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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปได้

ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการ

ด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะดงัน้ี 

 

 ระยะที ่1 วิเคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

โดยอาศยัหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ น าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ         

เชิงส ารวจ  
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 ระยะที ่2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยอาศยัแนวคิดการสร้างรูปแบบ แนวคิดการพฒันาสมรรถนะ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ทฤษฎี

เชิงระบบ จากนั้นจึงน าผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบจากการวจิยัในระยะท่ี 1 มาผนวกและ             

บูรณาการเป็นรูปแบบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และขั้นตอนสุดทา้ย 

น ารูปแบบดงักล่าวไปทดสอบโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และยนืยนัรูปแบบโดยจดัสนทนากลุ่ม

กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นจึงปรับปรุงเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ระยะที ่1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

  1) ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  2) กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 

อ าเภอในจงัหวดัสงขลา โดยพิจารณาอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1:5 และ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งรวมอยา่งนอ้ย 100 คน (สุวมิล วอ่งวานิชและนงลกัษณ์   วรัิชชยั, 2546) ซ่ึง

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี มีจ  านวนตวัแปร 159 ตวัแปร คูณกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 5 หน่วย ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 795 ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) เป็นกลุ่มส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ีผูว้จิยัส่งแบบสอบถามไปจ านวน 1,000 ฉบบัไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น ามาวเิคราะห์ 

จ านวน 862 ฉบบั ดงัน้ี โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 658 คน และโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 

204 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 862 คน คิดเป็นอตัราส่วนของตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 1:5.42 



236 

 

 ระยะที ่2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 

การบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 

  1)  ผูท้รงคุณวฒิุ ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา อาจารยแ์ละ

นกัวชิาการท่ีมีความรู้ในดา้น การออกแบบระบบการเรียนการสอน จิตตปัญญาศึกษา การบริหาร

การศึกษาและภาวะผูน้ า การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละส่ือการเรียนการสอน จ านวน 5 ท่าน 

  2) กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ

ช านาญการพิเศษ จ านวน 7 ท่าน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 ระยะที ่1 เคร่ืองมือในการวจิยั เป็นแบบสอบถามวเิคราะห์องคป์ระกอบรูปแบบ 

การพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความเช่ือมัน่เท่ากบั .9722 แบ่งเป็น 

2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ มีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวดัของไลเคิร์ท (Likert Scale) 

 

 ระยะที ่2 เคร่ืองมือในการวจิยั ประกอบดว้ย 

  1) แบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร 

ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป 

  ตอนท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบ 
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  2) เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิัย 

 

 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็นระยะดงัน้ี 

 ระยะที ่1 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน พิจารณาความถูกตอ้ง 

ความเท่ียงตรงของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ พร้อมทั้งน าเอาขอ้วิจารณ์และขอ้เสนอแนะเหล่านั้น 

มาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน น าผลมาวิเคราะห์หาค่าอ านจจ าแนก แลว้คดัเอา

เฉพาะท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกเขา้เกณฑเ์พื่อหาค่าความเช่ือมัน่ ไดจ้  านวน 159 ขอ้ค าถาม จากนั้นน าไป

วเิคราะห์องคป์ระกอบ พบวา่ มีองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ จ านวน 6 

องคป์ระกอบ 

 

 ระยะที ่2 ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัในระยะท่ี 1 สร้างโครงสร้างการพฒันาสมรรถนะ 

การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หลงัจากนั้นน าไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน  

เพื่อทดสอบรูปแบบ และปรับปรุงคร้ังท่ี 1 น าไปร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัรูปแบบ โดยเชิญ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 7 ท่าน จากนั้นถึงปรับปรุงคร้ังท่ี 2 แลว้จึงสรุปเป็นรูปแบบ

สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

และเอกสารการสนทนากลุ่ม ในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลคุณลกัษณะพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ

ความถ่ี ในส่วนของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยค านวณค่าสถิติ Factor 

Analysis ในรูปแบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  

โดยสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิหาองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis) และน า

องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอแกน (Eigenvalue) มากกวา่ 1 ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) 

ดว้ยวธีิวาริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ โดยใชเ้กณฑ์

คดัเลือกขอ้ค าถาม (ตวัแปร) ท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

 2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยใชว้ธีิการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มขอ้มูล จากนั้นจึงหาความสอดคลอ้ง คลา้ยคลึงกนัของขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิแต่ละท่าน เม่ือไดข้อ้คน้พบความเหมือน ความต่างของขอ้เสนอแนะ 

ผูว้จิยัจะประมวลเขา้ดว้ยกนั โดยการน าขอ้มูลยอ่ยๆ มาสรุปตามประเด็นขั้นตอน ส าหรับในส่วน

ของการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการน าเทปบนัทึกเสียงมาถอดความ 

โดยละเอียดตามบทสนทนา และเปรียบเทียบกบัการจดบนัทึกขอ้มูลของผูช่้วยวิจยัจ  านวน 2 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง และน าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผลพร้อมทั้งเรียบเรียง

