
(8) 
 

สารบัญ 
 

             หน้า 
บทคดัยอ่....................................................................................................................................... ..(5) 
ABSTRACT................................................................................................................................. ..(6) 
กิติกรรมประกาศ.......................................................................................................................... ..(7) 
รายการตาราง................................................................................................................................ (12) 
รายการภาพประกอบ.................................................................................................................... (13) 
บทที่ 
 1  บทน า.......................................................................................................................... ....1 
    ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา........................................................................ ....1 
    วตัถุประสงคก์ารวจิยั............................................................................................ ....3 
    ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยั................................................................ ....3 
    ขอบเขตของการวจิยั............................................................................................. ....4 
    กรอบแนวคิดในการวจิยั....................................................................................... ....9 
    นิยามศพัทเ์ฉพาะ.................................................................................................. ..11  
 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง................................................................................... ..13 
    แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 
     ความหมายของรูปแบบ.................................................................................. ..13
     ประเภทของรูปแบบ...................................................................................... ..15 
     องคป์ระกอบของรูปแบบ.............................................................................. ..17 
     หลกัการและแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ...................................................... ..18 
     ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบกบัทฤษฎี........................................................ ..20 
     การสร้างรูปแบบ............................................................................................ ..20 
     การประเมินรูปแบบ....................................................................................... ..24 
    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ 
     แนวความคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ.................................................................... ..26 
     ความส าคญัและความหมายของสมรรถนะ.................................................... ..27 
     พื้นฐานแนวคิดของสมรรถนะ....................................................................... ..31 
 



(9) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่             หน้า 
 
     องคป์ระกอบและประเภทของสมรรถนะ...................................................... ..31 
     การก าหนดสมรรถนะ.................................................................................... ..32 
     รูปแบบของสมรรถนะ................................................................................... ..32 
     การจดักลุ่มสมรรถนะ.................................................................................... ..34 
     ประโยชน์ของสมรรถนะ............................................................................... ..36 
     แนวทางการพฒันาสมรรถนะ........................................................................ ..37 
     สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา..................................................................... ..38 
    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการความขดัแยง้ 
     แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้.......................................................................... ..43 
     ความหมายของความขดัแยง้.......................................................................... ..48 
     ธรรมชาติของความขดัแยง้............................................................................. ..51 
     ประเภทของความขดัแยง้............................................................................... ..52 
     สาเหตุของความขดัแยง้................................................................................. ..58 
     ล าดบัขั้นตอนของความขดัแยง้...................................................................... ..65 
     ผลของความขดัแยง้....................................................................................... ..67 
     รูปแบบกระบวนการของความขดัแยง้........................................................... ..74 
     กระบวนการความขดัแยง้ตามแนวคิดของฟิลเลย.์......................................... ..74 
     กระบวนการความขดัแยง้ตามแนวคิดของโธมสั........................................... ..75 
     กระบวนการความขดัแยง้ตามแนวคิดของรอบบินส์...................................... ..76 
     การบริหารความขดัแยง้................................................................................. ..77 
     การกระตุน้ความขดัแยง้ท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์............................................. ..88  
     การลดระดบัความขดัแยง้ท่ีมีลกัษะท าลาย..................................................... ..90 
     การจดัการความขดัแยง้ท่ีมีลกัษณะท าลาย..................................................... ..92 
 
 
 



(10) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่             หน้า 
 
     ทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้............................................................................ ..96  
     สันติศึกษา...................................................................................................... 100 
     การส่ือสารอยา่งสันติ .................................................................................... 105 
     สานเสวนา..................................................................................................... 106 
     ชาติพนัธ์ุ........................................................................................................ 112 
     พหุวฒันธรรม................................................................................................ 115 
     การมีส่วนร่วมของประชาชน......................................................................... 117 
    แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ...................................................................................... 121 
    แนวคิดการเปล่ียนพฤติกรรม 21 วนั .................................................................... 127 
    งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง................................................................................................ 129 
 3  วธีิด าเนินการวจิยั......................................................................................................... 136 
    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง................................................................................... 137 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั…………………………………………………....…... 138 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล.......................................................................................... 140 
    การวเิคราะห์ขอ้มูล............................................................................................... 141 
    สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล............................................................................ 142 
 4  ผลการวจิยั................................................................................................................... 151 
    ผลการวจิยัระยะท่ี 1 ............................................................................................. 152 
    ผลการวจิยัระยะท่ี 2 ............................................................................................. 173 
 5 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ ............................................................................... 234 
   วตัถุประสงคข์องการวจิยั ........................................................................................... 234 
   วธีิด าเนินการวจิยั ........................................................................................................ 234 
   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ......................................................................................... 235 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ............................................................................................ 236 
 
