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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการวจิยั เร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คร้ังน้ี 
แบ่งไดเ้ป็นระยะ ดงัน้ี 
 
 ระยะที ่1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน 
 1.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 
 ระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.2 ผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.3 ผลการสนทนากลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ           
การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.4 สรุปรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ในแต่ละระยะของการวิจยั มีรายละเอียดผลการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
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ผลการวจัิยระยะที ่1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
มีรายละเอียดผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัแสดงตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน 
รายการ คุณลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 752 87.24 
 หญิง 110 12.76 
อาย ุ    
 30 ปีลงมา 6 0.70 
 31 - 40 ปี 124 14.38 
 41 - 50 ปี 452 52.44 
 51 ปีข้ึนไป 280 32.48 
วฒิุการศึกษาท่ีส าเร็จ    
 ปริญญาตรี 448 51.97 
 ปริญญาโท 414 48.03 
ต าแหน่ง    
 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 287 33.29 
 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 259 30.05 
 รักษาการในต าแหน่ง 31 3.60 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 285 33.06 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
รายการ คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง    
 6 – 10 ปี 24 2.79 
 11 – 15 ปี 207 24.01 
 15 ปีข้ึนไป 631 73.20 
สังกดัสถานศึกษาระดบั    
 ประถมศึกษา 658 76.33 
 มธัยมศึกษา 204 23.67 
 
 จากตาราง 1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นเพศชาย จ านวน 752 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.24 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.44 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 448 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 33.29 
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06 สังกดัสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 658 คน คิดเป็นร้อยละ 76.33 มธัยมศึกษา จ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 23.67 
 
 ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis Results) มีดงัน้ี 
 1. ทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยภายหลงัจากเก็บขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัน้ี 
  1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัแปรท่ีน ามาศึกษา โดยการวเิคราะห์ค่า  
KMO หรือ MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากบั .919 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 
แสดงวา่ตวัแปรชุดน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบในระดบัดีมาก ตามเกณฑ์
ของ Kim and Mueller (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542 และกลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 
  1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกซ์สหสัมพนัธ์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่ ตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงวา่ตวัแปรต่างๆ มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชว้เิคราะห์
องคป์ระกอบได ้(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542 และกลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 
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 จากผลการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ กล่าวไดว้า่ ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
 2. ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อสกดัตวัแปร ให้เหลือตวัแปรประกอบท่ีส าคญั โดยการวเิคราะห์
ดว้ยวธีิสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
ค่าความร่วมกนั (Communality) จ านวนองคป์ระกอบ (Factor) ค่าไอแกน (Eigenvalues) ร้อยละ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) และร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative 
Percentage of Variance) ดงัแสดงตามตาราง 2 
 
ตาราง 2  ค่าความร่วมกนั ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละ 
 ของความแปรปรวนสะสม 

องค์ประกอบ ค่าร่วมกนั ค่าไอแกน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
1 .404 64.278 40.427 40.427 
2 .523 18.931 11.906 52.333 
3 .621 15.557 9.784 62.117 
4 .697 12.105 7.613 69.730 
5 .762 10.365 6.519 76.249 
6 .793 4.845 3.047 79.296 
7 .814 3.288 2.068 81.364 
8 .830 2.661 1.673 83.038 
9 .846 2.556 1.608 84.645 
10 .859 1.992 1.253 85.898 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ค่าร่วมกนั ค่าไอแกน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
11 .870 1.724 1.085 86.983 
12 .879 1.436 .903 87.886 
13 .888 1.388 .873 88.759 
14 .895 1.250 .786 89.545 
15 .903 1.157 .728 90.272 
16 .909 1.042 .655 90.928 

 
 จากตาราง 2 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอแกนเกิน 1 พบวา่ มีจ  านวน 16 
องคป์ระกอบ โดยมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากบั 90.928 
 
 3. ผลการวเิคราะห์ส่วนประกอบดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) 
ดว้ยวธีิการใชแ้วริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigenvalues) เท่ากบั 1 และเลือกองคป์ระกอบจากจ านวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปร
บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ซ่ึง
ผูว้จิยัเลือกค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบในแต่ละตวัแปรเท่ากบั .50 ข้ึนไป เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีมี
ความส าคญั พบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ดงัรายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 3 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
58 0.943205 

     22 0.942385 
     48 0.940473 
     46 0.939376 
     11 0.938551 
     142 0.936859 
     147 0.936732 
     144 0.936719 
     145 0.936487 
     143 0.935682 
     146 0.934837 
     23 0.931168 
     55 0.929191 
     139 0.924091 
     148 0.923271 
     64 0.919558 
     8 0.916248 
     21 0.912997 
     47 0.909705 
     136 0.909072 
     54 0.908592 
     25 0.906394 
     56 0.897496 
     32 0.877405 
     137 0.840441 
     138 0.824676 
     17 0.762958 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
140 0.759767 

     141 0.755018 
     1 0.615318 
    

0.582975 
33 0.567824 

    
0.500335 

13 0.518165 
     5 0.501126 
     107 

 
0.951061 

    159 
 

0.948804 
    158 

 
0.948372 

    113 
 

0.945593 
    110 

 
0.937155 

    114 
 

0.93429 
    108 

 
0.927777 

    111 
 

0.924937 
    109 

 
0.923905 

    115 
 

0.918596 
    120 

 
0.91858 

    121 
 

0.911265 
    116 

 
0.909679 

    112 
 

0.908881 
    100 

 
0.889555 

    101 
 

0.874112 
    122 

 
0.870115 

    103 
 

0.86625 
    98 

 
0.866243 

    99 
 

0.865818 
    105 

 
0.863133 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
102 

 
0.861497 

    104 
 

0.856132 
    123 

 
0.847465 

    97 
 

0.84364 
    117 

 
0.821228 

    118 
 

0.794238 
    96 

 
0.777238 

    126 
 

0.775046 
    124 

 
0.774869 

    125 
 

0.7732 
    128 

 
0.770312 

    119 
 

0.763561 
    129 

 
0.750297 

    130 
 

0.749667 
    94 

 
0.725681 

    95 
 

0.723574 
    49 

 
0.691874 

    93 
 

0.686053 
    50 

 
0.682598 

    106 
  

0.964036 
   92 

  
0.962137 

   153 
  

0.961668 
   156 

  
0.96103 

   154 
  

0.960335 
   152 

  
0.960326 

   157 
  

0.955337 
   151 

  
0.953339 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
90 

  
0.952965 

   155 
  

0.948019 
   86 

  
0.934387 

   88 
  

0.93304 
   89 

  
0.927452 

   87 
  

0.926344 
   85 

  
0.924963 

   84 
  

0.908066 
   91 

  
0.840166 

   150 
  

0.837905 
   149 

  
0.837766 

   36 
   

0.894542 
  4 

   
0.892069 

  35 
   

0.885966 
  31 

   
0.883913 

  16 
   

0.875544 
  40 

   
0.872614 

  30 
   

0.867802 
  81 

   
0.865555 

  37 
   

0.86525 
  52 

   
0.833596 

  34 
   

0.828593 
  27 

   
0.823535 

  15 
   

0.821282 
  6 

   
0.758213 

  24 
   

0.710715 
  2 

   
0.709675 

  



160 
 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
7 

   
0.708008 

  3 
   

0.670706 
  59 

    
0.945487 

 19 
    

0.929443 
 68 

    
0.915552 

 78 
    

0.907338 
 66 

    
0.905538 

 131 
    

0.900305 
 62 

    
0.886603 

 67 
    

0.885725 
 132 

    
0.829293 

 60 
    

0.826819 
 80 

    
0.805104 

 133 
    

0.78857 
 134 

    
0.78027 

 135 
    

0.745461 
 61 

    
0.741217 

 65 
    

0.721241 
 73 

     
0.750567 

74 
     

0.743711 
72 0.511115 

    
0.741578 

75 
     

0.738033 
70 

     
0.706425 

12 0.524249 
    

0.64081 
9 0.578253 

    
0.633126 

82 
     

0.60903 
18 0.530136 

    
0.606606 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
28 0.577383 

    
0.60468 

38 0.580808 
    

0.603087 
53 0.546006 

    
0.602991 

57 0.542402 
    

0.597936 
14 0.503744 

    
0.526415 

        
 จากตาราง 3 พบวา่สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 6 องคป์ระกอบ          
ท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา กล่าวคือ จากจ านวนตวัแปรทั้งหมด 159 ตวั มีตวัแปรท่ีมี 
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบใกลเ้คียงกนัมาก ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรนั้นมีความไม่ชดัเจนจึงตดัตวัแปรนั้น
ออกจากองคป์ระกอบ จ านวน 9 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 1, 9, 12, 14, 18, 28, 33, 38, 53, 57, 72  และ
ตวัแปรท่ีถูกสกดัออกจ านวน 21 ตวัแปร รวมตวัแปรท่ีตดัทิ้งจ  านวน 30 ตวัแปร ท าใหมี้ตวัแปรเหลือ
ทั้งหมด 129 ตวัแปร ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบ มีจ านวนตวัแปรดงัน้ี 
 องค์ประกอบที ่1 มี 31 ตวัแปร ประกอบดว้ย  
 ตวัแปรท่ี 5, 8, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 32, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 64, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 และ 148 
 องค์ประกอบที ่2 มี 40 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรท่ี 49, 50, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 
129, 130, 158 และ 159 
 องค์ประกอบที ่3 มี 19 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรท่ี 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 106, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156 และ 157 
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 องค์ประกอบที ่4 มี 18 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรท่ี 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 24, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 52 และ 81 
 องค์ประกอบที ่5 มี 16 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรท่ี 19, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 78, 80, 131, 132, 133, 134 และ 135 
 องค์ประกอบที ่6 มี 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรท่ี 70, 73, 74, 75 และ 82 
 
 จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor Analysis)                      
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อสกดัตวัแปรให้เหลือตวัแปรท่ีส าคญัโดยการวิเคราะห์ดว้ยวธีิ 
สกดัปัจจยั (Principle Component Analysis: PCA) แลว้ไดอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัทั้ง 6 องคป์ระกอบ 
โดยมีความสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์เอกสารและผลวจิยัเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎี ผูว้จิยัจึงไดน้ ามา
ก าหนดเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา                        
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งน้ีแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดขอ้ความ และ 
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ดงัปรากฎในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ตวัแปรในองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบเรียงตามล าดบัค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่1  
58 ผูบ้ริหารเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ท่ีก าลงัจะกลายเป็นความรุนแรงดว้ย

สันติวธีิ 
0.943205 

22 ผูบ้ริหารส่งเสริมความเขา้ใจเร่ืองสันติวธีิแก่ผูป้ฏิบติังาน 0.942385 
48 ผูบ้ริหารเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้อยา่งฉนัทมิ์ตร 0.940473 
46 ผูบ้ริหารเลือกวธีิจดัการความขดัแยง้ท่ีมีการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 0.939376 
11 ผูบ้ริหารป้องกนัความขดัแยง้มิใหก้ลายเป็นความรุนแรงดว้ยความ

โปร่งใส  
0.938551 

142 ผูบ้ริหารใชก้ารเจรจาแลกเปล่ียนเพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหากนัไดห้าก
ปัญหายงัตกลงกนัไม่ได ้

0.936859 

147 ผูบ้ริหารใหเ้วลากบัการวางแผนการเจรจา โดยศึกษาแรงจูงใจและส่ิงท่ี
ฝ่ายตรงขา้มใหค้วามส าคญั 

0.936732 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

144 ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกในการเจรจา ใหท้ั้งสองฝ่ายพึงพอใจ  0.936719 
145 ผูบ้ริหารเผชิญกบัความขดัแยง้โดยยดึมัน่ในหลกัมนุษยธรรม  0.936487 
143 ผูบ้ริหารพดูคุยและหาเหตุผลร่วมกนัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 0.935682 
146 ผูบ้ริหารมีความเป็นธรรมยอมรับภาระบางประการเพื่อประโยชน์ 

ความมัน่คงขององคก์ร 
0.934837 

23 ผูบ้ริหารลดอคติและไม่มีความเกลียดชงัต่อคนท่ีมีความแตกต่าง  
โดยไม่เห็นวา่เป็นศตัรู แต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข ์

0.931168 

55 ผูบ้ริหารพยายามโนม้นา้วและจูงใจเพื่อใหเ้กิดการประนีประนอม 0.929191 
139 ผูบ้ริหารใชบุ้คคลท่ีสามร่วมแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น เพื่อใหเ้กิดมุมมองใหม่ๆ

ในการแกปั้ญหา 
0.924091 

148 ผูบ้ริหารน าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาร่วมกนัพิจารณาและหาทางออกท่ีดี
ท่ีสุด 

0.923271 

64 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายและน ามาพิจารณา 0.919558 
8 ผูบ้ริหารยติุความคิดเห็นของตนดว้ยความเตม็ใจเพื่อเป็นประโยชน์ 

กบัทุกฝ่าย 
0.916248 

21 ผูบ้ริหารถอนตวัออกจากสถานการณ์ความขดัแยง้เม่ือพบวา่ระดบั 
ความขดัแยง้เพิ่มข้ึน 

0.912997 

47 เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ ผูบ้ริหารหล่ีกเล่ียงท่ีจะแสดงความคิดเห็นทนัที 0.909705 
136 ผูบ้ริหารจดัการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อลด 

ความขดัแยง้ 
0.909072 

54 ผูบ้ริหารใชอ้ านาจ บารมี ในการบริหารและมอบหมายงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