น าเสนอในรูปความเรียง 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

 ผลการวจิยัสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

 1. องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 6 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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  1.1 การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ (Control and Solve of Conflict) หมายถึง 

กระบวนการการจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความเหมาะสมในการท าให้สถานการณ์

ความขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรง ประกอบดว้ย 

   1.1.1 การจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง (The Management of 

Conflict by Negotiation) 

   1.1.2 การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ (The Management of Conflict by 

Nonviolence) 

   1.1.3 การจดัการความขดัแยง้โดยการเผชิญหนา้ (The Management of Conflict 

by Confrontation)  

   1.1.4 การจดัการความขดัแยง้โดยการหล่ีกเล่ียง หรือการถอนตวั (The 

Management of Conflict by Avoiding or Withdrawing) 

  1.2 การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น (Confront of Conflict with 

Superior Leadership) หมายถึง การจดัการความขดัแยง้ดว้ยลกัษณะผูน้ าท่ีมุ่งพฒันาและยกระดบั

แรงจูงใจของผูต้ามใหสู้งยิง่ข้ึน โดยอาศยับทบาทหนา้ท่ีและประสบการณ์ ยดึหลกัการพฒันาจิตใจ 

ทั้งของผูน้ าเองและของผูต้ามใหสู้งข้ึน ประกอบดว้ย 

   1.2.1 ทกัษะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Skill) 

   1.2.2 บทบาทและหนา้ท่ีผูบ้ริหาร (The Role and Authority of Administrator) 

  1.3 การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality) 

หมายถึง ลกัษณะบุคคลท่ีมีการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มีความยติุธรรม และมีทศันคติในการท างาน

ท่ีดี มีความภูมิใจในตนเองและงานท่ีปฏิบติั มีน ้าใจ มองโลกในแง่ดีเม่ือเจอกบัสถานการณ์ต่างๆ 

ประกอบดว้ย 

   1.3.1 การมีทศันคติเชิงบวกต่องาน (The Positive Attitudes toward Work) 

   1.3.2 การสร้างความยติุธรรมในการบริหาร (The Justice Building in 

Administration) 
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  1.4 การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ (Organizing for Conflict 

Balance) หมายถึง กระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์รและกิจกรรมต่างๆ

ขององคก์รอยา่งหลากหลายเหมาะสม เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้าง

ความผกูพนัธ์ในองคก์รไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ ประกอบดว้ย 

   1.4.1 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร (Strategic Planning in Organization) 

   1.4.2 การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร (The Building of Engagement in 

Organization) 

   1.4.3 การมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (The Responsibility for Duty) 

  1.5 การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม (Respect for Cultural Diversity) 

หมายถึง การปรับตวัเขา้สู่วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย สามารถรับมือกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงตอ้งอาศยัการรับรู้และแลกเปล่ียนพร้อมทั้งยอมรับความส าคญัของวฒันธรรมของกลุ่มใหญ่ 

รวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทั้งในองคก์ร นอกองคก์รและชุมชน 

ประกอบดว้ย 

   1.5.1 การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุวฒันธรรม (Accepting and 

Appreciating the Multicultural Society) 

   1.5.2 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (The Participation of 

Stakeholders) 

  1.6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ (Self-control in Conflict 

Situations) หมายถึง กระบวนการควบคุมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง ใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค ์ไม่ก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ เป็นทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการควบคุมอารมณ์และการปรับตวัของแต่ละบุคคล 

   1.6.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 

   1.6.2 ความอดทนอดกลั้น (Endurable and Tolerable) 

   1.6.3 การปรับตวั (Adaptability) 
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 2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 7 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

  2.1 ขั้นเร่ิมต้นการพฒันา  

  เป็นการบอกรายละเอียดการเร่ิมเขา้สู่การพฒันา โดยการบอกแนวคิดในการพฒันา 

หลกัการของการพฒันา และจุดมุ่งหมายของการพฒันา 

  2.2 ขั้นประเมินก่อนการพฒันา  

  เป็นขั้นการประเมินตนเองก่อนท่ีจะไดรั้บการพฒันา เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องและ

ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของตนเอง วา่อยูร่ะดบัใด เพื่อประโยชน์ในการจดักิจกรรมพฒันา  

หรือจดัสถานการณ์ให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั  

  2.3 ขั้นการพฒันา  

  เป็นขั้นการพฒันา โดยมีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ก่อนเร่ิมการพฒันา  

ในขั้นการพฒันาอาศยัแนวคิดตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย คือ 

  2.3.1 กิจกรรมเตรียมพร้อม 

  เป็นกิจกรรมท่ีใชส้ติครุ่นคิด ใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง ใหจิ้ตสงบน่ิงอยูก่บัตนเอง

ในเร่ืองท่ีศึกษา และเฝ้าดูเน้ือหาความรู้ท่ีอยูภ่ายในจิตส านึกของตนเอง เป็นการตรวจสอบตนเองทั้ง

ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก มุมมองท่ีมีต่อโลก ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง 

