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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข ภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวฒั น์
ในสภาพสังคมอันมีความสลับซับซ้อนและเป็ นสังคมที่มีความแตกต่างทางค่านิยม ทัศนคติ ภาษา
ศาสนา ความต้องการ ผลประโยชน์ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ พยายามดารงและ
รักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง จนนาไปสู่ ความขัดแย้ง (พระมหาหรรษา, 2554)
สถานศึกษาเป็ นหนึ่งในสถาบันหลักทางสังคม ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ซึ่ งมีพ้นื ฐานจาก
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล อันเกิดจากความคิดเห็น การรับรู ้ สิ่ งจูงใจ ความคาดหมาย และ
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534) ในการบริ หารสถานศึกษา ความขัดแย้ง
เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องเผชิญหน้าและเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ผูบ้ ริ หารก็ไม่สามารถเพิกเฉย หรื อ
ทาเป็ นไม่สนใจ และปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆ รุ นแรงขึ้นโดยไม่ได้รับการแก้ไข (รัตนาภรณ์
วัฒนศัพท์ และวันชัย วัฒนศัพท์, 2548)
ฉะนั้นหากจะแก้ไขความขัดแย้งโดยการทาให้ความขัดแย้งลดลง ควรเน้นที่การรักษา
มนุษยสัมพันธ์ให้คงอยูใ่ นระดับหนึ่งแล้วจึงดาเนิ นการแก้ไข ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยตรง (เสนาะ ติเยาว์, 2546) จากผลการวิจยั ของ Thomas (1972) พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ระดับกลางใช้เวลาประมาณถึงร้อยละ 20 ของเวลาทางานเพื่อจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร และ
ในระยะเวลาต่อมาผลงานวิจยั ของ Alexander (1983) ยังแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารระดับสู งใช้เวลา
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 25 ในการจัดการกับความขัดแย้ง ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับกลางใช้เวลาถึงร้อยละ 30
ในการจัดการกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดขั้นในองค์กร หากไม่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิด
ปั ญหาความเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารงานลงกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป (เอกชัย บุญยาธิษฐาน,
2555) ดังนั้นการบริ หารความขัดแย้งจึงเป็ นภารกิจที่จาเป็ นของผูบ้ ริ หารที่จะนาพาองค์กรไปสู่
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าผูบ้ ริ หารเปรี ยบเสมือนหัวใจของทุกองค์กร เนื่องจาก
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์กร โดยเฉพาะ
สถานการณ์ที่มีความแปรผันสู งอย่างในปั จจุบนั ซึ่ งไม่ใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาความขัดแย้งเท่านั้น

2
แต่ยงั รวมถึงข้อมูลข่าวสาร การจูงใจ ผูร้ ่ วมงาน การพัฒนาให้สมาชิกในองค์กรนับถือซึ่ งกันและกัน
การประสานกิจกรรมและความพยายามต่างๆ ของกลุ่ม ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าที่มีอิทธิ พลต่อ
ปั จเจกบุคคลในแง่ของการใช้แนวทางในการดาเนินการ โดยเริ่ มจากการพัฒนาสมรรถนะที่
ตัวผูบ้ ริ หารก่อนเป็ นอันดับแรก (จุมพล หนิมพานิช, 2547) ผูบ้ ริ หารที่มีสมรรถนะจะส่ งผลให้
ครู ผสู ้ อนมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2543) อนึ่งสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่อยูใ่ นภาระงาน
เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จ (McClelland, 1999) ซึ่ งต้องอาศัยทั้งความรู ้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2548) จากผลการวิจยั ของ ชวนพิศ
สิ ทธิ์ ธาดา (2552) พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิ ทธิ ผลนั้น ประกอบด้วยสมรรถนะด้านวิชาชีพ ด้านภาวะผูน้ า ด้านหน้าที่ ด้านบุคคล และด้าน
การบังคับบัญชา ดังนั้นสมรรถนะของผูบ้ ริ หารเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญในบริ หารสถานศึกษาให้
ประสบความสาเร็ จ อาจกล่าวได้วา่ “สถานศึกษาใดมีผบู ้ ริ หารที่มีสมรรถนะ นัน่ หมายความว่า
สถานศึกษานั้นมีผบู ้ ริ หารที่มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมตามมาตรฐาน สามารถนา
สถานศึกษาให้ดาเนินการประสบความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา จึงเป็ นภารกิจสาคัญของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขด้วยปั ญญา ความสุ ขมุ รอบคอบ (Crawford และ Bodine, 1996) และต้องมี
สมรรถนะในการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดกระบวนการการบริ หาร
จัดการองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ ของ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence
Framework (2004) ที่ได้แสดงถึงระบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หาร
ซึ่งต้องดาเนินการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ทั้งในด้านอัตลักษณ์ ด้านวิถีชีวติ ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่มีการจัดการศึกษาในรู ปแบบที่หลากหลาย ดังนี้จึงจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือชี้ วดั และ
รู ปแบบการพัฒนาสรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่เหมาะสม
งานวิจยั นี้จึงมุ่งนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสภาพการณ์ดงั กล่าว อันส่ งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าสู่ โลกของอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมี
ความหลากหลายแตกต่างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข

3

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสาคัญและประโยชน์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์ในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิจยั ทาให้ทราบองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่เป็ นอยูแ่ ละ
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่พึงประสงค์ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผลจากการวิจยั สามารถนาไปใช้สาหรับการวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง เพื่อเป็ นการยกระดับ
คุณภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต่อไป
4. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน อันมีสาเหตุมาจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั แบ่ง
วิธีการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง ระยะที่ 2 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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1. ขอบเขตของเนือ้ หา
ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งโดย
การศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง สันติศึกษา สานเสวนา ชาติพนั ธุ์ พหุวฒั นธรรม และการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิดเรื่ องสมรรถนะมีพ้นื ฐานมาจากการมุ่งเสริ มสร้างความสามารถให้กบั
ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถที่มี
ไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย สามารถอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง ในลักษณะของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยมีส่วนที่เห็นได้ง่ายและสามารถพัฒนาได้ คือส่ วนยอดภูเขาที่ลอยอยู่
เหนื อน้ า นัน่ คือองค์ความรู ้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ ส่ วนที่มองเห็นได้ยากอยูใ่ ต้ผิวน้ า ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ นัน่ คือแรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทที่แสดงต่อสังคม เป็ นส่ วนที่มี
ผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคลและต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับที่ซบั ซ้อน ผูบ้ ริ หารที่มีสมรรถนะ สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแก่องค์กร ซึ่ งวิธีดาเนินการในการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่
การศึกษาต่อ การปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญ การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการพัฒนาโดยการอบรม แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังต่อไปนี้ Boyatzis (1982) Spencer (1993) Eraut (1996) McClelland
(1999) Hellriegel และคณะ (2001) Schoonover Associates (2003) Shermon (2005) ดนัย เทียนพุฒ
(2546) ณรงค์วทิ ย์ แสงทอง (2547) อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์ (2548) สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548)
รัตนาภรณ์ ศรี พยัคฆ์ (2548) ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2548) อรัญ โสตถิพนั ธุ์และคณะ (2548)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548) เกริ กเกียรติ ศรี เสริ มโภค (2549) ปิ ยะชัย
จันทรวงศ์ไพศาล (2549) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2550) วิทยา จันทร์ศิริ
(2551) และพศิน แตงจวง (2554)
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทั้งด้านมนุษยสัมพันธ์และแนวคิดสมัยใหม่ หรื อ
แนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ มองความขัดแย้งในด้านบวก เนื่องมาจากการศึกษาและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พฒั นาขึ้น ทาให้มองความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระดับของความ
ขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในองค์กร การบริ หารความขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถจะทาได้
บนพื้นฐานของการทาความเข้าใจกัน ด้วยความจริ งใจและเปิ ดเผย ซึ่ งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งใน
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เชิงบวกและเชิงลบ นอกจากนี้ยงั ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความขัดแย้งที่มีพ้นื ฐานมาจากความ
แตกต่างของบุคคล ด้านความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงต้องอาศัยทักษะที่จาเป็ นใน
การบริ หารความขัดแย้ง ได้แก่ ทักษะด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็ น
ธรรม และการใช้อานาจ ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หาร
ความขัดแย้งบนพื้นฐานทฤษฎีที่อธิ บายว่า ความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสมานสามัคคีอย่างสมบูรณ์ เพราะความขัดแย้ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของมนุษย์ ความขัดแย้งสามารถแก้ปัญหาความแตกแยกและทาให้เกิดความสามัคคี
ภายในกลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีท้ งั ความเป็ นมิตรและความเป็ นศัตรู อยูด่ ว้ ยกัน ความขัดแย้งเป็ น
ตัวสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถทาให้สังคมเปลี่ยนชีวติ ความเป็ นอยูจ่ าก
ด้านหนึ่งไปสู่ อีกด้านหนึ่ง จากแนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดจากนักการศึกษา
ดังต่อไปนี้ Robbins (1996) Weber (1968) Thomas (1976) Deep (1978) Katz and Kahn (1978)
