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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 
 การพฒันาประเทศใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ภายใตก้ระแส                 
การเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวฒัน์          
ในสภาพสังคมอนัมีความสลบัซบัซอ้นและเป็นสังคมท่ีมีความแตกต่างทางค่านิยม ทศันคติ ภาษา 
ศาสนา ความตอ้งการ ผลประโยชน์ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ พยายามด ารงและ
รักษาไวซ่ึ้งความเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มตนเอง จนน าไปสู่ความขดัแยง้ (พระมหาหรรษา, 2554) 
สถานศึกษาเป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัทางสังคม ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงความขดัแยง้ได ้ซ่ึงมีพื้นฐานจาก
ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล อนัเกิดจากความคิดเห็น การรับรู้ ส่ิงจูงใจ ความคาดหมาย และ
ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2534) ในการบริหารสถานศึกษา ความขดัแยง้
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งเผชิญหนา้และเม่ือความขดัแยง้เกิดข้ึนแลว้ ผูบ้ริหารก็ไม่สามารถเพิกเฉย หรือ
ท าเป็นไม่สนใจ และปล่อยใหเ้หตุการณ์ต่างๆ รุนแรงข้ึนโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข (รัตนาภรณ์             
วฒันศพัท ์และวนัชยั วฒันศพัท,์ 2548)  
 ฉะนั้นหากจะแกไ้ขความขดัแยง้โดยการท าใหค้วามขดัแยง้ลดลง ควรเนน้ท่ีการรักษา
มนุษยสัมพนัธ์ใหค้งอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้จึงด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยตรง (เสนาะ ติเยาว,์ 2546) จากผลการวจิยัของ Thomas (1972) พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ระดบักลางใชเ้วลาประมาณถึงร้อยละ 20 ของเวลาท างานเพื่อจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์ร และ
ในระยะเวลาต่อมาผลงานวจิยัของ Alexander (1983) ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงใชเ้วลา
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25 ในการจดัการกบัความขดัแยง้ ส่วนผูบ้ริหารระดบักลางใชเ้วลาถึงร้อยละ 30 
ในการจดัการกบัความขดัแยง้ ความขดัแยง้ท่ีเกิดขั้นในองคก์ร หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะก่อใหเ้กิด
ปัญหาความเส่ือมประสิทธิภาพดา้นการบริหารงานลงกวา่ร้อยละ 50 ข้ึนไป (เอกชยั บุญยาธิษฐาน, 
2555) ดงันั้นการบริหารความขดัแยง้จึงเป็นภารกิจท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ผูบ้ริหารเปรียบเสมือนหวัใจของทุกองคก์ร เน่ืองจาก                
การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร โดยเฉพาะ
สถานการณ์ท่ีมีความแปรผนัสูงอยา่งในปัจจุบนั ซ่ึงไม่ใช่เพียงแต่การแกปั้ญหาความขดัแยง้เท่านั้น 
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แต่ยงัรวมถึงขอ้มูลข่าวสาร การจูงใจ ผูร่้วมงาน การพฒันาใหส้มาชิกในองคก์รนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
การประสานกิจกรรมและความพยายามต่างๆ ของกลุ่ม ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปัจเจกบุคคลในแง่ของการใชแ้นวทางในการด าเนินการ โดยเร่ิมจากการพฒันาสมรรถนะท่ี 
ตวัผูบ้ริหารก่อนเป็นอนัดบัแรก (จุมพล หนิมพานิช, 2547) ผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะจะส่งผลให้
ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพและส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) อน่ึงสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีอยูใ่นภาระงาน 
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ (McClelland, 1999) ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548) จากผลการวิจยัของ ชวนพิศ 
สิทธ์ิธาดา (2552) พบวา่ องคป์ระกอบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิผลนั้น ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นวชิาชีพ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นหนา้ท่ี ดา้นบุคคล และดา้น
การบงัคบับญัชา ดงันั้นสมรรถนะของผูบ้ริหารเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีส าคญัในบริหารสถานศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ อาจกล่าวไดว้า่ “สถานศึกษาใดมีผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะ นัน่หมายความวา่ 
สถานศึกษานั้นมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะและความสามารถท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน สามารถน า
สถานศึกษาใหด้ าเนินการประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 
 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานศึกษา จึงเป็นภารกิจส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขดว้ยปัญญา ความสุขมุรอบคอบ (Crawford และ Bodine, 1996) และตอ้งมี
สมรรถนะในการจดัการกบัความขดัแยง้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดกระบวนการการบริหาร
จดัการองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ของ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 
Framework (2004) ท่ีไดแ้สดงถึงระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 
ซ่ึงตอ้งด าเนินการโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
สถานศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในสภาพท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ทั้งในดา้นอตัลกัษณ์ ดา้นวถีิชีวติ ภาษา ศาสนา และ
วฒันธรรมท่ีมีการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดงัน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือช้ีวดัและ
รูปแบบการพฒันาสรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม  
 งานวจิยัน้ีจึงมุ่งน าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาสภาพการณ์ดงักล่าว อนัส่งผลต่อ    
การพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อเขา้สู่โลกของอนาคตท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมี
ความหลากหลายแตกต่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพื่อเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีจะไดรั้บประโยชน์ในการจดัการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  ผลการวจิยัท าใหท้ราบองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีเป็นอยูแ่ละ 
สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีพึงประสงค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. ไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3. ผลจากการวจิยั สามารถน าไปใชส้ าหรับการวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ เพื่อเป็นการยกระดบั
คุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน อนัมีสาเหตุมาจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในเขตพฒันา
พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ขอบเขตการวจิัย 
 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัแบ่ง
วธีิการด าเนินการวจิยัเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร           
ความขดัแยง้ ระยะท่ี 2 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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 1. ขอบเขตของเนือ้หา  
  ระยะท่ี 1 ผูว้จิยัวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้โดย
การศึกษาวิเคราะห์ หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี ไดแ้ก่  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ สันติศึกษา สานเสวนา ชาติพนัธ์ุ พหุวฒันธรรม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ  
  แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมีพื้นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถใหก้บั
ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือวา่เม่ือพฒันาคนใหมี้ความสามารถแลว้ คนจะใชค้วามสามารถท่ีมี
ไปผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย สามารถอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน ้าแขง็ ในลกัษณะของความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลโดยมีส่วนท่ีเห็นไดง่้ายและสามารถพฒันาได ้คือส่วนยอดภูเขาท่ีลอยอยู่