 



(11) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่             หน้า 
 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั ......................................................................................... 237 
   การวเิคราะห์ขอ้มูล ..................................................................................................... 238 
   สรุปผลวจิยั ................................................................................................................. 238 
   อภิปรายผล ................................................................................................................. 243 
   ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................... 252 
 
 บรรณานุกรม ...................................................................................................................... 256 
 ภาคผนวก ............................................................................................................................ 272 
   ภาคผนวก ก การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง................................................................................ 273 
   ภาคผนวก ข รายนามผูเ้ช่ียวชายและผูท้รงคุณวฒิุ........................................................ 275 
   ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร ..................................................... 279 
   ภาคผนวก ง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม ........................................................ 299 
   ภาคผนวก จ หนงัสือขอความร่วมมือส าหรับการวิจยั ................................................ 311 
   ภาคผนวก ฉ ตวัอยา่งเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั .......................................................... 316 
   ภาคผนวก ช รายละเอียดการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ...................................................389 
   ภาคผนวก ซ บนัทึกการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ ............................................... 401 
 ประวติัผูเ้ขียน ...................................................................................................................... 409
   
 
 
 
 
 
 
 
 



(12) 
 

รายการตาราง 
 

ตาราง             หน้า 
 
  1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน ............................ 152 
  2 ค่าความร่วมกนั ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละ 
 ของความแปรปรวนสะสม................................................................................................. 154 
  3 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ......................................................... 156 
  4 ตวัแปรในองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบเรียงตามล าดบัค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ............... 162 
  5 องคป์ระกอบและโครงสร้างสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  
 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้................................................................................................. 171 
  6 ระยะเวลาการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้  
 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) ........................................................................................ 193 
  7 ผูท้รงคุณวุฒิจ  าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน ..................................................................... 199 
  8 ผลการทดสอบรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุ ................................................................................................................ 200 
  9 ความคิดเห็นเก่ียวกบัค าอธิบายรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
 การบริหารความขดัแยง้...................................................................................................... 202 
10 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มจ าแนกตามคุณลกัษณะพื้นฐาน ...................................... 205 
11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ...................................... 274 
12 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการบริหารความขดัแยง้............................................................. 295 
13 การคดักรองตวัแปรสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ..................................................... 285 
14 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ........................ 300 
15 ค่าความร่วมกนั ค่าไอแกน และร้อยละของความแปรปรวนสะสมทั้งหมด ...................... 390 
16 ตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป .............................................................. 396 
 



(13) 
 

รายการภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ           หน้า 
 
  1 กรอบแนวคิดในการวจิยั.................................................................................................... ..10 
  2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ของ Brown and Moberg .............................................. ..17 
  3 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ Keeve ................................................................................ ..21 
  4 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ ทกัษะ แรงจูงใจ/ทศันคติ และ Competency ...................... ..30 
  5 กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of Competencies) ................................................................ ..35 
  6 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา        
 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง) ........................................................................................ 174 
  7 ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน้การพฒันา (ร่าง) ......................................................................................... 175 
  8 ขั้นท่ี 2 ประเมินก่อนการพฒันา (ร่าง) ............................................................................... 178 
  9 ขั้นท่ี 3 การพฒันา (ร่าง) .................................................................................................... 180 
10  ขั้นท่ี 4 การทบทวน (ร่าง) .................................................................................................. 185 
11  ขั้นท่ี 5 ประเมินการพฒันา (ร่าง) ....................................................................................... 187 
12  ขั้นท่ี 6 การปฏิบติัซ ้ า (ร่าง) ................................................................................................ 189 
13  ขั้นท่ี 7 ส้ินสุดการพฒันา (ร่าง) .......................................................................................... 191 
14 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการบริหารความขดัแยง้ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้................................................................................................. 209 
15 ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน้การพฒันา ................................................................................................... 210 
16 ขั้นท่ี 2 ประเมินก่อนการพฒันา ......................................................................................... 213 
17 ขั้นท่ี 3 การพฒันา .............................................................................................................. 215 
18 ขั้นท่ี 4 การทบทวน ........................................................................................................... 225 
19 ขั้นท่ี 5 ประเมินการพฒันา ................................................................................................ 227 
20 ขั้นท่ี 6 การปฏิบติัซ ้ า ......................................................................................................... 229 
21 ขั้นท่ี 7 ส้ินสุดการพฒันา ................................................................................................... 231 
 