  2.3.2 กิจกรรมหลกั 

  เป็นขั้นการด าเนินการเพื่อเขา้สู่กระบวนการพฒันาโดยการสร้างและพฒันา

ความรู้ ทกัษะและเจตคติ ดว้ยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรมส่ือสารอยา่งสันติ และ

กิจกรรมสภากาแฟ 

  2.3.3 กิจกรรมสรุป 

  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดพื้นท่ีของความไวว้างใจใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาแลกเปล่ียน

มุมมอง ประสบการณ์ภายในและการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงไม่มีการหอ้ยแขวน (Suspend) ไม่มี

ประธานหรือผูน้ า หรือผูต้าม ไม่ปล่อยใหค้วามแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุสถานะศกัด์ิหรือต าแหน่ง

เขา้มามีบทบาท มีความเป็นอิสระและเท่าเทียมกนัในวงสนทนา โดยใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา 
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  2.4 ขั้นการทบทวน  

  เป็นขั้นการสรุปเน้ือหา กิจกรรมทั้งหมดท่ีปฏิบติัดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้

แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเองผา่นการลงมือท าและคิดไตร่ตรอง 

  2.5 ขั้นประเมินการพฒันา 

  เป็นขั้นตรวจสอบกระบวนการพฒันาทั้งหมด ซ่ึงมีรูปแบบการประเมินผลเหมือน

ขั้นประเมินก่อนพฒันา หากผลการประเมินไม่ผา่นก็จะเขา้สู่ขั้นการปฏิบติัซ ้ า หากผลการประเมิน

ผา่นก็ส้ินสุดการพฒันา 

  2.6 ขั้นการปฏิบัติซ ้า  

  เป็นขั้นการทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขในรายการท่ีไม่ผา่นการประเมิน ซ่ึง

สามารถกลบัไปขั้นการพฒันาโดยการทบทวนสติอยา่งต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ หรือไปยงัขั้น 

การทบทวนอีกคร้ัง จากนั้นจึงประเมินผล นอกจากน้ียงัสามารถฝึกการพฒันาและทบทวนไดด้ว้ย

ตนเองหากเขา้ใจกระบวนการพฒันาแลว้ โดยการฝึกฝนปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

  2.7 ข้ันส้ินสุดการพฒันา 

  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยส้ินสุดกระบวนการพฒันา หลงัจากผา่นขั้นการประเมิน 

การพฒันาแลว้ เป็นการน าความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันาไปขยายประยกุตใ์ช้

เป็นความรู้ใหม่  
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อภิปรายผล 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการบริหาร

ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงผา่นขั้นตอนการวจิยัจ  านวน 2 ระยะ คือ  

 ระยะท่ี 1 เป็นขั้นตอนการวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 อน่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลการวจิยัตามผลท่ีไดใ้นแต่ละระยะ ดงัน้ี 

 ระยท่ี 1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

เม่ือน ามาพิจารณาเปรียบเทียบถึงความสอดคลอ้งของผลท่ีไดก้บัโครงสร้างทางแนวคิด ทฤษฎีและ

ตวัแปร ปรากฎวา่องคป์ระกอบส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกบัขอบเขตทฤษฎีและการปฏิบติัในการ

บริหารความขดัแยง้ กล่าวคือ องคป์ระกอบและโครงสร้างสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 

องคป์ระกอบ เป็นแนวทางการปฏิบติังานในบทบาทหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้โดยเฉพาะในยคุท่ีเรียกวา่ “สังคมอุดมปัญญา” และ “พหุนิยม” ท่ีเตม็ไป

ดว้ยความหลากหลายและความแตกต่าง  
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 นอกจากน้ี องคป์ระกอบดงักล่าวไดบ้รรยายใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารปฏิบติังานในสถานการณ์ความขดัแยง้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร

ไดอ้ยา่งสันติสุข ซ่ึงตรงกบัหลกัการและแนวคิดองคป์ระกอบในความหมายเก่ียวกบัสมรรถนะของ 

Boyatziz (1982) ท่ีกล่าววา่ สมรรถนะ คือ แรงจูงใจ ลกัษณะเฉพาะบุคคล มโนทศัน์ในตน ความรู้ 

ทกัษะ คุณค่า พฤติกรรมและทศันคติ ผสมผสานจนกลายเป็นสมรรถนะในดา้นต่างๆ ท่ีท าใหม้นุษย์

สามารถด าเนินการกระท าให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ผูว้จิยั

อภิปรายแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 องค์ประกอบที ่1 การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ เป็นบทบาทหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะจึงจะสามารถ

บริหารองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จได ้โดยเลือกรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์นั้นๆ ไดแ้ก่ การเจรจาต่อรอง สันติวธีิ การเผชิญหนา้ การหลีกเล่ียงหรือการถอนตวั 

เน่ืองจากหากผูบ้ริหารเลือกใชรู้ปแบบการจดัการความขดัแยง้ท่ีไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่ความ

ขดัแยง้ท่ีเพิ่มข้ึนและกลายเป็นความรุนแรงได ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าแป็นใน

