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บทที ่3 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 การวจิยั เร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คร้ังน้ี

มุ่งน าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยวธีิด าเนินการ

วจิยัท่ีจะน าเสนอในบทน้ี ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงการด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 

2 ระยะ คือ 

 ระยะที ่1 วิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  

 ระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

 ส าหรับรายละเอียดสามารถอธิบายวธีิด าเนินการวิจยัตามล าดบัโดยภาพรวมไดด้งัน้ี 

 

ระยะที ่1 วเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลกัการและทฤษฎี เก่ียวกบัสมรรถนะ แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ สันติศึกษา สานเสวนา ชาติพนัธ์ุ พหุวฒันธรรม และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 ขั้นตอนที ่2 วเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีการด าเนินการ

ดงัน้ี 

 1. สังเคราะห์ตวัแปรสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ โดยผูว้จิยัศึกษาเอกสาร และ

งานวจิยัตามขั้นตอนท่ี 1 จากนั้นจึงก าหนดตวัแปรท่ีบ่งบอกถึงสมรรถะการบริหารความขดัแยง้  

รวมจ านวนตวัแปรทั้งหมด 159 ตวัแปร แลว้จึงน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญวเิคราะห์และคดักรองตวัแปรท่ี

เหมาะสม ดงัน้ี 
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  1.1 สร้างตารางวเิคราะห์และคดักรองตวัแปร จ านวน 159 ตวัแปร 

  1.2 น าตารางวเิคราะห์และคดักรองตวัแปรใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน  

ท าการวเิคราะห์และคดักรองตวัแปรสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ หากมีความคิดเห็นวา่ 

ตวัแปรดงักล่าวเหมาะสม ให้ 1 คะแนน หากมีความคิดเห็นวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่เหมาะสม 

ให ้0 คะแนน 

  1.3 น าตารางวเิคราะห์และคดักรองตวัแปรจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง

ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ปรากฎวา่มีตวัแปรสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้จ านวน 159 ตวัแปร  

ท่ีมีความสอดลอ้งตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป ถึง 1.00 หลงัจากนั้นน าจ านวนตวัแปรดงักล่าวไปค านวณ 

เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและสร้างเคร่ืองมือต่อไป  

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย 

  2.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา จ านวน 862 คน ทั้งน้ีมีขั้นตอน
การด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
   ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั การวิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ โดยผูว้ิจยัพิจารณาอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย คือ 1: 5               
(สุวมิล วอ่งวานิชและนงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2546) ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวนตวัแปร 159 ตวัแปร 
จึงน ามาคูณกบั 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 795 คน ท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชจ้งัหวดัและประเภทโรงเรียนเป็นเกณฑใ์นการแบ่งชั้น 
ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากนั้นจึงสุ่มผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ทั้งน้ีผูว้จิยัส่งแบบสอบถามไปจ านวน 1,000 ฉบบัไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น ามาวเิคราะห์ 
จ านวน 862 ฉบบั ดงัน้ี โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 658 คน และโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 
204 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 862 คน 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากหลกัการ 
แนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะและการบริหารความขดัแยง้ 
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้และวิเคราะห์องคป์ระกอบ
สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ จ านวน 1 ฉบบั ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  3.1 น าผลการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปรท่ีสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 159 ตวัแปร 
สร้างเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน และมีความหมายไม่ต่างจากแนวคิดของนกัการศึกษา 
  3.2 ลกัษณะของแบบสอบถาม จ าแนกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) 
   ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวดัของไลเคิร์ท (Likert Scale) เกณฑ์
การใหค้ะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีดงัน้ี 
 
   5 หมายถึง ขอ้ความนั้นมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา มากทีสุ่ด 

หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติั เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

   4 หมายถึง ขอ้ความนั้นมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา มากหรือ

เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติั ค่อนข้างมากแต่ไม่สม ่าเสมอ 

   3 หมายถึง ขอ้ความนั้นมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ปานกลาง 

หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติั ไม่บ่อยแต่ยังคงปฏิบัติ 

   2 หมายถึง ขอ้ความนั้นมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา น้อย หรือ

เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติั นานๆ คร้ัง 

   1 หมายถึง ขอ้ความนั้นมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา น้อยทีสุ่ด 

หรือไม่ส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเลย หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่ควรปฏิบัติเลย 
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  3.3 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยการหาความตรงและ

ความเท่ียงของเคร่ืองมือก่อนน าไปใชจ้ริง ดงัน้ี 

   3.3.1 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งของโครงสร้างตามทฤษฎี 

   3.3.2 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

วจิยั จ  านวน 9 ท่าน พิจารณาสองคร้ัง คือ คร้ังแรก เป็นการวเิคราะห์และคดักรองตวัแปรเพื่อ

พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปร โดยคดักรองตวัแปรท่ีเห็นวา่สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง 

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี คร้ังท่ีสอง เป็นการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้พิจารณา

ขอ้ความท่ีปรับปรุงมาจากตวัแปรท่ีคดักรองในคร้ังแรก ถึงความถูกตอ้งดา้นภาษา และการเรียบเรียง 

ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยพิจารณาขอ้ท่ีดชันี 

ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) พบวา่มีจ านวน 159 ขอ้ มีดชันี 

ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป 

  3.3.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เพื่อหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม จ านวน 30 คน โดยส่งทางไปรษณีย ์พร้อมนดัวนัรับคืน และ

สัมภาษณ์ผูต้อบแบบสอบถามบางท่านท่ีอยูใ่นจงัหวดัสตูล เก่ียวกบัความชดัเจน ลกัษณะค าถาม 

และความยากง่ายของค าถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นวา่เหมาะสม มีปรับปรุงเป็นส่วนนอ้ย เช่น  

ขอ้ค าถามยาวเกินไป แลว้น ามาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบบั โดยวธีิ Cronbach’s Alpha Coefficient (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) ซ่ึงเกณฑก์ารแปลผล 

ความเช่ือมัน่มีดงัน้ี (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 

 

  ค่าเฉล่ีย 0.00 - 0.20  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 

  ค่าเฉล่ีย 0.21 - 0.40  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ต ่า 

  ค่าเฉล่ีย 0.41 - 0.70  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 0.71 - 1.00  หมายถึง  ความเช่ือมัน่สูง 
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 ส าหรับแบบสอบถามท่ีทดลองใชก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

ในการวจิยัไดรั้บคืน จ านวน 30 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และไดค้วามเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .9722 

  3.4 วธีิส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

   3.4.1 ขอหนงัสือจากภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   3.4.2 น าหนงัสือจากทางมหาวทิยาลยัพร้อมแบบสอบถาม ส่งไปยงัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษมธัยมศึกษา เพื่อส่งไปยงัโรงเรียน พร้อมนดัวนัรับแบบสอบถามคืน จากนั้นให้

ทางโรงเรียนส่งแบบสอบถามกลบัมายงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาโดยผูว้จิยัเดินทาง

ไปรับดว้ยตนเอง และบางส่วนส่งกลบัมายงัผูว้จิยั 

   3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนการวจิยัมาวิเคราะห์พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขให้

สมบูรณ์ 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ระยะท่ี 1 ผูว้จิยัใชว้ธีิส่งแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

  4.1 ขอหนงัสือจากภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  4.2 น าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวทิยาลยั 

พร้อมแบบสอบถามและซองส่งกลบัท่ีนดัวนัรับแบบสอบถามคืนพร้อมติดแสมป์เรียบร้อยแลว้ 

ส่งไปยงั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาและประถมศึกษา เพื่อส่งไปยงัโรงเรียนอีกต่อ

หน่ึง จากนั้นให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งกลบัมาทางไปรษณีย ์หากผูต้อบแบบสอบถามส่งกลบัล่าชา้ 

ผูว้จิยัเดินทางไปรับดว้ยตนเอง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามไปทั้งส้ิน 1,000 ฉบบั และไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 862 ฉบบั คิดเป็นอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน

ระดบั 1: 5.42 ซ่ึงตามหลกัการพิจารณาอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย คือ  

1: 5 (สุวมิล วอ่งวานิชและนงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2546) ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งในวิจยัคร้ังน้ีอยูใ่นช่วง

ดงักล่าว จึงถือวา่ใชไ้ด ้
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  4.3 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากลุ่มตวัอยา่งมาตรวจใหค้ะแนน 

  4.4 วเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลในระยะท่ี 1

โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

  5.1 การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นขอ้มูลพื้นฐาน ดว้ยการ

ค านวณค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

  5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดั

กระท าขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

   5.2.1 จดัเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 

   5.2.2 บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเป็นรายขอ้ในโปรแกรมจนครบทุก

