธีิหลีกเลียง และวธีิการ
บงัคบั91 

จุฑามาศ  รุจิรตานนท์ ได้ศึกษาเกียวกับ การศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการ
จดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชนัที 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า 1) สาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกับความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชนัที 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี อยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกด้าน เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นองค์ประกอบส่วนบุคคล ด้านปฏิสัมพนัธ์ในการ
ทาํงาน และดา้นสถานภาพของสถานศึกษา เมือศึกษาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ สาเหตุของความขดัแยง้
ทีมีค่าเฉลียระดบัความขดัแยง้สูงสุดในแต่ละดา้น มีดงันี ดา้นองคป์ระกอบส่วนบุคคล คือ ลกัษณะ
นิสัยใจคอ ดา้นปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงาน คือ การประสานงานทีไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนดา้นของ
สภาพของสถานศึกษา คือ การให้ขอ้ยกเวน้หรือสิทธิพิเศษต่างๆ เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล 2)วิธีการ
จดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชนัที 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาสุพรรณบุรี เลือกใชว้ิธีการจดัการกบัความขดัแยง้อยูใ่นระดบัมาก 3 วิธี เรียงลาํดบัคือ วิธี
ประนีประนอม วิธีไกล่เกลีย และวิธีเผชิญหน้า เลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2 วธีิ เรียงตามลาํดบัคือ วิธีบงัคบั และวิธีหลีกเลียง 3)เมือเปรียบเทียบความแตกต่างในวิธีการ
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 พรศกัดิ บุญยงั, “ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับความท้อแท้ในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัพทัลุง” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 

2546), บทคดัยอ่. 
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 รังสรรค์ เหมนัต์, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), บทคดัยอ่. 
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จดัการกบัความขดัแยง้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชันที 1-2 ทีมีประสบการณ์ใน
ตาํแหน่งบริหารต่างกนั พบวา่ ผูบ้ริหารเลือกใชว้ิธีการจดัการกบัความขดัแยง้แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นนัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณ์ในตาํแหน่งบริหาร
ต่างกนั ใชว้ธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั92 

เกรียงศกัดิ  ไชยภาพ  ได้ศึกษาเกียวกับการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษาในภาพรวมจาํแนกตามตาํแหน่งและประเภทวิชาทีเปิดสอนพบว่าเมือเกิดความขดัแยง้
ผูบ้ริหารเลือกวิธีการบริหารความขัดแยง้ด้วยวิธีการร่วมมือเป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นการ
ประนีประนอม ส่วนการเอาชนะผูบ้ริหารเลือกใชเ้ป็นลาํดบัสุดทา้ย 2) พฤติกรรมการบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในภาพรวมจาํแนกตามตาํแหน่งและประเภทวิชาที
เปิดสอนพบวา่เมือเกิดความขดัแยง้ผูบ้ริหารเลือกวธีิการบริหารความขดัแยง้ดว้ยการเอาชนะ ซึงเป็น
พฤติกรรมในกลุ่มตาํ ส่วนการร่วมมือ การประนีประนอม และการหลีกเลียง มีพฤติกรรมอยูใ่นกลุ่ม
ปานกลาง สําหรับวิธีการบริหารความขดัแยง้ด้วยการยอมให้ พบว่าในภาพรวม หัวหน้าคณะ – 
หวัหนา้แผนก และโรงเรียนทีเปิดสอนมากกวา่ 1 ประเภทวิชา เลือกวิธีการบริหารความขดัแยง้ดว้ย
การยอมให้ อยู่ในกลุ่มปานกลางยกเวน้อาจารยใ์หญ่ ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ และโรงเรียนทีเปิดสอน
ประเภทวชิาเดียว เลือกวธีิการบริหารความขดัแยง้ดว้ยวธีิการยอมให ้มีพฤติกรรมอยูใ่นกลุ่มสูง93 

สมพร เมืองแป้น ไดศึ้กษาวจิยัเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
สถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาโดยรวมและรายขนัตอนอยูใ่น
ระดับมาก และการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามญัศึกษา และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโดยรวมไม่
แตกต่างกนั สถานศึกษาตอ้งมีการบริหารเชิงกลยทุธ์ทงัในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ การนาํกลยุทธ์สู่
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 จุฑามาศ  รุจิรตานนท์, “การศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชันที 1-2 สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
สุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี , 

2547), บทคดัยอ่. 
 

93
 เกรียงศกัดิ ไชยภาพ, “การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอาชีวศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2548), บทคดัยอ่. 
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การปฏิบติั และการประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ ทีสอดรับกบันโยบายของหน่วยเหนือ ซึง
หน่วยงานของรัฐจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิต มีความคุม้ค่าตามตวัชีวดัทงั
ในดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใชจ่้าย ในส่วนของสถานศึกษาเอกชนจะตอ้งดาํเนินกิจกรรม
เพือก่อให้เกิดผลผลิตทีมีคุณภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกบัสถานศึกษาภาครัฐ สถานศึกษาจะตอ้ง
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติังานตามทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสมดว้ย
ความพึงพอใจ เพือประโยชน์สูงสุดในการพฒันาโรงเรียน94 

นริศร  กรุงกาญจนา  ได้ศึกษาเรือง การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ
ทาํงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 พบว่า  การจัดการความขัดแย้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมือพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบพบว่า ด้านสัมพนัธภาพ การเผชิญหน้าอยู่ในระดับมาก ส่วนการถอนตัว การ
ประนีประนอมและการใชอ้าํนาจ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการทาํงานเป็นทีมของครูโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยมีค่าเฉลียเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ยดงันี การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือในการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค์ การพฒันาตนเอง  การเปิดเผยและการเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา การปฏิบติังาน
และการตดัสินใจ การติดต่อสือสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งทีม ส่วนการตรวจสอบทบทวนผลงาน
และวธีิการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง และการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการเผชิญหนา้
และการประนีประนอมส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูโดยภาพรวม โดยทีการประนีประนอม
ส่งผลผกผนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 95 

กลัยรัตน์  เมืองสง  ได้ศึกษาเรือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐานตามแนวคิดของผูเ้ชียวชาญ ประกอบดว้ย องค์ประกอบที 1 การมีกิจกรรมทีใช้ความคิด
ความเขา้ใจในระดบัสูง ไดแ้ก่ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถจาํแนกแยกแยะ
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 สมพร เมืองแป้น, “ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศึกษา” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 163. 

95
 นริศร กรุงกาญจนา, “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม

ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), บทคดัยอ่. 

   ส
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สมุดกลาง



  

องคป์ระกอบต่างๆของสิงใดสิงหนึงได ้องคป์ระกอบที 2 มีความสามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆ มา
กาํหนดกลยุทธ์ได ้ไดแ้ก่มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการพฒันา
งานและกาํหนดแผนปฏิบติัการ องคป์ระกอบที 3 มีความสามารถในการพยากรณ์กาํหนดอนาคตได ้
ไดแ้ก่ มีความสามารถเชิงรุกโดยกระทาํการแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วน ในขณะทีผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะ
วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหาคลีคลายไปเอง องค์ประกอบที  4 การมีความคิดเชิง
ปฏิวติั ไดแ้ก่ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสถานศึกษา  องคป์ระกอบที 5 มีการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ ไดแ้ก่ กาํหนดวิสัยทศัน์ทีสร้างจากแรงบนัดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอก
กรอบและกวา้งไกล  และวิธีการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ทีไดรั้บเลือกสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิด ส่วนแนวคิดของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐานพบวา่ ประเด็นสําคญัตามองคป์ระกอบทงั 5 คือ องคป์ระกอบที 1 ไดแ้ก่ มี
การส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและวชิาชีพ เพือคุณภาพของการศึกษา องคป์ระกอบที 2 ไดแ้ก่ 
มีการทาํงานทีมีเป้าหมาย และมีความสุขในการทาํงาน องคป์ระกอบที 3 ไดแ้ก่เป็นนกัวางแผนกล
ยทุธ์ ขบัเคลือนยุทธ์ศาสตร์ และคิดเชิงรุกได ้องคป์ระกอบที 4 ไดแ้ก่ มีความคิดในเชิงรุกและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหเ้พือนร่วมงานเกิดความคิดริเริมในการทาํงานและการแกปั้ญหา  และองคป์ระกอบ
ที 5 ไดแ้ก่ กาํหนดวสิัยทศัน์ไดช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสังคม สถานการณ์ปัจจุบนั
และเป้าหมายกลยทุธ์ภาครัฐ 96 

ฐิติมา จาํนงคเ์ลิศ ไดศึ้กษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของหวัหนา้หอ
ผูป่้วย บรรยากาศองคก์ร กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ  พบว่า 1) ประสิทธิภาพของหอผูป่้วย ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอ
ผูป่้วย และบรรยากาศองคก์าร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ อยู่
ในระดบัสูง ) ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของหวัหนา้หอผูป่้วย มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบั 

ประสิทธิผลของหอผูป่้วย อยา่งมีนยัสถิติทีระดบั .05 และ 3) บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ใน 
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 กลัยรัตน์  เมืองสง,  “รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐาน” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2550), บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ
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ระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0597 

เชวงศกัดิ  พฤกษเทเวศ  ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา พบวา่ ตวัแปรทีเป็นองคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั ดงันี องค์ประกอบหลกัดา้นการ
กาํหนดทิศทางขององคก์าร องคป์ระกอบหลกัดา้นการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั   และองคป์ระกอบหลกั
ดา้นการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ซึงทงั 3 องค์ประกอบหลกัจะตอ้งปฏิบติัผ่านตวัแปรทีเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยทงัหมด 12 องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์จาํนวน 116 ตวับ่งชี 
ประกอบดว้ยตวับ่งชีดา้นการกาํหนดทิศทางขององคก์าร 71 ตวับ่งชี ตวับ่งชีดา้นการนาํกลยุทธ์ไป
ปฏิบติั 35 ตวับ่งชี และตวับ่งชีดา้นการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ 10 ตวับ่งชี 

ตวับ่งชีรวมภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประกอบดว้ย
ตวับ่งชีทีเป็นองคป์ระกอบหลกัรวม 3 องคป์ระกอบเรียงลาํดบัตามนาํหนกัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี 

องค์ประกอบดา้นการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ องค์ประกอบหลกัดา้นการกาํหนดทิศทาง
ขององคก์าร และองคป์ระกอบดา้นการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบภาวะผู ้นาํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา โดยใชค้่าไค-สแควร์ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนและค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ทดสอบสมมติฐาน การวิจยัผลการทดสอบพบวา่รูปแบบมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาํคญัเชิงสถิติ98 

ศุภากร  เมฆขยาย ไดศึ้กษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํกบัวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

พบวา่ แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ในภาพรวมเป็นแบบพฒันา ส่วนวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจดัการความ
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 ฐิติมา จาํนงค์เลิศ,  “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผูป่้วย 
บรรยากาศองค์กร กับประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), บทคดัยอ่. 