Howat and London (1980) Pneuman and Bruehl (1982) David (1983) Johnson and Johnson
(1987) Thoman and Kilmann (1987) Robbins (1990) Macionis (1993) Johnson and Johnson
(2000) Daniel (2001) Rahim (2001) วินิจ เกตุขา (2535) อรุ ณ รักธรรม (2537) บุญช่วย ศิริเกษ
(2540) ไพบูลย์ ฉิ่ งทองคา (2541) พรนพ พุกกะพันธ์ (2542) จรรยา เสี่ ยงเทียนชัย (2544) นริ นทร์
แจ่มจารัส (2544) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช (2544) สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2544) สุ นนั ทา
เลาหนันท์ (2544) พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545) นนท์ นนท์พยอม (2545) วิรัช สงวนวงศ์วาน
(2546) วิเชียร วิทยอุดม (2547) วงศา เลาหศิริวงศ์ (2548) พระมหาหรรษา (2554) วิเชียร วิทยอุดม
(2555) และเอกชัย บุญยาธิษฐาน (2555)
1.3 สันติศึกษา เป็ นการศึกษาเรื่ องสันติภาพให้เกิดขึ้น เน้นการปลูกฝังทัศนคติให้ใฝ่
สันติ รู ้วธิ ี แก้ปัญหาความรุ นแรง สร้างสันติภาพเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา นาความรู ้ไปสร้างสันติได้
มุ่งเน้นการสื่ อสารและยุทธวิธีในการปฏิบตั ิการที่ไม่ใช้ความรุ นแรง แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์แนวคิดจากนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ Ralph Summy (1985) รุ่ งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ (2541)
พระมหาหรรษา (2554) และไพริ นทร์ โชติสกุลรัตน์ (2554)
1.4 สานเสวนา เป็ นกระบวนการที่นามาใช้ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ลดความ
ไม่เข้าใจ ส่ งเสริ มสร้างความปรารถนาดีต่อกัน อันเป็ นก้าวแรกที่จะนาไปสู่ ความร่ วมมือ ร่ วมใจ
ร่ วมแก้ปัญหาของสังคม โดยการฟังอย่างตั้งใจ เกิดความเห็นใจ เปลี่ยนท่าทีเป็ นการร่ วมมือกันโดย
ไม่มีการบังคับ แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้พฒั นากรอบแนวคิดจากนักการศึกษา ดังต่อไปนี้
Leonard (1987) Bohm (1991) วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) ศูนย์สันติวธิ ีและธรรมาภิบาล (2547)
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1.5 ชาติพนั ธุ์ ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์และศาสนาเป็ นส่ วนสาคัญของปั ญหาความ
รุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ ชาติพนั ธุ์ หรื อสถานะทาง
สังคมเศรษฐกิจ แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้พฒั นากรอบแนวคิดจากนักการศึกษา ดังต่อไปนี้
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539) อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2539) วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) ปองธรรม
สุ ทธิสาคร และพนิชา อิ่มสมบูรณ์ (2550)
1.6 พหุวฒั นธรรม สาเหตุหนึ่ งของความขัดแย้งเกิดจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ที่กลุ่มคนหลากหลายชาติพนั ธุ์มาอยูร่ วมกันในสังคมหนึ่ง ซึ่ งมีความแตกต่างทางด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ น
วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่ อสาร รวมถึงบุคคลที่มาจากพื้นฐานหรื ออัตลักษณ์เดียวกัน
แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นากรอบแนวคิดจากนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ สุ ภางค์ จันทวานิช
(2549) อมรา พงศาพิชณ์ (2541) บรรจง ฟ้ ารุ่ งสาง (2551) เอกริ นทร์ สังข์ทอง (2552) บัญญัติ
ยงย่วนและคณะ (2553) และชาธิป สุ วรรณทอง (2554)
1.7 การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการจัดการความขัดแย้ง หากมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การมีส่วนร่ วมในการรับฟังความคิดเห็นผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อในชุมชนนั้น เพื่อการ
ตัดสิ นใจที่เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่ช่วยลดความขัดแย้ง
ลงได้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความขัดแย้งกับความรู ้สึกและหลักความเชื่อของ
ประชาชนในพื้นที่ และเร่ งทาความเข้าใจให้เกิดการยอมรับในอัตลักษณ์พิเศษและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นากรอบแนวคิดจากนักการศึกษา
ดังต่อไปนี้ Norman, John & Arthur (1979) วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2531) ทวีวงศ์ ศรี บุรี (2541)
สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์ (2545) และศิริยา ชลทนุบารุ ง (2548)
ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั สร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดทาโครงสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ซึ่งอาศัยหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบและการสร้างรู ปแบบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ และแนวคิด
จิตตปั ญญาศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและการสร้างรู ปแบบ การสร้างและพัฒนารู ปแบบขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนารู ปแบบนั้นๆโดยมีหลักการที่สาคัญ ได้แก่ การมี
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง เป็ นแนวทางในการทานาย อธิ บายปรากฎการณ์ และเป็ นเครื่ องมือ
ในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ โดยอาจจะมีรูปแบบเชิงเทียบเคียง เชิงข้อความ เชิงคณิ ตศาสตร์ แผนภูมิ
หรื อเชิงสาเหตุ ที่ตอ้ งอาศัยขั้นตอนในการพัฒนา ได้แก่ ขั้นสร้างรู ปแบบ ตรวจสอบรู ปแบบ