เหนือน ้า นัน่คือองคค์วามรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีบุคคลมีอยู ่ ส่วนท่ีมองเห็นไดย้ากอยูใ่ตผ้ิวน ้า ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ นัน่คือแรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายในและบทบาทท่ีแสดงต่อสังคม  เป็นส่วนท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลและตอ้งอาศยัระยะเวลาในการพฒันา ซ่ึงมีหลายระดบั
ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานถึงระดบัท่ีซบัซอ้น ผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะ สามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร ซ่ึงวธีิด าเนินการในการพฒันาสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
การศึกษาต่อ การปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ การหมุนเวยีนงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการพฒันาโดยการอบรม แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์
จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงัต่อไปน้ี Boyatzis (1982)  Spencer (1993) Eraut (1996) McClelland 
(1999) Hellriegel และคณะ (2001) Schoonover Associates (2003) Shermon (2005) ดนยั เทียนพุฒ 
(2546) ณรงคว์ทิย ์แสงทอง (2547) อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ (2548) สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) 
รัตนาภรณ์ ศรีพยคัฆ ์(2548) ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2548) อรัญ โสตถิพนัธ์ุและคณะ (2548) 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2549) ปิยะชยั        
จนัทรวงศไ์พศาล (2549) ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2550) วทิยา จนัทร์ศิริ 
(2551) และพศิน แตงจวง (2554) 
  1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้  
  แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ ทั้งดา้นมนุษยสัมพนัธ์และแนวคิดสมยัใหม่ หรือ
แนวคิดเชิงปฏิสัมพนัธ์ มองความขดัแยง้ในดา้นบวก เน่ืองมาจากการศึกษาและความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีพฒันาข้ึน ท าใหม้องความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัของความ
ขดัแยง้และการจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร การบริหารความขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถจะท าได้
บนพื้นฐานของการท าความเขา้ใจกนั ดว้ยความจริงใจและเปิดเผย ซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์รทั้งใน
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เชิงบวกและเชิงลบ นอกจากน้ียงัตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของความขดัแยง้ท่ีมีพื้นฐานมาจากความ
แตกต่างของบุคคล ดา้นความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรม ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัทกัษะท่ีจ าเป็นใน         
การบริหารความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการวเิคราะห์สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็น
ธรรม และการใชอ้ านาจ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ การฝึกฝน โดยใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหาร
ความขดัแยง้บนพื้นฐานทฤษฎีท่ีอธิบายวา่ ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสมานสามคัคีอยา่งสมบูรณ์ เพราะความขดัแยง้
เป็นส่วนหน่ึงของมนุษย ์ความขดัแยง้สามารถแกปั้ญหาความแตกแยกและท าใหเ้กิดความสามคัคี
ภายในกลุ่มได ้เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศตัรูอยูด่ว้ยกนั ความขดัแยง้เป็น            
ตวัสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม สามารถท าใหส้ังคมเปล่ียนชีวติความเป็นอยูจ่าก
ดา้นหน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึง จากแนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดจากนกัการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี Robbins (1996) Weber (1968) Thomas (1976) Deep (1978) Katz and Kahn (1978) 
Howat and London (1980) Pneuman and Bruehl (1982) David (1983) Johnson and Johnson 
(1987) Thoman and Kilmann (1987) Robbins (1990) Macionis (1993) Johnson and Johnson 
(2000) Daniel (2001) Rahim (2001) วนิิจ เกตุข า (2535) อรุณ รักธรรม (2537) บุญช่วย ศิริเกษ 
(2540) ไพบูลย ์ฉ่ิงทองค า (2541) พรนพ พุกกะพนัธ์ (2542) จรรยา เส่ียงเทียนชยั (2544) นรินทร์ 
แจ่มจ ารัส (2544) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช (2544) สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2544) สุนนัทา 
เลาหนนัท ์(2544) พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ (2545) นนท ์นนทพ์ยอม (2545) วรัิช สงวนวงศว์าน 
(2546) วเิชียร วทิยอุดม (2547) วงศา เลาหศิริวงศ ์(2548) พระมหาหรรษา (2554) วเิชียร วทิยอุดม 
(2555) และเอกชยั บุญยาธิษฐาน (2555) 
  1.3 สันติศึกษา เป็นการศึกษาเร่ืองสันติภาพให้เกิดข้ึน เนน้การปลูกฝังทศันคติใหใ้ฝ่
สันติ รู้วธีิแกปั้ญหาความรุนแรง สร้างสันติภาพเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหา น าความรู้ไปสร้างสันติได ้
มุ่งเนน้การส่ือสารและยทุธวธีิในการปฏิบติัการท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้จิยัได้
วเิคราะห์แนวคิดจากนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี Ralph Summy (1985) รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ ์(2541) 
พระมหาหรรษา (2554) และไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ (2554) 
  1.4 สานเสวนา เป็นกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ ลดความ
ไม่เขา้ใจ ส่งเสริมสร้างความปรารถนาดีต่อกนั อนัเป็นกา้วแรกท่ีจะน าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ 
ร่วมแกปั้ญหาของสังคม โดยการฟังอยา่งตั้งใจ เกิดความเห็นใจ เปล่ียนท่าทีเป็นการร่วมมือกนัโดย
ไม่มีการบงัคบั แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดจากนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
Leonard (1987) Bohm (1991) วนัชยั วฒันศพัท ์(2547) ศูนยส์ันติวธีิและธรรมาภิบาล (2547) 
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  1.5 ชาติพนัธ์ุ ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุและศาสนาเป็นส่วนส าคญัของปัญหาความ
รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีความแตกต่างกนัทางความเช่ือ ชาติพนัธ์ุ หรือสถานะทาง
สังคมเศรษฐกิจ แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดจากนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2539) อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2539) วนัชยั วฒันศพัท ์(2550) ปองธรรม     
สุทธิสาคร และพนิชา อ่ิมสมบูรณ์ (2550) 
  1.6 พหุวฒันธรรม สาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้เกิดจากความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ท่ีกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธ์ุมาอยูร่วมกนัในสังคมหน่ึง ซ่ึงมีความแตกต่างทางดา้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ รวมถึงวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น 
วธีิการคิด การมีปฏิสัมพนัธ์ การส่ือสาร รวมถึงบุคคลท่ีมาจากพื้นฐานหรืออตัลกัษณ์เดียวกนั 
แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดจากนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี สุภางค ์จนัทวานิช 
(2549) อมรา พงศาพิชณ์ (2541) บรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2551) เอกรินทร์ สังขท์อง (2552) บญัญติั      
ยงยว่นและคณะ (2553) และชาธิป สุวรรณทอง (2554) 
  1.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการความขดัแยง้ หากมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือในชุมชนนั้น เพื่อการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีช่วยลดความขดัแยง้
ลงได ้โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีความขดัแยง้กบัความรู้สึกและหลกัความเช่ือของ
ประชาชนในพื้นท่ี และเร่งท าความเขา้ใจใหเ้กิดการยอมรับในอตัลกัษณ์พิเศษและความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของพื้นท่ี แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดจากนกัการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี Norman, John & Arthur (1979) วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2531) ทววีงศ ์ศรีบุรี (2541)  
สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์(2545) และศิริยา ชลทนุบ ารุง (2548) 
 
