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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
และเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การด าเนินการวิจยั
แบ่งเป็นสองระยะ ระยะท่ีหน่ึงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
โดยส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และระยะท่ีสอง    
เป็นการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากนั้นน ารูปแบบ
ดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และสนทนากลุ่มกับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ประกอบดว้ย 6 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.1) การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ 1.2) การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะ
ผูน้ าอยา่งเหนือชั้น 1.3) การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค 1.4) การจดัการองคก์รเพื่อรักษา
สมดุลของความขดัแยง้ 1.5) การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม และ 1.6) การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ 2) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นเร่ิมต้นการพัฒนา 2.2) ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา           
2.3) ขั้นการพฒันา 2.4) ขั้นการทบทวน 2.5) ขั้นประเมินการพฒันา 2.6) ขั้นการปฏิบติัซ ้ า และ    
2.7) ขั้นส้ินสุดการพฒันา 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study on the factors of conflict management competency and 
development model for school administrators under the office of basic education commission in 
the southernmost provinces. The process of this research divided into 2 phases: Firstly to analyze 
the factors of conflict management competency by using questionnaire which the sample group 
was the administrators and boards of schools in the southernmost provinces then brought the data 
to statistical method by using EFA (Exploratory Factor Analysis). Secondly to create the 
development model of conflict management competency for school administrators under the 
office of basic education commission in the southernmost provinces after that brought the 
outcome model to interview the experts and focus group discussion with administrators of schools 
for evaluating and improving and a most complete. 
 The results revealed that; 1) The factors of conflict management competency 
consisting of 6 factors as follows; 1.1) Control and Solve of Conflict 1.2) Confront of Conflict 
with Superior Leadership 1.3) Relationships and Equality 1.4) Organizing for Conflict Balance 
1.5) Respects for Cultural Diversity and 1.6) Self-control in Conflict Situations 2) The 
development model of conflict management competency for school administrators under the 
office of basic education commission in the southernmost provinces consisting of 7 steps as 
follows; 2.1) Initiation of Development 2.2) Assessment before Development 2.3) Development 
Implementation 2.4) Development Review 2.5) Development Evaluation 2.6) Development 
Repeat and 2.7) End of Development. 




