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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 2) กำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 กลุ่มตัวอย่ำง

ทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ และครผููส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 จสำนวน 285 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมประมำณค่ำ 5 ระดบั สถติิ

ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก 

ภำวะผู้นสำที่อยู่ในระดับมำกที่สุดได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีอุดมกำรณ์อยู่ในระดับมำกท่ีสุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ด้ำนกำรสร้ำงแรง

บันดำลใจ ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ ตำมลสำดับ ส่วนภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับรองลงมำ ซึ่ง เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรให้รำงวลัตำมสถำนกำรณ์อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรบรหิำรแบบวำงเฉย 

 2) กำรจดักำรควำมขดัแย้งของสถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ด้ำนกำรประนีประนอม อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรร่วมมือ ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำร 

หลกีเลีย่ง และด้ำนกำรเอำชนะ ตำมลสำดบั 3) ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรจดักำรควำมขดัแย้งของ
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บทน�า

 กำรจัดกำรศึกษำของประเทศ มีควำมจสำเป็น

อย ่ำงยิ่ ง ท่ีจะต ้องอำศัยผู ้บริหำรกำรศึกษำ และ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ จึงทสำให้กำรบริหำรและ 

กำรศกึษำประสบควำมสสำเรจ็และเป็นไปตำมแนวทำงที่

พงึประสงค์ หำกผูบ้รหิำรสถำนศกึษำแสดงแบบกำรเป็น 

ผู้นสำย่อมจะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้

อย่ำงแน่นอน กำรทสำงำนใด ๆ ท่ีจะประสบผลสสำเร็จ

หรือล้มเหลว ปัจจัยที่สสำคัญอย่ำงหนึ่งคือ ตัวผู้นสำของ

หน่วยงำนหรือองค์กำรนั้น ๆ นั่นเอง สิ่งสสำคัญประกำร

หนึ่งในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คือ กำรทรำบถึงสำเหตุหรือแหล่งที่มำของโอกำสใน

กำรเกิดควำมขัดแย้ง เพื่อที่จะหำแนวทำงในกำรรับมือ

และจดักำรควำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

 ควำมขัดแย้งเป็นส่ิงที่ไม่มีใครปรำรถนำและเป็น

สิ่งที่ยำกจะหลีกเลี่ยงพ้น ตรำบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่

และอยูร่่วมกบัคนอืน่ในสงัคม เมือ่ไม่สำมำรถจะหลกีหนี 

จำกควำมขัดแย้งได้จึงควรจะต้องรู้จักและเข้ำใจ ควำม

ขดัแย้งแปลงสภำพควำมขดัแย้งให้เป็นประโยชน์ [1] ใน

กำรทีผู่บ้รหิำรจะใช้วธิกีำรบรหิำรควำมขดัแย้งให้ควำม

ขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมำะสม และส่งผลให้องค์กำร

มีประสิทธิภำพได้นั้น ผู ้บริหำรต้องมีวิธีกำรหรือมี

แนวทำงในกำรบรหิำรควำมขดัแย้ง ควำมขดัแย้งเป็นสิง่

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น 

(X
2
) และภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง (X

1
) มปีระสทิธภิำพในกำรทสำนำยร้อยละ 27.20 สำมำรถเขยีนเป็นสมกำรถดถอย

ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 
∧

Y tot
 = 1.313 + 0.309(X

2
) + 0.209(X

1
)

ค�าส�าคัญ : ภำวะผู้นสำ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ผู้บริหำร สถำนศึกษำ

Abstract

 The purposes of this research were to evaluate : 1) the leadership of school administrators, 2) the conflict 

management of school administrators, and 3) the leadership of school administrators affecting the conflict management 

of schools in Phetchaburi Province under the Secondary Educational Service Area Office. The samples consisted 

of 285 administrators and teachers in secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 

10. The research instrument was a five–rating–scale questionnaire. Statistics used to analyze the data were mean, 

standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The results were as follows : 1. The leadership of 

school administrators in Phetchaburi Province, as a whole and each aspect, were at a high level. Considering in 

transformational leadership, idealized influence was at the highest level, followed by individualized consideration, 

inspiration motivation, and intellectual stimulation. For transactional leadership, contingent reward was at the highest 

level, followed by management-by-exception. 2. The conflict management of school administrators in Phetchaburi 