98
 เชวงศักดิ  พฤกษเทเวศ  ,  “การพฒันาตัวบ่งชีภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553), บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ
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ขดัแยง้แบบหลีกเลียง และความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้ํากับวิธีการจัดการความขัดแยง้ของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา่ แบบ
ผูน้าํทงั 8 แบบ มีความสัมพนัธ์กบัวธีิการจดัการความขดัแยง้ แบบการหลีกเลียง แต่ไม่มีความ     
สัมพนัธ์กบัวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ แบบการเอาชนะ แบบการร่วมมือ การประนีประนอม 
และการยอมให ้99 

พระมหาไกรวรรณ  ปุณขนัท ์  ไดศึ้กษาเรือง ผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสํานกัเรียนพระ
ปริย ัติธรรม  พบว่าองค์ประกอบผู้นํา เชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสํานักเรียนพระปริย ัติธรรม 
ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) ภาวะผูน้าํ 3) วิสัยทศัน์ 4) คุณธรรม 
จริยธรรม 5) การบริหารองค์กร ส่วนรูปแบบผู้นําเชิงกลยุทธ์  เป็นรูปแบบทีประกอบด้วย
องคป์ระกอบทีสาํคญั 5 องคป์ระกอบ ซึงมีความเป็นไปได ้ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั100 

 สุภทัรา นุชสาย ไดศึ้กษาเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการจดัการความขดัแยง้ใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 พบว่า 1) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ยดงันี การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การกระตุน้การใชปั้ญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และ
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั 2) การจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดงันี การประนีประนอม การหลีกเลียง 
การเอาชนะ การร่วมมือและการยอมให้ ตามลาํดบั 3) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบั
การจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 มีความสัมพนัธ์กนั

                                                        
99

 ศุภากร  เมฆขยาย,“ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํกบัวิธีการจดัการความขดัแยง้ของ
ผู ้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต  3” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), บทคดัยอ่. 
100

 พระมหาไกรวรรณ  ปุณขนัท์ , “ผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสํานกัเรียนพระปริยติั
ธรรม” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนั
ในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั101 

 

งานวจัิยในต่างประเทศ 

จอห์นสัน และโชลส์ (Johnson and Scholes) ไดศึ้กษากลยุทธ์การพฒันา พบวา่ผูน้าํเชิง   
กลยทุธ์เป็นผูที้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการพฒันากลยุทธ์และเป็นผูที้มองเห็นการเปลียนแปลงโดย
อาศยัขอ้มูลในการออกแบบองคก์รผา่นกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี
แลว้จะเห็นไดว้า่กลยุทธ์ทีจดัหามานนัเป็นรูปแบบทีตงัอยูบ่นพืนฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล 

และการกาํหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กร และวฒันธรรม
ขององคก์รในอดีต ดงันนั บทบาทดา้นความคิดทีเพิมเติมอยา่งเด่นชดัของผูน้าํเชิงกลยุทธ์คือ การมี
วิสัยทศัน์ ภารกิจ และจุดประสงคที์ชดัเจน อนันาํไปสู่การกาํหนดส่วนอืน ๆ ในองคก์รทีสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั ได้จริง เพราะความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวันีนาํไปสู่ความสําเร็จของกลยุทธ์
องคก์ร102 

พรีดดี, แกล็ตเตอร์ และไวส์ (Preedy, Glatter and Wise) ศึกษาเรืองภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ 

และการบริหารการเปลียนแปลง พบวา่ ผูน้าํทางการศึกษาทีสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงที
หลากหลาย พร้อมทงัสามารถนาํองค์กรไปสู่การเปลียนแปลงไดโ้ดยการสร้างความสมดุลของ
นวตักรรมจากภายนอกดว้ยค่านิยม วตัถุประสงค์ และสิงทีไดรั้บความสนใจ เป็นพิเศษของคนใน
องคก์ร ซึงเป็นการวางเงือนไขกลยุทธ์ในการมองไปขา้งหนา้  ทงัในระยะกลาง และระยะยาว เพือ
กาํหนดทิศทางขององค์กร ตาํแหน่งขององค์กร โดยใช้ความเขา้ใจเชิงกลยุทธ์บนเหตุผลหลกั 3 

ประการคือ 1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีอิทธิพลต่อองคก์ร 2) การวางแผนกลยุทธ์ซึงอาศยั

                                                        
101 สุภทัรา นุชสาย, “ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการจดัการความขดัแยง้ใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), 115. 

102 G. Johnson, and K. Scholes, Strategic Management in Practice from Exploring 

Corporate Strategy, 6th ed. (London: Prentice-Hall, 2003) 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร 3) การสร้างความสําเร็จขององคก์รทางการศึกษาทีตอ้ง
ประกอบดว้ยความคิดเชิงกลยทุธ์ของผูน้าํ103 

กรีนเบิร์ก - วอลท์ และ โรเบิร์ทสัน (Greenberg-Walt & Robertson) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง 

“The evolving role of executive leadership” วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพือรวบรวมความ
คิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะสาํคญัของผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะสําคญั
ของผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคตประกอบดว้ย  14 สมรรถนะไดแ้ก่ 1) มีความคิดกวา้งไกล 2) 

สามารถคาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมทีทาํให้องค์กรมีความเจริญกา้วหน้า 3) สามารถ
เสริมสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร่้วมกนัคิดคน้แนวทางปฏิบติัทีทาํให้บรรลุวิสัยทศัน์ 

4) สามารถเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 5) เขา้ใจวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 6) มีทกัษะการสร้างทีมและ
สร้างเครือข่าย   7) มีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่   8) สามารถกระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สนใจคิดคน้นวตักรรม 9) สามารถสร้างความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 10) 

สามารถพฒันาองคก์รใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั 11) มีความมุ่งมนัในการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองและ
มีความรอบรู้ 12) ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 13) ให้เกียรติ คาํนึงถึงศกัดิศรี
และคุณค่าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 14) มีความสามารถบริหารการเปลียนแปลง104 

โคเรีย (Correia) ได้ศึกษาเรือง ความเข้าใจความขัดแยง้ในทีมงาน กรณีศึกษา ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีในสิงแวดล้อมทีมีความสมบูรณ์ในการจดัการความขดัแยง้ 
พบว่า ความขดัแยง้เบืองตน้เกิดขึนจากบุคคล หรือเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์และต่อดว้ยงานเป็น
ลาํดบัต่อไป ปรากฏวา่ความขดัแยง้ของประเภทของงาน ซึงมีประโยชน์ต่องานกลุ่มอยา่งมาก ขอ้มูล
ทีจดัทาํดว้ยตนเองแสดงถึงองคป์ระกอบในการจดัการความขดัแยง้ทีนาํมาใช ้แต่การสังเกตโดยตรง
และการวิเคราะห์ทางอีเมล ผลทีได้แสดงให้เห็นว่าทีมงานต่างๆ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ทาํงาน สิงทีคน้พบแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีมีบทบาทในการจดัการความขดัแยง้ของทีมงาน 
เทคโนโลยดูีเหมือนจะเป็นสิงอาํนวยความสะดวกในการจดัการความขดัแยง้โดยเป็นวิถีทางในการ
สือสารขนัพืนฐาน การสือสารทีมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาส ให้เกิดการกระทาํทีมีความคิด 
อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยอีาจจะเพิมความขดัแยง้จากการเขา้ใจผิด จากการขาดการสือสารทางคาํพูด

                                                        
103M. Preedy, R. Glatter, and C. Wise, Strategic Leadership and Educational 

Improvement (London: Cromwell,2003),1. 
104Greenberg-Walt, C.L. & Robertson, A.G. The Future of Leadership(  San Francisco : 

Jossey-Bass,2001) 
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สรุปการวิจยันีเป็นการตีความในการทาํงานอย่างมืออาชีพหรือกบัทีมงานภายใตส้ภาพแวดล้อม
เทคโนโลยทีีมากมาย105 

รีด (Reid) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้าํใน
สถาบนัอุดมศึกษาทีอยู่ในกาํกบัของรัฐโคโลราโดและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึงงานวิจยันีมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้าํของอธิการบดีใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดทีผูว้ิจยัเลือกศึกษา  ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์
และภาวะผูน้าํของอธิการบดีโดยวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และนโยบายของสถาบนัทีคดัเลือกไว้ โดย
เริมตน้จากการเปรียบเทียบองคป์ระกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์และสภาวะผูน้าํของอธิการบดี
ก่อน จากนนัจึงศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารเชิงกลยทุธ์และภาวะผูน้าํ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโดการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัใช้วิธีการศึกษา
เอกสารเกียวกบัประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดี
ในสถาบนัทีคดัเลือกไวใ้นเรืองรูปแบบภาวะผูน้าํ กรอบแนวคิดการวิจยันีคือ ประเภทการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของชฟัฟีและโคป และรูปแบบภาวะผูน้าํของนิวแมนน์และเบนซิมอน กรอบแนวคิดนี
ไดเ้ชือมโยงประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์เขา้กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ตามแนวคิดของ ชฟัฟีและ
โคป การบริหารเชิงกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางตรง (linear) ปรับเปลียน (adaptive) 

และตีความ(interpretive) รูปแบบภาวะผูน้าํตามแนวคิดของนิวแมนน์และเบนซิมอน  มี 4 ประเภท 

คือ ผูน้าํทีเป็นผูริ้เริม ผูน้าํทีเป็นผูป้ระสานงาน ผูน้าํทีเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ และผูน้าํทีคอยดูแลอยูห่่าง 

ๆผลการวิจยัพบว่า ประเภทต่างๆ ของภาวะผูน้าํนนัมีความสัมพนัธ์กบัประเภทการบริหารเชิง      
กลยทุธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ106 

 

 

 

                                                        
105 Correia, Ana Paula. “Understanding conflict in teamwork: Contributions of a 

technology – rich environment to conflict management,” Dissertation Abstract Indiana university, 

January 2006. 
 

106 Linda Reid, “The Relationship Between Strategic Management and Presidential 

Leadership in Selected Colorado State - Supported and Private Institutions of Higher Education,” 

Dissertation in Business Administration, Nova Southeastern University,  2005. 
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สรุป 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์นบัเป็นรูปแบบ
ภาวะผูน้าํอีกรูปแบบหนึงทีมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการบริหารงานภายในสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร
จะมีส่วนในการกาํหนดทิศทาง การขบัเคลือนแนวคิด และวิสัยทศัน์ ตลอดจนการจดัการทรัพยากร
ซึงค่อนขา้งมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงความสามารถในการสือสารกบับุคคล
คนทงัในและนอกองค์กร และจดัการความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนขณะปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงความร่วมมือและการรักษาผลประโยชน์อนัสูงสุดของสถานศึกษาเป็นสําคญั ซึงการ
ศึกษาวิจยัครังนี เป็นการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ ฮิทท์ ไอร์แลนด ์
และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland  and Hoskisson) ซึงกาํหนดไว ้5 ประการ คือ 1) การกาํหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์(determining strategic direction) 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ(effectively 

managing the firm’s resource portfolio) 3) สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การทีมีประสิทธิผล 
(sustaining an effective organizational culture) 4) มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing 

ethical practices) 5) การจดัตงัควบคุมองคก์ารให้สมดุล(establishing balanced organizational 

controls)และการจดัการความขดัแยง้โดยมีความเชือวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ จะมีความสัมพนัธ์กบั
การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร ทงั 5 แบบ ตามแนวคิดของ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ         
ออสบอร์น ( Schermerhorn, Hunt and Osborn) ซึงกาํหนดวิธีการในการจดัการความขดัแยง้ไว ้5
ประการ ไดแ้ก่ 1) การหลีกเลียงหรือถอนตวั (avoidance or withdrawal) 2)การปรองดอง หรือ ความ
ราบรืน (accommodation or smoothing) 3) การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (competition 

or authoritative command)  4) การประนีประนอม (compromise) 5) ความร่วมมือกนัหรือการ
แกปั้ญหา (collaboration and problem solving)  
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บทท ี3 

 
การดําเนินการวจัิย 

 
การดาํเนินการวิจยั เรือง  ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ในครังนีมี
วตัถุประสงค์เพือทราบ 1) ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ) การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ ) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

 การศึกษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโ้รงเรียนใน
สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ ( unit of 
analysis ) เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ตาม
แนวคิดของฮิทท ์ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน     (Hitt, Ireland  and Hoskisson) และทฤษฎีเกียวกบั           
การจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn, 
Hunt and Osborn) โดยมีขนัตอนการดาํเนินงานวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 
ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

 
 เพือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยในครังนีเป็นไปอย่างมีระบบและตรงกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนัตอนการดาํเนินการวจิยั  ดงันี 
 
ขนัตอนท ี1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 
 เป็นการศึกษาคน้ควา้เอกสารตาํรา  วารสาร  ขอ้มูลทางสถิติ  ขอ้มูลสารสนเทศ บทความ
และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการและการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือเสนอโครงร่างงานวิจยั  ขอคาํแนะนาํและข้อเสนอแนะจากอาจารย ์       
ทีปรึกษา  นาํเสนอภาควิชาการบริหารการศึกษาเพือขออนุมติัโครงร่างวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ขนัตอนท ี2 การดําเนินการวิจัย 
เป็นการจดัสร้างเครืองมือ ทดสอบเครืองมือ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือ นาํ

เครืองมือทีสร้างขึนไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าทาํการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปลผล การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ขนัตอนท ี3 การรายงานผลการวจัิย 
 เป็นขนัตอนการจดัทาํร่างรายงานการวิจยัเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามทีคณะกรรมการและอาจารย์ทีปรึกษา
เสนอแนะ  แลว้จดัทาํเป็นรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั  เพือขออนุมติัเป็น
ส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพือใหง้านวจิยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยั
จึงกําหนดรายละเอียดต่างๆ เกียวกับระเบียบวิธีวิจัยไว้  ซึงประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  
ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปรทีศึกษา  เครืองมือและการสร้างเครืองมือ  การรวบรวมขอ้มูลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติวจิยัทีใชใ้นการวจิยั  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 
แผนแบบการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยัใน
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ( the one shot non – 
experimental case study ) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งันี 
 
 
 
 
 
 

R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่ม 
X หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 
O หมายถึง ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 

           O 
 
 
 
 
 