  ระยะท่ี 2 ผูว้จิยัสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยจดัท าโครงสร้างระบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ซ่ึงอาศยัหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบและการสร้างรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ และแนวคิด                 
จิตตปัญญาศึกษา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการสร้างรูปแบบ การสร้างและพฒันารูปแบบข้ึนอยู่
กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันารูปแบบนั้นๆโดยมีหลกัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง เป็นแนวทางในการท านาย อธิบายปรากฎการณ์ และเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ โดยอาจจะมีรูปแบบเชิงเทียบเคียง เชิงขอ้ความ เชิงคณิตศาสตร์ แผนภูมิ
หรือเชิงสาเหตุ ท่ีตอ้งอาศยัขั้นตอนในการพฒันา ไดแ้ก่ ขั้นสร้างรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบ               
ขั้นปรับปรุงรูปแบบ และขั้นเสนอรูปแบบ เป็นตน้ แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ และ
พฒันาจากกรอบแนวคิดของนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี Kaplan (1964) Good (1973) Forcese and 
Richer (1973) Brown and Moberg (1980) Willer (1986) Steiner (1990) Nadler & Nadler (1991) 
Joyce and Weil (2000) พลูสุข หิงคานนท ์(2540) สุทศัน์ ขอบค า (2540) อุทุมพร จามรมาน 2541 
วชันีย ์เชาวด์ ารงค ์(2542) จนัทราณี สงวนนาม (2545) เบญจพร แกว้มีศรี (2545) อมรรัตน์          
ทิพยจนัทร์ (2547) กลัยรัตน์ เมืองสง (2550) บุญมี ก่อบุญ (2553) และพศิน แตงจวง (2554) 
  2.2 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การจดัการความขดัแยง้โดยอาศยัแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา เป็นการจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ท่ีมีเป้าหมายใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากภายใน 
อนัเป็นสาเหตุพื้นฐานของความขดัแยง้ โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ถึง
คุณค่าของส่ิงต่างๆ โดยปราศจากอคติ มีสมาธิ เกิดสติ การรับรู้อยา่งเปิดใจจากการฟังอยา่งลึกซ้ึง 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลัยานมิตร ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นสุนทรียสนทนา ขั้นฟัง 
ขั้นการทบทวน และขั้นจดบนัทึก แนวคิดท่ีสรุปขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์และพฒันาจาก 
กรอบแนวคิดของนกัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี Hart (2003) ประเวศ วะสี (2550) วจิกัข ์พาณิช (2550)  
ชลลดา ทองทว ีและคณะ (2551) เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร และ กฤตศรี สามะพุทธิ (2552)  
ธนา นิลชยัโกวทิย ์และอดิศร จนัทรสุข (2552) จิรัฐกาล พงศภ์คเธียร (2553) จุมพล พลูภทัรชีวนิ 
(2553) สลกัจิต ตรีรณโอภาส (2553) ทบัทิม วงศป์ระยรู และพรทิพย ์ค าพอ (2554) 
 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ระยะท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
   2.1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
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   2.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา                    
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอใน
จงัหวดัสงขลา โดยพิจารณาอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1:5 และขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งรวมอยา่งนอ้ย 100 คน (สุวมิล วอ่งวานิชและนงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2546) โดยตวัแปรใน     
การวจิยัคร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งส้ิน 159 ตวัแปร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 862 คน คิดเป็นอตัราส่วน 
1:5.42 ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นกลุ่มส านกังาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย
เพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม  
  2.2 ระยะท่ี 2 ผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร   
ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 
   1)  ผูท้รงคุณวฒิุ ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก์ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา อาจารยแ์ละ
นกัวชิาการท่ีมีความรู้ในดา้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน จิตตปัญญาศึกษา การบริหาร
การศึกษาและภาวะผูน้ า การพฒันาทรัพยกรมนุษยแ์ละส่ือการเรียนการสอน จ านวน 5 ท่าน 
   2) กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ
ช านาญการพิเศษ จ านวน 7 ท่าน 
 