Province was overall at a moderate level. Considering in each aspect, compromising was at the highest level, followed 

by, collaboration, accommodation, avoiding, and competition, respectively. 3. The leadership of school administrators 

affecting the conflict management of schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service 

Area Office 10 included transactional leadership (X
2
), and transformational leadership (X

1
) having the predictive 

efficiency of 27.20 percent, the equation could be written as
∧

Y tot
 = 1.313 + 0.309(X

2
) + 0.209(X

1
).

Keywords : leadership, conflict management, administrators, schools
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ท่ีเกดิขึน้ได้ตำมธรรมชำตไิม่สำมำรถจะหลกีเลีย่งได้ แต่

ในขณะเดียวกันอำจเป็นปัจจัยในทำงบวกท่ีช่วยพัฒนำ

ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นได้เช่นกัน [2] 

 ควำมขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีผู้บริหำรต้องเผชิญหน้ำอยู่

ทุกวัน ผู้บริหำรไม่สำมำรถทสำเป็นไม่สนใจหรือละเลย

เสียได้ และไม่สำมำรถปล่อยให้เกิดมำกข้ึนและรุนแรง

ขึ้นได้โดยไม่จัดกำรแก้ไข กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเป็น

ภำรกจิทีย่ำกทีส่ดุอย่ำงหนึง่ของผูบ้รหิำร ผูบ้รหิำรจสำเป็น

ต้องดสำเนินกำรให้องค์กำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ โดยไม่สำมำรถเลือกได้ว่ำจะต้องทสำงำนกับใคร

กต็ำม ผูบ้รหิำรต้องมทีกัษะในกำรจดักำรควำมขดัแย้งซึง่

มคีวำมสสำคญัต่อผลกำรปฏบิตังิำน นกัทฤษฎอีงค์กำรได้

พยำยำมศกึษำวจิยัปัญหำเรือ่งควำมขดัแย้งในหน่วยงำน

หรือนักกำรศึกษำได้นสำศำสตร์ในเรื่องน้ีมำประยุกต์ใช้

ในกำรบรหิำรกำรศกึษำ ด้วยเหน็ว่ำหำกสำมำรถควบคมุ

สำเหตขุองควำมขดัแย้งและจดักำรกบัควำมขดัแย้งทีเ่กดิ

ขึ้นในสถำนศึกษำได้ จะทสำให้กำรปฏิบัติงำนดสำเนินไป 

ได ้อย ่ ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน กำรจัดกำรกับ 

ควำมขัดแย้งของผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมรู้

ควำมเข้ำใจในสำเหตขุองควำมขดัแย้งและประสบกำรณ์

ในเรื่องนี้เป็นอย่ำงดี [3]

 สถำนศกึษำในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

มีปัญหำที่สัมพันธ์กับกำรบริหำรอยู ่มำก เป็นต้นว่ำ 

ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ ประสิทธิภำพกำรบริหำร 

กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสวัสดิกำร จำกกำรปฏิรูป 

กำรศกึษำ งำนในสถำนศกึษำมปีรมิำณมำกขึน้ นอกจำก

งำนด้ำนวิชำกำรและงำนภำรกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4 

งำนแล้ว ยงัมงีำนอืน่ ๆ  อกีมำกมำย ทีผู่บ้รหิำรและคณะครู 

จะต้องประสำนงำนและทสำงำนร่วมกัน ควำมขัดแย้ง

จึงเกิดขึ้นตลอดเวลำ ซึ่งควำมขัดแย้งที่พบอยู ่เสมอ 

ได้แก่ ครูผู้สอนขัดคสำส่ังผู้บังคับบัญชำไม่ปฏิบัติงำนที่

ได้รับมอบหมำย ไม่ร่วมกิจกรรมตำมมติของคณะคร ู

ส่วนใหญ่หรอืตำมคสำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูบ้รหิำร

เองไม่สร้ำงภำวะผู้นสำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลใน

สถำนศกึษำ บคุลำกรในสถำนศกึษำกเ็กดิควำมแตกแยก 

ขำดควำมสำมัคคี ครูในสถำนศึกษำทะเลำะวิวำทกัน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำทะเลำะวิวำทกับคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำของสถำนศึกษำ ครูทะเลำะวิวำทกับ 