การแกไ้ขความขดัแยง้ สอดคลอ้งกบั วเิชียร วทิยาอุดม (2555) ไดเ้สนอรูปแบบในการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้โดยการประนีประนอม การหลีกเล่ียง การกลบเกล่ือน การบงัคบั และการเผชิญหนา้ 

แสดงใหเ้ห็นวา่การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหาร 

เห็นไดจ้ากผลการวจิยัในปัจจุบนัท่ียนืยนัและสนบัสนุนหลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหาร

ความขดัแยง้ ท่ีสามารถลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้อีกทั้งยงัลดการกระท าผดิระเบียบวนิยั

และยงัช่วยพฒันาภาวะผูน้ าไดอี้กดว้ย ดงันั้นกลวธีิการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเพื่อลด

ความขดัแยง้เพียงอยา่งเดียวจึงยงัไม่เพียงพอและไม่สามารถปรับเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ 

จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะในการบริหารความขดัแยง้ดว้ย 
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 องค์ประกอบที ่2 การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น  บรรยายดว้ย 

ตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ จ านวน 40 ตวัแปร ทั้งน้ีเพราะการบริหารความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึง

ของภาวะผูน้ า ดงันั้นการจดัการความขดัแยง้อยา่งมืออาชีพตอ้งอาศยัภาวะผูน้ ามืออาชีพดว้ย และ

ภาวะผูน้ าก็มีอยูท่ ัว่ไปในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ 

(2550) กล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใชภ้าวะความเป็นผูน้ าทั้งในทางวชิาการและสมรรถภาพ  

ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถและคุณธรรม ในการบริหารใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี Holt (1986) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบัแบบพฤติกรรม

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบวา่ ภาวะผูน้ าจะเอ้ืออ านวยหรือ

สนบัสนุนต่อการจดัการความขดัแยง้ใหบ้รรลุทั้งผลงานและความสัมพนัธ์  

 จากผลการวจิยัดงักล่าว เห็นไดว้า่ภาวะผูน้ ามีความความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหาร

โดยเฉพาะแนวโนม้ทางดา้นภาวะผูน้ าของศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองท่ีหลายฝ่ายต่างใหค้วามสนใจ  

มีการใชภ้าษาองักฤษส าหรับภาวะผูใ้นในศตวรรษท่ี 21 วา่ “The Transcendental Leadership” ซ่ึงยงั

ไม่มีช่ือเฉพาะในภาษาไทยอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี ในหนงัสือ “Leadership for the Twenty-First 

Century” เขียนโดย Joseph C. Rost ระบุวา่ ภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 หรือเรียกวา่ ภาวะผูน้ า 

หลงัยคุอุตสหกรรม (Post-Industrial Leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีความสัมพนัธ์และผลกบัตวัน า

และผูต้ามอยา่งยิง่ ในการท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและส าเร็จอยา่งแทจ้ริงต่อวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายขององคก์ร (Rost, 1991) การใชค้  าวา่ “The Transcendental Leadership” มีความหมายวา่

เป็นภาวะผูน้ าท่ีดีเยีย่มหรือยอดเยีย่ม ซ่ึงตรงกบัความหมายของ ภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้นในงานวจิยั

คร้ังน้ี ดงันั้นการท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริหารความขดัแยง้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงส าคญั

คือผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ าและใชบ้ทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึง Kant (1997) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ี

กล่าวถึง ภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น วา่เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อความคิด (Mind) และต่อจิตใจ 

(Spiritual) ของบุคคลแลว้ท าใหบุ้คคคลนั้นมีระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนกวา่ระดบัปกติท่ีเคย

เป็นอยูแ่ละสูงกวา่ความเป็นอตัตา (Beyond Ego)  
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 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cardona (2000) ท่ีกล่าวถึงแนวความคิดของ

ภาวะผูน้ าแบบยอดเยีย่มหรือเหนือชั้นหรือ Transcendental Leadership วา่เป็นฐานแนวความคิด

ส าคญัท่ียดึเอาการแลกเปล่ียนในเร่ืองการให้ เป็นหลกัการของความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยผูน้ า

แบบเหนือชั้นจะใหค้วามห่วงใยต่อผูต้ามของตน ดว้ยการใหส่ิ้งท่ีดีงาม ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ต้ามไดพ้ฒันา

ตนเองใหสู้งข้ึน Aldon (2005) ระบุในหนงัสือ Transcendent Leadership and the Evolution of 

Consciousness วา่ภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้นมีแนวคิดเป็นแบบภาวะผูน้ าท่ียดึมิติดา้นจิตใจในตวัตน

บุคคลเป็นส าคญั โดยเฉพาะดา้นคุณธรรมท่ีเนน้การท าเพื่อความดีงามเพื่อผูอ่ื้น และเพื่อส่วนรวม

เป็นหลกั โดยมีพื้นฐานมากจากภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง 

 องค์ประกอบที ่3 การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค พบวา่ตวัแปรมีค่าน ้าหนกั

สูงเท่ากบั .964036 เน่ืองจากสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัคือ การไม่ไดรั้บความยติุธรรมในสังคม