 3. ตัวแปร 
 ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์และรวบรวมตวัแปรจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยการเผชิญหนา้ การเจรจา การประนีประนอม การหลีกเล่ียง           
การใชอ้  านาจ การสั่งการ สันติวธีิ โครงสร้างองคก์ร เป้าหมายองคก์ร ทรัพยากรในองคก์ร การท างาน
เป็นทีม การแข่งขนัในองคก์ร ภาวะผูน้ า การตดัสินใจ การยอมรับ การมีปฏิสัมพนัธ์ บทบาทหนา้ท่ี 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความยติุธรรม สัมพนัธ์ภาพ การส่ือสารในองคก์ร ค่านิยม เจตคติ ความเช่ือ 
พหุวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมตวัแปรทั้งส้ินจ านวน 159 ตวัแปร ดงัตาราง 13     
ในภาคผนวก 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีน าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัแบ่งวธีิการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 
 ระยะที ่1 วิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้โดยใชแ้บบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษา วิเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั 1) สมรรถนะ 2) การบริหาร 
ความขดัแยง้ 3) สันติศึกษา 4) ชาติพนัธ์ุ 5) สานเสวนา 6) พหุวฒันธรรม และ 7) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อได้
องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
 ระยะที ่2 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยจดัท า
โครงสร้างระบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ซ่ึงอาศยัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี 
เก่ียวกบั 1) การสร้างรูปแบบ 2) แนวคิดการพฒันาสมรรถนะ 3) แนวคิดจิตตปัญญา เป็นแนวทางในการ
ก าหนดโครงสร้างระบบ จากนั้นน าองคป์ระกอบจากผลการวจิยัในระยะท่ี 1 มาผนวกเป็นรูปแบบ     
การพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
จากนั้นจึงน าไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิ และน ามาปรับปรุงอีกคร้ังก่อนการจดัสนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื่อประเมินรูปแบบดงักล่าว และสรุปเพื่อน าเสนอต่อไป ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  
  ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
การบริหารความขัดแย้ง 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร
ความ
ขดัแยง้ 