ขั้นปรับปรุ งรู ปแบบ และขั้นเสนอรู ปแบบ เป็ นต้น แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ และ
พัฒนาจากกรอบแนวคิดของนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ Kaplan (1964) Good (1973) Forcese and
Richer (1973) Brown and Moberg (1980) Willer (1986) Steiner (1990) Nadler & Nadler (1991)
Joyce and Weil (2000) พูลสุ ข หิงคานนท์ (2540) สุ ทศั น์ ขอบคา (2540) อุทุมพร จามรมาน 2541
วัชนีย ์ เชาว์ดารงค์ (2542) จันทราณี สงวนนาม (2545) เบญจพร แก้วมีศรี (2545) อมรรัตน์
ทิพยจันทร์ (2547) กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) บุญมี ก่อบุญ (2553) และพศิน แตงจวง (2554)
2.2 แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา การจัดการความขัดแย้งโดยอาศัยแนวคิดจิตตปั ญญา
ศึกษา เป็ นการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ที่มีเป้ าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
อันเป็ นสาเหตุพ้ืนฐานของความขัดแย้ง โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู ้ถึง
คุณค่าของสิ่ งต่างๆ โดยปราศจากอคติ มีสมาธิ เกิดสติ การรับรู ้อย่างเปิ ดใจจากการฟังอย่างลึกซึ้ ง
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบกัลยานมิตร ได้แก่ ขั้นเตรี ยมความพร้อม ขั้นสุ นทรี ยสนทนา ขั้นฟัง
ขั้นการทบทวน และขั้นจดบันทึก แนวคิดที่สรุ ปข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์และพัฒนาจาก
กรอบแนวคิดของนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ Hart (2003) ประเวศ วะสี (2550) วิจกั ข์ พาณิ ช (2550)
ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) เจริ ญเกียรติ ธนสุ ขถาวร และ กฤตศรี สามะพุทธิ (2552)
ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุ ข (2552) จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2553) จุมพล พูลภัทรชีวนิ
(2553) สลักจิต ตรี รณโอภาส (2553) ทับทิม วงศ์ประยูร และพรทิพย์ คาพอ (2554)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ระยะที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
2.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส สตูล และ 4 อาเภอใน
จังหวัดสงขลา โดยพิจารณาอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1:5 และขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างรวมอย่างน้อย 100 คน (สุ วมิ ล ว่องวานิ ชและนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) โดยตัวแปรใน
การวิจยั ครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 159 ตัวแปร ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 862 คน คิดเป็ นอัตราส่ วน
1:5.42 ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็ นกลุ่มสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
2.2 ระยะที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
1) ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา อาจารย์และ
นักวิชาการที่มีความรู้ในด้านการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน จิตตปั ญญาศึกษา การบริ หาร
การศึกษาและภาวะผูน้ า การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และสื่ อการเรี ยนการสอน จานวน 5 ท่าน
2) กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 7 ท่าน
3. ตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์และรวบรวมตัวแปรจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยการเผชิญหน้า การเจรจา การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง
การใช้อานาจ การสั่งการ สันติวธิ ี โครงสร้างองค์กร เป้ าหมายองค์กร ทรัพยากรในองค์กร การทางาน
เป็ นทีม การแข่งขันในองค์กร ภาวะผูน้ า การตัดสิ นใจ การยอมรับ การมีปฏิสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความยุติธรรม สัมพันธ์ภาพ การสื่ อสารในองค์กร ค่านิยม เจตคติ ความเชื่อ
พหุวฒั นธรรม ชาติพนั ธุ์ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมตัวแปรทั้งสิ้ นจานวน 159 ตัวแปร ดังตาราง 13
ในภาคผนวก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งที่นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยผูว้ ิจยั แบ่งวิธีการดาเนิ นการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งโดยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 1) สมรรถนะ 2) การบริ หาร
ความขัดแย้ง 3) สันติศึกษา 4) ชาติพนั ธุ์ 5) สานเสวนา 6) พหุ วฒั นธรรม และ 7) การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน โดยนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อได้
องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดทา
โครงสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ซึ่งอาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับ 1) การสร้างรู ปแบบ 2) แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ 3) แนวคิดจิตตปั ญญา เป็ นแนวทางในการ
กาหนดโครงสร้างระบบ จากนั้นนาองค์ประกอบจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 มาผนวกเป็ นรู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
จากนั้นจึงนาไปสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวฒิ และนามาปรับปรุ งอีกครั้งก่อนการจัดสนทนากลุ่มกับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เพื่อประเมินรู ปแบบดังกล่าว และสรุ ปเพื่อนาเสนอต่อไป ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวคิด
สมรรถนะ