ผู้ปกครองนักเรียน ครูไม่ตั้งใจทสำกำรสอน ผู้บริหำรไม่

ยตุธิรรมในกำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และครผููส้อน

ทะเลำะววิำทกบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ กำรทีจ่ะประสำน

งำนร่วมมือกันทสำงำนย่อมมีปัญหำ ต่ำงคนต่ำงทสำงำน  

มีกำรเกี่ยงกันทสำงำน ส่งงำนไม่ทันตำมกสำหนดเวลำ 

เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร บำงครั้งก็แบ่งพรรค

แบ่งพวก ควำมขดัแย้งเหล่ำนีห้ำกเกดิขึน้ในสถำนศกึษำ

ย่อมทสำให้ประสิทธิภำพของงำนลดลง [4] จำกเหตุผล

ดังกล่ำวข้ำงต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำภำวะผู้นสำของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

ของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 ว่ำอยูใ่นระดบัใด 

ภำวะผู ้นสำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำด้ำนใดบ้ำงที ่

ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10  

ตลอดจนสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ๆ ใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำน-

ศึกษำในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ 

ซึ่ งสำมำรถใช ้ เป ็นแนวทำงในกำรดส ำ เนินงำน 

ในสถำนศึกษำและวำงแผนปรับปรุงกำรบริหำรงำน 

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ในจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10

 2 .  เพื่อศึกษำกำรจัดกำรควำมขัดแย ้งของ 

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

 3. เพ่ือศึกษำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10
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ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ จสำนวน 22 คน และครูผู ้สอนโรงเรียน

มัธยมศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 จสำนวน 1,076 คน  

รวมทั้งสิ้น 1,098 คน

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงด้วยตำรำงเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan, 1970) [5] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 285 คน แบ่ง

เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 22 คน โดยใช้กำรสุ่ม

แบบเจำะจง และครผููส้อน 263 คน โดยใช้วธิกีำรสุม่แบบ

แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา

 ตวัแปรอสิระ คอื ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

ประกอบด้วย ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง มี 4 ด้ำน และ

ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน มี 2 ด้ำน ดังนี้

 1. ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1) 

ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 2) ด้ำนกำรสร้ำง

แรงบันดำลใจ 3) ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ 4) ด้ำน 

กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

 2. ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 1) ด้ำน

กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์และ 2) ด้ำนกำรบริหำร

แบบวำงเฉย

 3. ตัวแปรตำม คือ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 

ประกอบด้วย1) กำรเอำชนะ 2) กำรร่วมมือ 3) กำร

ประนีประนอม 4) กำรหลีกเลี่ยง 5) กำรยอมให้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถำม

เกี่ยวกับภำวะผู้นสำของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำร

ควำมขัดแย ้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี  

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 

ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบ

รำยกำร (Checklist)

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับภำวะผู้นสำ

ของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของ

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นแบบสอบถำมชนิด

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกระบวนกำร

จัดกำรควำมขัดแย้งของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือในกำร

วจิยั แบบสอบถำมทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำร

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำม 

ขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร ตสำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำและกระบวนกำร

จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม ขั ด แ ย ้ ง ใ น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ ร ่ ำ ง

แบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจัยและของ

นิยำมศัพท์เฉพำะตำมตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2. นสำร่ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น เสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้คสำแนะนสำ 

ปรับปรุงแก้ไข

 3. ปรับปรุงแบบสอบถำมเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์เพื่อตรวจสอบ 

ควำมถูกต้อง ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content 

Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของ 

ข้อคสำถำมรำยข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต ้องกำรจะวัด  

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่ำดชันี

ควำมสอดคล้องเท่ำกับ 0.67 ถึง 1.00

 4 .  นส ำแบบสอบถำมฉบับที่สมบูรณ ์ที่ผ ่ ำน 

ควำมเห็นชอบของผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้  

(Try Out) กบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำและคร ูจสำนวน 30 คน 
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ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เพื่อหำควำม