0.908592 

25 ผูบ้ริหารหาโอกาสท่ีใหผู้ข้ดัแยง้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกนัและตกลงกนั 0.906394 
56 ผูบ้ริหารใหผู้ข้ดัแยง้ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือกนัจนกวา่จะพึงพอใจและ

ยอมรับ 
0.897496 

32 ผูบ้ริหารรับฟังขอ้ขดัแยง้ทั้งสองฝ่ายอยา่งเปิดเผยเพื่อหาทางออกร่วมกนั 0.877405 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

137 ผูบ้ริหารร่วมกนัสรุปความคิดเห็นต่อความขดัแยง้ของผูอ่ื้นเพื่อน าเสนอ
ใหส้มาชิกยอมรับ 

0.840441 

138 ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการโตเ้ถียงเม่ือเกิดความขดัแยง้ 0.824676 
17 ผูบ้ริหารแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 0.762958 

140 ผูบ้ริหารช้ีแจงเหตุผลใหผู้ป้ฏิบติัยอมรับวธีิการแกปั้ญหาของตนเอง 0.759767 
141 ผูบ้ริหารน าขอ้ขดัแยง้มาพิจารณาอยา่งเปิดเผยเพื่อคล่ีคลายปัญหา 0.755018 
13 ผูบ้ริหารตดัสินปัญหาความขดัแยง้โดยการพูดใหท้ั้งสองฝ่ายเขา้ใจ 0.518165 
5 ผูบ้ริหารสามารถแยกบุคคลออกจากปัญหาความขดัแยง้ 0.501126 
 องค์ประกอบที ่2  

107 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน าองคก์รไปสู่เป้าหมายไดส้ าเร็จ 0.951061 
159 ผูบ้ริหารมีไหวพริบในการแกปั้ญหาใหง้านบรรลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ 0.948804 
158 ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส 0.948372 
113 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหคิ้ดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆในการแกปั้ญหา 0.945593 
110 ผูบ้ริหารควบคุมตนเอง จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งสุขมุเยอืกเยน็ 0.937155 
114 ผูบ้ริหารใชส้ติตดัสินใจอยา่งรอบคอบในสภาวะกดดนั 0.93429 
108 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 0.927777 
111 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานท างานอยา่งกระตือรือร้น 0.924937 
109 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นผูน้ า 0.923905 
115 ผูบ้ริหารเป็นน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพฒันางานแก่ผูป้ฏิบติังาน 0.918596 
120 ผูบ้ริหารวเิคราห์ระบบการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.91858 
121 ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบติังานท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั

สถานะการณ์ปัจจุบนั 
0.911265 

116 ผูบ้ริหารขจดัปัญหาและอุปสรรคในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.909679 
112 ผูบ้ริหารช้ีแจงวสิัยทศัน์ใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจและเห็นความส าคญัอยา่ง

ชดัเจน 
0.908881 

100 ผูบ้ริหารมีการวินิจยัการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบละเอียดถ่ีถว้น 0.889555 
101 ผูบ้ริหารสามารถปรับตวั จดัการกบัปัญหาท่ีหลากหลายและซบัซอ้นได ้ 0.874112 



165 
 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

122 ผูบ้ริหารเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาขององคก์รได้
ทนัท่วงที 

0.870115 

103 ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนความคิดไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงใหม่ 

0.86625 

98 ผูบ้ริหารรับฟังเหตุผลของผูป้ฏิบติังานโดยไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 0.866243 
99 ผูบ้ริหารบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการ 0.865818 

105 ผูบ้ริหารใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าทีมท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ 0.863133 
102 ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเป็นท่ียอมรับแก่ผูป้ฏิบติังาน 0.861497 
104 ผูบ้ริหารบริหารงานไตร่ตรองงานอยา่งรอบคอบก่อนลงมือปฏิบติั 0.856132 
123 ผูบ้ริหารจดัล าดบัความส าคญัของงานอยา่งชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติั 0.847465 
97 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจแกปั้ญหานั้นๆ 0.84364 

117 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการท างานร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน 0.821228 
118 ผูบ้ริหารขอความร่วมมือผูป้ฏิบติังานในการด าเนินตามวิสัยทศัน์ 0.794238 
96 ผูบ้ริหารเห็นดว้ยกบัการน ามติหรือขอ้ตกลงของกลุ่มไปสู่การปฏิบติัจริง 0.777238 

126 ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนกฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 0.775046 
124 ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยความไวว้างใจและเช่ือใจกนั 0.774869 
125 ผูบ้ริหารยอมรับปัญหาและขอ้ผดิพลาดในการท างาน 0.7732 
128 ผูบ้ริหารเขา้สังคมและร่วมสนทนาพดูคุยไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 0.770312 
119 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งขั้วอ านาจในองคก์ร 0.763561 
129 ผูบ้ริหารใหก้ารนิเทศ ช่วยเหลือ สนบัสนุน แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 0.750297 
130 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหก้ าลงัใจผูป้ฏิบติังานท่ีมีความมุ่งมัน่ท างาน 0.749667 
94 ผูบ้ริหารเป็นรับฟังเหตุผลความคิดมาพิจารณาขจดัปัญหาความขดัแยง้ 0.725681 
95 ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์เพื่อประเมินเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 0.723574 
49 ผูบ้ริหารใชย้ทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์องคก์ร 0.691874 
93 ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลและหาหนทางแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 0.686053 
50 ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร 0.682598 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่3  
106 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามวถีิประชาธิปไตย 0.964036 
92 ผูบ้ริหารปฏิบติังานดว้ยความเมตตาธรรมและยติุธรรม 0.962137 

153 ผูบ้ริหารประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความยติุธรรม 0.961668 
156 ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและความเป็นกนัเองต่อผูป้ฏิบติังาน 0.96103 
154 ผูบ้ริหารใชภ้าษาและน ้าเสียงอยา่งสุภาพในการส่ือสารกบัผูป้ฏิบติังาน 0.960335 
152 ผูบ้ริหารใหร้างวลัผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานดีเด่น 0.960326 
157 ผูบ้ริหารสร้างโอกาสใหส้มาชิกอยา่งเสมอภาคกนั 0.955337 
151 ผูบ้ริหารรักษาความสัมพนัธ์ภายในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร 
0.953339 

90 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลไดดี้ 0.952965 
155 ผูบ้ริหารจดัสวสัดิการแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 0.948019 
86 ผูบ้ริหารจดัสรรผลประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 0.934387 
88 ผูบ้ริหารจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 0.93304 
89 ผูบ้ริหารมีการหมุนเวยีนเปล่ียนงานในการปฏิบติังาน 0.927452 
87 ผูบ้ริหารสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 0.926344 
85 ผูบ้ริหารถนอมน ้าใจเพื่อรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีไว ้ 0.924963 
84 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกท างานร่วมกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 0.908066 
91 ผูบ้ริหารมีจิตเล่ือมใสศรัทธาในศาสนาท่ีตนนบัถือและปฏิบติัเป็น

แบบอยา่งแก่ผูป้ฏิบติังาน 
0.840166 

150 ผูบ้ริหารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน 0.837905 
149 ผูบ้ริหารมีความเป็นสากลปรับตวัเขา้สภาพสังคมปัจจุบนัไดดี้ 0.837766 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่4  
36 ผูบ้ริหารปรับโครงสร้างการท างานใหมี้คามยดืหยุน่ เพื่อลดความขดัแยง้ 0.894542 
4 ผูบ้ริหารวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์รเพื่อใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ 0.892069 

35 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางความเป็นไปไดใ้นการบริหารองคก์รท่ีสอดคลอ้ง
กบัยคุสมยัปัจจุบนั 

0.885966 

31 ผูบ้ริหารคาดการณ์อนาคตขององคก์รสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 0.883913 
16 ผูบ้ริหารวเิคราะห์บริบทขององคก์รปัจจุบนั เพื่อลดความขดัแยง้ 0.875544 
40 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างองคก์รโดยอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจกนั 0.872614 
30 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีรูปแบบเอ้ือต่อการตดัสินใจร่วมกนั 0.867802 
81 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในโครงสร้างองคก์รเพื่อวางแผนการปฏิบติังาน 0.865555 
37 ผูบ้ริหารใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมกบัภาระงาน เพื่อลดความขดัแยง้ 0.86525 
52 ผูบ้ริหารสามารถรับมือความไม่พร้อมและขาดแคลนทรัพยากรได ้ 0.833596 
34 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการท างานเป็นทีม 0.828593 
27 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารใหมี้ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

เพื่อลดความขดัแยง้ 
0.823535 

15 ผูบ้ริหารสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแข่งขนัแบบสร้างสรรค ์เพื่อแกไ้ข
ความเฉ่ือยชาในองคก์ร 

0.821282 

6 ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจให้แก่ทีมงานในการปฏิบติังาน 0.758213 
24 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อลด

ความขดัแยง้ 
0.710715 

2 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั เพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ 

0.709675 

7 ผูบ้ริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เนน้การกระจายอ านาจ 0.708008 
3 ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนัในทีมงาน 0.670706 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่5  
59 ผูบ้ริหารสามารถเลือกรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ไดเ้หมาะสมกบั

ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
0.945487 

19 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจแนวโนม้ของสถานการณ์ดา้นความหลากหลายทาง
วฒันธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

0.929443 

68 ผูบ้ริหารสามารถมีความเขา้ใจอุปสรรคการจดัการความขดัแยง้ 
ในความหลากหลายทางวฒันธรรม 

0.915552 

78 ผูบ้ริหารสามารถน าวฒันธรรมท่ีแตกต่างมาผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรม
องคก์รได ้

0.907338 

66 ผูบ้ริหารสร้างความสมดุลขององคก์รในความแตกต่างทางวฒันธรรม 0.905538 
131 ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติังานในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งดี 0.900305 
62 ผูบ้ริหารสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและบุคคลภายนอกท่ีมี 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
0.886603 

67 ผูบ้ริหารวางแผนเชิงนโยบายร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
บริการใกลเ้คียง 

0.885725 

132 ผูบ้ริหารเช่ือมโยงการท างานกบัวถีิชีวติใหเ้ขา้ถึงกนัอยา่งทัว่ถึง 0.829293 
60 ผูบ้ริหารไม่ใชค้วามเร่งรีบในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางวฒันธรรม  0.826819 
80 ผูบ้ริหารส ารวจความตอ้งการของชุมชนและน ามาพฒันาตามศกัยภาพ

ขององคก์ร 
0.805104 

133 ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมการบริหาร
จดัการในองคก์ร 

0.78857 

134 ผูบ้ริหารจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  0.78027 
135 ผูบ้ริหารเขา้ถึงชุมชน ผูป้กครองท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดงแนวคิด

และเป้าหมายองคก์ร 
0.745461 

61 ผูบ้ริหารขจดัอคติท่ีเร่ิมปรากฏข้ึนในองคก์รเม่ือมีการใหคุ้ณค่ากบัการ
ด าเนินวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั 

0.741217 

65 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมก าหนดวสิัยทศัน์องคก์ร 0.721241 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 
ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่6  
73 ผูบ้ริหารละเวน้การกระท าความชัว่เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบติังาน

และด ารงชีวติ 
0.750567 

74 ผูบ้ริหารไม่ตดัสินใครจากการรับรู้จากบุคคลอ่ืนเพียงอยา่งเดียวแต่เขา้ไป
พดูคุยเพื่อท าความใจถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริง 

0.743711 

75 ผูบ้ริหารใชห้ลกัศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการก าหนดมาตรฐาน
ความประพฤติของผูป้ฏิบติังาน 

0.738033 

70 ผูบ้ริหารมีความเป็นกลางทางความคิดในเร่ืองความเช่ือและศาสนา 0.706425 
82 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีขดัแยง้กบัตนอยา่งใจกวา้ง  

โดยไม่แสดงความโกรธหรือไม่พอใจและไม่มีฐิติมานะ 
0.60903 

 
 จากตาราง 4 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบสมรรรถนะการบริหารความขดัแยง้ แต่ละ
องคป์ระกอบ จ านวน 6 องคป์ระกอบ พบวา่  
 องค์ประกอบที ่1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 31 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.501126 – 0.943205 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 1 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์และวธีิการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือองคป์ระกอบท่ี 1 วา่    
การควบคุมและบริหารความขัดแย้ง (Control and Solve of Conflict)  
 องค์ประกอบที ่2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปร จ านวน 40 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร 
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.682598 – 0.951061 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 2 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือองคป์ระกอบท่ี 2 วา่ การเผชิญ
ความขัดแย้งด้วยภาวะผู้น าอย่างเหนือช้ัน (Confront of Conflict with Superior Leadership) 
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 องค์ประกอบที ่3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปร จ านวน 19 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร 
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.837766 – 0.964036 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 3 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารโดยความยุติธรรมและ 
ความเสมอภาคของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือ
องคป์ระกอบท่ี 3 วา่ การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality) 
 องค์ประกอบที ่4 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปร จ านวน 18 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร 
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.670706 – 0.894542 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 4 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการจดัการองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
เป็นส่วนใหญ่ ผูว้จิยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือองคป์ระกอบท่ี 4 วา่ การจัดการองค์กรเพือ่
รักษาสมดุลของความขัดแย้ง (Organizing for Conflict Balance) 
 องค์ประกอบที ่5 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปร จ านวน 16 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร 
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.721241 – 0.944875 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 5 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารในสังคมพหุวฒันธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือองคป์ระกอบท่ี 5 วา่  
การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม (Respect for Cultural Diversity) 
 องค์ประกอบที ่6 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัตวัแปร 
ในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.60903 – 0.750567 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ  
ในองคป์ระกอบท่ี 6 แลว้ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะตวัในการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือช่ือองคป์ระกอบท่ี 6 วา่ การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Self-control in Conflict Situations) 
 
 ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดงักล่าว สรุปไดว้า่องคป์ระกอบสมรรถนะ                     
การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ และเพื่อให้แน่ใจวา่
องคป์ระกอบท่ีไดน้ั้นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางทฤษฎีมากนอ้ยเพียงใด ผูว้จิยัจึงได้
จดัโครงสร้างองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัปรากฎในตาราง 5 
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ตาราง 5  องคป์ระกอบและโครงสร้างสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  
 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

องค์ประกอบ โครงสร้างองค์ประกอบ 
1. การควบคุมและบริหาร

ความขดัแยง้  
    (Control and Solve of 

Conflict) 

1. การจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง 
    (The Management of Conflict by Negotiation) 
2. การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
    (The Management of Conflict by Nonviolence) 
3. การจดัการความขดัแยง้โดยการเผชิญหนา้  
    (The Management of Conflict by Confrontation)  
4. การจดัการความขดัแยง้โดยการหล่ีกเล่ียง หรือการถอนตวั  
    (The Management of Conflict by Avoiding or Withdrawing) 

2. การเผชิญความขดัแยง้ดว้ย
ภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น 
(Confront of Conflict 
with Superior Leadership) 

1. ทกัษะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
    (Transformational Leadership Skill) 
2. บทบาทและหนา้ท่ีผูบ้ริหาร  
    (The Role and Authority of Administrator) 

3. การสร้างความสัมพนัธ์และ
ความเสมอภาค 
(Relationships and 
Equality) 

1. การมีทศันคติเชิงบวกต่องาน  
    (The Positive Attitudes toward Work) 
2. การสร้างความยติุธรรมในการบริหาร  
    (The Justice Building in Administration) 

4. การจดัการองคก์รเพื่อรักษา
สมดุลของความขดัแยง้ 
(Organizing for Conflict 
Balance) 

1. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร  
    (Strategic Planning in Organization) 
2. การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร  
   (The Building of Engagement in Organization) 
3. การมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  
    (The Responsibility for Duty) 

5. การยอมรับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
(Respect for Cultural 
Diversity) 

1. การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุวฒันธรรม  
    (Accepting and Appreciating the Multicultural Society) 
2. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
    (The Participation of Stakeholders) 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
องค์ประกอบ โครงสร้างองค์ประกอบ 

6. การควบคุมตนเองใน
สถานการณ์ความขดัแยง้ 
(Self-control in Conflict 
Situations) 

1. การควบคุมอารมณ์ 
    (Emotional Control) 
2. ความอดทนอดกลั้น  
    (Endurable and Tolerable) 
3. การปรับตวั  
    (Adaptability) 

 
 จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 6 
องคป์ระกอบ พบวา่มีความเหมาะสม ความสอคดลอ้งกบัโครงสร้างตามแนวคิดและทฤษฎี 
ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ (Control and Solve of Conflict) หมายถึง 
กระบวนการการจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความเหมาะสมในการท าใหส้ถานการณ์
ความขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรง 
 2. การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น (Confront of Conflict with 
Superior Leadership) หมายถึง การจดัการความขดัแยง้ดว้ยลกัษษะผูน้ าท่ีมุ่งพฒันาและยกระดบั
แรงจูงใจของผูต้ามใหสู้งยิง่ข้ึน โดยอาศยับทบาทหนา้ท่ีและประสบการณ์ ยดึหลกัการพฒันาจิตใจ 
ทั้งของผูน้ าเองและของผูต้ามใหสู้งข้ึน 
 3. การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality) หมายถึง 
ลกัษณะบุคคลท่ีมีการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีความยติุธรรม และมีทศันคติในการท างานท่ีดี  
มีความภูมิใจในตนเองและงานท่ีปฏิบติั มีน ้าใจ มองโลกในแง่ดีเม่ือเจอกบัสถานการณ์ต่างๆ 
 4. การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ (Organizing for Conflict 
Balance) หมายถึง กระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลกรในองคก์รและกิจกรรมต่างๆ
ขององคก์รอยา่งหลากหลายเหมาะสม เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้าง
ความผกูพนัธ์ในองคก์รไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
 5. การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม (Respect for Cultural Diversity) 
หมายถึง การปรับเขา้สู่วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย สามารถรับมือกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัการรับรู้และแลกเปล่ียนพร้อมทั้งยอมรับความส าคญัของวฒันธรรมของกลุ่มใหญ่ 
รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทั้งในองคก์ร นอกองคก์รและชุมชน 
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 6. การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ (Self-control in Conflict Situations) 
หมายถึง กระบวนการควบคุมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
ไม่ก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ เป็นทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
การควบคุมอารมณ์และการปรับตวัของแต่ละบุคคล 
 
ผลการวจัิยระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยั
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ทดสอบรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ไดแ้ก่ แนวคิดวธีิการเชิงระบบ แนวคิด 
การสร้างและการพฒันารูปแบบ แนวคิดในการพฒันาสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ผูว้จิยัไดส้รุปกระบวนการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น 7 ขั้นตอน  
 1. ขั้นเร่ิมตน้การพฒันา  
 2. ขั้นประเมินก่อนการพฒันา  
 3. ขั้นการพฒันา  
 4. ขั้นการทบทวน  
 5. ขั้นประเมินการพฒันา  
 6. ขั้นการปฏิบติัซ ้ า  
 7. ขั้นส้ินสุดการพฒันา  
 หลงัจากนั้นร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แลว้
น าไปทดสอบรูปแบบโดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในสาขา
การบริหารการศึกษา เทคโนโลยทีางการศึกษา และการจดัการความขดัแยง้ หลงัจากนั้นผูว้จิยัได้
ปรับปรุงรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(ร่าง) ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา        
  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขั้นเร่ิมตน้การพฒันา 

 

2. ขั้นประเมินก่อนการพฒันา 

 

4. ขั้นการทบทวน 

5. ขั้นประเมินการพฒันา 

 

6. ขั้นการปฏิบติัซ ้ า 
 

7. ขั้นส้ินสุดการพฒันา 

ไม่ผา่น ผา่น 

 

 
 
 
 

3. ขั้นการพฒันา 

 

3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 

3.2 กิจกรรมหลกั 

3.3 กิจกรรมสรุป 
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ภาพประกอบ 7 ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน้การพฒันา (ร่าง) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดในการพฒันา 

หลกัการของการพฒันา 

2 

เร่ิมตน้ 
 

จุดมุ่งหมายในการพฒันา 



176 
 

 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่1 เร่ิมตน้การพฒันา 
 แนวคิด 
 แนวคิดของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เตม็ท่ีตามศกัยภาพ 
โดยเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ของตนเองถึงจุดแขง็และขอ้บกพร่อง สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้
ข้ึนดว้ยตนเอง มีความพร่ังพร้อมดว้ยปัญญา มองเห็นความสัมพนัธ์ การเช่ือมโยงเปล่ียนแปลงตามท่ี
เป็นจริง สามารถคน้พบศกัยภาพภายใน เขา้ใจตนเองและโลกมากข้ึน 
 2. ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
ทกัษะและประสบการณ์ระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน
ในตนเอง (Transformative Learning) 
 3. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีจิตสร้างสรรค ์(Creating Mind) คิดนอกกรอบ 
สร้างสรรค ์คน้หาแนวคิดและแนวปฏิบติัใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เรียนรู้จากความผดิพลาดและ 
แนวปฏิบติัระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนั 
 4. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดพ้ฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์
สามารถเช่ือมโยงทกัษะน าไปประยกุตใ์ชส้ติในชีวติประจ าวนัเกิดจิตสงบ ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ 
ในตนเอง ความเมตตากรุณา จิตสาธารณะ ยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย จิตรู้เคารพ 
(Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental) ท่ีมีต่อตนและจิตส านึกต่อส่วนรวม  
 
 หลกัการ 
 หลกัการของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามบริบทท่ีแตกต่างกนัในสังคมพหุวฒันธรรม พหุนิยมและพหุปัญญา 
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 2. มีความยดืหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนวธีิการพฒันาให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั
และความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ซ่ึงอาศยัแนวคิดกระบวนการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ผสมผสานจากประสบการณ์ตรง การฝึกอบรม การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์รูปแบบต่างๆ ของการพฒันาพฤติกรรม  
 3. สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเป็นรายบุคคลหลงัจากการพฒันา มีการ
ทบทวนและฝึกฝนทกัษะดว้ยการปฏิบติัซ ้ า (Repeat) รับฟังความคิดเห็น ขอ้ติชมของผูอ่ื้น 
(Feedback) และการสอนงาน (Coaching) โดยอาศยัแนวคิด หลกัการประเมินผลการพฒันา 
การเรียนรู้ 
 
 จุดมุ่งหมาย 
 จุดมุ่งหมายของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหมี้สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีพึงประสงค์ 
 2. เพื่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษยใ์นสังคม                      
พหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคมปัจจุบนัและสังคมอนาคตอยา่งสันติและมีความสุข
ตามสภาวะแห่งตน 
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ภาพประกอบ 8 ขั้นท่ี 2 ประเมินก่อนการพฒันา (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

แบบประเมินตนเอง 
เร่ืองการจดัการความขดัแยง้ 

แบบประเมินคุณลกัษณะ
บุคลิกภาพผูน้ า 

แบบประเมินการครองสติ 

3 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่2 ประเมินก่อนการพฒันา 
 เป็นขั้นการประเมินตนเองก่อนท่ีจะไดรั้บการพฒันาตามองคป์ระกอบสมรรถนะ             
การบริหารความขดัแยง้ ทั้ง 6 สมรรถนะ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินตนเองดา้นความรู้พื้นฐานเร่ืองสมมรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 
สมรรถนะ 
 2. เพื่อประเมินตนเองดา้นคุณลกัษณะบุคลิกภาพของผูน้ า 
 3. เพื่อประเมินตนเองเก่ียวกบัเร่ืองการครองสติ  
 
 กระบวนการ 
 1. ท าแบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ท าแบบประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 3. ท าแบบประเมินการครองสติ 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ทราบระดบัความรู้พื้นฐานเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ทราบระดบัคะแนนคุณลกัษณะบุคลิกภาพของผูน้ า 
 3. ทราบระดบัคะแนนดา้นการครองสติ 
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ภาพประกอบ 9 ขั้นท่ี 3 การพฒันา (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3.1
 กจิ

กร
รม

เต
รีย
มค

วา
มพ

ร้อ
ม 

จดับรรยากาศใหส้งบเยน็ เปิดเพลงเบาๆ 

ผอ่นคลาย ปลดปล่อยความตึงเครียด 
สังเกตการเกิด-ดบัของความคิด  

เปิดเสียงดนตรีธรรมชาติ ผอ่นคลายความรู้สึก นึกถึงเหตุการณ์ประทบัใจ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ให้ความรู้เร่ืองการพฒันาจิต 

ใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารความขดัแยง้ จิตตปัญญาศึกษา  
ส่ือสารอยา่งสันติ สภากาแฟ และสุนทรียสนทนา 

อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 

กิจกรรมสภากาแฟ 

3.2
 กจิ

กร
รม

หล
กั 

กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

3.3
 กจิ

กร
รม

สรุ
ป 4 

กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่3 การพฒันา 
 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวจิตตปัญญา 
ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและผอ่นคลายในการพฒันา 
 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสมรรถนะการบริหาร                 
ความขดัแยง้ 
 3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา 
 4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง 
 