R                                                    X 
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ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนีไดแ้ก่  โรงเรียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 จาํนวน   128 โรงเรียน ประกอบดว้ยสถานศึกษา 
ในอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัมีจาํนวน 97 โรงเรียน ไดจ้ากการสุ่มมาจากประชากรจาํนวน 
128 โรงเรียน โดยใช้ตารางประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)107 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 97 โรงเรียนนัน ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(stratified random sampling)  
 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผูว้จิยัจะทาํการศึกษากบัผูใ้หข้อ้มูล (respondent) ในสถานศึกษา ซึงไดก้าํหนด โรงเรียนละ 
4 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร จาํนวน 2 คน และครู จาํนวน 2 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 38  คน
โดยในส่วนของผูบ้ริหาร คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือผูรั้กษาการหรือ
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ ดงัรายละเอียดตามตารางที 4 

 
ตารางที 4  ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล จาํแนกตามอาํเภอ 

 
อาํเภอ ประชากร 

 
กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูล รวม 

ผู้บริหาร ครู 
เมือง 51 39 78 78 156 
กาํแพงแสน 52 39 78 78 156 
ดอนตูม 25 19 38 38  76 

รวม 128 97 194 194 388 
 
 

                                                 
107 Robert V. Krejcie and Early W. Morgan, อา้งถึงใน รววีรรณ ชินะตระกลู, การทาํงาน

วจิยัทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั, 2542), 111. 
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ตัวแปร 
ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ประกอบดว้ยตวัแปรพืนฐาน ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ซึงมี

รายละเอียด ดงันี 
1. ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที และประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาทีดาํรง
ตาํแหน่ง 

2. ตวัแปรตน้ ( Xtot ) เป็นตวัแปรทีเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของฮิทท ์
ไอร์แลนด ์และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) ซึงกาํหนดไว ้5 ประการ ดงัต่อไปนี  

2.1 การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์(determining strategic direction)  (X1)  
หมายถึง ผูบ้ริหารทีมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ตลอดจนจูงใจกระตุน้ผูร่้วมงานให้ปฏิบติัตามไดอ้ย่างสมาํเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก เพือกาํหนดแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง 

2.2 การบริหารทรัพยากรในองคก์าร (effectively managing the firm’s  
resource portfolio) (X2) หมายถึง  ผูบ้ริหารทีมีความสามารถใชก้ลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรใน
องค์การ ทงัด้านงบประมาณและด้านทรัพยากรบุคคล เพือให้ทรัพยากรเหล่านันเกิดประโยชน์
สูงสุด มีความคุม้ค่า คุม้ทุน เพือเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั ผูรั้บบริการได้รับบริการทีมี
คุณภาพ  

2.3 สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล (sustaining an effective  
organizational culture) (X3) หมายถึง ผูบ้ริหารทีมีความสามารถในการกาํหนด เปลียนแปลง
วฒันธรรมองคก์ารและค่านิยม ให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มภายนอก สามารถ
เลือกวฒันธรรมองคก์ารทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานและเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการทาํงานของ
สมาชิก 

2.4 มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) (X4)  
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีแสดงถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความซือสัตย ์
สุจริต เป็นทีน่าไวว้างใจ มีการตดัสินใจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

2.5 การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล (establishing balanced organizational  
controls) (X5) หมายถึง ผูบ้ริหารทีมีความสามารถในการจดัการบริหารงานดูแลในกระบวนการ
ทาํงานใหไ้ดม้าตรฐาน คุณภาพการบริการ ผูรั้บบริการพึงพอใจในบริการทีไดรั้บและ ผูใ้ห้บริการมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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3. ตวัแปรตาม ( Ytot )  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิดของ เชอร์
เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ซึงกาํหนดวิธีการในการ
จดัการความขดัแยง้ไว ้5 วธีิ ดงันี 

 3.1 การหลีกเลียงหรือการถอนตวั (avoidance or withdrawal) (Y1) หมายถึง
ผูบ้ริหารทีไม่ร่วมมือและไม่เชือมนั ลดการโตเ้ถียง ถอนตวัออกจากสถานการณ์ และหรือยืนยนัทีจะ
ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

3.2 การปรองดอง หรือ ความราบรืน (accommodation or smoothing) (Y2)  
หมายถึง ผูบ้ริหารทีร่วมมือ แต่ไม่เชือมนัทีจะใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูอื้น แสดงความเรียบ
เฉยหรือเพิกเฉยต่อความแตกต่าง ทีจะคงไวซึ้งความปรองดอง 

3.3 การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (competition or authoritative  
command) (Y3) หมายถึง ผูบ้ริหารทีไม่ร่วมมือแต่เชือมนั การทาํงานทีต่อตา้นกบัความตอ้งการของ
อีกฝ่าย แข่งขนัแบบแพ-้ชนะ และหรือการบีบบงัคบัโดยการใชอ้าํนาจ 

3.4 การประนีประนอม (compromise) (Y4) หมายถึง ผูบ้ริหารทีร่วมมือและ 
เชือมนัพอประมาณ คาดหวงัเพือจะไดรั้บการแกปั้ญหาทีเป็นทียอมรับ ซึงไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึงแพ้
หรือชนะ 

3,5 ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (collaboration and problem solving) (Y5)  
หมายถึง ผูบ้ริหารทีร่วมมือและเชือมนั พยายามทาํให้ทุกคนไดรั้บความพึงพอใจอย่างแทจ้ริง โดย
การทาํงานผา่นความแตกต่าง คน้หาและแกปั้ญหาซึงทุกคนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอนมี
รายละเอียดดงันี 

ตอนท ี1 เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ในเรือง เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที และประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาทีดาํรงตาํแหน่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ จาํนวน 5 ขอ้  

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของฮิทท ์ไอร์แลนด ์
และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson)) ซึงผูว้จิยัพฒันามาจากแบบสอบถามของฐิติมา  
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จาํนงค์เลิศ108ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํแนกตามตวัแปรดงันี 1) การกาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) 
การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 3)   สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล 4)   มุ่งเนน้การ
ปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 5) การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล  

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ
เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ซึงผูว้ิจยัพฒันา
แบบสอบถามขึนเอง ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํแนกตามตวัแปรดงันี 1) การหลีกเลียงหรือการถอน
ตวั (avoidance or withdrawal) 2) การปรองดอง หรือ ความราบรืน (accommodation or smoothing) 
3) การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (competition or authoritative command) 4) การ
ประนีประนอม (compromise) 5) ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (collaboration and problem 
solving)  

สาํหรับแบบสอบถามในตอนที 2 และตอนที 3 มีลกัษณะเป็นคาํถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 
5 ระดบั ตามแนวคิดของไลเคิร์ธ (Likert’s five rating scale)109 โดยกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั 
ซึงมีความหมายดงันี 
ระดบั 1  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบันอ้ยทีสุดหรือไม่มีการปฏิบติั  ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 1 
ระดบั 2 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบันอ้ย     ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 2 
ระดบั 3 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง    ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 3 
ระดบั 4  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัมาก     ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 4 
ระดบั 5  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัมากทีสุด    ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 5 

                                                 
108 ฐิติมา จาํนงค์เลิศ,  “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผูป่้วย 

บรรยากาศองค์กร กับประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), บทคดัยอ่. 

109 Rennis Likert, อา้งถึงในพวงรัตน์ ทวรัีตน์, วธีิวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์ ,(กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแ์ละทาํปกเจริญผล, 2531), 114–115. 
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ส่วนแบบสอบถามในตอนที 3 ขอ้คาํถามทีมีลกัษณะในเชิงนิเสธ (Negative) คือขอ้ที 2, 
3,4,8,11,12 และ 13 โดยกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ซึงมีความหมายดงันี 

 
ระดบั 1  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบันอ้ยทีสุดหรือไม่มีการปฏิบติั  ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 5 
ระดบั 2 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบันอ้ย     ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 4 
ระดบั 3 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง    ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 3 
ระดบั 4  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัมาก     ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 2 
ระดบั 5  หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์/การจดัการความขดัแยง้ 

มีการปฏิบติัระดบัมากทีสุด    ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 1 
  
การสร้างเครืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือทีเป็นแบบสอบถามเพือใช้ในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั
ในครังนี โดยมีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวขอ้งและรายงานการวิจยัเพือ
เป็นแนวทางในการพฒันาเครืองมือ โดยในตอนที 2 ใชแ้บบสอบถามพฒันาตามแนวคิดของฮิทท ์
ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) สําหรับตอนที 3 ใชแ้บบสอบถามตาม
แนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) โดยจดัสร้าง
ขึนมาภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขันตอนที 2 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเนือหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบขอ้ความ สํานวนภาษา ความถูกตอ้งและความตรงดา้นเนือหา คือใชว้ิธี IOC (Index of 
item – Objective Congruence) แบบสอบถามทีใชไ้ดต้อ้งมีค่าระหวา่ง 0.60 -1.00 

ขันตอนที 3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (try out) กบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียน จาํนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 ชุด 
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ขนัตอนท ี4 นาํแบบสอบถามทีนาํไปทดลองใช ้(try out) กลบัคืนมาและคาํนวณหาค่าความ
เทียง (reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α- 
coefficient) ไดค้่า .970 

 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เพือให้การวิจยัครังนีสําเร็จดว้ยดี  ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ตามวธีิการและขนัตอนดงัต่อไปนี 
 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ผา่นอาจารยที์ปรึกษา
และภาควิชาบริหารการศึกษา เพือทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูอ้าํนวยการเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียน เพือขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม 
 2.ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการประสานงาน
กบัครู หรือผูบ้ริหารเพือนดัหมายในการเก็บแบบสอบถาม หรือนดัหมายเพือเขา้ไปรับเอกสารดว้ย
ตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เมือรวบรวมแบบสอบถาม  กลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปสาํหรับสังคมศาสตร์ 
4. สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนิเสธ (Negative)ใชว้ธีิกาํหนดค่ากลบักนักบัขอ้มูลเชิง  

นิมาน (Positive) 
 
สถิติทใีช้ในการวจัิย 

1. การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้วามถี (frequency) และร้อย
ละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ และการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ใชม้ชัฌิม
เลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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 สําหรับการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการการจดัการความขดัแยง้ ถือว่าคะแนน
เฉลียของคะแนนทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูลตกอยูใ่นช่วงใด แสดงวา่ภาวะผูน้าํ
เชิงกลยทุธ์ และการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบันนั ทงันีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)110มีรายละเอียดดงันี 
  
 ค่าเฉลีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์/การจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
นอ้ยทีสุด 
 ค่าเฉลีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์/การจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
นอ้ย 
 ค่าเฉลีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์/การจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย 3.50 ถึง4.49 หมายถึงภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์/การจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
มาก 
 ค่าเฉลีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์/การจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
มากทีสุด 
 

3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ กบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 
 

 
 
 
 
 

                                                 
110 John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, NewJersey : Prentice Hall 

Inc., 1970), 190. 
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สรุป 
 

การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) จดัทาํขึนเพือทราบ  1)ภาวะ
ผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
เชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน 97 โรง ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแห่งละ 2 คน และครูผูส้อนในสถานศึกษาแห่งละ 2 คน รวมเป็น 388 คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารตามแนวคิดของฮิทท ์
ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) และเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ตาม
แนวคิดเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) มชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ( Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
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บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 งานวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูว้ิจยัไดส่้ง
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ซึงไดแ้ก่สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1  จาํนวน 97 โรง โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 2 คน และครูผูส้อน 2 คน รวมจาํนวนทงัสิน 388 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบทุก
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เมือได้ขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการ
วเิคราะห์ โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
 ตอนที 4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 
 
ตอนท ี1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จาํนวน 97
โรง รวม 388 คน จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที และระยะเวลาปฏิบติัราชการ 
โดยหาความถี (frequency) และร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดใน ตารางที 5 
 
 
 
 

 

81 
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ตารางที 5   สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบั 
                  การศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที และระยะเวลาปฏิบติัราชการ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
147 
241 

 
37.89 
62.11 

รวม 388 100.00 
2. อาย ุ
 ไม่เกิน 30  ปี 
 31-40  ปี 
 41-50  ปี 
 51 ปีขึนไป 

 
24 
55 
64 

245 

 
6.19 
14.18 
16.49 
63.14 

รวม 388 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
 ตาํกวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
             ปริญญาโท 
             ปริญญาเอก 

 
   8 
271 
107 
   2 

 
 2.06 
69.85 
27.58 
 0.52 

รวม 388 100.00 
4. ตาํแหน่งหนา้ที 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูผูส้อน 

 
194 
194 

 
50.00 
50.00 

รวม 388 100.00 
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ตารางที 5 (ต่อ)   
         