เชื่อมั่นของแบบสอบถำม

 5. นสำแบบสอบถำมท่ีทดลองใช้แล้วไปหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยใช้

โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ 

(a-Coefficient) ของครอนบำค ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ 0.963

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดสำเนินกำร ดังนี้

 1.  ผู ้วิจัยได ้ดสำเนินกำรขอหนังสือจำกคณะ

ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ถึงผู้บริหำร

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เพื่อขอควำมร่วมมือและ

อสำนวยควำมสะดวกในกำรดสำเนินงำน 

 2. ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยัจดัเกบ็

แบบสอบถำมด้วยตนเอง หลังจำกส่งหนังสือขอควำม

ร่วมมอืและอสำนวยควำมสะดวกให้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10

 3. นสำแบบสอบถำมท่ีได้กลับคืนมำตรวจสอบ

ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม คดัเลอืกฉบบัทีส่มบรูณ์

มำทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถติสิสำเรจ็รปู

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผู ้วิจัยดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม

คสำนวณหำค่ำควำมถี่  (Frequency) และค่ำร้อยละ 

(Percentage) 

 2. วิเครำะห์ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

และกำรบริหำรควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำ โดย

คสำนวณหำค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

(Standard Deviation) 

 3.วิเครำะห์ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อกำร

จัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10  

โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

   1. ภำวะผู ้นสำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 โดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำก

ค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

รองลงมำ คือ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนดังนี้

 1.1 ภำวะผู ้นสำกำรเปลี่ยนแปลง โดยรวมและ 

รำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน

พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ย

มำกไปหำน้อย ดงันี ้ด้ำนกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

รองลงมำคือด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ

ตำมลสำดับ พิจำรณำรำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  1.1.1 ด้ำนกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงถึงควำมตั้งใจมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติงำนให้บรรลุผลสสำเร็จรองลงมำคือ ผู ้บริหำร

สถำนศึกษำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นที่เคำรพ

นบัถอืของผูร่้วมงำนและไว้ใจได้ว่ำจะทสำในสิง่ทีถ่กูต้อง

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำมคีณุธรรม จรยิธรรมในกำรทสำงำน 

หลกีเลีย่งกำรใช้อสำนำจเพือ่ประโยชน์ส่วนตนตำมลสำดบั

  1.1.2 ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ โดย

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศกึษำให้ควำมเชือ่มัน่และแสดงให้เหน็ควำมตัง้ใจ

อย่ำงแน่วแน่ในกำรบรหิำรงำนให้บรรลผุลสสำเรจ็รองลง

มำคอื ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำอทุศิตนเพือ่ให้วสิยัทศัน์และ

ภำรกจิขององค์กำรดสำเนนิไปตำมทีค่ำดหวงัไว้ผูบ้รหิำร
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สถำนศึกษำชี้ให้เห็นควำมสสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ในอนำคต

จำกกำรทสำงำนร่วมกัน ตำมลสำดับ

  1.1.3 ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำโดย

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ 

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนคิดแก้ไข

ปัญหำด้วยเหตผุลและหลกัฐำนมำกกว่ำคดิว่ำเป็นปัญหำ

รองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ผู้ร่วม

งำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเพื่อหำแนวทำง และวิธี

กำรมำพัฒนำองค์กำรผู้บริหำรสถำนศึกษำให้กสำลังใจ

แก่ผู้ร่วมงำนในกำรพิจำรณำปัญหำ และแก้ไขปัญหำ 

ตำมลสำดับ

  1 .1 .4  ด ้ ำนกำรคส ำนึ งถึ งควำมเป ็น

ปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำ

เป็นรำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 

ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้คสำแนะนสำท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำของผู้ร่วมงำนรองลงมำคือ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงกำรยอมรับและชื่นชมใน

ควำมสำมำรถของผูร่้วมงำนเมือ่ปฏบิตังิำนเป็นผลสสำเรจ็

ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงำน ให้

พัฒนำตนเองอยู่เสมอตำมศักยภำพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ 