หรือองคก์ร จากการศึกษางานวจิยัพบวา่วธีิการจดัการความขดัแยง้ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรง คือ

สันติวธีิ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีท าใหเ้กิดการสร้างสันติสุข ในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิจะมีความ

เก่ียวขอ้งกบัความยติุธรรมเสมอ ซ่ึง ประเวศ วะสี ไดช้ี้ใหเ้ห็นความส าคญัวา่ “สังคมต้องมีความ

ยติุธรรม ความยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความเจริญ สังคมใดกต็ามท่ีขาดความยติุธรรม 

สังคมนั้นไม่อาจก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ อันจะเป็นบ่อเกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะสังคมไทย

ยงัให้ความส าคัญกับเร่ืองนีน้้อย” (พระมหาหรรษา ธมมหาโส, 2554) ดงันั้นสมรรถนะ 

การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งพฒันาและ

ฝึกฝน เพื่อพฒันาคนในยคุศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นสังคมพหุวฒันธรรมใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง

สันติและมีความสุขตามสภาวะแห่งตน  

 องค์ประกอบที ่4 การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ การรักษาระดบั

ของความขดัแยง้ใหเ้หมาะสมจะช่วยใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีวา่ ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งไม่ขจดัความ

ขดัแยง้ใหห้มดไป เพราะความขดัแยง้ก่อใหป้ระโยชน์อยา่งมากมายเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริหาร 

ไม่เพียงแต่แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีมุ่งท าลาย แต่จะตอ้งรักษาระดบัหรือกระตุน้ความขดัแยง้อยา่ง

สร้างสรรคใ์หมี้อยา่งเหมาะสมดว้ย  
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 การจดัการองคก์รโดยการสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อสภาวะการสร้างสรรคจ์ะเป็นการ

รักษาสมดุลของความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ลกัษณะการท างานท่ีเป็นประชาธิปไตย การเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย การใหร้างวลัดว้ยความยุติธรรม การก าหนดเป้าหมายในการท างาน

ใหช้ดัเจน การจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความยดืหยุน่ การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม  

การสร้างความผกูพนัธ์ในองคก์รและการปรับเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

 องค์ประกอบที ่5 การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากในทุกๆ องคก์ร

จะประกอบดว้ยความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรฒ อนัเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ Newman, Warren และ McGill (1987) ไดส้รุปสาเหตุของความขดัแยง้ในองคก์รวา่ เกิดจาก

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในเร่ืองค่านิยม เป้าหมายและความคลุมเคลือในบทบาท ซ่ึง

ประกอบดว้ย ภูมิหลงั ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางวฒันธรรม ความแตกต่างทางการศึกษา  

ความแตกต่างในค่านิยมและความเช่ือ และความแตกต่างทางประสบการณ์ จะเห็นไดว้า่ 

ความแตกต่างท่ีกล่าว มาเกิดจากการท่ีบุคคลเหล่านั้นมาอยูร่วมกนัจนเกิดเป็นความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ซ่ึงหากไม่สามารถยอมรับความหลากหลายทางวฒัธรรมได ้จะส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้

ตามมาโดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธ์ุ ท่ีมีความ

แตกต่างทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ รวมถึงวถีิชีวติ 

ความเป็นอยู ่และบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร ลว้นเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ 

ดงันั้นหากผูบ้ริหารสามารถยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรมได ้ก็จะสามารถจดัการ 

ความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัท่ีไพบูลย ์ฉ่ิงทองค า (2541) กล่าววา่ ผูบ้ริหารควรหา

ประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการแกปั้ญหา เขา้ใจความตอ้งการในการด าเนินชีวติของมนุษย ์ 

เพื่อเขา้ถึงจิตใจและแสวงหาความร่วมมือใหท้ างานอยา่งเตม็ท่ี อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร 
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 องค์ประกอบที ่6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ เป็นเร่ืองท่ีมี

ความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัผูบ้ริหารมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นลกัษณะบุคคลิกภาพเฉพาะตวัของ

ผูบ้ริหารเอง สอดคลอ้งกบั เท้ือน ทองแกว้ และ สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2550) ท่ีกล่าววา่ 

สมรรถนะส่วนบุคคล เป็นสมรรถนะท่ีแต่ละคนมี เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได ้เป็นกลุ่มสมรรถนะท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีซ่อนอยูใ่นบุคคลแต่ละคน มีผลอยา่งมาก

ต่อทศันคติในการท างาน และเป็นความส าเร็จในงานของบุคคลนั้นๆ เช่น ความซ่ือสัตย ์ 

ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ ความอดทนต่อแรงกดดนั ซ่ึงบุคคลิกจะส่งผลไปยงัภาวะผูน้ า สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Dalf (2005) พบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ าตอ้งมีบุคลิกภาพ มัน่ใจ 

ในตนเอง ซ่ือสัตยสุ์จริต กระตือรือร้นในการท างาน ตอ้งการเป็นผูน้ า และเป็นอิสรภาพไม่ข้ึนอยูก่บั