รายการ 

   5.2.3 ใชค้  าสั่งใหโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Factor Analysis  

ในรูปแบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกดั

องคป์ระกอบดว้ยวธีิสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีส าคญัซ่ึง

ถือเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยูใ่นองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรท่ีมีค่า ไอแกน (Eigenvalue) มากกวา่ 1 ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดว้ย

วธีิวาริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ โดยใชเ้กณฑ์

คดัเลือกขอ้ค าถาม (ตวัแปร) ท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ท่ี

บรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป เป็นองคป์ระกอบส าคญั ส่วนตวัแปรท่ีมีน ้าหนกั

องคป์ระกอบนอ้ยกวา่ 0.50 ไม่น ามาพิจารณา น าผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบแต่ละดา้นไปแปลผล

และก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 
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   5.2.4 ตั้งช่ือองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ โดยพิจารณาจาก

ขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นแต่ละองคป์ระกอบ 

   5.3.5 ผูว้จิยัน าองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ท่ีไดจ้ากการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพื่อพิจารณา

ผลท่ีไดโ้ดยวเิคราะห์และตดัสินวา่ องคป์ระกอบท่ีไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางทฤษฎีและ 

ตวัแปรหรือไม่เพียงใด 

 6. หลกัเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร และหาคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจยั ผูว้จิยัใชผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั โดยพิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลือกดงัน้ี 

  6.1 เป็นอาจารย ์นกัวชิาการดา้นบริหารการศึกษา จ านวน 3 ท่าน 

  6.2 เป็นอาจารย ์นกัวชิาการดา้นสันติศึกษา จ านวน 2 ท่าน 

  6.3 เป็นอาจารย ์นกัวชิาการดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา จ านวน 4 ท่าน 

 7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  7.1 การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) ใชสู้ตร 

 

   
  

 
 

 เม่ือ   

 IC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

 R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ค าถาม 

 N  หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

  7.2 การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) โดยการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามซ่ึงเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าในแต่ละขอ้ ถา้เลือกตอบตวัเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 จะไดค้ะแนนเท่ากบัตวัเลขท่ีเลือก และ

รวมคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบบั แลว้เรียงคะแนนจากผูท่ี้ตอบไดค้ะแนนสูงสุดจนถึงผูท่ี้ตอบได้

คะแนนต ่าสุด ใชสู้ตร 
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  เม่ือ   

     หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

    หมายถึง  จ านวนขอ้ 

    
   หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

    
  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 

 

ระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้  

มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 ร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยน า

ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มาด าเนินการดงัน้ี 

 1. จดัท าโครงสร้างระบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยผูว้จิยัสังเคราะห์เอกสาร และงานวจิยัเก่ียวกบัเก่ียวกบัรูปแบบและการสร้างรูปแบบ แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

 2. น าขอ้มูลองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 สมรรถนะผนวกกบั

โครงสร้างสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

ในขั้นการพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี 
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  2.1 ขั้นเร่ิมตน้การพฒันา 

  2.2 ขั้นประเมินก่อนการพฒันา  

  2.3 ขั้นการพฒันา ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย คือ 

  2.3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 

  2.3.2 กิจกรรมหลกั 

  2.3.3 กิจกรรมสรุป 

  2.4 ขั้นการทบทวน  

  2.5 ขั้นประเมินการพฒันา 

  2.6 ขั้นการปฏิบติัซ ้ า  

  2.7 ขั้นส้ินสุดการพฒันา 

 

 ขั้นตอนที ่2 ทดสอบรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูท้รงวุฒิ ท่ีมีต่อร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร 

ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุประกอบดว้ย อาจารย ์นกัวชิาการ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ์จ านวน 5 ท่าน โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

 1. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี 

  1.1 มีประสบการณ์ อายุราชการอยา่งนอ้ย 10 ปี หรือ 

  1.2 มีต าแหน่งทางวชิาการตั้งแต่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ข้ึนไป หรือ มีวฒิุการศึกษา 

ไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก 

  1.3 มีความเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง ไดแ้ก่ การออกแบบระบบการเรียน 

การสอน จิตตปัญญาศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า การพฒันาทรัพยกร์มนุษยแ์ละ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 



145 
 
 2. วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในตอนน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผูว้จิยัสร้าง

ข้ึนเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง มีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1 แบบสัมภาษณ์ จ าแนกเป็น 2 ตอน 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป 

  ตอนท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบพร้อม

ขอ้เสนอแนะ 

  2.2 น าแบบสัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

  2.3 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  2.4 ทดลองสัมภาษณ์อาจารยท่ี์ไม่ใช่ผูท้รงคุณวฒิุในคร้ังน้ี และปรับปรุงอีกคร้ัง 

 3. วธีิการเก็บขอ้มูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

  3.1 ติดต่อทาบทามผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อนดัวนัสัมภาษณ์ 

  3.2 ด าเนินการขอหนงัสือจากภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท าหนงัสือเชิญเพื่อแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3.3 น าหนงัสือแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล จากภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี พร้อมเคา้โครงวทิยานิพนธ์ฉบบัยอ่ และแบบสัมภาษณ์น าไปใชเ้ก็บขอ้มูล โดยส่งแบบ

สัมภาษณ์ทางไปรษณียไ์ปยงัผูท้รงคุณวุฒิก่อนล่วงหนา้ พร้อมทั้งนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี 

ในการสัมภาษณ์ตามความสะดวกของผูท้รงคุณวฒิุ 
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  3.4 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิตามขอ้ค าถามท่ีก าหนด

ไวใ้นแบบสัมภาษณ์ โดยน าร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด หลกัการ เอกสารและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาประกอบการซกัถามเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดค้วามเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุมีความครอบคลุมใน

ประเด็นท่ีศึกษา 

  3.5 สรุปแนวคิดและปรับปรุงรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

 4. วเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดจ้ดักระท าขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี 

  4.1 ในดา้นความเหมาะสม ใชว้ธีิการนบัความถ่ี 

  4.2 ในประเด็นขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุในแต่ละดา้น ใชว้ธีิการจดักลุ่มขอ้มูล 

(Clustering) จากนั้นจึงหาความคลา้ยคลึงของขอ้มูล เช่น การเปรียบเทียบลกัษณะท่ีเหมือน หรือ

คลา้ยคลึงของขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุแต่ละท่าน 

  4.3 เม่ือไดข้อ้คน้พบความเหมือน ความต่างของขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูว้จิยัประมวลขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั โดยการน าขอ้มูลยอ่ย ๆ มาสรุปตามประเด็นโดยนบัความถ่ี ทั้งน้ี

ผูว้จิยัจะค านึงถึงกรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นส าคญั 

 

 ขั้นตอนที ่3 ยืนยนัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 7 ท่าน มี                

การด าเนินการดงัน้ี 

 1. ก าหนดคุณสมบติัผูท้รงคุณวฒิุ โดยพิจารณาเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 

  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัประถมศึกษา มีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1.1.1 วฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท หรือ 

   1.1.2 มีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือ 

   1.1.3 ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษข้ึนไป 
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  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัมธัยมศึกษา 

   1.2.1 วฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท หรือ 

   1.2.2 มีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือ 

   1.2.3 ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษข้ึนไป 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1 ติดต่อทาบทามผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบวนัเวลาท่ี

สะดวกในการสนทนากลุ่ม 

  2.2 ด าเนินการใหภ้าควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท าหนงัสือแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ เชิญเขา้ร่วม 

สนทนากลุ่ม 

  2.3 น าหนงัสือจากภาควชิาการบริหารกากรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี พร้อมโครงร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 

ดา้นการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และเอกสารแนวทางการสนทนากลุ่ม ส่งไป

ยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 7 ท่าน ก่อนวนัสนทนากลุ่มจริง 3 สัปดาห์ พร้อมทั้งนดัหมายวนั 

เวลา และสถานท่ีส าหรับการจดัสนทนากลุ่ม  

  2.4 เตรียมความพร้อมในการท าหนา้ท่ีด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยศึกษาวธีิการ

สนทนากลุ่ม เทคนิคและทกัษะท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม ศึกษาขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ท าความ

เขา้ใจประเด็นและแนวทางในการสนทนากลุ่ม จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใหมี้ความพร้อม เช่น เทป

บนัทึกเสียง สมุด ปากกาจดบนัทึก กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดจาก

การใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว 
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 3. ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1 เชิญอาจารยท่ี์ปรึกษากล่าวเปิดการสนทนากลุ่ม 

  3.2 ผูว้จิยัท  าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) และมีอาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นผูด้  าเนินการสนทนาร่วม 

  3.3 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

และรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัเปิดประเด็น 

การสนทนาตามแนวทางในการสนทนากลุ่ม เพื่อยนืยนัความเห็นจากผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกบั

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในประเด็นสมรรถนะท่ีมี

ความส าคญัและจ าเป็นต่อความสามารถในการบริหารแต่ละองคป์ระกอบ พร้อมทั้งวธีิการและ

แนวทางท่ีเหมาะสม 

   3.4 ผูช่้วยวจิยั 1 ท่าน ผูบ้นัทึกลายมือ (Note Taker) 2 ท่าน ผูบ้นัทึกเทป 1 ท่านโดย

ผูว้จิยัท าหนา้ท่ีควบคุมกลุ่มสนทนาใหอ้ยูใ่นประเด็น ก ากบัเวลา กระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนัในประเด็นท่ีตอ้งการ 

   3.5 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาร่วมกนัวพิากษ ์เพื่อก าหนดรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 

การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อหาขอ้สรุปวา่ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร

ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เหมาะสมนั้นควรเป็นรูปแบบใด 

   3.6 ช่วงเวลาท่ีด าเนินการสนทนาใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

   3.7 หลงัเสร็จส้ินการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัน าบนัทึกเสียงจากเทปมาถอดความ 

โดยละเอียดทั้งหมดเป็นตวัอกัษรตามบทสนทนา เปรียบเทียบกบัการจดบนัทึกขอ้มูลของ 

ผูจ้ดบนัทึกทั้ง 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ต่อจากนั้นจึงสรุปขอ้มูลในหวัขอ้

ต่างๆ ดงัน้ี 

 



149 
 
   3.7.1 ความสอดคลอ้งของรูปแบบ มีหลกัการ แนวคิด วตัถุประสงคแ์ละ 

แนวปฏิบติั มีความสัมพนัธ์ ความต่อเน่ืองในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  

   3.7.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ มีประโยชน์ คุณค่า สามารถน าไปใชป้ฏิบติั

ไดจ้ริงหรือไม ่

   3.7.3 เง่ือนไขของรูปแบบ มีปัจจยั ขอ้ก าหนด กฎเกณฑห์รือส่ิงใดบา้ง  

ท่ีสนบัสนุนใหส้ามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  

   3.7.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ขอ้แนะน า หรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีท าใหรู้ปแบบ

สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  

 4. ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการพฒันาสมมรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ล าดบัขั้นตอนของการด าเนินการวจิยั  

         
ระยะที ่1 วเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

       
 

       
ระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ฯ 

     
 

     
 

       

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารความขดัแยง้  
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1. น ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา 7 ท่าน 

2. ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
3. ประมวลขอ้คิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม 

4. น าผลการสนทนากลุ่มมาประกอบการปรับปรุง
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร 

     ความขดัแยง้ 
5. สรุปผลและน าเสนอรายงานผลการวิจยั 

 

3. ยืนยนัรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ 

    โดยการสนทนากลุ่ม 

1. ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะ 

     การบริหารความขดัแยง้ ฯ 
2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

การบริหารความขดัแยง้ ฯ 
(ร่าง) 

1. น ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

2. ด าเนินการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
3. วิเคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์ตามประเด็น

ส าคญัของรูปแบบ 
4. ปรับปรุงรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
    การบริหารความขดัแยง้ 

2. ทดสอบรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้  

    โดยการสมัภาษณ์ 

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารความขดัแยง้ ฯ 
(ร่าง) 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ รายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบ 

2. ด าเนินการยกร่างแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารความขดัแยง้ 

3. น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุง
แกไ้ข 

1. ร่างรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ 

องคป์ระกอบสมรรถนะ 
การบริหารความขดัแยง้ 

1. สงัเคราะห์ตวัแปร 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. พฒันาคุณภาพแบบสอบถาม 
4. เกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งและวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

2. วิเคราะห์องคป์ระกอบ
สมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ 

1. กรอบแนวคิด 
2. ตวัแปรสมรรถนะ 
     การบริหารความขดัแยง้ 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารความขดัแยง้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
    เอกสาร 

ผลผลติ วธิีด าเนินการวจิัย ขั้นตอน 