ในวิชำชีพตำมลสำดับ

 1.2 ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น โดยรวมและรำยด้ำน 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไป

หำน้อยดังนี้ ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ รองลง

มำคือ ด้ำนกำรบริหำรแบบวำงเฉยตำมลสำดับพิจำรณำ

รำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  1.2.1 ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้  

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำยกย่องชมเชยเมือ่ผูร่้วมงำนสำมำรถ

ปฏบิตังิำนบรรลเุป้ำหมำยตำมทีค่ำดหวงัไว้รองลงมำคอื 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรเสริมแรงเม่ือผู้ร่วมงำนตั้งใจ

ทสำงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำร่วมกับผู้ร่วมงำนกสำหนด

เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ควำมสสำเร็จของงำน พร้อมทั้ง

ให้รำงวัลเป็นกำรตอบแทนเมื่อประสบควำมสสำเร็จใน

กำรทสำงำน ตำมลสำดับ

  1.2.2  ด้ำนกำรบรหิำรแบบวำงเฉย โดยรวม 

อยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ 

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำคอยสังเกตผลกำรปฏิบัติงำนของผู ้ร่วม

งำนรองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำคอยช่วยเหลือ

แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงำนให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน 

กำรเกดิควำมผดิพลำดหรอืล้มเหลวและผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

สนับสนุนให้ผู ้ร ่วมงำนแก้ไขในสิ่งที่ ผิดพลำดหรือ 

ล้มเหลวเพือ่ทสำให้ได้มำตรฐำนตำมทีก่สำหนดไว้ ตำมลสำดบั

 2. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้ 

ด้ำนกำรประนีประนอม รองลงมำคือ ด้ำนกำรร่วมมือ 

ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำรหลกีเลีย่ง และด้ำนกำรเอำชนะ 

ตำมลสำดับแสดงรำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  2.1 ด้ำนกำรเอำชนะโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

แถลงนโยบำยกำรทสำงำนพร้อมทั้งกสำชับให้ผู้ร่วมงำน

ปฏิบติัตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดัรองลงมำคอื ผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำชี้ให้เห็นควำมสสำคัญของเป้ำหมำย มำกกว่ำ

ควำมแตกต่ำงในวิธีกำรหลักเพื่อเอำชนะผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำมุ่งเน้นงำนมำกกว่ำมุ่งเน้นควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล ตำมลสำดับ

  2.2 ด้ำนกำรร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับ

มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

จะพยำยำมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ำยเกิด

ควำมพอใจและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันรองลง

มำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ทั้งสองฝ่ำยแสดงควำม

คิดเห็นอย่ำงเต็มที่เพื่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ และนสำไป

สู่กำรร่วมมือกันปฏิบัติงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดกำร
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ควำมขัดแย้งโดยกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น

ไม่ยึดมั่นในควำมคิดของตนฝ่ำยเดียวตำมลสำดับ

  2.3 ด้ำนกำรประนีประนอม โดยรวมอยู่

ในระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่

จำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำน-

ศกึษำแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งโดยให้ควำมยตุธิรรมแก่ 

ทุกฝ่ำยรองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำใช้หลักกำร

ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมในกำร

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งผู้บริหำรสถำนศึกษำถนอม

นส้ำใจและรักษำสัมพันธภำพของผู้ร่วมงำนตำมลสำดับ

  2.4 ด้ำนกำรหลีกเลี่ยง โดยรวมอยู่ใน

ระดับปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำใช้ควำมอดทนอดกลั้นเพื่อหลีกเล่ียง 

ควำมขัดแย ้ง รองลงมำคือ ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีจะนสำไปสู่ 

ควำมขัดแย้งผู้บริหำรสถำนศึกษำแก้ปัญหำเท่ำท่ีจสำเป็น

เพื่อหลีกเลี่ยงควำมตึงเครียดตำมลสำดับ

  2.5 ด้ำนกำรยอมให้ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังน้ี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ถนอมนส้ำใจผู้ร่วมงำนหรือพยำยำมรักษำสัมพันธภำพ 