การควบคุมของผูอ่ื้น  

 ดงันั้นสมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ เป็นสมรรถนะท่ีตอ้ง

อาศยัประสบกาณ์ระยะเวลาในการฝึกพฒันาตนเอง โดยผูบ้ริหารตอ้งมีสติ และสามารถควบคุม

ความรู้สึกตนให้อยูเ่หนือภาวะความสับสน ความกดดนั มีความอดทนอดกลั้น เพราะหากผูบ้ริหาร

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ดงักล่าวได ้ก็จะท าใหเ้หตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไปสู่ความรุนแรงได ้

 

 จากองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ทั้ง 6 องคป์ระกอบ จะเห็นไดว้า่ 

มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการศึกษา

และวจิยัของ Hellriegel และคณะ (2001) พบวา่ ผูท่ี้ท  างานในต าแหน่งผูบ้ริหาร ควรมีสมรรถนะ

หลกัของผูบ้ริหาร 6 ประการ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร (Communication Competency) ประกอบดว้ย                 

การส่ือสารท่ีเป็นทางการ การส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ การเจรจาต่อรอง  

 2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการ (Planning and Administration 

Competency) ประกอบดว้ย การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งการแกปั้ญหา การวางแผนและ

บริหารโครงการ การบริหารเวลา การบริหารการเงินและงบประมาณ  
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 3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork Competency) ประกอบดว้ย  

การสร้างทีมงาน การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเก้ือกลูกนั การบริหารการเปล่ียนแปลงของ

ทีมงาน  

 4. ความสามารถเชิงกลยทุธ์ (Strategic Competency) ประกอบดว้ย ความเขา้ใจใน

ธุรกิจ ความเขา้ใจในองคก์ร การด าเนินกลยทุธ์ 

 5. ความสามารถในการรับรู้เร่ืองระหวา่งประเทศ (Global Awareness Competency) 

ประกอบดว้ย ความรู้และความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ความเปิดกวา้งและความไวในการ

รับรู้วฒันธรรมอ่ืน  

 6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Management Competency) 

ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม แรงขบัส่วนตวัและการตั้งสติ การสร้างความสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั ความเขา้ใจในตนเองและการพฒันาตนเอง  

 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานท่ี 11 ตวับ่งช้ีท่ี 1 คือ 

ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ และมาตรฐานท่ี 10  

ดา้นผูบ้ริหารของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  

คือ ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการท างาน  

  

 ระยท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผูว้จิยัอาศยัแนวคิดการสร้างรูปแบบ แนวคิดการพฒันาสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

สังเคราะห์เป็นกระบวนการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น 7 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) ขั้นเร่ิมตน้การพฒันา 2)  ขั้นประเมินก่อนการพฒันา 3) ขั้นการพฒันา ประกอบดว้ย

กิจกรรมยอ่ย คือ 3.1) กิจกรรมเตรียมพร้อม 3.2) กิจกรรมหลกั 3.3) กิจกรรมสรุป 4) ขั้นการทบทวน  

5) ขั้นประเมินการพฒันา 6) ขั้นการปฏิบติัซ ้ า และ 7) ขั้นส้ินสุดการพฒันา  
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 จากนั้นน าผลการวจิยัในระยะท่ี 1 มาผนวกกบักระบวนการการพฒันาสมรรถนะ           

การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยอาศยัแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

การก าหนดรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใตค้ร้ังน้ี ท าใหเ้ขา้ใจถึง

วธีิการพฒันาสมรรถนะท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ดว้ยใจท่ี

ใคร่ครวญ เน่ืองจากการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะทัว่ไปของการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ท่ีเคารพต่อภูมิหลงัและ

ศกัยภาพการเรียนรู้อยา่งไม่มีเง่ือนไข ใหค้วามส าคญัต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั และ

เนน้การเรียนรู้สู่ใจอยา่งใคร่ครวญดว้ยกระบวนการ ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัท่ี อรัญ โสตถิพนัธ์ุ และคณะ (2548) ไดบ้รรยายในการประชุม 

เชิงปฏิบติัการการจดัท าสมรรถนะส าหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร วา่ การศึกษาคน้ควา้

ความรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Study) เป็นวธีิการหน่ึงในการพฒันาสมรรถนะของขา้ราชการ 

และเป็นหน่ึงในทกัษะของทศตรวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2545) 

ท่ีกล่าววา่ แนวทางหรือวธีิการท่ีส าคญัในการพฒันาภาวะผูน้ า คือ การศึกษาอยา่งเป็นทางการ  

การฝึกอบรม การเรียนรู้จากการท างาน เรียนรู้จากคนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  

 นอกจากน้ีขั้นตอนกระบวนการในการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหาร

ความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความสอดคลอ้ง

กบัผลวจิยัของ เบญจพร แกว้มีศรี (2545) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัการน าเสนอรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารวทิยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผลการสร้างรูปแบบ

ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแนวคิด 2) ขั้นการก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