 กระบวนการ 
 ใชก้ระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดงัน้ี 
 1. กจิกรรมเตรียมพร้อม 
 เป็นกิจกรรมท่ีใชส้ติครุ่นคิด ใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง ใหจิ้ตสงบน่ิงอยูก่บัตนเองในเร่ืองท่ี
ศึกษา และเฝ้าดูเน้ือหาความรู้ท่ีอยูภ่ายในจิตส านึกของตนเอง เป็นการตรวจสอบตนเองทั้งความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก มุมมองท่ีมีต่อโลก ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง (Sense of Self) การพดูคุยภายใน 
กบัตนเอง (Talking Self) ความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองรับรู้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง มีสติ รู้ตวั ความรู้สึกผอ่นคลายพร้อมท่ีจะเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหรู้้สึกสงบเยน็ เปิดเสียงเพลงประกอบเบาๆ มีการส่ือสารกบัผูร่้วมกิจกรรมอยา่ง
กลัยาณมิตร ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
  1.1 ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาผอ่นคลายในบรรยากาศของหอ้งท่ีเป็นสัดส่วน เงียบสงบ 
ปรับอุณหภูมิห้องใหรู้้สึกสบาย โดยใหห้ายใจเขา้-ออกชา้ๆ ลึกๆ ปล่อยร่างกายตามสบายและ 
ผอ่นคลาย ค่อยๆ รู้สึกถึงแรงโนม้ถ่วงของโลก นัง่สบายๆ ไม่เกร็ง และอยูใ่นความสงบ  
เพง่ความสนใจท่ีการหายใจ ผอ่นลมหายใจเขา้ออกลึกๆ ชา้ๆ ปล่อยใหค้วามคิดอิสระ  
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  1.2 เม่ือรับรู้วา่ก าลงัคิดเร่ืองอะไรอยูก่็ตาม เช่น ปัญหาการท างาน ความขดัแยง้ใน
องคก์ร หรือความรู้สึกสับสนต่างๆ ไม่ตอ้งตามความคิดนั้นหรือปล่อยใหค้วามคิดนั้นล่องลอย
หายไป ผา่นเขา้มาและก็ล่องลอยหายไปเอง ส่ิงท่ีอยูก่บัท่ีคือตวัตนของเรา ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเขา้มา
และหายไปเองโดยไม่ไดม้ากระทบตวัเราคือความคิด และปัญหาหรือความรู้สึกต่างๆ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 2 หรือ 3 นาที จนถึง 5 นาที หรือมากกวา่นั้น  
  1.3 หลงัจากนั้นหายใจตามปกติ เพง่ความสนใจไปท่ีหวัใจ นึกถึงเหตุการณ์หรือ
ความรู้สึกประทบัใจท่ีมีใหส้ าหรับใครบางคนในปัจจุบนัหรือในอดีต เพง่ความสนใจถึงความสุข
หรือความสนุกในชีวติและควบคุมอยูก่บัความรู้สึกนั้น พร้อมทั้งเผือ่แผค่วามสุข ความประทบัใจ 
ใหต้นเองและใหค้นอ่ืน หากเกิดความสับสนในใจใหดึ้งความสนใจกลบัมาสู่บริเวณหวัใจอีกคร้ัง 
ใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาที เปิดเพลงเสียงธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสมาธิและรู้สึกผอ่นคลาย ปลดปล่อย
ความตึงเครียดและช่วยใหอ้ยูก่บัตนเองในปัจจุบนัเพิ่มข้ึน 
  1.4 หลงัจากนั้นใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสังเกตถึงความแตกต่างระหวา่งก่อนปฏิบติั
และหลงัปฏิบติั โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั ซ่ึงจะเกิดความประหลาดใจเก่ียวกบัความคิดของ
ตนเองและของผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะรับรู้เร่ืองราวและประสบการณ์ใหม่ๆ 
 
 2. กจิกรรมหลกั 
 เป็นขั้นการด าเนินการเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะเขา้สู่กระบวนการพฒันา
สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไดรั้บการพฒันาตามรูปแบบท่ีสร้างข้ึน เป็นการสร้างและพฒันา
ความรู้ ทกัษะและเจตคติ ซ่ึงมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ใหค้วามรู้เร่ืองท่ีศึกษา (Information) 
  ใหค้วามรู้และทบทวนหลกัการ แนวคิดตามองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ 6 สมรรถนะ จากเอกสาร คู่มือ การบรรยายหรือส่ือมลัติมีเดียต่างๆ และความรู้เร่ือง
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  
  2.2 เช่ือมโยงประสบการณ์ (Connection) 
  หลงัจากผา่นขั้นตอนการตระหนกัรู้ถึงเหตุการณ์ความประทบัใจและไดรั้บความรู้
ในเร่ืองท่ีศึกษาแลว้ ต่อไปให้น าความรู้และประสบการณ์ความประทบัใจมาเช่ือมโยงกนั ซ่ึงความ
ประทบัใจในความรู้และประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีมีมากมายเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมากมายและส าคญัยิง่ (Resourcefulness) โดยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาอภิปราย
และเล่าประสบการณ์ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและเกิดขอ้ผิดพลาด ในบรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร 
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  2.3 ท  าใหก้ระจ่าง (Clarity)  
  ส่งเสริมแนวคิดต่อสถานการณ์ การยอมรับส่ิงใหม่ๆ โดยการแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม ความฉลาด อารมณ์ และประสบการณ์ทางสังคม พร้อมอภิปรายและเสนอมุมมองท่ี
แตกต่าง ในการอภิปราย แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และจุดประกายส่ิงใหม่ๆ ใน
เน้ือหาท่ีร่วมสนทนา ดว้ยกิจกรรมสภากาแฟ (The Word Café)  
 
 3. กจิกรรมสรุป 
 เปิดพื้นท่ีของความไวว้างใจใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาแลกเปล่ียนมุมมอง ประสบการณ์
ภายในและการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงไม่มีถูกไม่มีผดิหรือห้อยแขวน (Suspend) ไม่มีประธานหรือ
ผูน้ า หรือผูต้าม ไม่ปล่อยใหค้วามแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุสถานะศกัด์ิหรือต าแหน่งเขา้มามี
บทบาท มีความเป็นอิสระและเท่าเทียมกนัในวงสนทนา โดยใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) 
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 หาผูค้วบคุมกระบวนการหรือกระบวนกร (Facilitator) อยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึง
กระบวนกรจะเขา้ไปอยูใ่นวงสนทนาและเร่ิมตน้การสนทนา 
  3.2 พิจารณาผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีมีลกัษณะร่วมในการท ากิจกรรมสุนทรียสนทนา
เบ้ืองตน้ก่อน คือ เป็นคนท่ีแคร์ความรู้สึก อ่อนโยน ข้ีเกรงใจ ปฏิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน ้าใจ 
สุภาพ นุ่มนวล ไม่ชอบขดัแยง้ อะไรก็ได ้และดูแลห่วงใย ชอบการสนทนา 
  3.3 จดัเตรียมสถานท่ีใหส้ะดวกในการท ากิจกรรมสุนทรีสนทนา ไดแ้ก่  
อยูใ่นสถานท่ีเหมาะสม ไม่วุน่วาย ไม่มีเสียงรบกวน มีความสะดวกเร่ืองอาหาร และห้องน ้า 
บรรยากาศสบายไม่แออดั รองรับไดห้ลายอิริยาบถ และควรงดการติดต่อส่ือสารจ าพวกส่ือสังคม
ออนไลน์ทุกชนิด 
  3.4 ผูเ้ขา้รับการพฒันากล่าวแนะน าตวั น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ พดูคุยความรู้สึก 
ความคาดหวงั เป้าหมาย ความในใจ ในการท ากิจกรรมคร้ังน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมสุนทรียสนทนา 
  3.5 เร่ิมสนทนา และสรุปเน้ือหา แนวคิด ปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา และ
กระบวนการการบริหารความขดัแยง้ในองคก์ร ซ่ึงกระบวนกรจะตอ้งคอยควบคุมดูแล พฤติกรรม
และอารมณ์ของผูส้นทนาตลอดเวลา โดยใชค้  าพดูเชิงบวก ไม่ขดัคอ และมีความเป็นกลัยาณมิตร 
  3.6 การจดบนัทึก ควรมีผูจ้ดบนัทึกอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงจดเป็นหวัขอ้หรือท าเป็น
แผนผงัความคิดก็ไดโ้ดยใชก้ระดานบอร์ดส าหรับจดบนัทึกเพื่อใหทุ้กคนไดเ้ห็นร่วมกนั 
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  3.3.7 จบการสนทนา โดยทุกคนรวมตวัเป็นรูปวงกลม ใหเ้วลาสงบน่ิงและ
ใคร่ครวญ แลว้จึงให้แสดงความคิด และความรู้สึกท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม ในขั้นน้ีอาจมีของท่ี
ระลึกใหก้บัผูร่้วมกิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ต่เบ้ืองตน้ 
  3.3.8 สรุปการสนทนา รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้เพื่อน าไปเรียบเรียงเป็น
ประเด็นใหม่ต่อไป 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและรู้สึกผอ่นคลายในการพฒันา 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสมรรถระการบริหารความขดัแยง้ 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา 
 4. ผูเ้ขา้รับการพฒันาเกิดสมาธิรู้สึกผอ่นคลายและสามารถฝึกจิตใหอ้ยูก่บัปัจจุบนัได ้ 
 5. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเกิดการเปล่ียนขั้นพื้นฐานภายใน
ตนเอง 
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ภาพประกอบ 10 ขั้นท่ี 4 การทบทวน (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

สะทอ้นความคิด แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

 
 
 

รับฟังความคิดเห็นอยา่งมีสติและติชม 

 
 
 
 

สังเกตความคิดปรุงแต่ง 

 
 

 
 
 

สร้างประสบการณ์ใหม่ 

5 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่4 การทบทวน 
 เป็นขั้นการสรุปเน้ือหา กิจกรรมทั้งหมดท่ีปฏิบติัดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 
แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเองผา่นการลงมือท าและคิด (Learning by Doing and Thinking)  
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดจากภายใน และสามารถเพิ่มพนูความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ของคนอ่ืนได ้
 2. เพื่อใหเ้กิดเป็นทกัษะและประสบการณ์ใหม่ และสามารถพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ือง
ได ้ 
 
 กระบวนการ 
 1. พดูคุยแลกเปล่ียนเน้ือหา ความคิดเห็นและกิจกรรมท่ีไดศึ้กษา ปฏิบติัร่วมกนั  
พร้อมทั้งซกัถาม ใหค้  าปรึกษา  
 2. แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการอบรมและการปฏิบติังาน พร้อมทั้งมีการสอนงาน 
(Coaching) จากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น ขอ้ติชมของผูเ้ขา้รับ
การพฒันา 
 
 ผลลพัธ์  
 1. เกิดการคิดอยา่งใคร่ครวญและเกิดการเรียนรู้จากภายใน 
 2. สร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีปฏิบติัไดจ้ริง ผา่นการฝึกปฏิบติัจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 2. ท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่างๆ จนเกิดคุณลกัษณะความตระหนกัรู้ในตนเอง  
 3. เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตวัเอง (Transformative Learning) ท่ีส่งผลใหมี้
การด าเนินชีวติอยา่งมีสติ มีปัญญา มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพส่ิง  
 4. ประพฤติ ปฏิบติัตนท่ีดีในสังคมสามารถน ามาความรู้ และแนวคิดมาใชแ้กปั้ญหา 
ในชีวติประจ าวนัและในองคก์รได ้
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ภาพประกอบ 11 ขั้นท่ี 5 ประเมินการพฒันา (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ประเมินตนเอง 

ประเมินผลการพฒันา 6 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ประเมิน 
เร่ืองการบริหารความขดัแยง้ 

ประเมินคุณลกัษณะ 
บุคลิกภาพผูน้ า 

ประเมินการครองสติ 

7 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่5 ประเมินการพฒันา 
 เป็นขั้นตรวจสอบกระบวนการพฒันาทั้งหมด ซ่ึงมีรูปแบบการประเมินผลเหมือนขั้น
ประเมินก่อนพฒันา หากผลการประเมินไม่ผา่นก็จะเขา้สู่ขั้นการปฏิบติัซ ้ า หากผลการประเมินผา่น
ก็ส้ินสุดการพฒันา 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินตนเองดา้นความรู้สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. เพื่อประเมินตนเองดา้นการครองสติและคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 
 กระบวนการ 
 1. ท าแบบประเมินตนเองดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ท าแบบประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 3. ท าแบบประเมินการครองสติ 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีคุณลกัษณะบุคลิกภาพการเป็นผูน้ า 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
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ภาพประกอบ 12 ขั้นท่ี 6 การปฏิบติัซ ้ า (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

ทบทวนการมีสติต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมเตรียมพร้อม 

ฝึกปฏิบติัและพฒันาต่อเน่ือง 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมสรุป 

7 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่6 การปฏิบติัซ ้ า 
 เป็นขั้นการทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขในรายการท่ีไม่ผา่นการประเมิน  
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขในรายการท่ีไม่ผา่นการประเมิน 
 2. เพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดเป็นทกัษะและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 กระบวนการ 
 1. ทบทวนการมีสติต่อเน่ืองในกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ปฏิบติักิจกรรมเตรียมพร้อม 
 3. ปฏิบติักิจกรรมหลกั 
 4. ปฏิบติักิจกรรมสรุป 
 5. ฝึกปฏิบติัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 6. เร่ิมเขา้กระบวนการพฒันาใหม่หรือกลบัไปยงัขั้นประเมินการพฒันาเพื่อตรวจสอบ
อีกคร้ัง 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีคุณลกัษณะบุคลิกภาพการเป็นผูน้ า 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 13 ขั้นท่ี 7 ส้ินสุดการพฒันา (ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

น าความรู้และทกัษะไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

ประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่น าไปใช ้
ในการปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั 

น าความรู้และทกัษะไปขยายผล 

ส้ินสุดการพฒันา 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
 ขั้นที ่7 ส้ินสุดการพฒันา 
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหรือส้ินสุดกระบวนการพฒันา 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อน าความรู้ ความสามารถดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปใช ้
ในสถานการณ์จริง 
 2. เพื่อน าความรู้ ความสามารถดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ตามแนวคิด             
จิตตปัญญาศึกษาไปขยายผลและประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่ใชใ้นองคก์รและชีวติประจ าวนั 
 
 กระบวนการ 
 1. น าความรู้และสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
 2. น าความรู้และทกัษะไปขยายผล 
 3. ประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่น าไปใชใ้นการปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั 
 
 ผลลพัธ์ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันาไปขยายผล 
ประยกุตใ์ชเ้ป็นความรู้ใหม่ ในสังคมพหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคมปัจจุบนัและ
สังคมอนาคตใหไ้ดอ้ยา่งสันติและมีความสุขตามสภาวะแห่งตน 
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ตาราง 6 ระยะเวลาการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  
              สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

1 

08.30 – 10.00 น. - ช้ีแจงรายละเอียด แนวคิด หลกัการ จุดมุ่งหมายการพฒันา 
10.00 – 10.30 น. - ประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
10.45 – 11.45 น. - ประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
11.45 – 12.00 น. - ประเมินการครองสติ 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
14.00 – 14.30 น. - การจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง 
14.45 – 15.45 น. - จิตตปัญญาศึกษา 
15.45 – 16.30 น. - ส่ือสารอยา่งสันติ สภากาแฟ สุนทรียสนทนา 