การมีส่วน
ร่ วมของ
ประชาชน

การบริ หาร
ความ
ขัดแย้ง

องค์ ประกอบสมรรถนะ
การบริหารความขัดแย้ ง

สานเสวนา

การสร้าง
รู ปแบบ

การพัฒนา
สมรรถนะ

รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารความขัดแย้ ง
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา

พหุวฒั นธรรม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

สันติศึกษา

ชาติพนั ธุ์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูว้ จิ ยั ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รู ปแบบการพัฒนา หมายถึง แนวทางในการดาเนิ นการที่พฒั นาขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อ
แสดงรายละเอียด แนวคิด หลักการและความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ให้สามารถเข้าใจ
ง่ายและนาไปปฏิบตั ิได้
2. สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ ง หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิสัยทัศน์
ทัศนคติ ตลอดจนบุคลิกลักษณะที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ที่ส่งผลให้การดาเนิ นงานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ ง หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในขั้นตอน กระบวนการและวิธีการในการทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งในองค์กรอยูใ่ นระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดความรุ นแรง
4. การเผชิ ญความขัดแย้ งด้ วยภาวะผู้นาอย่ างเหนือชั้ น หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะในกลวิธีหรื อรู ปแบบในการตอบสนองในสถานะการณ์ความขัดแย้งด้วยสภาวะ
ความสามารถภายในตัวบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้วยความรักและ
ความเมตตา
5. การสร้ างความสั มพันธ์ และความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลมีทกั ษะในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กรด้วยทัศนคติที่ดี ยอมรับให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน และมีความยุติธรรม
ในการปฏิบตั ิงาน
6. การจัดการองค์ กรเพือ่ รั กษาสมดุลของความขัดแย้ ง หมายถึง การที่บุคคล มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กร โดยสามารถกาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง เพื่อรักษาระดับความขัดแย้งในองค์กรให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรที่มีความหลากหลายของความแตกต่างทางหลักความเชื่อ ศาสนา ด้วยความเคารพ ความไว้ใจ
และความปรารถนาดีต่อกัน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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8. การควบคุมตนเองในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง หมายถึง การที่บุคคลสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเอง และการโต้ตอบต่อบุคคลในองค์กรในสถานการณ์ความขัดแย้งได้เหมาะสม
9. ผู้บริ หารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิ การ
ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการหรื อดูแลรับผิดชอบการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีภาระกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่ งเสริ มการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ