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
5. ระยะเวลาปฏิบติัราชการ 
 ไม่เกิน 5 ปี 
  6-10   ปี 
              11-15 ปี 
 16-20  ปี 
 21  ปีขึนไป 

 
45 
20 
19 
35 

269 

 
11.60 
  5.15 
  4.90 
  9.02 
69.33 

รวม 388 100.00 
 
 จากตารางที 5 พบวา่ จากจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 388 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.11 ส่วนเพศชายมีจาํนวน 147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.89  สาํหรับระดบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 51 ปีขึนไป 
จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 63.14 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.49 และน้อยทีสุดคือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 สําหรับระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี 271 คน คิดเป็นร้อยละ 69.85 รองลงมาคือ ระดบั
ปริญญาโท 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.58 และนอ้ยทีสุดคือระดบัปริญญาเอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.52 สําหรับตาํแหน่งหนา้ทีของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 194 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 และครูผูส้อน จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในจาํนวนทีเท่ากนั สําหรับ
ระยะเวลาปฏิบติัราชการของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 21 ปีขึนไป จาํนวน 269 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.33 รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และนอ้ยทีสุดคือ 11-15 
ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90  
 
ตอนท ี2  ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดั     
                    สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

 ผลการวเิคราะห์ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1 มีรายละเอียดตามตารางที  6-11 
ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 6 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
โดยภาพรวม 

(n = 97) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

. การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์(X1) 
2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร(X2) 
3. สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล(X3) 
4. มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม(X4) 
5. การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล(X5) 

4.33 
4.39 
4.32 
4.58 
4.36 

0.47 
0.45 
0.47 
0.46 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

มากทีสุด 
มาก 

รวม (Xtot) 4.40 0.40 มาก 
   
  จากตารางที 6 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40, 
S.D. = 0.40) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ดา้น คือ มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่ง
มีคุณธรรม ( X = 4.58, S.D. = 0.46) และระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี การบริหารทรัพยากรในองค์การ ( X = 4.39, S.D. = 0.45) การจดัตงัควบคุม
องคก์ารให้สมดุล ( X = 4.36, S.D. = 0.46) การกาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X  = 4.33, S.D. = 0.47) 
และสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล ( X  = 4.32, S.D. = 0.47) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้น พบว่า มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.45 – 0.47 
แสดงวา่ ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารไปในแนวทางเดียวกนั 
หรือสอดคลอ้งกนั 
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ตารางที 7 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

(n = 97) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

การกาํหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์    
1. ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดนโยบายของสถานศึกษาได้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของ สพฐ. 
4.39 0.54 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถเชือมโยงและถ่ายทอดวสิัยทศัน์
ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเขา้ใจง่าย 

4.28 0.57 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีกลวธีิในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.29 0.58 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวเิคราะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อนทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
กาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ได ้

4.31 0.60 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกาํหนดแผนกลยทุธ์
จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนทงัภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได ้

4.31 0.60 มาก 

6. ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจปรับเปลียนแผนการ
บริหารไดส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปลียนแปลง 

4.40 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.57 มาก 
   
  จากตารางที 7 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์โดย 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.57) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก 
ขอ้โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจปรับเปลียน 
แผนการบริหารไดส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปลียนแปลง ( X = 4.40, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดนโยบายของสถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวสิัยทศัน์ของ สพฐ. 
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( X = 4.39, S.D. = 0.54) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนทงัภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และกาํหนดเป็นแผนกลยุทธ์ได้ ( X = 4.31, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการกาํหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนทงัภายในและภายนอก
สถานศึกษาได ้( X = 4.31, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหารมีกลวิธีในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X  = 4.29, S.D. = 0.58) และผูบ้ริหารสามารถเชือมโยงและ
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเขา้ใจง่าย ( X  = 4.28, S.D. = 0.57) 
ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.60 
แสดงวา่ ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารดา้นการกาํหนดทิศทาง
เชิงกลยทุธ์ไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 8 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
ดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์าร 

(n = 97) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ    
1. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการงบประมาณไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
4.48 0.56 มาก 

2. ผูบ้ริหารสนบัสนุน ส่งเสริม จูงใจและกระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ทีใน
การปฏิบติังาน 

4.42 0.59 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ คุม้ค่า คุม้ทุนและพร้อมใชง้าน 

4.43 0.55 มาก 

4. ผูบ้ริหารสามารถระดมทรัพยากรจากความร่วมมือ
ของหน่วยงานทงัภาครัฐภาคเอกชน  และชุมชน
ภายในทอ้งถิน 

4.27 0.67 มาก 
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ตารางที 8 (ต่อ)   

(n = 97) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ    
5. ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการทรัพยากรไดต้อบสนอง

ต่อผูรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพ 
4.35 0.54 มาก 

รวม 4.39 0.58   มาก 
 
  จากตารางที 8 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   ดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์าร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.45) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั 
มากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ 
งบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X  = 4.48, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการ 
วสัดุ อุปกรณ์ใหเ้พียงพอ คุม้ค่า คุม้ทุนและพร้อมใชง้าน ( X = 4.43, S.D. = 0.55) ผูบ้ริหารสนบั 
สนุน ส่งเสริม จูงใจและกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ทีในการปฏิบติั 
งาน( X  = 4.42, S.D. = 0.59) ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการทรัพยากรไดต้อบสนองต่อผูรั้บบริการ 
อยา่งมีคุณภาพ ( X  = 4.35, S.D. = 0.54) และผูบ้ริหารสามารถระดมทรัพยากรจากความร่วมมือ 
ของหน่วยงานทงัภาครัฐภาคเอกชน  และชุมชนภายในทอ้งถิน ( X  = 4.27, S.D. = 0.67)ตาม 
ลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.67 
แสดงว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองคก์ารไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
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ตารางที 9 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล 

(n = ) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านสนับสนุนวฒันธรรมองค์การทมีีประสิทธิผล    
1. ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดวฒันธรรม และค่านิยมของ

สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงของ
สิงแวดลอ้มภายนอก 

4.20 0.57 มาก 

2. ผูบ้ริหารปรับเปลยีนวฒันธรรม ค่านิยมในการ
ทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลียนแปลงจาก
ภายนอก 

4.17 0.59 มาก 

3. ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งทีดีในการทาํงานใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.44 0.56 มาก 

4. ผูบ้ริหารสร้างค่านิยมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ
รัก ความสามคัคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา 

4.41 0.59 มาก 

5. ผูบ้ริหารสามารถเลือกรับวฒันธรรม ค่านิยมทีมีผลดี
ต่อการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

4.39 0.56 มาก 

 รวม 4.32 0.57 มาก 
 
  จากตารางที 9 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมี 
ประสิทธิผลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.57) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี ผูบ้ริหารเป็นแบบ 
อยา่งทีดีในการทาํงานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา( X  = 4.44, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสร้าง 
ค่านิยมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรัก ความสามคัคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา ( X =  
4.41,S.D. = 0.59) ผูบ้ริหารสามารถเลือกรับวฒันธรรม ค่านิยมทีมีผลดีต่อการปฏิบติังานใน 
สถานศึกษา ( X  = 4.39, S.D. = 0.56) ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดวฒันธรรม และค่านิยมของ 
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สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มภายนอก( X  = 4.20, S.D. = 0.57)  
และผูบ้ริหารปรับเปลียนวฒันธรรม ค่านิยมในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลียนแปลง 
จากภายนอก ( X  = 4.17, S.D. = 0.59) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.59 
แสดงว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารด้านสนับสนุน
วฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผลไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 10 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
ดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 

(n = ) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม    
1. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนโดยยดึ

หลกัคุณธรรม จริยธรรม 
4.55 0.55 มากทีสุด 

2. ผูบ้ริหารมีความซือสัตย ์สุจริต ในการปฏิบติังาน 4.65 0.51 มากทีสุด 

3. ผูบ้ริหารมีความรัก ความเมตตาและเอืออาทรเป็นที
ศรัทธาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน 

4.54 0.58 มากทีสุด 

4. ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน 

4.63 0.53 มากทีสุด 

5. ผูบ้ริหารพิจารณาการเลือนขนั เลือนเงินเดือนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์ว้ยความโปร่งใส 

4.54 0.59 มากทีสุด 

รวม 4.58 0.55 มากทีสุด 
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  จากตารางที 10 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   ดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.58, S.D. = 0.46) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่น
ระดับมากทีสุดทุกข้อ โดยเรียงลาํดับมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี ผูบ้ริหารมีความ
ซือสัตย ์สุจริต ในการปฏิบติังาน( X  = 4.65, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน( X = 4.63, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหาร
ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.55, S.D. = 0.55) ผูบ้ริหาร
มีความรัก ความเมตตาและเอืออาทรเป็นทีศรัทธาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอยา่งเหมาะสม ( X  = 
4.54, S.D. = 0.58) และผูบ้ริหารพิจารณาการเลือนขนั เลือนเงินเดือนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดว้ย
ความโปร่งใส ( X  = 4.54, S.D. = 0.59) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.59 
แสดงวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติั
อยา่งมีคุณธรรมไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 11 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   
ดา้นการจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 

(n = ) 
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการจัดตังควบคุมองค์การให้สมดุล    
1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.36 0.58 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถจดัอตัรากาํลงับุคลากรไดเ้หมาะสม
กบัภาระงาน 

4.33 0.62 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการบริหารงาน 4.46 0.55 มาก 
  4. ผูบ้ริหารมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน

เพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีกาํหนด 
4.32 0.57 มาก 

5. ผูบ้ริหารพฒันา ปรับเปลียนกลยทุธ์เพือพฒันา
สถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 

4.31 0.55 มาก 

รวม 4.35 0.57 มาก 
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  จากตารางที 11 พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1   ดา้นการจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.57) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน ( X  = 4.46, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X = 4.36, S.D. = 0.58) ผูบ้ริหารสามารถจดัอตัรากาํลงั
บุคลากรไดเ้หมาะสมกบัภาระงาน( X  = 4.33, S.D. = 0.62) ผูบ้ริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพือให้เป็นไปตามแนวทางทีกาํหนด ( X  = 4.32, S.D. = 0.57) และผูบ้ริหารพฒันา 
ปรับเปลียนกลยทุธ์เพือพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง ( X  = 4.31, S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.62 
แสดงวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารดา้นการจดัตงัควบคุม
องคก์ารใหส้มดุลไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 

ตอนที 3    ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีรายละเอียดตามตารางที 12-17 
ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 12 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1โดยภาพรวม 

 (n = 97) 
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

1. การหลีกเลียงหรือการถอนตวั (Y1) 
2. การปรองดอง หรือ ความราบรืน (Y2) 
3. การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (Y3) 
4. การประนีประนอม (Y4) 
5. ความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (Y5) 

2.98 
3.80 
3.09 
4.16 
3.99 

0.33 
0.38 
0.35 
0.53 
0.55 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot) 3.60 0.29 มาก 
 
  จากตารางที 12 พบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.60, S.D. = 0.29) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี การประนีประนอม ( X = 4.16, S.D. = 0.53) รองลงมาคือความ
ร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา ( X  = 3.99, S.D. = 0.55) และการปรองดอง หรือ ความราบรืน ( X = 
3.80, S.D. = 0.38) ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอ้ย ดงันี การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ ( X = 3.09, S.D. = 0.35) และการ
หลีกเลียงหรือการถอนตวั ( X  = 2.98, S.D. = 0.33) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้น พบว่า มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.33 – 0.55
แสดงว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกับการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารไปในแนวทาง
เดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
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ตารางที 13 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ดา้นการหลีกเลียงหรือการถอนตวั 

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการหลกีเลยีงหรือการถอนตัว    
1. เมือเกิดปัญหา ผูบ้ริหารพยายามหลีกเลียงการโตเ้ถียง

ทีจะนาํมาสู่การทะเลาะววิาท 
4.30 0.66 มาก 

2. เมือเกิดปัญหา ผูบ้ริหารมกัจะเพิกเฉย เพือใหปั้ญหา
คลีคลายตามกาลเวลา 

2.51 0.56 ปานกลาง 

3. เมือผูบ้ริหารตดัสินใจสังการแต่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย ผูบ้ริหารมกัจะอา้งวา่เป็นการ
ตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาเบืองบน 

2.52 0.59 ปานกลาง 

4. เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหนา้ทีผดิพลาดอยูเ่สมอ 
ผูบ้ริหารจะยนืขอ้เสนอใหย้า้ย หรือลาออก มากกวา่
จะลงโทษ 