3) ขั้นการเตรียมการพฒันา 4) ขั้นการพฒันา 5) ขั้นการประเมินผลการพฒันา 6) ขั้นการปฏิบติัซ ้ า 

และ 7) ขั้นการประเมินการด าเนินการ 
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 จากการวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยอาศยัแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

มาประยกุตใ์ชใ้นขั้นการพฒันา ท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเกิดพฤติกรรมในการบริหารความขดัแยง้ 

เน่ืองจาก เป็นการพฒันาจากภายในตวับุคคล ซ่ึง จากงานวจิยัของ Strack and Fottler (2002) พบวา่ 

ผูน้ าท่ีมีการพฒันาทางดา้นจิตใจอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะมีพฤติกรรมของการเป็นผูน้ าท่ีมี

ประสิทธิผลใน 5 ดา้นคือ 1) มีความทา้ทายต่อการปฏิบติังานท่ีเคยชิน 2) มีความคิดริเร่ิมสร้าง 

แรงบนัดาลใจต่อวสิัยทศัน์ร่วมแก่ผูร่้วมงาน 3) มีความสามารถในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน  

4) เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน และ 5) สร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน ซ่ึงส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี

ประสิทธิผลขององคก์รสูงยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ีรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัไดน้ าแนวคิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 21 วนั 

มาบูรณาการใชใ้นการขั้นการพฒันา ซ่ึง Maltz (1969) ไดน้ าแนวคิดเร่ืองเปล่ียนพฤติกรรมภายใน 

21 วนั โดยกล่าววา่ การเปล่ียนแปลงตวัเองตอ้งเร่ิมจากภายใน ดว้ยการสร้างความคิดของส่ิงท่ี

ตอ้งการอยากเป็นหรืออยากจะเปล่ียนข้ึนมาก่อนแลว้จึงจะเช่ือวา่เราเป็นอยา่งนั้นได ้เน่ืองจากจิตใจ

ของเราจะสร้างความเคยชินอยูเ่หนือสภาพร่างกายท่ีเป็นจริง หากอยากเปล่ียนพฤติกรรมอะไร 

สักอยา่งจะตอ้งท าส่ิงนั้นติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองครบ 21 วนั หลงัจากนั้นจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็น

นิสัยนัน่เอง ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ควรฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

อยา่งนอ้ย 21 วนั แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งฝึกตลอดทั้งวนั เพียงท ากิจกรรมนั้นๆ ซ ้ าๆ ทุกวนั เช่น การฝึก

สมาธิ วนัละ 5 นาที ทุกวนัอยา่งนอ้ย 21 วนั ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในตวับุคคล 

จนเป็นนิสัยและกลายเป็นจิตใตส้ านึกในท่ีสุด 

 สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งภาวะผูน้ าและความ

ฉลาดทางอารมณ์ หรืออาจเรียกวา่ ภาวะผูน้ าอจัฉริยะทางอารมณ์ (Emotionally Intelligent 

Leadership) ซ่ึงลกัษณะความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงัท่ี 

Feldman (1999) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทกัษะทางอารมณ์และทางสังคม ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวับุคคล ประกอบดว้ยทกัษะหลกั ไดแ้ก่     
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การรู้จกัตนเอง (Knowing Yourself) การครองสติ (Maintaining Control) การอ่านใจผูอ่ื้น (Reading 

Others) การรับรู้อยา่งชดัเจน (Perceiving Accurately) การส่ือสารใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

(Communicating with Flexibility) โดยไดเ้สนอแนะเทคนิคการพฒันาทกัษะดว้ย การปล่อยให้

ตนเองคิดใคร่ครวญ ทบทวน ไตร่ตรอง และการฝึกหายใจเขา้ลึกๆ อยา่งชา้ๆ 3 คร้ัง ขณะหายใจ 

มุ่งความสนใจไปยงัอากาศท่ีไหลเขา้และออก พร้อมทั้งฝึกการฟังอยา่งจดจ่อ (Focused Listening)  

มีการส ารวจความคิดใหม่ รวมถึงทกัษะขั้นสูง ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงวสิัยทศัน์ (Vision Linking) และ

การสร้างแรงบนัดาลใจ (Lighting the Fire) ซ่ึงจากแนวคิดและงานวจิยั เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ

ภาวะผูน้ าและรูปแบบกระบวนการในการพฒันาผูน้ า สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ในคร้ังน้ี 

 อน่ึงจากสภาพทางสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรม จึงเหมาะสมท่ีจะน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการพฒันาสมรรถนะ

การบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนา นิลชยัโกวทิย ์(2551) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษา ตอ้งค านึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบั

ความเช่ือแนวปฏิบติัของศาสนาท่ีตนนบัถือ ดงันั้นแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา จึงเหมาะสมกบัสภาวะ

สังคมพหุวฒันธรรมท่ีสมาชิกสังคม มีความหลากหลายความเช่ือ จิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ี

จะเปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ใหมี้โอกาสร่วมกิจกรรมเสวนาอยา่งกลัยาณมิตร เป็นกระบวนการเรียนรู้