2 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

3 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

 
 
 
 



194 
 

ตาราง 6 (ต่อ) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

4 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การจดัการความขดัแยง้โดยการเผชิญหนา้ 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

5 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การจดัการความขดัแยง้โดยการหลีกเล่ียงหรือถอนตวั 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

6 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - ทกัษะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

7 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - บทบาทหนา้ท่ีผูบ้ริหาร 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

8 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การมีทศันะคติเชิงบวกต่องาน 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

9 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การสร้างความยติุธรรมในการบริหาร 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

10 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

11 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

12 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

13 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุวฒันธรรม 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

14 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

15 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การควบคุมอารมณ์ 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

16 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - ความอดทนอดกลั้น 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

17 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - การปรับตวั 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

18 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - ทบทวนความรู้ทั้งหมด 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
วนัที่ เวลาการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม 

19 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 

09.30 – 11.30 น. 
- ท าแบบประเมินตนเอง ประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า  
   ประเมินการครองสติ 

11.30 – 12.00 น. - ประเมินการพฒันา 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

20 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 
09.30 – 10.30 น. - ทบทวนเน้ือหาทั้งหมด 
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

21 

08.30 – 09.30 น. - ปรับทศันคติ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกสมาธิ 

09.30 – 10.30 น. 
- สรุปและประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่เพื่อน าไปใชใ้นการ   
   ปฏิบติังานและในชีวติประจ าวนั 

10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ 
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
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 ตอนที ่2 ยนืยนัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
 2.1 สถานภาพทัว่ไปของผูท้รงวฒิุ 
ตาราง 7 ผูท้รงคุณวุฒิจ  าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน 

คุณลกัษณะพืน้ฐาน หน่วย 
1. ต าแหน่ง 
    1.1 ศึกษานิเทศก ์
    1.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
    1.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
    1.4 รองศาสตราจารย ์

 
1 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 

2. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    2.1 ปริญญาโท สาขา 
           - การบริหารการศึกษา 
           - การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
    2.2 ปริญญาเอก สาขา 
           - หลกัสูตรและการสอน 
           - อณูชีววทิยา 

 
 

2 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 

3. ความเช่ียวชาญในสาขา 
    3.1 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
    3.2 จิตตปัญญาศึกษา 
    3.3 การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า 
    3.4 การพฒันาทรัพยกร์มนุษยแ์ละส่ือการเรียนการสอน 

 
1 คน 
1 คน 
2 คน 
1 คน 

4. ระยะเวลาท่ีรับราชการจนถึงปัจจุบนัโดยเฉล่ีย  31 ปี 
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 จากตาราง 7 ผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
จ านวน 1 ท่าน ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน 1 ท่าน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ท่าน และ
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 1 ท่าน วฒิุการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 ท่าน ปริญญาเอก 
จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในสาขาการออกแบบระบบการเรียนการสอน จ านวน 1 ท่าน   
จิตตปัญญาศึกษา จ านวน 1 ท่าน การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า จ  านวน 2 ท่าน และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละส่ือการเรียนการสอน จ านวน 1 ท่าน อายรุาชการโดยเฉล่ีย 31 ปี 
 
 2.2 ผลการทดสอบรูปแบบ 
ตาราง 8 ผลการทดสอบรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  
              ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              ในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยผูท้รงคุณวุฒิ 

รายการประเมิน 

ความถี่ 

เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

บางส่วน ตัดทิง้ 

1. รูปแบบการพฒันา (โดยภาพรวม)  7 ขั้นตอน 5 0 0 
2. ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน้การพฒันา 5 0 0 
3. ขั้นท่ี 2 ประเมินก่อนการพฒันา 5 0 0 
4. ขั้นท่ี 3 การพฒันา 5 0 0 
     4.1 ขั้นยอ่ยท่ี 1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 5 0 0 
     4.2 ขั้นยอ่ยท่ี 2 กิจกรรมหลกั 5 0 0 
     4.3 ขั้นยอ่ยท่ี 3 กิจกรรมสรุป 5 0 0 
5. ขั้นท่ี 4 การทบทวน 5 0 0 
6. ขั้นท่ี 5 ประเมินการพฒันา 5 0 0 
7. ขั้นท่ี 6 การปฏิบติัซ ้ า 4 1 0 
8. ขั้นท่ี 7 ส้ินสุดการพฒันา 5 0 0 
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 จากตาราง 8 ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เห็นดว้ยกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ             
การบริหารความขดัแยง้ ยกเวน้ขั้นตอนท่ี 6 มีผูท้รงคุณวุฒิ 1 ท่านท่ีเห็นวา่ ควรปรับปรุง 
เพียงบางส่วน นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอแนะต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร                 
ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
 1. ขั้นพฒันาโดยใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษา ควรมีการฝึกสติรวมกบัการเขา้ใจ 
ระบบสมมุติ 
 2. กิจกรรมเตรียมพร้อมใชส้ติใคร่ครวญอยูก่บักายใจของตนเองเกิดจิตสงบ 
 3. กิจกรรมหลกั นอกเหนือจากกิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ และกิจกรรมสภากาแฟ  
แลว้สามารถน าแนวคิดพื้นฐานแห่งไอคิโดแ้ละจิตวทิยางานกระบวนการ (Aikido & Process Work) 
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
 4. ขั้นทบทวน รับฟังความคิดเห็นดว้ยจิตท่ีเป็นกลาง 
 5. ควรใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 6. อาจมีแบบประเมินการครองสติ ในขั้นประเมินก่อนการพฒันา 
 7.  ขั้นการปฏิบติัซ ้ า หากไม่ผา่นการประเมิน ใหไ้ปทบทวนการมีสติต่อเน่ืองใน
กิจกรรมต่างๆ 
 8. ขั้นการปฏิบติัซ ้ า ไม่ตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ แต่ใหก้ลบัไปฝึกในกิจกรรมหลกัท่ี
จ าเป็น และไม่ตอ้งกลบัไปใหค้วามรู้ใหม่ เช่น กรณีไม่ผา่นอาจจะกลบัไปกิจกรรมสภากาแฟ อีกคร้ัง 
หรืออยูใ่นการปฏิบติัซ ้ า โดยการพฒันาดว้ยตนเอง ฝึกปฏิบติั และกลบัไปขั้นประเมินการพฒันา  
 9. ในขั้นการทบทวน อาจเพิ่มกิจกรรมการถอดประสบการณ์ และเม่ือส้ินสุดการพฒันา 
มีการปฏิบติัภาคสนาม โดยใหร้ะยะเวลาตามความเหมาะสม จดัใหมี้หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว (Roving 
Team: RT) ซ่ึงประกอบดว้ยคณะบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง มีทกัษะและ 
ความเช่ียวชาญการนิเทศ ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว ทนัต่อ 
ความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งการค าปรึกษา 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นเก่ียวกบัค าอธิบาย รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
              ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ขั้นที่ เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
บางส่วน ตัดทิง้ 

1. เร่ิมตน้การพฒันา 
    แนวคิด 5 0 0 - ปรับ แนวคิดขอ้ 4 เป็นส่งเสริม

ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาได้
พฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ท่ีพึงประสงค ์สามารถเช่ือมโยง
ทกัษะน าไปประยกุตใ์ชส้ติใน
ชีวติประจ าวนัเกิดจิตสงบ 

    หลกัการ 5 0 0 - 
    จุดมุ่งหมาย 5 0 0 - 
2. ประเมินก่อนการพฒันา 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - 
    กระบวนการ 5 0 0 - 
    ผลลพัธ์ 5 0 0 - 
3. การพฒันา 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - ควรระบุจ านวนผูเ้ขา้รับการ

พฒันา 
    กระบวนการ 
    3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 5 0 0 - เพิ่มขอ้ความ “จิตเป็นอิสระจาก

ความคิด” , “สังเกตการเกิด-ดบั
ของความคิด” ในกิจกรรม
เตรียมพร้อม  

    3.2 กิจกรรมหลกั 5 0 0 - 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ขั้นที่ เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
บางส่วน ตัดทิง้ 

    3.3 กิจกรรมสรุป 5 0 0 - กิจกรรมสรุป ในขั้นการพฒันา 
เนน้ใหมี้สติกบัปัจจุบนัก่อนเร่ิม
พดูคุย 5-10 นาที และฟังแบบมี
สติ ไม่มีการตดัสิน ถูก ผดิ พูด
เชิงบวก 

    ผลลพัธ์ 5 0 0 - 
4. การทบทวน 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - 
    กระบวนการ 5 0 0 - ขั้นการทบทวน ควรใหผู้เ้ขา้รับ

การพฒันาไดส้ะทอ้นความคิด
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ขณะฟังให้มี
สติในการสังเกตความคิด              
ปรุงแต่งหรือดูจิตสงบเม่ือไม่มี
ความคิดปรุงแต่ง สังเกตุความ
ดบัของการคิดปรุงแต่ง 
เปรียบเทียบการฟัง 2 แบบน้ี 

    ผลลพัธ์ 5 0 0 - 
5. ประเมินการพฒันา 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - 
    กระบวนการ 5 0 0 - ในกรณีผลการประเมินไม่ผา่น 

อาจไม่จ  าเป็นตอ้งไปขั้นปฏิบติั
ซ ้ าหรือขั้นพฒันาใหม่ก็ได ้แต่ให้
ฝึกทบทวนแลว้ประเมินอีกคร้ัง 
เพราะสาเหตุการประเมินไม่ผา่น 
อาจเน่ืองมาจากขั้นการทบทวน 

    ผลลพัธ์ 5 0 0 - 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ขั้นที่ เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
บางส่วน ตัดทิง้ 

6. การปฏิบติัซ ้ า 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - 
    กระบวนการ 4 1 0 - ในกรณีไม่ผา่นการประเมิน ให้

ไปทบทวนการมีสติต่อเน่ืองใน
กิจกรรมต่างๆ 

    ผลลพัธ์ 5 0 0 - 
7. ส้ินสุดการพฒันา 
    วตัถุประสงค ์ 5 0 0 - น าไปปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทาง

ของหลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

    กระบวนการ 5 0 0 - ควรเพิ่มขั้นการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และการขยายผล  

    ผลลพัธ์ 5 0 0 - นอกจากน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั
แลว้ ควรน าไปขยายผลแก่
สมาชิกหรือบุคลากรในองคก์ร 
ตามบริบทของแต่ละองคก์ร
นั้นๆ 

 
 ตอนที ่3 ยนืยนัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
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 3.1 สถานภาพทัว่ไปของผูท้รงคุณวฒิุในการสนทนากลุ่ม 
ตาราง 10 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มจ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน 

คุณลกัษณะพืน้ฐาน หน่วย 
1. ต าแหน่ง 
    ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
7 คน 

2. วทิยฐานะ 
    ช านาญการพิเศษ 

 
7 คน 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

 
7 คน 

4. ระยะเวลาท่ีรับราชการจนถึงปัจจุบนัโดยเฉล่ีย  29 ปี 
 
 จากตาราง 10 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการพิเศษ ทั้งหมดจ านวน 7 คน วฒิุการศึกษาสูงสุด ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยมีอายรุาชการเฉล่ีย 29 ปี 
 
 3.2 รายละเอียดการสนทนากลุ่ม 
 ผลการยนืยนัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการ
สนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 7 ท่าน ท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ความขดัแยง้ สรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นวา่ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
การบริหารความขดัแยง้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง และสามารถพฒันา
สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ใหมี้สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 สมรรถนะ โดยอาจจะตอ้งปรับปรุงในส่วนของ
ตารางการพฒันาสมรรถนะและล าดบัเน้ือหาก่อนหลงัเพียงเล็กนอ้ย คือ ในเร่ืองของล าดบัเน้ือหา
และระยะเวลาในการพฒันาแต่ละเน้ือหาใหมี้ความเหมาะสม บนพื้นฐานตามแนวคิดของ 
จิตตปัญญาศึกษา และแทรกกิจกรรมการฝึกสมาธิ เป็น 3 ช่วงเวลา พร้อมทั้งมีการประเมิน หรือ 
การสรุปทบทวนในแต่ละเน้ือหายอ่ย ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 1. ความสอดคล้อง 
 “... เน้ือหามีความน่าสนใจและมีความทา้ทาย เป็นเร่ืองน่ายนิดีท่ีผูว้จิยัไดใ้ห้
ความส าคญัและสนใจท าวจิยัในเร่ืองของการบริหารความขดัแยง้ โดยใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ซ่ึงเป็นการพฒันาจากภายในของตวับุคคล ท่ีตอ้งอาศยัเวลาและความทา้ทายหลายๆ อยา่ง และเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับการศึกษาในปัจจุบนัน้ี...” 
 
 “...หลกัการ แนวคิด วตัถุประสงคแ์ละแนวปฏิบติัของรูปแบบ มีความสัมพนัธ์ ต่อเน่ือง
ในทิศทางเดียวกนั และเช่ือวา่สามารถพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหมี้สมรรถนะการบริหาร 
ความขดัแยง้ได ้เน่ืองจากเป็นการพฒันาในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของกอ้นภูเขาน ้าแขง็...” 
 
 “...เป็นรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหส้ามารถบริหารสถานศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายในดา้นต่างๆ ในยคุปัจจุบนั อีกทั้งน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั โดยเฉพาะในขั้น
การพฒันา หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่และตั้งใจพฒันา สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ท่ีลดเหตุการณ์ความขดัแยง้ในการปฏิบติังานได.้..” 
 
 “...เป็นแนวคิดในการจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ และ
ทุกหน่วยงานควรน าไปพฒันาบุคลากรอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเป็นการพฒันาจากภายในตวับุคคลท่ี
เป็นสาเหตุหลกัของความขดัแยง้...” 
 
 2. ความเหมาะสม 
 “... รูปแบบดงักล่าว มีประโยชน์ และคุณค่า ต่อการศึกษาในยคุปัจจุบนั ท่ีเนน้การ
พฒันาตวับุคคล โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการความขดัแยง้และ
ตอ้งเผชิญกบัสถานกรณ์ในการจดัการความขดัแยง้โดยตรง...” 
 
 “...ขั้นตอนการพฒันามีความชดัเจน สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง เป็นรูปแบบ 
การพฒันาบุคคลท่ีน่าสนใจ และเช่ือวา่สามารถเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาใหส้ามารถ
จดัการความขดัแยง้ได ้การฝึกสมาธิสามารถปฏิบติัไดทุ้กคน ทุกศาสนา หากท าอยา่งต่อเน่ือง จะเกิด
การเปล่ียนแปลงภายใน ควรน าแนวคิดน้ีไปพฒันากบับุคลากรทั้งองคก์ร...” 
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 “...รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง และ
เป็นไปได ้เน่ืองจากสมรรถนะตอ้งอาศยัทั้งระยะเวลาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึง
รูปแบบดดงักล่าว มีขั้นการพฒันาท่ีเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายประสบการณ์การความส าเร็จและ
ผดิพลาด พร้อมทั้งการสร้างบรรยากาศตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการพฒันา 
เกิดการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง ซ่ึงมีความส าคญักวา่องคค์วามรู้...” 
 
 3. เงื่อนไข 
 “...ปัจจยัส าคญั ในการท่ีจะน ารูปแบบดงักล่าว ไปใชใ้หส้ามารถเห็นผลชดัเจน คือ
ผูเ้ขา้ร่วมการพฒันาตอ้งมีความตั้งใจจริง และมุ่งมัน่ และมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้
สมรรถนะ เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันา และการปฏิบติัซ ้ าอยา่งสม ่าเสมอ  
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าตลอดทั้งวนั เพียงแต่ใหฝึ้กปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือทราบแนวคิด 
การพฒันาแลว้ สามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองในชีวิตประจ าวนั...” 
 
 “...การฝึกปฏิบติัจะมีผลต่อการพฒันาสมรรถนะสูงสุด และใชค้วามถนดัของแต่ละ
บุคคลในการเรียนรู้งาน ดงันั้นจึงควรปรับระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัใหม้ากกวา่การให้ความรู้ 
ในเร่ืองนั้นๆ...” 
 
 “...ตอ้งมีการฝึกฝนสมรรถนะหลกันั้นๆ จนเป็นนิสัย เน่ืองจากการพฒันาสมรรถนะ
อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยตอ้งมีการประเมินสมรรถนะ 
อยา่งต่อเน่ืองดว้ย...” 
 
 “...ในขั้นประเมินก่อนการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันาตอ้งสามารถประเมินตนเองไดว้า่
ตนมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัใด เน่ืองจากการประเมินตนเองแลว้พบวา่เกิดความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ี
คาดหวงักบัสมรรถนะท่ีตนเองมีอยู ่จะท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัจากภายในท่ีช่วยใหก้ารพฒันา 
ประสบผลส าเร็จ...” 
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 4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 “...เปล่ียนล าดบัเน้ือหาในการพฒันา เพื่อใหมี้ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั  
โดยเร่ิมตน้จากการพฒันาสมรรถนะท่ีตวัผูบ้ริหารก่อน ดงัน้ี 1) การควบคุมตนเองในสถานการณ์
ความขดัแยง้ 2) การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 3) การสร้างความสัมพนัธ์และ 
ความเสมอภาค 4) การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น 5) การควบคุมและ 
บริหารจดัการความขดัแยง้ 6) การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้...” 
 
 “...ใหร้ะยะเวลาส าหรับการใหค้วามรู้และกิจกรรมเก่ียวกบั แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
มากกวา่เน้ือหาเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 สมรรถนะ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมหลกั 
ท่ีใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ...” 
 
 “...เพื่อใหก้ารพฒันาสมรรถนะสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผลชดัเจนท่ีสุด 
ควรก าหนดระยะในการพฒันาใหช้ดัเจนและแบ่งเวลาในการฝึกสมาธิเป็น 3 ช่วงเวลาๆ ละ 5 นาที 
คือ เชา้ เท่ียง เยน็ หรือหลงัจากการใหค้วามรู้ในแต่ละช่วงเวลา...” 
 
 “...เม่ือส้ินสุดการพฒันา ควรมีการติดตามผลและขยายผลใหก้บับุคลากรในองคก์ร 
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และนกัเรียน...” 
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1. ขั้นเร่ิมตน้การพฒันา 

 

2. ขั้นประเมินก่อนการพฒันา 

 

4. ขั้นการทบทวน 

5. ขั้นประเมินการพฒันา 

 

6. ขั้นการปฏิบติัซ ้ า 
 

7. ขั้นส้ินสุดการพฒันา 

ไม่ผา่น ผา่น 

 

3. ขั้นการพฒันา 

3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 

3.2 กิจกรรมหลกั 

3.3 กิจกรรมสรุป 

 ตอนที ่4 สรุปรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
ภาพประกอบ 14 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                            สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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แนวคิดในการพฒันา 

หลกัการของการพฒันา 

2 

เร่ิมตน้ 
 

จุดมุ่งหมายในการพฒันา 

ภาพประกอบ 15 ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน้การพฒันา  
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 ขั้นที ่1 เร่ิมตน้การพฒันา 
 แนวคิด 
 แนวคิดของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เตม็ท่ีตามศกัยภาพ 
โดยเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ของตนเองถึงจุดแขง็และขอ้บกพร่อง สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้
ข้ึนดว้ยตนเอง มีความพร่ังพร้อมดว้ยปัญญา มองเห็นความสัมพนัธ์ การเช่ือมโยงเปล่ียนแปลงตามท่ี
เป็นจริง สามารถคน้พบศกัยภาพภายใน เขา้ใจตนเองและโลกมากข้ึน 
 2. ช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
ทกัษะและประสบการณ์ระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน
ในตนเอง (Transformative Learning) 
 3. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีจิตสร้างสรรค ์(Creating Mind) คิดนอกกรอบ 
สร้างสรรค ์คน้หาแนวคิดและแนวปฏิบติัใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เรียนรู้จากความผดิพลาดและ 
แนวปฏิบติัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยกนั 
 4. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดพ้ฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์
สามารถเช่ือมโยงทกัษะน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเกิดจิตสงบ ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ 
ในตนเอง ความเมตตากรุณา จิตสาธารณะ ยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย จิตรู้เคารพ 
(Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental) ท่ีมีต่อตนและจิตส านึกต่อส่วนรวม  
 
 หลกัการ 
 หลกัการของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามบริบทท่ีแตกต่างกนัในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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 2. มีความยดืหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนวธีิการพฒันาให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั
และความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ซ่ึงอาศยักระบวนการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา สภาพกาแฟ สนุทรียสนทนา ผสมผสานกบัประสบการณ์ตรง และแนวคิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  
 3. สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเป็นรายบุคคลหลงัจากการพฒันา 
มีการทบทวนและฝึกฝนทกัษะดว้ยการปฏิบติัซ ้ า (Repeat) รับฟังความคิดเห็น ขอ้ติชมของผูอ่ื้น 
(Feedback) และการสอนงาน (Coaching) โดยอาศยัแนวคิด หลกัการประเมินผลการพฒันา 
การเรียนรู้ 
 
 จุดมุ่งหมาย 
 จุดมุ่งหมายของการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใหมี้สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ีพึงประสงค์ 
 2. เพื่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษยใ์นสังคม 
พหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคมปัจจุบนัและสังคมอนาคตอยา่งสันติและมีความสุข
ตามสภาวะแห่งตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

2 

ประเมินตนเอง 
เร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

ประเมินคุณลกัษณะ 
บุคลิกภาพผูน้ า 

ประเมินการครองสติ 

3 

ภาพประกอบ 16 ขั้นท่ี 2 ประเมินก่อนการพฒันา 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 ขั้นที ่2 ประเมินก่อนการพฒันา 
 เป็นขั้นการประเมินตนเองก่อนท่ีจะไดรั้บการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้
ทั้ง 6 สมรรถนะ เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องของความรู้พื้นฐานและตรวจสอบวา่อยูร่ะดบัใด เน่ืองจาก           
ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการจดักิจกรรมพฒันา หรือ
จดัสถานการณ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซ่ึงรูปแบบในการประเมินมี
หลากหลายรูปแบบและหลายวธีิ การท่ีจะตดัสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง
ร่วมกนัและความพร้อมขององคก์รนั้นๆ รวมถึงความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มูลการประเมิน
ของกระบวนการพฒันา ซ่ึงอาจเลือกใชไ้ดห้ลายวธีิตามความเหมาะสมเพื่อใหไ้ดพ้ฤติกรรมท่ีเป็น
จริงมากท่ีสุด  
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินตนเองดา้นความรู้พื้นฐานเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 
สมรรถนะ 
 2. เพื่อประเมินตนเองดา้นคุณลกัษณะบุคลิกภาพของผูน้ า 
 3. เพื่อประเมินตนเองเร่ืองการครองสติ  
 
 กระบวนการ 
 1. ท าแบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ท าแบบประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 3. ท าแบบประเมินการครองสติ 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ทราบระดบัความรู้พื้นฐานเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ทราบระดบัคุณลกัษณะบุคลิกภาพของผูน้ า 
 3. ทราบระดบัการครองสติ 
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3 

3.1 กจิกรรมเตรียมความพร้อม 
จดับรรยากาศใหส้งบเยน็ เปิดเพลงเบาๆ 

ตรวจสอบตนเอง ทั้งความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

ผอ่นคลาย ปลดปล่อยความตึงเครียด 
สังเกตการเกิด-ดบัของความคิด  

เปิดเสียงดนตรีธรรมชาติ  
ผอ่นคลายความรู้สึก  

นึกถึงเหตุการณ์ประทบัใจ 

สังเกตความแตกต่างก่อน-หลงัปฏิบติั 
แลกเปล่ียนประสบการณ์  
ใหค้วามรู้เร่ืองการพฒันาจิต 

3.2 

ภาพประกอบ 17 ขั้นท่ี 3 การพฒันา 
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4 

3.2 กจิกรรมหลกั 
 

3.3 กจิกรรมสรุป: 
กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

 

ภาพประกอบ 17 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

3.2.2 เช่ือมโยงประสบการณ์: อภิปรายประสบการณ์ท่ีส าเร็จและผดิพลาด 

3.2.1 ให้ความรู้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

จิตตปัญญาศึกษา ส่ือสารอยา่งสันติ สภากาแฟ สุนทรียสนทนา 

สมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ 

สมรรถนะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 

สมรรถนะการสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค 

สมรรถนะการเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น 

สมรรถนะการควบคุมและบริหารจดัการความขดัแยง้ 

สมรรถนะการจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ 

 A 

 A 

 A 

3.2.3 ท าให้กระจ่าง: กิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ กิจกรรมสภากาแฟ 

 

 A 

 A 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 ขั้นที ่3 การพฒันา 
 เป็นขั้นการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา ก่อนเร่ิมการพฒันา จะตอ้งมีขั้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) คือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และแรงบนัดาลใจต่อการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา พร้อมเขา้สู่กระบวนการพฒันา 
และมีบรรยากาศท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันามีความสุข ความพอใจและเต็มใจในการพฒันา เป็นการปรับ
พฤติกรรมเบ้ืองตน้ใหเ้ห็นความส าคญัของการพฒันา มีความจริงจงั สละเวลาในเขา้รับการพฒันา 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการและเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 นอกจากน้ียงัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการปรับพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ใหคิ้ดหาวธีิการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการพฒันา ช่วยใหเ้กิดการแสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และมีความมุ่งมัน่สู่
กระบวนการพฒันาต่อไป  
 ในการสร้างแรงจูงใจควรค านึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความเป็นบุคคล  
ทั้งตวัแนวโนม้พฤติกรรมเม่ือไดรั้บแรงกระตุน้และศกัด์ิศรีความเป็นคน ซ่ึงแนวทางการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ มีดงัน้ี 
 1. ศึกษาท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนวา่มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัใด 
แลว้น าส่ิงท่ีสนองความตอ้งการดงักล่าวมาเป็นส่ิงจูงใจในการพฒันา เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน 
วนัหยดุ เวลาพกั สวสัดิการ  ความมัน่คงของงาน สัมพนัธภาพท่ีดีในหน่วยงาน  การยอมรับจาก
สังคม ผลสัมฤทธ์ิในงาน โล่รางวลั กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรืองานท่ีน าไปสู่ส่ิงสร้างสรรค์
และพฒันาทางสังคมและงานท่ีมีคุณค่าหรือความภาคภูมิใจในตนเอง 
 2. จดับรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการต่ืนตวัในการพฒันาในระดบัท่ีพอเหมาะ ไม่ใหเ้กิด
ความบกพร่องในการพฒันา เช่น การจดัสภาพแวดลอ้ม แสง เสียง หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นในการพฒันา 
 3. ตั้งระดบัความคาดหวงัท่ีเป็นไปไดแ้ละปฏิบติัไดจ้ริง  โดยสร้างความเขา้ใจท่ีดีให้
เกิดแก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา เพื่อใหค้วามคาดหวงันั้นๆ และกระตุน้หรือส่ิงท่ีทา้ทายใหมี้ชีวติชีวา และ
มานะพยายามใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันา 
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 4. ท าความเขา้ใจกบัผูเ้ขา้รับการพฒันาเก่ียวกบัการจูงใจในการพฒันา โดยใชส่ิ้งท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมตามตอ้งการในการพฒันา เช่น เกียรติบตัร รางวลั ส่ิงของ ค าชม เกียรติยศ 
หรือโล่สัญลกัษณ์  
 5. ช้ีใหเ้ห็นประโยชน์และคุณค่าในการพฒันา เช่น ใชค้  าขวญั สุภาษิต ค าพงัเพย  
บทกลอนสอนใจ ค าคม หรือภาพยนต ์เขา้มาช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายในและแรงบนัดาลใจให้
เกิดแก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและผอ่นคลายในการพฒันา 
 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา 
 3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองส่ือสารอยา่งสันติ สภากาแฟ 
และสุนทรียสนทนา 
 4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสมรรถนะการบริหาร               
ความขดัแยง้ 
 5. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง 
 