2.59 0.57 ปานกลาง 

รวม 2.98 0.59 ปานกลาง 
 
  จากตารางที 13 พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืน 
ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดา้นดา้นการหลีกเลียงหรือการ 
ถอนตวัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98, S.D. = 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้คือ เมือเกิดปัญหา ผูบ้ริหารพยายามหลีกเลียงการโตเ้ถียงทีจะนาํมาสู่การ 
ทะเลาะววิาท ( X  = 4.30, S.D. = 0.66) และระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหานอ้ย ดงันี เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหนา้ทีผดิพลาดอยูเ่สมอผูบ้ริหารจะยนืขอ้เสนอ 
ใหย้า้ยหรือลาออกมากกวา่จะลงโทษ ( X  = 2.59, S.D. = 0.57) รองลงมาคือเมือผูบ้ริหารตดัสินใจ 
สังการแต่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยผูบ้ริหารมกัจะอา้งวา่เป็นการตดัสินใจจากผูบ้งัคบั 
บญัชาเบืองบน ( X = 2.52, S.D. = 0.59) และเมือเกิดปัญหา ผูบ้ริหารมกัจะเพิกเฉย เพือให้ 
ปัญหาคลีคลายตามกาลเวลา ( X  = 2.51, S.D. = 0.56) ตามลาํดบั 
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  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.66 
แสดงวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการหลีกเลียง
หรือการถอนตวัไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 14 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ดา้นการปรองดอง หรือ ความราบรืน 

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการปรองดอง หรือ ความราบรืน    
1. ผูบ้ริหารพยายามหาทางเจรจา ต่อรอง เมือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดปัญหาความขดัแยง้ 
4.05 0.73 มาก 

2. เมือเกิดปัญหาความขดัแยง้ในการทาํงาน ผูบ้ริหารจะ
เนน้ยาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
โรงเรียนเป็นสาํคญั 

4.38 0.59 มาก 

3. การแก้ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร จะเน้นการ
สร้างความสามัคคีปรองดองกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่มและการยอมรับซึงกนัและกนั 

4.35 0.61 มาก 

4. เมือเกิดปัญหาความขดัแยง้ขึน ผูบ้ริหารจะพุดคุย 
หรืออภิปรายเฉพาะสิงทีผูเ้ขา้ร่วมงานเห็นดว้ย
เท่านนั แต่ประเด็นปัญหาจะไม่นาํมาพดูถึง 

2.40 0.77 นอ้ย 

รวม 3.79 0.67 มาก 
 
  จากตารางที 14 พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนั 
พืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดา้นการปรองดอง หรือ  
ความราบรืนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.67) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี เมือเกิด 
ปัญหาความขดัแยง้ในการทาํงาน ผูบ้ริหารจะเนน้ยาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 
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โรงเรียนเป็นสาํคญั ( X  = 4.38, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร  
จะเนน้การสร้างความสามคัคีปรองดองกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มและการยอมรับซึงกนัและกนั 
( X = 4.35, S.D. = 0.61) และผูบ้ริหารพยายามหาทางเจรจา ต่อรอง เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดปัญหา 
ความขดัแยง้ ( X  = 4.05, S.D. = 0.73) ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบันอ้ย จาํนวน 1 ขอ้ คือเมือ 
เกิดปัญหาความขดัแยง้ขึนผูบ้ริหารจะพุดคุย หรืออภิปรายเฉพาะสิงทีผูเ้ขา้ร่วมงานเห็นดว้ยเท่านนั  
แต่ประเด็นปัญหาจะไม่นาํมาพดูถึง ( X  = 2.40, S.D. = 0.77)  
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.77 
แสดงวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการปรองดอง 
หรือ ความราบรืนไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 15 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ดา้นการแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ 

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการแข่งขันหรือการสังการแบบเผด็จการ    
1. ผูบ้ริหารเชือว่าความขดัแยง้ เป็นสิงทีไม่ควรเกิดขึน

ดังนันจึงพยายามควบคุมไม่ให้มีการแสดงความ
ขดัแยง้ขึนในหน่วยงาน 

3.88 0.89 มาก 

2. ผูบ้ริหารยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ แต่ผูบ้ริหารจะสงวนสิทธิว่าจะเป็นผูชี้ขาด
ในการตดัสินใจขนัสุดทา้ย 

3.77 0.89 มาก 

3. ผูบ้ริหารจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยการใชอ้าํนาจ
บงัคบับญัชา สังการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม 

2.59 0.72 ปานกลาง 

4. ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ 
ซกัถามถึงเหตุผลในการตดัสินปัญหาความขดัแยง้ 

2.61 0.57 ปานกลาง 
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ตารางที 15 (ต่อ)  

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการแข่งขันหรือการสังการแบบเผด็จการ    
5. เมือผูบ้ริหารขดัแยง้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารจะ

เป็นผูช้นะเสมอ 
2.60 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.73 ปานกลาง 
 
  จากตารางที 15 พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนั 
พืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดา้นการแข่งขนัหรือการสัง
การแบบเผด็จการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.09, S.D. = 0.73) เมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี ผูบ้ริหารเชือ
วา่ความขดัแยง้เป็นสิงทีไม่ควรเกิดขึนดงันนัจึงพยายามควบคุมไม่ใหมี้การแสดงความขดัแยง้ขึนใน
หน่วยงาน ( X  = 3.88, S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจแต่ผูบ้ริหารจะสงวนสิทธิวา่จะเป็นผูชี้ขาดในการตดัสินใจขนัสุดทา้ย ( X  = 3.77, S.D. 
= 0.89) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี
ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการซกัถามถึงเหตุผลในการตดัสินปัญหาความขดัแยง้ 
( X  = 2.61, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เมือผูบ้ริหารขดัแยง้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารจะเป็นผู ้
ชนะเสมอ ( X  = 2.60, S.D. = 0.62) และผูบ้ริหารจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยการใชอ้าํนาจบงัคบั
บญัชา สังการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม ( X  = 2.59, S.D. = 0.72) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 – 0.89 
แสดงวา่ ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการแข่งขนัหรือ
การสังการแบบเผด็จการไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
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ตารางที 16 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ดา้นการประนีประนอม 

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านการประนีประนอม    
1. ผู้ บ ริ ห า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ จ า ก

ความสามารถเป็นสําคญัโดยคาํนึงถึงการทาํให้ทุก
คนพึงพอใจทีสุด 

4.18 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและยดึการ
ตดัสินใจของคนส่วนใหญ่เป็นหลกัในการแกไ้ข
ความขดัแยง้ทีเกิดขึน 

4.19 0.59 มาก 

3. เมือผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหา  มีข้อขัดแย้งกัน 
ผูบ้ริหารจะพยายามแกไ้ขให้เกิดความพึงพอใจทงั 2 
ฝ่าย 

4.20 0.64 มาก 

4.  ผูบ้ริหารจะใหคู้่กรณีปรับตวัเขา้หากนั เพือแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ทีเกิดขึน 

4.07 0.64 มาก 

5.  ผูบ้ริหารจะพูดชักจูงให้แต่ละฝ่ายลดเงือนไขของ
ตนเอง เพือพบกนัครึงทาง 

4.15 0.62 มาก 

รวม 4.15 0.63 มาก 
 

จากตารางที 16 พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ด้านการประนีประนอม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดปัญหา มีขอ้
ขดัแยง้กนั ผูบ้ริหารจะพยายามแกไ้ขให้เกิดความพึงพอใจทงั 2 ฝ่าย ( X  = 4.20, S.D. = 0.64) 
รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
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ยึดการตดัสินใจของคนส่วนใหญ่เป็นหลกัในการแกไ้ขความขดัแยง้ทีเกิดขึน( X  = 4.19, S.D. = 
0.59) ผูบ้ริหารพิจารณาความดีความชอบจากความสามารถเป็นสําคญัโดยคาํนึงถึงการทาํให้ทุกคน
พึงพอใจทีสุด ( X  = 4.18, S.D. = 0.67) ผูบ้ริหารจะพูดชกัจูงให้แต่ละฝ่ายลดเงือนไขของตนเอง 
เพือพบกนัครึงทาง( X  = 4.15, S.D. = 0.62)  และผูบ้ริหารจะให้คู่กรณีปรับตวัเขา้หากนั เพือ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึน( X  = 4.07, S.D. = 0.64) ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.67 
แสดงว่า  ผู ้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารด้านการ
ประนีประนอมไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที 17 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
1 ดา้นความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา 

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านความร่วมมือกนัหรือการแก้ปัญหา    
1. ผูบ้ริหารจะวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และใช้

กระบวนการแกปั้ญหา ในการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึน 

4.16 0.59 มาก 

2. ผูบ้ริหารจะใหคู้่กรณีไดเ้ผชิญหนา้กนั เพือปรับความ
เขา้ใจ และร่วมมือกนัในการหาทางออกทีดีทีสุดใน
การแกไ้ขปัญหา 

3.66 0.87 มาก 

3. ผูบ้ริหารมกัจะใหผู้ที้เกียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และติดตามผล 

3.94 0.67 มาก 

4. ผูบ้ริหารยอมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที 
ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เพราะเชือว่าจะทาํให้
เกิดความคิดใหม่ๆ ขึนมา และนาํไปสู่ความร่วมมือ
กนั 

4.10 0.63 มาก 
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ตารางที 17 (ต่อ)  

(n = 97) 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร X  S.D. ระดับ 

ด้านความร่วมมือกนัหรือการแก้ปัญหา    
5. ผลจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร 

คู่กรณีต่างพอใจในขอ้สรุป ซึงไดว้ธีิการแกไ้ขปัญหา 
เพือทีจะบรรลุวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

4.10 0.63 มาก 

รวม 3.99 0.67 มาก 
 
  จากตารางที 17 พบวา่ ระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืน 
ฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดา้นความร่วมมือกนัหรือการ 
แกปั้ญหาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.67) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู ่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ผูบ้ริหารจะวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา และใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึน( X  =  
4.16, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารยอมใหมี้การแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที ในการแก ้
ปัญหาความขดัแยง้ เพราะเชือวา่จะทาํใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ ขึนมา และนาํไปสู่ความร่วมมือกนั 
( X  = 4.10, S.D. = 0.63) ซึงมีมชัฌิมเลขคณิตเท่ากนักบั ผลจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ 
ผูบ้ริหารคู่กรณีต่างพอใจในขอ้สรุป ซึงไดว้ธีิการแกไ้ขปัญหา เพือทีจะบรรลุวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่ง 
หมายร่วมกนั ( X  = 4.10, S.D. = 0.63) รองลงมาคือผูบ้ริหารมกัจะใหผู้ที้เกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ 
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และติดตามผล ( X  = 3.94, S.D. = 0.67) และผูบ้ริหารจะใหคู้่กรณี 
ไดเ้ผชิญหนา้กนั เพือปรับความเขา้ใจ และร่วมมือกนัในการหาทางออกทีดีทีสุดในการแกไ้ขปัญหา 
 ( X  = 3.66, S.D. = 0.87) ตามลาํดบั 
 เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานในแต่ละขอ้ พบวา่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.59 – 0.87 แสดง
วา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นความร่วมมือกนัหรือ
การแกปั้ญหาไปในแนวทางเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั 
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ตอนท ี4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation 
coefficient) ดงัรายละเอียดตารางที 18 
 
ตารางที 18 ค่าความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
โดยภาพรวมและรายดา้น 
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(Y
tot
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การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
(X1) 

.129* .421** .231** .486** .497** .562** 

การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 
(X2) 

.143** .400** .116* .468** .378** .481** 

สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมี
ประสิทธิผล (X3) 

.119* .478** .223** .526** .526** .599** 

มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 
(X4) 

.225** .519** .266** .492** .422** .593** 

การจดัตงัควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 
(X5) 

.190** .464** .242** .540** .486** .606** 

ภาพรวม 
(Xtot) 

.184** .522** .247** .575** .529** .651** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  
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 จากตารางที 18 พบวา่ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) กบัการจดัการ
ความขดัแยง้ (Ytot) โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.651) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 1  

เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์(X1-5) กบัการจดัการความขดัแยง้ 
(Ytot) พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการจดัตงัควบคุมองคก์ารให้สมดุล 
(X5) สัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ (Ytot) มากทีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.606 รองลงมา
คือดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล(X3) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.599 และนอ้ย
ทีสุดคือด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ (X2) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.481โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.481-0.606) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 1  
 สาํหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์(Xtot) กบัการจดัการความขดัแยง้ของ  

(Y1-5) พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) สัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้
ด้านการประนีประนอม (Y4) มากทีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.575 รองลงมาคือด้านความ
ร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา (Y5) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.529 และน้อยทีสุดคือด้านการ
หลีกเลียงหรือการถอนตวั ( Y1)  มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.184 โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั (r = 
0.184 - 0.575) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 1  

