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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้
มุ่งนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีดาเนินการ
วิจยั ที่จะนาเสนอในบทนี้ ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งการดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น
2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับรายละเอียดสามารถอธิบายวิธีดาเนินการวิจยั ตามลาดับโดยภาพรวมได้ดงั นี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ องค์ ประกอบสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับสมรรถนะ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง สันติศึกษา สานเสวนา ชาติพนั ธุ์ พหุ วฒั นธรรม และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีการดาเนินการ
ดังนี้
1. สังเคราะห์ตวั แปรสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยั ตามขั้นตอนที่ 1 จากนั้นจึงกาหนดตัวแปรที่บ่งบอกถึงสมรรถะการบริ หารความขัดแย้ง
รวมจานวนตัวแปรทั้งหมด 159 ตัวแปร แล้วจึงนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรที่
เหมาะสม ดังนี้
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1.1 สร้างตารางวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปร จานวน 159 ตัวแปร
1.2 นาตารางวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน
ทาการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง หากมีความคิดเห็นว่า
ตัวแปรดังกล่าวเหมาะสม ให้ 1 คะแนน หากมีความคิดเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวไม่เหมาะสม
ให้ 0 คะแนน
1.3 นาตารางวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรากฎว่ามีตวั แปรสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งจานวน 159 ตัวแปร
ที่มีความสอดล้องตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป ถึง 1.00 หลังจากนั้นนาจานวนตัวแปรดังกล่าวไปคานวณ
เพื่อกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและสร้างเครื่ องมือต่อไป
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้วย
2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส สตูล และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา จานวน 862 คน ทั้งนี้มีข้ นั ตอน
การดาเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างดังนี้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง โดยผูว้ ิจยั พิจารณาอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย คือ 1: 5
(สุ วมิ ล ว่องวานิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ มีจานวนตัวแปร 159 ตัวแปร
จึงนามาคูณกับ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 795 คน ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้จงั หวัดและประเภทโรงเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น
ได้แก่ โรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจึงสุ่ มผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามไปจานวน 1,000 ฉบับได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาวิเคราะห์
จานวน 862 ฉบับ ดังนี้ โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 658 คน และโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน
204 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 862 คน
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3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากหลักการ
แนวคิดที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและการบริ หารความขัดแย้ง
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งและวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง จานวน 1 ฉบับ ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดงั นี้
3.1 นาผลการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรที่สรุ ปจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 159 ตัวแปร
สร้างเป็ นข้อความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความหมายไม่ต่างจากแนวคิดของนักการศึกษา
3.2 ลักษณะของแบบสอบถาม จาแนกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวัดของไลเคิร์ท (Likert Scale) เกณฑ์
การให้คะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีดงั นี้
5 หมายถึง ข้อความนั้นมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มากทีส่ ุ ด
หรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาควรปฏิบตั ิ เป็ นประจาสม่าเสมอ
4 หมายถึง ข้อความนั้นมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มากหรื อ
เป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาควรปฏิบตั ิ ค่ อนข้ างมากแต่ ไม่ สม่าเสมอ
3 หมายถึง ข้อความนั้นมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ปานกลาง
หรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาควรปฏิบตั ิ ไม่ บ่อยแต่ ยังคงปฏิบัติ
2 หมายถึง ข้อความนั้นมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา น้ อย หรื อ
เป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาควรปฏิบตั ิ นานๆ ครั้ง
1 หมายถึง ข้อความนั้นมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา น้ อยทีส่ ุ ด
หรื อไม่สาคัญต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเลย หรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ไม่ ควรปฏิบัติเลย
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3.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
การหาคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยการหาความตรงและ
ความเที่ยงของเครื่ องมือก่อนนาไปใช้จริ ง ดังนี้
3.3.1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงสร้างตามทฤษฎี
3.3.2 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
วิจยั จานวน 9 ท่าน พิจารณาสองครั้ง คือ ครั้งแรก เป็ นการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรเพื่อ
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร โดยคัดกรองตัวแปรที่เห็นว่าสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ครั้งที่สอง เป็ นการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยให้พิจารณา
ข้อความที่ปรับปรุ งมาจากตัวแปรที่คดั กรองในครั้งแรก ถึงความถูกต้องด้านภาษา และการเรี ยบเรี ยง
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องในการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยพิจารณาข้อที่ดชั นี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) พบว่ามีจานวน 159 ข้อ มีดชั นี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป
3.3.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม จานวน 30 คน โดยส่ งทางไปรษณี ย ์ พร้อมนัดวันรับคืน และ
สัมภาษณ์ผตู ้ อบแบบสอบถามบางท่านที่อยูใ่ นจังหวัดสตูล เกี่ยวกับความชัดเจน ลักษณะคาถาม
และความยากง่ายของคาถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม มีปรับปรุ งเป็ นส่ วนน้อย เช่น
ข้อคาถามยาวเกินไป แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ซึ่งเกณฑ์การแปลผล
ความเชื่อมัน่ มีดงั นี้ (เกียรติสุดา ศรี สุข, 2552)
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 0.20