 กระบวนการ 
 ใชก้ระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดงัน้ี 
 1. กจิกรรมเตรียมพร้อม 
 เป็นกิจกรรมท่ีใชส้ติครุ่นคิด ใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง ใหจิ้ตสงบน่ิงอยูก่บัตนเองในเร่ืองท่ี
ศึกษา และเฝ้าดูเน้ือหาความรู้ท่ีอยูภ่ายในจิตส านึกของตนเอง เป็นการตรวจสอบตนเองทั้งความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก มุมมองท่ีมีต่อโลก ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง (Sense of Self) การพดูคุยภายใน 
กบัตนเอง (Talking Self) ความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองรับรู้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง มีสติ รู้ตวั ความรู้สึกผอ่นคลายพร้อมท่ีจะเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหรู้้สึกสงบเยน็ เปิดเสียงเพลงประกอบเบาๆ มีการส่ือสารกบัผูร่้วมกิจกรรมอยา่ง
กลัยาณมิตร ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
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  1.1 ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาผอ่นคลายในบรรยากาศของหอ้งท่ีเป็นสัดส่วน เงียบสงบ 
ปรับอุณหภูมิห้องใหรู้้สึกสบาย โดยใหห้ายใจเขา้-ออกชา้ๆ ลึกๆ ปล่อยร่างกายตามสบายและ 
ผอ่นคลาย ค่อยๆ รู้สึกถึงแรงโนม้ถ่วงของโลก นัง่สบายๆ ไม่เกร็ง และอยูใ่นความสงบ เพง่ความ
สนใจท่ีการหายใจ ผอ่นลมหายใจเขา้ออกลึกๆ ชา้ๆ ปล่อยใหค้วามคิดอิสระ  
  1.2 เม่ือรับรู้วา่ก าลงัคิดเร่ืองอะไรอยูก่็ตาม เช่น ปัญหาการท างาน ความขดัแยง้ใน
องคก์ร หรือความรู้สึกสับสนต่างๆ ไม่ตอ้งตามความคิดนั้นหรือปล่อยใหค้วามคิดนั้นล่องลอย
หายไป ผา่นเขา้มาและก็ล่องลอยหายไปเอง ส่ิงท่ีอยูก่บัท่ีคือตวัตนของเรา ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเขา้มา
และหายไปเองโดยไม่ไดม้ากระทบตวัเราคือความคิด และปัญหาหรือความรู้สึกต่างๆ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 2 หรือ 3 นาที จนถึง 5 นาที หรือมากกวา่นั้น  
  1.3 หลงัจากนั้นหายใจตามปกติ เพง่ความสนใจไปท่ีหวัใจ นึกถึงเหตุการณ์หรือ
ความรู้สึกประทบัใจท่ีมีใหส้ าหรับใครบางคนในปัจจุบนัหรือในอดีต เพง่ความสนใจถึงความสุข
หรือความสนุกในชีวติและควบคุมอยูก่บัความรู้สึกนั้น พร้อมทั้งเผือ่แผค่วามสุข ความประทบัใจให้
ตนเองและใหค้นอ่ืน หากเกิดความสับสนในใจใหดึ้งความสนใจกลบัมาสู่บริเวณหวัใจอีกคร้ัง  
ใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาที เปิดเพลงเสียงธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสมาธิและรู้สึกผอ่นคลาย ปลดปล่อย
ความตึงเครียดและช่วยใหอ้ยูก่บัตนเองในปัจจุบนัเพิ่มข้ึน 
  1.4 หลงัจากนั้นใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสังเกตถึงความแตกต่างระหวา่งก่อนปฏิบติั
และหลงัปฏิบติั โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั ซ่ึงจะเกิดความประหลาดใจเก่ียวกบัความคิดของ
ตนเองและของผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะรับรู้เร่ืองราวและประสบการณ์ใหม่ๆ 
 
 2. กจิกรรมหลกั 
 เป็นขั้นการด าเนินการเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะเขา้สู่กระบวนการพฒันา
สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไดรั้บการพฒันาตามรูปแบบท่ีสร้างข้ึน เป็นการสร้างและพฒันา
ความรู้ ทกัษะและเจตคติ ซ่ึงมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ใหค้วามรู้เร่ืองท่ีศึกษา (Information)  
  2.1.1 ใหค้วามรู้และทบทวนหลกัการ แนวคิดจากเอกสาร คู่มือ การบรรยาย
หรือส่ือมลัติมีเดียต่างๆ ก่อนท่ีจะใหค้วามรู้เร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 สมรรถนะ 
เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีความเขา้ใจในเร่ืองจิตตปัญญาศึกษาและรูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการ
พฒันา ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
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   1) แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  
   2) การส่ือสารอยา่งสันติ  
   3) สภากาแฟ  
   4) สุนทรียสนทนา  
  2.1.2 ใหค้วามรู้เร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 สมรรถนะ 
เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีความตระหนกัรู้ พร้อมทั้งพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ 
ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
   1) สมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ ไดแ้ก่  
    1.1) การจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง  
    1.2) การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
    1.3) การจดัการความขดัแยง้โดยการเผชิญหนา้  
    1.4) การจดัการความขดัแยง้โดยการหล่ีกเล่ียง หรือการถอนตวั  
   2) สมรรถนะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  
    2.1) ทกัษะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
    2.2) บทบาทและหนา้ท่ีผูบ้ริหาร 
   3) สมรรถนะการสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค  
    3.1) การมีทศันคติเชิงบวกต่องาน  
    3.2) การสร้างความยติุธรรมในการบริหาร  
   4) สมรรถนะการเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น  
    4.1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร  
    4.2) การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร  
    4.3) การมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
   5) สมรรถนะการควบคุมและบริหารจดัการความขดัแยง้  
    5.1) การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุวฒันธรรม  
    5.2) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
   6) สมรรถนะการจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ 
    6.1) การควบคุมอารมณ์ 
    6.2) ความอดทนอดกลั้น  
    6.3) การปรับตวั  
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  2.2 เช่ือมโยงประสบการณ์ (Connection) 
  หลงัจากผา่นขั้นตอนการตระหนกัรู้ถึงเหตุการณ์ความประทบัใจและไดรั้บความรู้
ในเร่ืองท่ีศึกษาแลว้ ต่อไปให้น าความรู้และประสบการณ์ความประทบัใจมาเช่ือมโยงกนั ซ่ึงความ
ประทบัใจในความรู้และประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีมีมากมายเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมากมายและส าคญัยิง่ (Resourcefulness) โดยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาอภิปราย
และเล่าประสบการณ์ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและเกิดขอ้ผิดพลาด ในบรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร 
ดว้ยกิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ 
  2.3 ท  าใหก้ระจ่าง (Clarity)  
  ส่งเสริมแนวคิดต่อสถานการณ์ การยอมรับส่ิงใหม่ๆ โดยการแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม ความฉลาด อารมณ์ และประสบการณ์ทางสังคม พร้อมอภิปรายและเสนอมุมมองท่ี
แตกต่าง แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และจุดประกายส่ิงใหม่ๆ ในเน้ือหาท่ีร่วมสนทนา 
ดว้ยกิจกรรมสภากาแฟ (The Word Café) โดยการสนทนากลุ่มยอ่ยต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ยสามรอบๆ
ละ ประมาณ 20-30 นาที ตามดว้ยการสนทนากลุ่มใหญ่ โดยรวมใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมงคร่ึง
ถึงสองชัว่โมง ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.3.1 ก าหนดกรอบบริบทในการสนทนาแต่ละหวัขอ้ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย
พร้อมตั้งช่ือการสนทนา ระบุตวับุคคล สถานท่ีและเวลาในการร่วมสนทนา 
  2.3.2 จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศใหมี้ความรู้สึกสะดวกสบาย 
ปลอดภยั มีความเป็นกนัเอง แสดงถึงการตอ้นรับดว้ยความมีน ้าใจไมตรี โดยการจดัโต๊ะเล็กๆ
ส าหรับการสนทนา 4-5 คนต่อโตะ๊ จ  านวนโตะ๊ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา เปิดเสียงดนตรี  
จดัแสง ตกแต่งทิวทศัน์ให้เป็นธรรมชาติและมีชีวติชีวา พร้อมทั้งจดัของขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืมไว้
บริการตลอดการสนทนา 
  2.3.3 เตรียมค าถามท่ีเหมาะสม เชิงสร้างสรรค ์เป็นปลายเปิดโดยมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
   1) ง่ายและชดัเจน 
   2) กระตุน้ใหคิ้ด 
   3) ก่อใหเ้กิดพลงั 
   4) มุ่งเนน้การหาค าตอบ 
   5) แสดงขอ้สมมุติฐาน 
   6) เปิดลู่ทางใหก้บัโอกาสใหม่ๆ 
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  2.3.4 ก่อนเร่ิมสนทนารอบแรก เม่ือทุกคนนัง่ประจ าท่ีแลว้ อธิบายจุดมุ่งหมาย
และรายละเอียดการด าเนินการสนทนา แจง้ใหผู้ร่้วมสนทนาทราบวา่จะตอ้งยา้ยจากโต๊ะหน่ึงไปยงั
อีกโตะ๊หน่ึง โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบ และเม่ือรอบการสนทนาส้ินสุดลง จะยงัมีคนหน่ึงอยูป่ระจ า
โตะ๊ ส่วนคนอ่ืนจะยา้ยไปโต๊ะใหม่รวมกบักลุ่มคนท่ีต่างไปจากเดิม และสามารถสนทนาเร่ืองเดิมต่อ
ไดใ้นโตะ๊ใหม่ เพื่อขยายผลในการสนทนาท่ีจะมาถึง 
  2.3.5 เม่ือไปถึงยงัโตะ๊ใหม่ ควรแนะน าตวัเองสั้นๆ ก่อนท่ีคนอยูป่ระจ าโตะ๊
เดิมจะกล่าวถึงสาระส าคญัของการสนทนารอบก่อน จากนั้นจึงเพิ่มเติมความเช่ือมโยงและแนวคิด
จากการสนทนาท่ีโตะ๊ก่อนของแต่ละคน โดยทุกคนฟังอยา่งตั้งใจและสานต่อความคิดเห็นของกนั
และกนั  
  2.3.6 ในรอบสุดทา้ยอาจจะกลบัไปยงัโตะ๊เดิม เพื่อสังเคราะห์ในเร่ืองท่ี
สนทนา พร้อมทั้งท าใหค้วามรู้และความเขา้ใจแจง้ร่วมกนัเห็นไดช้ดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัได ้
 
 3. กจิกรรมสรุป 
 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดพื้นท่ีของความไวว้างใจใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาแลกเปล่ียนมุมมอง 
ประสบการณ์ภายในและการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงไม่มีถูกไม่มีผดิหรือห้อยแขวน (Suspend) ไม่มี
ประธานหรือผูน้ า หรือผูต้าม ไม่ปล่อยใหค้วามแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุสถานะศกัด์ิหรือต าแหน่ง
เขา้มามีบทบาท มีความเป็นอิสระและเท่าเทียมกนัในวงสนทนา โดยใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 หาผูค้วบคุมกระบวนการหรือกระบวนกร (Facilitator) อยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึง
กระบวนกรจะเขา้ไปอยูใ่นวงสนทนาและเร่ิมตน้การสนทนา 
  3.2 พิจารณาผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีมีลกัษณะร่วมในการท ากิจกรรมสุนทรียสนทนา
เบ้ืองตน้ก่อน คือ เป็นคนท่ีแคร์ความรู้สึก อ่อนโยน ข้ีเกรงใจ ปฏิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน ้าใจ 
สุภาพ นุ่มนวล ไม่ชอบขดัแยง้ อะไรก็ได ้ชอบดูแล ห่วงใยและชอบการสนทนา 
  3.3 จดัเตรียมสถานท่ีใหส้ะดวกในการท ากิจกรรมสุนทรีสนทนา ไดแ้ก่ อยูใ่น
สถานท่ีเหมาะสม ไม่วุน่วาย ไม่มีเสียงรบกวน มีความสะดวกเร่ืองอาหาร และหอ้งน ้า บรรยากาศ
สบายไม่แออดั รองรับไดห้ลายอิริยาบถ และควรงดการติดต่อส่ือสารจ าพวกส่ือสังคมออนไลน์ 
ทุกชนิด 
  3.4 ผูเ้ขา้รับการพฒันากล่าวแนะน าตวั น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ พดูคุยความรู้สึก 
ความคาดหวงั เป้าหมาย ความในใจ ในการท ากิจกรรมคร้ังน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมสุนทรียสนทนา 