แต่เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ (X1-5) กบัการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหาร (Y1-5) แต่ละดา้นพบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการ
กาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) สัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นความร่วมมือกนัหรือการ
แกปั้ญหา (Y5) มากทีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.497 รองลงมาคือดา้นการประนีประนอม (Y4) 
มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.486 และน้อยทีสุดคือด้านการหลีกเลียงหรือการถอนตวั ( Y1)มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.129 ส่วนภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริหาร
ทรัพยากรในองคก์าร (X2) สัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม (Y4) มาก
ทีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.468 รองลงมาคือ ดา้นการปรองดอง หรือ ความราบรืน (Y2) มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.400 และนอ้ยทีสุดคือดา้นการแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ (Y3) มี
ค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.161 สาํหรับภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นสนบัสนุน
วฒันธรรมองค์การทีมีประสิทธิผล  (X3) สัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งด้านการ
ประนีประนอม (Y4) และด้านความร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา (Y5) ในระดับทีเท่ากัน มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.526 มากทีสุด รองลงมาคือดา้นการปรองดอง หรือ ความราบรืน (Y2) มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.487 และน้อยทีสุดคือด้านการหลีกเลียงหรือการถอนตัว (Y1) มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.119 ส่วนภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านมุ่งเน้นการ
ปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม(X4) สัมพนัธ์กับการจดัการความขดัแยง้ด้านการปรองดอง หรือ ความ
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ราบรืน (Y2) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.519 มากทีสุด รองลงมาคือดา้นการประนีประนอม (Y4) มี
ค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.492 และน้อยทีสุดคือด้านการหลีกเลียงหรือการถอนตัว (Y1) มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.225 ส่วนภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการจดัตงั
ควบคุมองคก์ารให้สมดุล (X5) สัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม (Y4) 
มากทีสุด มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.540 รองลงมาคือดา้นความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหา (Y5) 
มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.486 และน้อยทีสุดคือด้านการหลีกเลียงหรือการถอนตวั (Y1) มีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.190 โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น ( r = 0.116 – 0.540 ) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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บทท ี  

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรืองภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นวิจยัเกียวกบัเชิง
พรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพือทราบ 1) ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  ) การ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ ) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน 97 โรง ผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาแห่งละ 2 คน และ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาแห่งละ 2 คน รวมทงัสินจาํนวน 388 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็น
แบบสอบถามเกียวกับภาวะผู ้นําเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด ์
และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) และเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ตามแนวคิดเชอร์
เมอร์ฮอร์น ฮนัท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn)  แบบสอบถามมีค่าความ
เชือมนัเท่ากบั .970 ขอ้มูลทีรวบรวมจากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นาํมาวิเคราะห์ผลไดม้าจาก
สถานศึกษาจาํนวน 97 โรง ไดรั้บคืน 388 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติทีใช้ในวิจยั คือ ความถี 
(frequency) ร้อยละ (percentage) มชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปสาํหรับสังคมศาสตร์ 
 

สรุปผลการวจัิย 
  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เรืองภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
สามารถสรุปไดด้งันี 
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  1. ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
อยู่ในระดบัมากทีสุด 1 ดา้น คือ มุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และระดบัมาก 4 ด้าน โดย
เรียงลาํดับมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี การบริหารทรัพยากรในองค์การ  การจดัตงั
ควบคุมองค์การให้สมดุล  การกาํหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนวฒันธรรมองค์การทีมี
ประสิทธิผล ตามลาํดบั 
  2. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงลาํดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี การ
ประนีประนอม รองลงมาคือความร่วมมือกนัหรือการแก้ปัญหา และการปรองดอง หรือ ความ
ราบรืน ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอ้ย ดงันี การแข่งขนัหรือการสังการแบบเผด็จการ และการหลีกเลียงหรือการถอนตวั ตามลาํดบั 
  3. ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กับการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ . 1 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั 
 

การอภิปรายผล 
 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวจิยัทีตงัไวว้า่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง ทงันี
อาจเนืองมากจากผู ้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสามารถในการคาดการณ์ มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล สามารถกาํหนด
ทิศทางการบริหารงานตามนโยบายการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุน่ ปรับเปลียน
แผนการบริหารไดท้นัต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลง มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์ร
เพือนาํมากาํหนดทิศทางการบริหาร อีกทงัยงัสามารถกระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างค่านิยมและ
เป็นแบบอย่างทีดีให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน ประพฤติ ปฏิบติั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 
ตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนโดยยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเมตตาและเอืออาทร 
เป็นทีรักและศรัทธาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บริหารงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่
ผลประโยชน์ส่วนตน มีการบริหารจดัการด้านทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง คุม้ค่า 
และคุม้ทุน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอห์นสัน และโชลส์ (Johnson and Scholes) ไดศึ้กษา       
กลยทุธ์การพฒันา พบวา่ผูน้าํเชิงกลยุทธ์เป็นผูที้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการพฒันากลยุทธ์และเป็น
ผูที้มองเห็นการเปลียนแปลงโดยอาศยัขอ้มูลในการออกแบบองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์
และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนีแลว้จะเห็นไดว้า่กลยุทธ์ทีจดัหามานนัเป็นรูปแบบทีตงัอยูบ่น
พืนฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์รเป็นผลกระทบมาจากความ
เป็นมาขององคก์ร และวฒันธรรมขององคก์รในอดีต ดงันนั บทบาทดา้นความคิดทีเพิมเติมอยา่ง
เด่นชดัของผูน้าํเชิงกลยุทธ์คือ การมีวิสัยทศัน์ ภารกิจ และจุดประสงคที์ชดัเจน อนันาํไปสู่การ
กาํหนดส่วนอืน ๆ ในองคก์รทีสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั ไดจ้ริง เพราะความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
นีนาํไปสู่ความสําเร็จของกลยุทธ์องคก์ร นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรีดดี, แกล็ตเตอร์ 
และไวส์ (Preedy, Glatter and Wise) ทีไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการ
เปลียนแปลง พบวา่ ผูน้าํทางการศึกษาทีสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงทีหลากหลาย พร้อมทงั
สามารถนาํองค์กรไปสู่การเปลียนแปลงได้โดยการสร้างความสมดุลของนวตักรรมจากภายนอก
ดว้ยค่านิยม วตัถุประสงค์ และสิงทีไดรั้บความสนใจ เป็นพิเศษของคนในองคก์ร ซึงเป็นการวาง
เงือนไขกลยุทธ์ในการมองไปขา้งหน้า ทงัในระยะกลาง และระยะยาว เพือกาํหนดทิศทางของ
องคก์ร ตาํแหน่งขององคก์ร โดยใชค้วามเขา้ใจเชิงกลยุทธ์บนเหตุผลหลกั 3 ประการคือ 1) ศึกษา
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีอิทธิพลต่อองคก์ร 2) การวางแผนกลยุทธ์ซึงอาศยัการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กร 3) การสร้างความสําเร็จขององค์กรทางการศึกษาทีตอ้งประกอบด้วย
ความคิดเชิงกลยทุธ์ของผูน้าํ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระมหาไกรวรรณ  ปุณขนัท ์  ไดศึ้กษา
เรืองผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสํานักเรียนพระปริยติัธรรม พบว่าองค์ประกอบผูน้าํเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสํานักเรียนพระปริยติัธรรม ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน      
กลยทุธ์ 2) ภาวะผูน้าํ 3) วสิัยทศัน์ 4) คุณธรรม จริยธรรม 5) การบริหารองคก์ร  

 2. จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัทีตงัไวว้า่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทงันีอาจเนืองมาจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความเขา้ใจตรงกนัวา่ความ
ขดัแยง้ในองค์กรเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้เมือเกิดความขดัแยง้ขึน ผูบ้ริหารถือเป็นบุคคลสําคญัใน
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การประสานผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เพือให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ และเป็นการแสวงหาทางออก
ทีดีทีสุด การทีผูบ้ริหารส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอม 
อาจเนืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการยอมรับและเขา้ใจถึงสภาพความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนไดภ้ายในองคก์ร 
และมีความตอ้งการทีจะขจดัปัญหาความขดัแยง้นนัให้คลีคลายลงไป โดยให้โอกาสแก่คู่กรณีไดมี้
การไกล่เกลียหรือเจรจาเพือปรับตวัเขา้หากนั หรือลดเงือนไขของแต่ละฝ่าย เพือพบกนัคนละครึง
ทาง และมีการคาํนึงถึงความพึงพอใจของทงัสองฝ่าย อีกทงัผูบ้ริหารยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม  เพือรักษาไว้ซึงบรรยากาศและว ัฒนธรรมอันดีภายในองค์กร ตลอดจนความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รังสรรค ์เหมนัต ์
ไดศึ้กษาเกียวกบั การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา 
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
สํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และวิธีการทีผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกใช้ในการจดัการความขดัแยง้มากทีสุดเรียงตามลาํดบัคือ วิธี
ประนีประนอม วธีิไกล่เกลีย วธีิเผชิญหนา้ วิธีหลีกเลียง และวิธีการบงัคบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  จุฑามาศ  รุจิรตานนท ์ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบั
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชนัที 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
สุพรรณบุรี พบวา่ วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ช่วงชนัที 1-2 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เลือกใช้วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
มาก 3 วิธี เรียงลาํดบัคือ วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกลีย และวิธีเผชิญหน้า เลือกใชว้ิธีการจดัการ
ความขดัแยง้อยู่ในระดับปานกลาง 2 วิธี เรียงตามลาํดับคือ วิธีบงัคบั และวิธีหลีกเลียง และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภทัรา นุชสาย ไดศึ้กษาเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบั
การจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 พบว่า การจดัการ
ความขดัแยง้ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดงันี 
การประนีประนอม การหลีกเลียง การเอาชนะ การร่วมมือและการยอมให ้ตามลาํดบั 
 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน 
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ในภาพรวม
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเป็นผูมี้สามารถ
ในการกาํหนดทิศทางและถ่ายทอดวสิัยทศัน์ในการบริหาร มีการกระตุน้ ส่งเสริมประสิทธิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระดมทรัพยากรทีมีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุม้ค่าและคุม้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทังสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีดีภายในองค์กร มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการ
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ปฏิบติังาน อีกทงัยงัมีความยืดหยุน่ ปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ต่างๆ จึงมีความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการเลือกใชแ้บบการจดัการความขดัแยง้แบบต่างๆตาม
สถานการณ์ทีหลากหลาย เพือให้ปัญหาความขดัแยง้นันคลีคลาย หรือหมดไป ซึงส่งผลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปอยา่งราบรืนและบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ภาวะ
ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้แบบการ
ประนีประนอมมากทีสุด  ทังนีอาจเป็นเพราะผู ้บ ริหารเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์  เ ห็นคุณค่าของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตอ้งการรักษาไวซึ้งบรรยากาศทีดีขององค์กร มีความร่วมมืออย่างจริงจงัใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึน โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของทงัสองฝ่าย รองลงมาคือการ
จดัการความขดัแยง้ดา้นความร่วมมือกนัหรือการแกปั้ญหาก็มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร มีความร่วมมือและพยายามทีจะทาํให้ทุกคน
ได้รับความพึงพอใจอย่างแท้จริง  โดยการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาซึงทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ส่วนการจดัการความขดัแยง้ดา้นการหลีกเลียงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํ
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาน้อยทีสุด อาจเป็นเพราะ  ผูบ้ริหารตอ้งการพยายามลดการ
โตเ้ถียง โดยการถอนตวัออกจากสถานการณ์ และหรือพยายามทีจะไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง เป็น
การหลีกเลียงการเผชิญหนา้ เพิกเฉย ไม่สนใจในความขดัแยง้ทีเกิดขึน ซึงอาจมีความเชือวา่จะทาํให้
ปัญหานนัคลีคลายลงไปเอง อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารทีมีประสิทธิภาพ ย่อมมีความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ภายในองค์กรได ้ ไม่ว่าสถานการณ์นนัจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดย
จะตอ้งอาศยัวฒิุภาวะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และการตดัสินใจ ในการพิจารณาเลือกใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้คลีคลายลง และเป็นทีพึงพอใจแก่
ทุกฝ่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา หรืออาจใชค้วามขดัแยง้ทีเกิดขึนให้เป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ เพือก่อให้เกิดการพฒันา และการเปลียนแปลงทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบัทรรศนะของ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และออสบอร์น (Schermerhorn, 
Hunt and Osborn) ทีกล่าววา่ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์( Constructive conflict) จะก่อให้เกิดผล
ทางบวกกบัตวับุคคล กลุ่มคน หรือองคก์าร ในแง่บวกความขดัแยง้จะนาํปัญหาทีสําคญัๆให้ปรากฏ
ออกมา จะทาํใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งระมดัระวงัและจะทาํใหเ้กิดความแน่ใจวา่การกระทาํต่างๆ 
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง นอกจากนียงัทาํให้มีการนาํขอ้มูลต่างๆ มาใช้ในการตดัสินใจมากขึน การเกิด
ความคิดสร้างสรรค์จะทาํให้การปฏิบติังานของบุคคล กลุ่มคนและองค์การพฒันาขึน ผูจ้ดัการทีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถกระตุน้ให้เกิดความขดัแยง้ทีสร้างสรรค ์ซึงจะนาํมาซึงความเปลียนแปลง
และการพฒันาได้  เช่นเดียวกบัทรรศนะของรอบบินส์ (Robbins) ทีกล่าวว่าการจดัการกบัความ
ขดัแยง้จะก่อให้เกิดผลทีตามมาอาจเป็นผลดีมีประโยชน์ถ้าสามารถช่วยเพิมสมรรถนะของกลุ่ม 
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หรืออาจเป็นผลเสียไม่มีประโยชน์หากเป็นการลดสมรรถนะของกลุ่ม ผลดีของความขดัแยง้ เช่น 
ส่งเสริมใหก้ารตดัสินใจมีคุณภาพ กระตุน้ใหค้นมีความคิดใหม่ๆ และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ผลเสีย จะ
ทาํใหเ้กิดการแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า ขาดความร่วมมือในการทาํงาน การสือสารถูกบิดเบือน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบการวิจยั การอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทวัไปและขอ้เสนอแนะเพือ
การวจิยัครังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะทวัไป 
 1. จากการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมมีการปฏิบติัมากสุด หน่วยงานตน้
สังกดัควรมีการจดัอบรมสัมมนาใหค้วามรู้เกียวกบัเรืองการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
เพือเป็นการพฒันาการบริหารให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั โดยมีการส่งเสริมในเรืองของ
หลกัคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร ให้เป็นทีรักและศรัทธาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมไปถึงมีความ
ซือสัตยแ์ละโปร่งใสในการปฏิบติังานให้ดียิงขึนอย่างต่อเนือง ส่วนในดา้นสนบัสนุนวฒันธรรม
องค์การทีมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัน้อยกว่าดา้นอืน หน่วยงานตน้สังกดัควรจดัให้มีการศึกษาดู
งานใหค้วามรู้เกียวกบัการสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารทีมีประสิทธิผล เพือนาํไปสู่การปรับเปลียน
วฒันธรรม สร้างค่านิยมอนัดีของสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพความเปลียนแปลง รวมไปถึง
การสร้างความปรองดองและความสามคัคีภายในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. จากการศึกษาพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูบ้ริหารจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีการประนีประนอม มีการปฏิบติัมาก
สุด และการหลีกเลียงหรือการถอนตวั มีการปฏิบติัน้อยกวา่ดา้นอืน ซึงการจดัการความขดัแยง้ทุก
แบบต่างมีความสําคญัต่อการบริหารงานในแต่ละองค์กร หน่วยงานตน้สังกดัควรมีการจดัอบรม
สัมมนาเกียวกบัเรืองการจดัการความขดัแยง้ใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา และหรือควรมีการอบรม
พฒันาเกียวกับด้านกฎหมาย การเจรจาไกล่เกลีย และการประนีประนอม เพือเป็นการเพิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ รวมไปถึงเพือเป็นแนวทางในการลดหรือขจดัความขดัแยง้ทีอาจ
เกิดขึนไดภ้ายในสถานศึกษา  
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 3. จากการศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน 
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1 มี
ความสัมพนัธ์กนั แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารมากเท่าใด การ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ก็จะมีประสิทธิผลในลกัษณะคลอ้ยตาม
กนั ดงันนัภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการจดัการความขดัแยง้ทีเกิดขึนให้เป็นไปใน
เชิงสร้างสรรคแ์ละเกิดผลดีต่อสถานศึกษา จึงควรมีการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโดยการศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาทีมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ทีมีประสิทธิภาพ เพือนาํมาพฒันาปรับปรุงการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ภายในสถานศึกษาของตนเองให้สอดคล้อง และบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที
คาดหวงัไว ้อีกทงัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอืนภายในสถานศึกษา ควร
ตระหนกัในเรืองของการสร้างความปรองดอง และความสามคัคีในหมู่คณะ มีความมุ่งมนัตงัใจใน
การปฏิบติัหนา้ที โดยคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั มีการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมอนัดี 
ใหค้วามรัก ความเมตตา รู้จกัการเสียสละและการใหอ้ภยัต่อกนั  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในสถานศึกษาสังกดัอืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ทีส่งผลต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
 3. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
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 หนงัสือของความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือวจิยั 

 รายนามผูเ้ชียวชาญ 
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รายนามผู้เชียวชาญ 

 

 ผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ชียวชาญจากหน่วยงานทางการศึกษา เพือประเมินค่าความเทียงตรง
ของเครืองมือหรือความเทียงตรงเชิงเนือหา ( content validity) จาํนวน  คน ดงันี 

 

. ดร. คาํนวนวชิญ ์ สงวนพนัธ์ุ 

วฒิุการศึกษา ดุษฏีบณัฑิต   สาขาวชิาการศึกษา มหาวทิยาลยัซาดาร์ พาเทล  
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม 

. ดร. สมชยั  ชวลิตธาดา 
วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎั 

สวนสุนนัทา 
 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเอกชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

. นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ ์
วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

.    ผศ. ดร. ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ 
วฒิุการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. นายดุสิต   หงัเสวก 
วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1  
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 หนงัสือขอทดลองเครืองมือวจิยั 

 รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือวิจยั 

 ค่าความเทียงของเครืองมือ 
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รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือวจัิย 

 

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จาํนวน  
โรงเรียน 

 

. โรงเรียนวดัศีรษะทอง    ตาํบลศีรษะทอง  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดัทอ้งไทร    ตาํบลแหลมบวั  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดัเสถียรรัตนาราม   ตาํบลศีรษะทอง  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดัโคกเขมา    ตาํบลแหลมบวั  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดัทุ่งนอ้ย    ตาํบลแหลมบวั  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม   ตาํบลวดัละมุด  อาํเภอนครชยัศรี 

. โรงเรียนวดับางชา้งใต ้    ตาํบลบางชา้ง  อาํเภอสามพราน 

. โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ   ตาํบลศรีมหาโพธิ อาํเภอนครชยัศรี 
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ค่าความเทยีงของแบบสอบถามเพอืการวจัิย 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 49 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1Q1 196.75 271.161 .479 .969 

X1Q2 196.75 264.387 .668 .969 

X1Q3 196.53 274.257 .219 .970 

X1Q4 196.53 266.773 .613 .969 

X1Q5 196.69 270.802 .538 .969 

X1Q6 196.75 272.323 .394 .970 

X2Q7 196.59 267.862 .576 .969 

X2Q8 196.81 267.254 .564 .969 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2Q9 196.84 265.297 .636 .969 

X2Q10 196.88 265.984 .823 .968 

X2Q11 196.69 263.641 .809 .968 

X3Q12 196.72 267.822 .587 .969 

X3Q13 196.91 269.572 .526 .969 

X3Q14 196.81 269.835 .422 .970 

X3Q15 196.78 267.789 .655 .969 

X3Q16 196.88 267.403 .552 .969 

X4Q17 196.91 268.023 .748 .969 

X4Q18 196.94 269.480 .582 .969 

X4Q19 196.84 268.394 .603 .969 

X4Q20 196.75 263.548 .711 .969 

X4Q21 197.00 266.000 .732 .969 

X5Q22 197.09 269.443 .515 .969 

X5Q23 196.97 266.805 .721 .969 

X5Q24 196.75 268.903 .548 .969 

X5Q25 196.56 261.673 .706 .969 

X5Q26 196.47 265.160 .686 .969 

Y1Q1 196.50 269.871 .487 .969 

Y1Q2 196.59 265.475 .643 .969 

Y1Q3 196.66 269.523 .601 .969 

Y1Q4 196.81 267.190 .745 .969 

Y2Q5 196.75 264.710 .720 .969 

Y2Q6 196.69 259.770 .743 .969 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y2Q7 196.62 266.823 .657 .969 

Y2Q8 196.84 269.749 .514 .969 

Y3Q9 196.69 263.319 .745 .969 

Y3Q10 196.59 266.443 .538 .969 

Y3Q11 196.75 262.581 .762 .968 

Y3Q12 196.78 263.144 .760 .968 

Y3Q13 196.69 265.190 .645 .969 

Y4Q14 196.66 270.684 .437 .970 

Y4Q15 196.72 263.693 .682 .969 

Y4Q16 197.00 270.903 .422 .970 

Y4Q17 196.91 264.862 .603 .969 

Y4Q18 196.84 272.717 .386 .970 

Y5Q19 196.91 264.023 .704 .969 

Y5Q20 196.94 263.480 .774 .968 

Y5Q21 196.88 265.984 .709 .969 

Y5Q22 196.94 265.609 .738 .969 

Y5Q23 197.06 263.867 .715 .969 
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 หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 รายชือโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 เครืองมือในการวจิยั 
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รายชือโรงเรียนทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 

1. อาํเภอเมือง จาํนวน 39 แห่ง คือ 

 

1 วดัดอนยายหอม 24 วดัเกาะวงัไทร 

2 บา้นทุ่งนอ้ย 25 วดัทพัหลวง 

3 วดัสามควายเผอืก 26 วดัธรรมศาลา 
4 บา้นรางมะเดือ 27 วดัพระประโทณเจดีย ์

5 หลวงพอ่แช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ 28 วดัไผล่อ้ม 

6 บา้นหนองแก 29 วดัพะเนียงแตก 

7 วดัพระปฐมเจดีย ์ 30 วดัสระกะเทียม 

8 อนุบาลนครปฐม 31 บา้นหนองงูเหลือม 

9 บา้นคลองยาง 32 วดัหนองดินแดง 

10 บา้นหนองกะโดน 33 วดัวงัตะกู 
11 วดัหุบรัก 34 บา้นมาบแค 

12 วดัรางปลาหมอ 35 วดัโพรงมะเดือ 

13 วดัใหม่หว้ยลึก 36 วดัลาดปลาเคา้ 
14 วดัหนองเสือ 37 บา้นลาํท่าโพ 

15 วดัวงัเยน็ 38 วดัลาดหญา้แพรก 

16 บา้นไร่ตน้สาํโรง 39 วดับางแขม 

17 วดัดอนเสาเกียด   

18 บา้นหนองขาหยงั   

19 วดัทพัยายทา้ว   

20 บา้นหนองปากโลง   

21 บา้นหนองหิน   

22 วดัตากอ้ง   

23 วดัม่วงตารศ   
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2. อาํเภอกาํแพงแสน จาํนวน 39 แห่ง คือ 

 

1 อินทรศกัดิศึกษาลยั(บา้นยาง) 24 บา้นหนองไมง้าม 

2 บา้นดอนซาก 25 วดัดอนเตาอิฐ 

3 อนุบาลกาํแพงแสน 26 บา้นหนองพงเล็ก 

4 บา้นทุ่งขีอา้ย 27 วดัท่าเสา 
5 วดับ่อนาํจืด 28 วดัปทุมทองสุทธาราม 

6 วดัสระพงั 29 วดัโพธิงาม 

7 บา้นดอนทอง 30 วดัทะเลบก 

8 วดัประชาราษฎร์บาํรุง 31 ประถมฐานบินกาํแพงแสน 

9 บา้นหว้ยดว้น 32 วดัปลกัไมล้าย 

10 วดัสองห้อง 33 วดัลาดหญา้ไทร 

11 บา้นหนองขาม 34 บา้นออ้กระทิง 

12 เมืองเก่ากาํแพงแสน 35 วดัทุ่งกระพงัโหม 

13 บา้นบ่อนาํพุ 36 วดัสระสีมุม 

14 วดัหนองโพธิ 37 วดัวงันาํเขียว 

15 วดักาํแพงแสน 38 บา้นหลกัเมตร 

16 วดัหนองศาลา 39 วดัหนองปลาไหล 

17 บา้นหนองกร่าง   

18 วดัหนองจิก   

19 วดัศาลาตึกสิทธิชยัวศิาล   

20 บา้นออ้กระทุง   

21 วดัหว้ยผกัชี   

22 วดัหนองกระทุ่ม   

23 วดันิยมธรรมวราราม   
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3. อาํเภอดอนตูม จาํนวน 19 แห่ง คือ 

 