 

องค์ประกอบสมรรถนะ 
การบริหารความขัดแย้ง 

สนัติศึกษา 

พหุวฒันธรรม 

ชาติพนัธ์ุ 

แนวคิด
สมรรถนะ 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

สานเสวนา 

การสร้าง
รูปแบบ 

การพฒันา
สมรรถนะ 

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ผูว้จิยัไดนิ้ยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการพฒันา หมายถึง แนวทางในการด าเนินการท่ีพฒันาข้ึนอยา่งมีระบบ เพื่อ
แสดงรายละเอียด แนวคิด หลกัการและความสัมพนัธ์เช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ให้สามารถเขา้ใจ
ง่ายและน าไปปฏิบติัได ้
 2. สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ วสิัยทศัน์ 
ทศันคติ ตลอดจนบุคลิกลกัษณะท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมการปฏิบติังานในสถานการณ์ความขดัแยง้ 
ท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การควบคุมและบริหารความขัดแย้ง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจและ
ทกัษะในขั้นตอน กระบวนการและวธีิการในการท าใหส้ถานการณ์ความขดัแยง้ในองคก์รอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง 
 4. การเผชิญความขัดแย้งด้วยภาวะผู้น าอย่างเหนือช้ัน หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้  
ความเขา้ใจ ทกัษะในกลวธีิหรือรูปแบบในการตอบสนองในสถานะการณ์ความขดัแยง้ดว้ยสภาวะ
ความสามารถภายในตวับุคคลท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัการความขดัแยง้ในองคก์รดว้ยความรักและ 
ความเมตตา 
 5. การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลมีทกัษะในการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัในองคก์รดว้ยทศันคติท่ีดี ยอมรับให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และมีความยติุธรรม 
ในการปฏิบติังาน 
 6. การจัดการองค์กรเพือ่รักษาสมดุลของความขัดแย้ง หมายถึง การท่ีบุคคล มี
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ร โดยสามารถก าหนดภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีและ               
ความรับผดิชอบอยา่งชดัแจง้ เพื่อรักษาระดบัความขดัแยง้ในองคก์รใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7. การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบติังาน 
ในองคก์รท่ีมีความหลากหลายของความแตกต่างทางหลกัความเช่ือ ศาสนา ดว้ยความเคารพ ความไวใ้จ
และความปรารถนาดีต่อกนั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



12 
 

 

 8. การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเอง และการโตต้อบต่อบุคคลในองคก์รในสถานการณ์ความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม 
 9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ         
ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการหรือดูแลรับผิดชอบการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 10. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีมีภาระกิจ
เก่ียวกบัการจดัและส่งเสริมการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
 