223 
 

  3.5 เร่ิมสนทนา และสรุปเน้ือหา แนวคิด ปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา และ
กระบวนการการบริหารความขดัแยง้ในองคก์ร ซ่ึงกระบวนกรจะตอ้งคอยควบคุมดูแล พฤติกรรม
และอารมณ์ของผูส้นทนาตลอดเวลา โดยใชค้  าพดูเชิงบวก ไม่ขดัคอ และมีความเป็นกลัยาณมิตร 
  3.6 การจดบนัทึก ควรมีผูจ้ดบนัทึกอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงจดเป็นหวัขอ้หรือท าเป็น
แผนผงัความคิดโดยใชก้ระดานบอร์ดส าหรับจดบนัทึกเพื่อใหทุ้กคนไดเ้ห็นร่วมกนั 
  3.3.7 จบการสนทนา โดยทุกคนรวมตวัเป็นรูปวงกลม ให้เวลาในการสงบน่ิงและ
ใคร่ครวญ แลว้จึงให้แสดงความคิด และความรู้สึกท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม ในขั้นน้ีอาจมีของท่ี
ระลึกใหก้บัผูร่้วมกิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ต่เบ้ืองตน้ 
  3.3.8 สรุปการสนทนา รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้เพื่อน าไปเรียบเรียงเป็น
ประเด็นใหม่ต่อไป 
 
 ข้อควรค านึงหรือปัจจัยในการท ากจิกรรมสุนทรียสนทนา ได้แก่ 
 1. สถานทีแ่ละเวลา การจดัสถานท่ี ควรจดัใหน้ัง่เป็นวงกลม ใหทุ้กคนในวงสนทนา 
หนัหนา้เขา้หากนั เพื่อใหส้ามารถมองเห็นหนา้ซ่ึงกนัและกนั ใหมี้พื้นท่ีวา่งพอท่ีจะสามารถ
เคล่ือนไหวไปมาไดส้ะดวก จดับรรยากาศใหผ้อ่นคลาย สามารถปลดปล่อยอารมณ์และเป็นท่ี 
พกัสายตา 
 2. กระบวนการ ซ่ึงเป็นไปตามเหตุและปัจจยัไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ได ้
ผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาตอ้งมีสติอยูเ่สมอ ส่ิงท่ีพดูไม่มีการสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอด เพื่อหา
ค าตอบสุดทา้ย และใหทุ้กคนคิดเหมือนกนัหมด แต่ถา้ผูเ้ขา้ร่วมวงเช่ือมัน่ในเร่ืองของกระบวนการ 
ก็จะเห็นค าตอบจะเกิดข้ึนเป็นระยะๆ และเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาท่ีจะท าความรู้จกักบั
ค าตอบนั้นดว้ยตนเอง ซ่ึงบางคร้ังค าตอบนั้นจะรู้ไดเ้ฉพาะตวัจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน  
ไม่สามารถอธิบายใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้
 3. เป้าหมาย ไม่อนุญาตใหน้ าเป้าหมายส่วนตวั หรือวาระส่วนตวัเขา้ไปใช ้นอกจากจะ
มีเป้าหมายเพื่อการฟัง เรียนรู้ตนเองและเรียนรู้ผูอ่ื้นเท่านั้น นอกจากน้ีจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหมี้ 
การตั้งผลลพัธ์ไวล่้วงหนา้ ไม่น าส่ิงท่ีเช่ืออยูใ่นใจออกมาโตแ้ยง้หรือหกัลา้งกนั หรือต าหนิติเตียน 
 4. การมีเจตคติทีด่ี มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง มีความสุขท่ีไดย้นิไดฟั้งและไดเ้รียนรู้จากผูอ่ื้น  
 5. คณะท างาน ผูป้ระสานงาน กระบวนกรหรือผูท้  าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกให้
เป็นไปตามหลกัการของกระบวนการ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงทีโดยสุภาพและไม่ท าให ้
ผูร่้วมวงสนทนารู้สึกเสียหนา้ 
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 6. รูปแบบ ลดทอนความเป็นทางการของการใชภ้าษา หลีกเล่ียงถอ้ยค าแบบพิธีการ 
 7. การปฏิสัมพนัธ์ ความเท่าเทียมกนั ไม่มีความแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุสถานะ
ศกัด์ิศรีหรือต าแหน่งเขา้มามีบทบาท 
 8. ประเภทของการพูดคุย เป็นการพดูคุยแบบเปิด ไม่มีเป้าหมาย และวาระ เพื่อสร้าง
ความหมายร่วมกนั แต่หากเป้าหมายจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลงัก็คงไม่มีใครหา้ม แต่ตอ้งเกิด
ภายใตบ้ริบทของการสร้างความหมายร่วมกนั 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและรู้สึกผอ่นคลายในการพฒันา 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา 
 4. ผูเ้ขา้รับการพฒันาเกิดสมาธิรู้สึกผอ่นคลายและสามารถฝึกจิตใหอ้ยูก่บัปัจจุบนัได ้ 
 5. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดการเปล่ียนขั้นพื้นฐานภายในตนเอง 
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4 

 
 
 

สะทอ้นความคิด แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

 
 
 

รับฟังความคิดเห็นอยา่งมีสติและติชม 

 
 
 

 

สังเกตความคิดปรุงแต่ง 

 

 
 
 
 

สร้างประสบการณ์ใหม่ 

5 

ภาพประกอบ 18  ขั้นท่ี 4 การทบทวน 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
 ขั้นที ่4 การทบทวน 
 เป็นขั้นการสรุปเน้ือหา กิจกรรมทั้งหมดท่ีปฏิบติัดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 
แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเองผา่นการลงมือท าและคิด (Learning by Doing and Thinking)  
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดจากภายใน และสามารถเพิ่มพนูความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ของคนอ่ืนได ้
 2. เพื่อใหเ้กิดเป็นทกัษะและประสบการณ์ใหม่ และพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ืองได ้ 
 
 กระบวนการ 
 1. พดูคุยแลกเปล่ียนเน้ือหา ความคิดเห็นและกิจกรรมท่ีไดศึ้กษา ปฏิบติัร่วมกนั  
พร้อมทั้งซกัถาม ใหค้  าปรึกษา  
 2. แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการอบรมและการปฏิบติังาน พร้อมทั้งมีการสอนงาน 
(Coaching) จากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น ขอ้ติชมของผูเ้ขา้รับ
การพฒันา 
 
 ผลลพัธ์  
 1. เกิดการคิดอยา่งใคร่ครวญและเกิดการเรียนรู้จากภายใน 
 2. สร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีปฏิบติัไดจ้ริง ผา่นการฝึกปฏิบติัจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 2. ท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่างๆ จนเกิดคุณลกัษณะความตระหนกัรู้ในตนเอง  
 3. เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตวัเอง (Transformative Learning) ท่ีส่งผลใหมี้
การด าเนินชีวติอยา่งมีสติ มีปัญญา มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพส่ิง  
 4. ประพฤติ ปฏิบติัตนท่ีดีในสังคมสามารถน ามาความรู้ และแนวคิดมาใชแ้กปั้ญหา 
ในชีวติประจ าวนัและในองคก์รได ้
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5 

ประเมินตนเอง 

ประเมินผลการพฒันา 6 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ประเมินสมรรถนะ 
การบริหารความขดัแยง้ 

ประเมินคุณลกัษณะ 
บุคลิกภาพผูน้ า 

ประเมินการครองสติ 

7 

ภาพประกอบ 19 ขั้นท่ี 5 ประเมินการพฒันา 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
 ขั้นที ่5 ประเมินการพฒันา 
 เป็นขั้นตรวจสอบกระบวนการพฒันาทั้งหมด ซ่ึงมีรูปแบบการประเมินผลเหมือน 
ขั้นประเมินก่อนพฒันา หากผลการประเมินไม่ผา่นก็จะเขา้สู่ขั้นการปฏิบติัซ ้ า หากผลการประเมิน
ผา่นก็ส้ินสุดการพฒันา 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินตนเองดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. เพื่อประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 2. เพื่อประเมินตนเองดา้นการครองสติ 
 
 กระบวนการ 
 1. ท าแบบประเมินตนเองดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ท าแบบประเมินคุณลกัษณะบุคลิกภาพผูน้ า 
 3. ท าแบบประเมินการครองสติ 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีคุณลกัษณะบุคลิกภาพการเป็นผูน้ า 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
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6 

ทบทวนการมีสติต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมเตรียมพร้อม 

ฝึกปฏิบติัและพฒันาต่อเน่ือง 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมสรุป 

5 

3 4 

ภาพประกอบ 20 ขั้นท่ี 6 การปฏิบติัซ ้ า 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 ขั้นที ่6 การปฏิบติัซ ้ า 
 เป็นขั้นการทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขในรายการท่ีไม่ผา่นการประเมิน ซ่ึงสามารถ
กลบัไปยงัขั้นท่ี 3 ขั้นการพฒันาไดโ้ดยการทบทวนสติอยา่งต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ หรือไปยงั 
ขั้นท่ี 4 ขั้นการทบทวน ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่ผา่นอาจเน่ืองจากมาขาดการทบทวนอยา่งใคร่ครวญ หลงัจาก
นั้นจึงประเมินผลอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ียงัสามารถฝึกการพฒันาและทบทวนไดด้ว้ยตนเองหาก
เขา้ใจกระบวนการพฒันาแลว้ โดยฝึกฝนปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขในรายการท่ีไม่ผา่นการประเมิน 
 2. เพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดเป็นทกัษะและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 กระบวนการ 
 1. ทบทวนการมีสติต่อเน่ืองในกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ปฏิบติักิจกรรมเตรียมพร้อม 
 3. ปฏิบติักิจกรรมหลกั 
 4. ปฏิบติักิจกรรมสรุป 
 5. ฝึกปฏิบติัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 6. เร่ิมเขา้กระบวนการพฒันาใหม่หรือกลบัไปยงัขั้นประเมินการพฒันาเพื่อตรวจสอบ
อีกคร้ัง 
 
 ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความเขา้ใจดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีคุณลกัษณะบุคลิกภาพการเป็นผูน้ า 
 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
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7 

น าความรู้และสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

ประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่ 
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั 

น าความรู้และสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
ไปขยายผล 

ส้ินสุดการพฒันา 
 

ภาพประกอบ 21 ขั้นท่ี 7 ส้ินสุดการพฒันา 
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 ค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 ขั้นที ่7 ส้ินสุดการพฒันา 
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหรือส้ินสุดกระบวนการพฒันา หลงัจากผา่นขั้นประเมินการพฒันา
แลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันาไปขยายประยกุตใ์ช้
เป็นความรู้ใหม่ เพื่อพฒันาคนในยคุในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นสังคมพหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัไดใ้นสังคมปัจจุบนัและสังคมอนาคตใหไ้ดอ้ยา่งสันติสุข 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อน าความรู้ ความสามารถดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานหรือสถานการณ์ความขดัแยง้จริง 
 2. เพื่อน าความรู้ ความสามารถดา้นสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ตามแนวคิด             
จิตตปัญญาศึกษาไปขยายผลและประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่ใชใ้นองคก์รและชีวติประจ าวนั 
 
 กระบวนการ 
 1. น าความรู้และสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
 2. น าความรู้และสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปขยายผล 
 3. ประยกุตเ์ป็นความรู้ใหม่น าไปใชใ้นการปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั 
 
 ผลลพัธ์ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ ความสามารถและสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ท่ี
ไดรั้บการพฒันาไปขยายผล ประยกุตใ์ชเ้ป็นความรู้ใหม่ ในสังคมพหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัไดใ้นสังคมปัจจุบนัและสังคมอนาคตใหไ้ดอ้ยา่งสันติและมีความสุขตามสภาวะแห่งตน 
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 เงื่อนไขและระยะเวลาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง 
 
 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้ง 7 ขั้นตอน  
มีเง่ือนไขและระยเวลาการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนเปล่ียนแปลงภายในตวับุคคลและมีสมรรถนะการบริหาร 
ความขดัแยง้ ระยะเวลาในการพฒันาควรมีความต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 21 วนั  
 2. ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจพื้นฐานในเร่ืองแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สภากาแฟ และ
สุนทรียสนทนา 
 3. ระยะเวลาในการใหค้วามรู้และพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีดงัน้ี 
  3.1 การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ (อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง) 
  3.2 การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น (อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง) 
  3.3 การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค (อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง) 
  3.4 การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ (อยา่งนอ้ย 18 ชัว่โมง) 
  3.5 การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม (อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง) 
  3.6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ (อยา่งนอ้ย 18 ชัว่โมง) 
 4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมสภากาแฟในแต่ละเร่ืองการสนทนา อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 
 5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมสุนทรียสนทนาในแต่ละเร่ือง อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
 6. ในขั้นการพฒันา ควรพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้แต่ละสมรรถนะให้
ครบ 3 กิจกรรมก่อนคือ กิจกรรมเตรียมพร้อม กิจกรรมหลกั และกิจกรรมสรุป แลว้จึงเร่ิมพฒันา
สมรรถนะถดัไปจนครบทั้ง 6 สมรรถนะ  