1 บา้นหวัถนน 11 วดัตะโกสูง 

2 วดัสระสีเหลียม 12 บา้นดอนกลาง 

3 วดัสุขวราราม 13 วดัสามง่าม 

4 วดับา้นหลวง 14 วดัทุ่งผกักดู 

5 วดัหนองกระพี 15 วดักงลาด 

6 วดัลาํลูกบวั 16 วดัหว้ยพระ 

7 บา้นแหลมกะเจา 17 บา้นแจงงาม 

8 วดัลาํเหย 18 วดัเลาเต่า 
9 วดัทุ่งสีหลง 19 วดัทุ่งพิชยั 

10 วดัแหลมมะเกลือ   

 

 

 

 

รวม     97   โรง 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์กบัการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขันพืนฐาน     
สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

. แบบสอบถามนี จดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการวิจยั เรือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  

.แบบสอบถามนีกาํหนดผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาละ 4 คน โดยแยก
เป็น 2 ฝ่าย ดงันี 

 2.1 ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือผูรั้กษาการหรือ
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ   จาํนวน 2 ฉบบั 

 2.2 ครูผูส้อน จาํนวน 2 ฉบบั 
. แบบสอบถามฉบบันีมีทงัหมด  ตอน คือ 

 ตอนที  ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที  ขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

ตอนที  ขอ้มูลเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน   
 สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

. การวิจยัในครังนี ผูว้ิจ ัยจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในสังกัด 
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ของท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด และคาํตอบทีไดจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  ดังนันข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การ
ดาํเนินการวจิยัครังนีบรรลุผลและเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาในโอกาสต่อไป 

. เพือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครังนี 
มา ณ โอกาสนีเป็นอยา่งยงิ 

                                                                       นางสาวมนัทนา  กองเงิน 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

   ส
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ตอนท ี  ข้อมูลเกยีวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ขอ้ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 

 เพศ 

           ชาย                        หญิง 

 

 

 อาย ุ

           ไม่เกิน  ปี            –  ปี 

            –  ปี               51 ปีขึนไป 

 

 

3 ระดบัการศึกษา 
           ตาํกวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

           ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

 

 

 ตาํแหน่งหนา้ที 

 ผูบ้ริหาร 

                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

                รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

                ผูรั้กษาการหรือไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีผูอ้าํนวยการหรือ   
                     รองผูอ้าํนวยการ 

 ครูผูส้อน 

 

 

 

5 ระยะเวลาปฏิบติัราชการ 

           ไม่เกิน  ปี                 –  ปี 
            –  ปี                  16 – 20 ปี            1 ปีขึนไป 
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ตอนท ี  ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

 

คําชีแจง ในการตอบคาํถามแต่ละขอ้ ใหท้่านพิจารณาตดัสินใจวา่ ตวัท่าน(กรณีผูต้อบเป็นผูบ้ริหาร)
หรือ ครูผูส้อน (กรณีผูต้อบเป็นครูผูส้อน) มีการปฏิบติัเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตามทีบรรยาย
ไวใ้นระดบัใด แลว้ทาํเครืองหมาย  ในช่องระดบัการปฏิบติัเพียงช่องเดียว 

ถา้ท่านตอบ 

 

ระดบั  หมายความวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  มีการปฏิบติัในระดบั  มากทีสุด 

ระดบั  หมายความวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  มีการปฏิบติัในระดบั  มาก 

ระดบั  หมายความวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  มีการปฏิบติัในระดบั  ปานกลาง 

ระดบั  หมายความวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  มีการปฏิบติัในระดบั  นอ้ย 

ระดบั  หมายความวา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  มีการปฏิบติัในระดบั  นอ้ยทีสุด 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 

1 

การกาํหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์ 

ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดนโยบายของ
สถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และวสิัยทศัน์ของ สพฐ. 

      

 

 

 ผู้บ ริหารสามารถ เ ชื อมโยงและ
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งเป็นรูปธรรมและเขา้ใจง่าย 

     

 

 ผูบ้ริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

  

4 ผู้บ ริหารมีความสามารถในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนทังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และกาํหนด
เป็นแผนกลยทุธ์ได ้
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการ

กาํหนดแผนกลยทุธ์จากการวิเคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อนทงัภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได ้

     

 

 

 

 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจปรับเปลียน
แผนการบริหารไดส้อดคลอ้งและทนั
ต่อการเปลียนแปลง 

     

 

 

 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ 

ผู้บ ริหารสามารถบ ริหารจัดการ
งบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 

 ผูบ้ริหารสนบัสนุน ส่งเสริม จูงใจและ
กระ ตุ้น ให้ ผู ้ ใ ต้บั ง คับ บัญช า ใ ช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มทีในการ
ปฏิบติังาน 

     

 

 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เพียงพอ คุม้ค่า คุม้ทุนและ
พร้อมใชง้าน 

     

 

 ผูบ้ริหารสามารถระดมทรัพยากรจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานทงัภาครัฐ
ภาคเอกชน  และชุมชนภายในทอ้งถิน 

     

 

 ผู้บ ริ ห า ร มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ไ ด้ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ผูรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพ 
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั  

มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
สาํหรับ 

ผูว้จิยั 

 

 

 

สนับสนุนวฒันธรรมองค์การทมีี
ประสิทธิผล 

ผูบ้ริหารสามารถกําหนดวฒันธรรม 
และค่ า นิ ยมของสถาน ศึกษา ให้
เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของ
สิงแวดลอ้มภายนอก 

      

 ผู้บ ริหารปรับ เปลียนวัฒนธรรม 
ค่านิยมในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพการเปลียนแปลงจากภายนอก 

     

 

14 ผู ้บริหารเป็นแบบอย่างทีดีในการ
ทาํงานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

 
 

15 ผูบ้ริหารสร้างค่านิยมใหผู้ใ้ตบ้งัคบั 

บัญชาเกิดความรัก  ความสามัค คี 
ความปรองดองภายในสถานศึกษา 

     

 

16 ผูบ้ริหารสามารถเลือกรับวฒันธรรม 
ค่านิยมทีมีผลดีต่อการปฏิบติังานใน
สถานศึกษา 

     

 

 

17 

มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 

ผูบ้ริหารปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคบับญัชา
ทุกคนโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

     

 

18 ผูบ้ริหารมีความซือสัตย ์สุจริต ในการ
ปฏิบติังาน 

     
 

 ผูบ้ริหารมีความรัก ความเมตตาและ
เอืออาทรเป็นทีศรัทธาต่อผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาทุกคน 
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 ผู้บ ริหารปฏิบัติง านโดยคํา นึง ถึ ง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน 

     

 

2  ผูบ้ริหารพิจารณาการเลือนขนั เลือน
เงินเดือนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ด้วย
ความโปร่งใส 

     

 

 

2  

การจัดตังควบคุมองค์การให้สมดุล 

ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

 

 

 

2  ผู ้บ ริหารส ามารถจัดอัตรากําลัง
บุคลากรไดเ้หมาะสมกบัภาระงาน 

     
 

2  ผู ้บ ริห าร มี คว ามยื ดหยุ่ น ในกา ร
บริหารงาน 

     
 

2  ผูบ้ริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพือให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีกาํหนด 

     

 

2  ผูบ้ริหารพฒันา ปรับเปลียนกลยุทธ์
เพือพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 
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ตอนท ี  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร 

 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ในช่องระดบัการปฏิบติัเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

ถา้ท่านตอบ 

 

ระดบั  หมายความวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั มากทีสุด
ระดบั  หมายความวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั มาก 

ระดบั  หมายความวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง
ระดบั  หมายความวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 

ระดบั  หมายความวา่ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยทีสุด 

 

ขอ้ 
การจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 

 

การหลกีเลยีงหรือการถอนตัว 

เ มือ เ กิดปัญหา  ผู ้บ ริหารพยายาม
หลีกเลียงการโตเ้ถียงทีจะนาํมาสู่การ
ทะเลาะววิาท 

     

 

 เมือเกิดปัญหา ผูบ้ริหารมกัจะเพิกเฉย 
เพือใหปั้ญหาคลีคลายตามกาลเวลา 

     
 

 เ มือผู ้บ ริหารตัด สินใจสั งการแ ต่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย 
ผูบ้ริหารมกัจะอา้งวา่เป็นการตดัสินใจ
จากผูบ้งัคบับญัชาเบืองบน 

     

 

 เมือผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที
ผิดพลาดอยู่ เสมอ  ผู ้บ ริหารจะยืน
ขอ้เสนอให้ยา้ย หรือลาออก มากกว่า
จะลงโทษ 
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ขอ้ 
การจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 

 

การปรองดอง หรือ ความราบรืน 

ผูบ้ริหารพยายามหาทางเจรจา ต่อรอง 
เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ 

     

 

 เมือเกิดปัญหาความขัดแย้งในการ
ทาํงาน ผูบ้ริหารจะเนน้ยาํใหผู้ใ้ต ้

บังคับบัญชาคํานึงถึงผลประโยชน์
ของโรงเรียนเป็นสาํคญั 

     

 

 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผู ้
บริหาร จะเนน้การสร้างความสามคัคี
ปรองดองกนัระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่มและการยอมรับซึงกนัและกนั 

     

 

 เ มื อ เ กิ ด ปัญหาคว ามขัด แ ย้ง ขึ น 
ผูบ้ริหารจะพุดคุย หรืออภิปรายเฉพาะ
สิงทีผูเ้ขา้ร่วมงานเห็นดว้ยเท่านนั แต่
ประเด็นปัญหาจะไม่นาํมาพดูถึง 

     

 

 

 

 

การแข่งขันหรือการสังการแบบเผด็จ
การ 

ผูบ้ริหารเชือวา่ความขดัแยง้ เป็นสิงที
ไม่ควรเกิดขึนดงันนัจึงพยายามควบ 

คุมไม่ให้มีการแสดงความขดัแยง้ขึน
ในหน่วยงาน 

     

 

 ผูบ้ริหารยอมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่ผูบ้ริหาร
จะสงวนสิทธิว่าจะเป็นผูชี้ขาดในการ
ตดัสินใจขนัสุดทา้ย 
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ขอ้ 
การจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 ผู ้บริหารจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

โดยการใชอ้าํนาจบงัคบับญัชา สังการ
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม 

     

 

 ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาในการซกัถามถึงเหตุผลในการ
ตดัสินปัญหาความขดัแยง้ 

     

 

 เมือผูบ้ริหารขดัแยง้กบัผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชา ผูบ้ริหารจะเป็นผูช้นะเสมอ 

     
 

 

 

การประนีประนอม 

ผูบ้ริหารพิจารณาความดีความชอบ
จากความสามารถเป็นสําคัญโดย
คํานึงถึงการทําให้ทุกคนพึงพอใจ
ทีสุด 

     

 

 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบั 

บัญชาในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจและยึดการตดัสินใจของ
คนส่วนใหญ่เป็นหลักในการแก้ไข
ความขดัแยง้ทีเกิดขึน 

     

 

 เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดปัญหา มีขอ้
ขดัแยง้กนั ผูบ้ริหารจะพยายามแกไ้ข
ใหเ้กิดความพึงพอใจทงั 2 ฝ่าย 

     

 

 

 

17 ผูบ้ริหารจะใหคู้่กรณีปรับตวัเขา้หากนั 
เพือแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึน 

     
 

18 ผูบ้ริหารจะพูดชกัจูงให้แต่ละฝ่ายลด
เงือนไขของตนเอง เพือพบกันครึง
ทาง 
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ขอ้ 
การจดัการความขดัแยง้ 

ของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
 

 
ความร่วมมือกนัหรือการแก้ปัญหา 
ผู้บ ริหารจะวิ เคราะห์สา เหตุของ
ปัญหา และใช้กระบวนการแกปั้ญหา 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที
เกิดขึน 

     

 

 ผูบ้ริหารจะให้คู่กรณีไดเ้ผชิญหนา้กนั 
เพือปรับความเขา้ใจ และร่วมมือกัน
ในการหาทางออกทีดีทีสุดในการ
แกไ้ขปัญหา 

     

 

 ผู ้บริหารมักจะให้ผู ้ที เ กียวข้องกับ
ความขดัแยง้ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา และติดตามผล 

     

 

 ผูบ้ริหารยอมใหมี้การแสดงความคิด 
เห็นอยา่งเต็มที ในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ เพราะเชือวา่จะทาํใหเ้กิดความ 
คิดใหม่ๆ ขึนมา และนําไปสู่ความ
ร่วมมือกนั 

     

 

 ผลจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหาร คู่กรณีต่างพอใจในขอ้สรุป 
ซึงได้วิธีการแก้ไขปัญหา เพือทีจะ
บรรลุวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั 
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