เอำไว้  รองลงมำคือ ผู ้บริหำรดูแลช่วยเหลือและ 

อสำนวยควำมสะดวกให้กบัผูร่้วมงำนในกำรแก้ไขปัญหำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำยอมเสียสละผลประโยชน์ของ

ตนเองให้แก่ผู้ร่วมงำนตำมลสำดับ

 3. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผล 

ต ่อกำรจัดกำรควำมขัดแย ้ งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น (X
2
)  

มค่ีำนสำ้หนกัเท่ำกบั 0.309 และภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง 

(X
1
) มีค่ำนส้ำหนักเท่ำกับ 0.209 ซึ่งสำมำรถเขียนสมกำร

กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
∧

Y = 1.313+ 

0.309(X
2
) + 0.209(X

1
)

การอภิปรายผล

 จำกผลกำรวจิยั สำมำรถนสำมำอภปิรำยผล ได้ดงันี้

 1. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 โดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำก 

ค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย คือ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

และภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน ตำมลสำดับ ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะว่ำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นตัวแปร

สสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปกำรศึกษำ  

ผู ้บริหำรโรงเรียนถือเป็นบุคคลที่สสำคัญยิ่งที่จะเป็น 

แบบอย่ำง เป็นผูน้สำและผูป้ระสำนงำนในกำรบรหิำร ทัง้นี้ 

กำรใช้ภำวะผูน้สำทีช่ำญฉลำดจะส่งผลให้บคุลำกรปฏบิตังิำน 

ยอมอทุศิตนเพือ่กำรปฏบิตังิำน เกดิควำมรูส้กึและเจตคติ

ที่ดีต่องำนที่ทสำ มีควำมกระตือรือร้น มีควำมสุขในกำร

ทสำงำน และยอมอุทิศตนเพื่อควำมสสำเร็จของงำน ดังที่ 

แพทริก (Patrick) [6] ได้กล่ำวถึง ควำมสสำคัญของภำวะ

ผูน้สำว่ำ ผูบ้รหิำรในฐำนะผูน้สำขององค์กำรจะต้องมภีำวะ

ผูน้สำ ซึง่ถอืว่ำเป็นปัจจยัทีส่สำคญัทีส่ดุต่อควำมสสำเรจ็ของ

องค์กำร ผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นสำ (Leadership) จะช่วย

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ขององค์กำรให้เป็นไป

ด้วยควำมเรยีบร้อย สอดคล้องกบังำนวจิยัของสชุำมนตร์ 

แย้มเจริญกิจ [7] ได้ศึกษำภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในสถำนศึกษำประเภทที่ 1 สังกัดสสำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2  

พบว่ำระดับภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร

สถำนศกึษำในสถำนศกึษำประเภทที ่1 สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 และเขต 2 โดย

ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำใน

โรงเรยีนทีเ่ป็นสถำนศกึษำประเภทที ่1 ปีกำรศกึษำ 2552 

สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 

และเขต 2 อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยด้ำนกำรเป็น

แบบอย่ำง มีค่ำเฉลี่ยมำกเป็นลสำดับแรก รองลงมำได้แก่  
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ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้

ปัญญำและด้ำนกำรสร้ำงและกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์  

ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล  

มีค ่ ำ เฉลี่ ย เป ็นลส ำดับสุดท ้ ำยและสอดคล ้อง กับ 

งำนวิจัยของ สุภัทรำ นุชสำย [8] ได้ศึกษำภำวะผู้นสำ 

กำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรกบักำรจดักำรควำมขดัแย้ง 

ในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่น 

ที่ 1 พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก

 2. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

โดยด้ำนกำรประนีประนอม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก 

รองลงมำคือ ด้ำนกำรร่วมมือ ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำร

หลีกเลี่ยง และด้ำนกำรเอำชนะ ตำมลสำดับทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะว่ำกำรจัดกำรศึกษำมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ

ต้องอำศัยผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ

มืออำชีพ จึงทสำให้กำรบริหำรและกำรศึกษำประสบ

ควำมสสำเร็จและเป็นไปตำมแนวทำงที่พึงประสงค์ โดย 

ผู้บริหำรและคณะครูจะต้องประสำนงำนและทสำงำน 

ร่วมกัน ซึ่งในกำรทสำงำนร่วมกันจะต้องมีควำมขัดแย้ง 

เกิดขึ้นตลอดเวลำ ผู้บริหำรไม่สำมำรถทสำเป็นไม่สนใจ

หรือละเลยเสียได้ และไม่สำมำรถปล่อยให้เกิดมำกขึ้น

และรนุแรงข้ึนได้โดยไม่จดักำรแก้ไข หำกผูบ้รหิำรสถำน-

ศึกษำแสดงแบบกำรเป็นผู้นสำย่อมจะส่งผลให้กำรจัดกำร

ศกึษำของโรงเรยีนเกดิประสิทธภิำพและประสิทธิผลตำม

จดุมุ่งหมำยทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้กำรจดักำรควำมขดัแย้งได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพน้ัน ผู้บริหำรจะต้องทรำบถึงสำเหตุหรือ

แหล่งที่มำของโอกำสในกำรเกิดควำมขัดแย้ง เพื่อที่จะ

หำแนวทำงในกำรรบัมอืและจดักำรควำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังท่ี ลสำจวน ชื่นธงชัย [3] 

ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรควำมขดัแย้งเป็นภำรกจิทีย่ำกทีส่ดุ

อย่ำงหนึ่งของผู้บริหำร ผู้บริหำรจสำเป็นต้องดสำเนินกำร

ให้องค์กำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยไม่

สำมำรถเลือกได้ว่ำจะต้องทสำงำนกับใครก็ตำม ผู้บริหำร

ต้องมีทักษะในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งซึ่งมีควำมสสำคัญ

ต่อผลกำรปฏบิตังิำน นกัทฤษฎอีงค์กำรได้พยำยำมศกึษำ

วิจัยปัญหำเรื่องควำมขัดแย้งในหน่วยงำนหรือนักกำร

ศกึษำได้นสำศำสตร์ในเรือ่งนีม้ำประยกุต์ใช้ในกำรบรหิำร

กำรศึกษำ ด้วยเห็นว่ำหำกสำมำรถควบคุมสำเหตุของ

ควำมขัดแย้งและจัดกำรกับควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น ใน

สถำนศกึษำได้ จะทสำให้กำรปฏบิตังิำนดสำเนนิไปได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

สำเหตุของควำมขัดแย้งและประสบกำรณ์ในเรื่องนี้เป็น

อย่ำงด ีสอดคล้องกบังำนวจิยัของ นรศิร กรงุกำญจนำ [9] 

ได้ศกึษำกำรบรหิำรควำมขดัแย้งของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อ

กำรทสำงำนเป็นทมีของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำนครปฐม เขต 2 พบว่ำ กำรบริหำร

ควำมขัดแย้งโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบพบว่ำ ด้ำนสัมพันธภำพ 

กำรเผชิญหน้ำอยู ่ในระดับมำก ส ่วนกำรถอนตัว  

กำรประนีประนอมและกำรใช้อสำนำจอยู ่ในระดับ 

ปำนกลำง และสอดคล้องกับงำนวิจัยของวรจักร  

จอมทรกัษ์ [10] ได้ศกึษำกำรบรหิำรควำมขดัแย้งทีส่่งผล 

ต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบรุ ีเขต 1 

พบว่ำ กำรบริหำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน 

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยกำรประนีประนอม อยู่

ในอันดับแรก รองลงมำคือ แบบกำรร่วมมือ และแบบ 

กำรเอำชนะมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด

 3. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผล

ต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 ได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน และภำวะผู้นสำ

กำรเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่ำภำวะผู้นสำเป็นปัจจัย

สสำคัญต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งขององค์กร แสดงให้

เห็นว่ำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรมีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งใน

กำรบริหำรงำนให้สัมฤทธิผล ควำมสสำเร็จในผลงำน  

มีส่วนสัมพันธ์กับควำมสำมำรถของผู ้บริหำรหรือ

ผู้นสำ ผู้บริหำรมีบทบำทสสำคัญที่สุดที่จะต้องใช้ควำมรู ้
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ควำมสำมำรถในควำมเป็นผู ้นสำในกำรบริหำรงำน

เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลำกรที่มีอยู ่

ให้ช่วยกันทสำงำน และต้องรู้จักเลือกวิธีแก้ปัญหำได้

อย่ำงถูกต้องเหมำะสม เพ่ือให้กำรดสำเนินกำรต่ำง ๆ  

เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและประสบควำมสสำเร็จตำม 

เป ้ ำหมำยโดยให ้บุคลำกรผู ้ ร ่ วมงำนเกิดควำม 

พงึพอใจ และก่อให้เกดิควำมร่วมมอืจำกผูร่้วมงำนเตม็ที่  

ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์ [11] ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งเป็นภำรกิจท่ีสสำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งของ 

ผู้บริหำร เมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดข้ึนผู ้บริหำรจะต้อง

ดสำเนินกำรแก้ไขด้วยปัญญำและควำมสุขุมรอบคอบ 

ไ ม ่ ค ว ร จ ะ ล ะ เ ล ย กั บ ค ว ำ ม ขั ด แ ย ้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ลักษณะทสำตัวอยู ่ เหนือควำมขัดแย้งสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สุภัทรำ นุชสำย [8] ได้ศึกษำภำวะ

ผู ้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหำรกับกำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลกลุ ่มกำร

ศึกษำท้องถิ่นที่ 1 พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหำรสถำนศึกษำกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งใน 

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำล มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงม ี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ 

งำนวิจัยของขวัญตำ เก้ือกูลรัฐ [12] ได้ทสำวิจัยเรื่อง  

ภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพของ

สถำนศกึษำขนำดกลำง อสำเภอโพธำรำม สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำรำชบรุ ีเขต 2 ผลกำรวจิยั

พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถำนศึกษำขนำดกลำง อสำเภอโพธำรำมมีควำม

สัมพันธ์อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

     1.  ข ้อเสนอแนะเพื่อเป ็นแนวทำงในกำรนสำผล 

กำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1 . 1  ภ ำ ว ะ ผู ้ นส ำ ก ำ ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด ้ ำ น 

กำรบริหำรแบบวำงเฉยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับสุดท้ำย  

ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรให้อิสระและสนับสนุน

ผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับ 

กำรทสำงำนหำกไม่เกิดข้อบกพร่อง คอยสังเกตผล 

กำรปฏิบัติงำนของผู ้ร ่วมงำนเพื่อคอยช่วยเหลือให้ 

คสำแนะนสำแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงำนให้ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันกำรเกิดควำมผิดพลำดหรือล้มเหลว

 1.2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรเอำชนะโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

และข้อที่อยู่ในลสำดับสุดท้ำย ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหำควำม

ขดัแย้งขึน้ในสถำนศกึษำผูบ้รหิำรสถำนศกึษำควรหำวธิี

กำรแก้ปัญหำทีไ่ม่ทสำร้ำยจติใจและควำมรูส้กึของบคุคล

อื่นและกำรบริหำรควำมขัดแย้งควรใช้วิธีกำรหลำย ๆ 

อย่ำงรวมกัน

 1 .3  ภำวะผู ้นส ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำที ่

ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน 

ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ และภำวะผู้นสำกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล  

ดังนั้นผู ้บริหำรควรปรับพฤติกรรมของผู ้นสำของ

ตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะผู้บริหำร 

ที่มีภำวะผู้นสำที่ดีจะส่งผลให้กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

     2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษำภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร

มอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอื่น ๆ

 2.2 ควรศกึษำกำรจดักำรควำมขดัแย้งของผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำต่ำงพ้ืนที่ที่มีบริบทขนำดของสถำนศึกษำ 

จสำนวนบุคลำกรที่ต่ำงกัน เพื่อยืนยันถึงควำมสสำคัญของ

กำรใช้ภำวะผู้นสำของสถำนศึกษำ

 2.3 ควรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้นสำของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดควำมขัดแย้งใน

สถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำน

ศึกษำ 4 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบ

ประมำณ กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป
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เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ
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