ท่ีนอ้มสู่ใจอยา่งใคร่ครวญ เนน้การไตร่ตรองคิดทวนอยา่งมีสติ เป็นการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์

ตรงเนน้การปฏิบติัจริง เพื่อการพฒันาคน และส่งเสริมการอยูร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอยา่ง

สันติสุข 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัมี

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาไว ้2 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน ารูปแบบไปใช้ 

  1.1 สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้มีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร  

ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรบุคคล โดยผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าองคก์รตอ้งน าหลกัสมรรถนะมาใช้ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของขา้ราชการและส่วนราชการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยเฉพาะสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ท่ีประกอบดว้ย 6 

องคป์ระกอบ คือ  

  1) การควบคุมและบริหารความขดัแยง้ (Control and Solve of Conflict)  

  2) การเผชิญความขดัแยง้ดว้ยภาวะผูน้ าอยา่งเหนือชั้น (Confront of Conflict 

with Superior Leadership) 

  3) การสร้างความสัมพนัธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality) 

  4) การจดัการองคก์รเพื่อรักษาสมดุลของความขดัแยง้ (Organizing for 

Conflict Balance) 

  5) การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม (Respect for Cultural 

Diversity) 

  6) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ (Self-control in Conflict 

Situations) 
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 สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ทั้ง 6 องคป์ระกอบ ควรไดรั้บการพฒันาและให้

ความส าคญั โดยเฉพาะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขดัแยง้ ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันา

สมรรถนะสูงสุด เน่ืองจากเป็นลกัษณะเฉพาะตวับุคคลในการใชค้วามถนดัเรียนรู้งานอยา่งถูกตอ้ง

และน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร ส่ิงส าคญัของกระบวนการพฒันาสมรรถนะ

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคือแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนในคนท างาน มีความส าคญัใน

การด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เพราะแรงจูงใจจะช่วยกระตุน้และผลกัดนัให้

บุคคลมีความรัก ความตั้งใจ มีก าลงัใจ ขยนัหมัน่เพียรและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งเตม็

ความสามารถ (ทบัทิม วงศป์ระยรู, 2554) และหากผูรั้บการพฒันาขาดแรงจูงใจก็จะไม่มีการพฒันา 

โดยเฉพาะหากไม่เกิดแรงผลกัดนัภายใน (Self-Motivation) ซ่ึงแรงขบัภายในจะเกิดจากการประเมิน

ตนเองและรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงักบัสมรรถนะท่ีตนเองมีอยู ่

  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าผลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลส ารวจระดบัสมรรถนะ

การบริหารความขดัแยง้ และวธีิหรือกระบวนการพฒันาปรับพฤติกรรมของตนเอง รองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งจริงจงั โดยไม่ตอ้งรอผล

การสนบัสนุนส่งเสริมหรือนโยบายจากตน้สังกดั 

  1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีแผนงานการติดตามการพฒันาสมรรถนะ 

การบริหารความขดัแยง้ โดยการประเมินผลจากการปฏิบติังาน พร้อมทั้งจดัใหมี้กระบวนการ

สนบัสนุนการด าเนินการดว้ยการสอบถามกบัผูรั้บการพฒันา วา่จะพฒันาสมรรถนะดา้นใดหรือ 

ยงัขาดทกัษะใดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายในการท างานใหดี้ท่ีสุด เพื่อเป็นแนวทางใน 

การเสริมสร้าง พฒันาและปรับปรุงสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ อีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศ

ในการพฒันาบุคลากรให้ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองจนพฒันาไปสู่วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าผลการประเมินสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง ฝึกฝนสมรรถนะนั้นๆ จนเป็นนิสัย และมีการสอนงาน (Coaching) 

เพิ่มพนูความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนรู้ของคนอ่ืน นอกจากน้ีควรน าผลการประเมิน

สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดี ความชอบและ 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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  1.5 ควรมีการติดตามผลและส่งเสริมใหมี้การวจิยัเชิงคุณภาพ และการวจิยั 

เชิงพฒันาเก่ียวกบัสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

พฤติกรรมและน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืจนเป็นวฒันธรรมของสถานศึกษาต่อไป 

 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของรูปแบบสมรรถนะ 

ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาระหวา่งของรัฐและเอกชน 

  2.2 ควรวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 

ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อสามารถน าผล

ไปใชใ้หเ้กิดความเหมาะสมต่อไป 

  2.3 ควรท าวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะ

การบริหารความขดัแยง้ในสถานศึกษา ท่ีมีความพร้อมเพื่อใหไ้ดผ้ลการพฒันาท่ีมีความย ัง่ยนื 

ในระยะยาว 

  2.4 ควรท าวจิยัและพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา             

ขั้นพื้นฐานตามเกณฑป์ระเมินวทิยาฐานะ 

  2.5 ควรมีการวจิยัและพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัอ่ืน เพื่อศึกษาวา่สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันามีความแตกต่างกบัการวิจยัคร้ังน้ี

หรือไม่ และไดผ้ลเป็นประการใด 

  2.6 ควรมีการวจิยัและพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา               

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก ์เป็นตน้ 