หมายถึง

ความเชื่อมัน่ ต่ามาก/ไม่มีเลย

ค่าเฉลี่ย 0.21 - 0.40

หมายถึง

ความเชื่อมัน่ ต่า

ค่าเฉลี่ย 0.41 - 0.70

หมายถึง

ความเชื่อมัน่ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 0.71 - 1.00

หมายถึง

ความเชื่อมัน่ สู ง
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สาหรับแบบสอบถามที่ทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ได้รับคืน จานวน 30 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และได้ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .9722
3.4 วิธีส่งแบบสอบถามไปยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการดังนี้
3.4.1 ขอหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 นาหนังสื อจากทางมหาวิทยาลัยพร้อมแบบสอบถาม ส่ งไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เพื่อส่ งไปยังโรงเรี ยน พร้อมนัดวันรับแบบสอบถามคืน จากนั้นให้
ทางโรงเรี ยนส่ งแบบสอบถามกลับมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยผูว้ จิ ยั เดินทาง
ไปรับด้วยตนเอง และบางส่ วนส่ งกลับมายังผูว้ จิ ยั
3.4.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนการวิจยั มาวิเคราะห์พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี ส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลดังนี้
4.1 ขอหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 นาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
พร้อมแบบสอบถามและซองส่ งกลับที่นดั วันรับแบบสอบถามคืนพร้อมติดแสมป์ เรี ยบร้อยแล้ว
ส่ งไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา เพื่อส่ งไปยังโรงเรี ยนอีกต่อ
หนึ่ง จากนั้นให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ งกลับมาทางไปรษณี ย ์ หากผูต้ อบแบบสอบถามส่ งกลับล่าช้า
ผูว้ จิ ยั เดินทางไปรับด้วยตนเอง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้ น 1,000 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน จานวน 862 ฉบับ คิดเป็ นอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับ 1: 5.42 ซึ่งตามหลักการพิจารณาอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย คือ
1: 5 (สุ วมิ ล ว่องวานิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างในวิจยั ครั้งนี้อยูใ่ นช่วง
ดังกล่าว จึงถือว่าใช้ได้
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4.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนน
4.4 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะที่ 1
โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการ
คานวณค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั
กระทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
5.2.1 จัดเตรี ยมโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2.2 บันทึกคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามเป็ นรายข้อในโปรแกรมจนครบทุก
รายการ
5.2.3 ใช้คาสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Factor Analysis
ในรู ปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีสกัดปั จจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อให้ได้ตวั แปรที่สาคัญซึ่ง
ถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยูใ่ นองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรที่มีค่า ไอแกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 ไปใช้หมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วย
วิธีวาริ แมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง โดยใช้เกณฑ์
คัดเลือกข้อคาถาม (ตัวแปร) ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ที่
บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ส่ วนตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยกว่า 0.50 ไม่นามาพิจารณา นาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละด้านไปแปลผล
และกาหนดชื่อองค์ประกอบ
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5.2.4 ตั้งชื่อองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง โดยพิจารณาจาก
ข้อคาถามที่อยูใ่ นแต่ละองค์ประกอบ
5.3.5 ผูว้ จิ ยั นาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบไปขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม เพื่อพิจารณา
ผลที่ได้โดยวิเคราะห์และตัดสิ นว่า องค์ประกอบที่ได้น้ นั สอดคล้องกับโครงสร้างทางทฤษฎีและ
ตัวแปรหรื อไม่เพียงใด
6. หลักเกณฑ์การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปร และหาคุณภาพ
เครื่ องมือวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้ผเู้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกัน โดยพิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การเลือกดังนี้
6.1 เป็ นอาจารย์ นักวิชาการด้านบริ หารการศึกษา จานวน 3 ท่าน
6.2 เป็ นอาจารย์ นักวิชาการด้านสันติศึกษา จานวน 2 ท่าน
6.3 เป็ นอาจารย์ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จานวน 4 ท่าน
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
7.1 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ใช้สูตร

เมื่อ
IC หมายถึง

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม

R หมายถึง

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อคาถาม

N หมายถึง

จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

7.2 การวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของ Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) โดยการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามซึ่ งเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่าในแต่ละข้อ ถ้าเลือกตอบตัวเลข 5, 4, 3, 2 หรื อ 1 จะได้คะแนนเท่ากับตัวเลขที่เลือก และ
รวมคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ แล้วเรี ยงคะแนนจากผูท้ ี่ตอบได้คะแนนสู งสุ ดจนถึงผูท้ ี่ตอบได้
คะแนนต่าสุ ด ใช้สูตร
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เมื่อ
หมายถึง

สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่

หมายถึง

จานวนข้อ

หมายถึง

คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ

หมายถึง

คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

ระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มาดาเนินการดังนี้
1. จัดทาโครงสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผูว้ จิ ยั สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั เกี่ยวกับเกี่ยวกับรู ปแบบและการสร้างรู ปแบบ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
2. นาข้อมูลองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 สมรรถนะผนวกกับ
โครงสร้างสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
ในขั้นการพัฒนา ซึ่ งประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
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2.1 ขั้นเริ่ มต้นการพัฒนา
2.2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
2.3 ขั้นการพัฒนา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ
2.3.1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
2.3.2 กิจกรรมหลัก
2.3.3 กิจกรรมสรุ ป
2.4 ขั้นการทบทวน
2.5 ขั้นประเมินการพัฒนา
2.6 ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า
2.7 ขั้นสิ้ นสุ ดการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูท้ รงวุฒิ ที่มีต่อร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จานวน 5 ท่าน โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1 มีประสบการณ์ อายุราชการอย่างน้อย 10 ปี หรื อ
1.2 มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรื อ มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาเอก
1.3 มีความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ การออกแบบระบบการเรี ยน
การสอน จิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า การพัฒนาทรัพยกร์มนุษย์และ
สื่ อการเรี ยนการสอน

145
2. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในตอนนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์ จาแนกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบพร้อม
ข้อเสนอแนะ
2.2 นาแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
2.3 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.4 ทดลองสัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผทู ้ รงคุณวุฒิในครั้งนี้ และปรับปรุ งอีกครั้ง
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลดังนี้
3.1 ติดต่อทาบทามผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อนัดวันสัมภาษณ์
3.2 ดาเนินการขอหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทาหนังสื อเชิญเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และขอ
ความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 นาหนังสื อแต่งตั้งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พร้อมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ และแบบสัมภาษณ์นาไปใช้เก็บข้อมูล โดยส่ งแบบ
สัมภาษณ์ทางไปรษณี ยไ์ ปยังผูท้ รงคุณวุฒิก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
ในการสัมภาษณ์ตามความสะดวกของผูท้ รงคุณวุฒิ
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3.4 สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ ซึ่งผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิตามข้อคาถามที่กาหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยนาร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่วเิ คราะห์ได้จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการซักถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิมีความครอบคลุมใน
ประเด็นที่ศึกษา
3.5 สรุ ปแนวคิดและปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับดังนี้
4.1 ในด้านความเหมาะสม ใช้วธิ ีการนับความถี่
4.2 ในประเด็นข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ใช้วธิ ี การจัดกลุ่มข้อมูล
(Clustering) จากนั้นจึงหาความคล้ายคลึงของข้อมูล เช่น การเปรี ยบเทียบลักษณะที่เหมือน หรื อ
คล้ายคลึงของข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน
4.3 เมื่อได้ขอ้ ค้นพบความเหมือน ความต่างของข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูว้ จิ ยั ประมวลข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการนาข้อมูลย่อย ๆ มาสรุ ปตามประเด็นโดยนับความถี่ ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จะคานึงถึงกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่นามาใช้เป็ นสาคัญ
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 7 ท่าน มี
การดาเนิ นการดังนี้
1. กาหนดคุณสมบัติผทู้ รงคุณวุฒิ โดยพิจารณาเลือกผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ดังนี้
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดประถมศึกษา มีคุณสมบัติดงั นี้
1.1.1 วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาโท หรื อ
1.1.2 มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
1.1.3 ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษขึ้นไป
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1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษา
1.2.1 วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาโท หรื อ
1.2.2 มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
1.2.3 ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษขึ้นไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 ติดต่อทาบทามผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่
สะดวกในการสนทนากลุ่ม
2.2 ดาเนินการให้ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทาหนังสื อแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ เชิ ญเข้าร่ วม
สนทนากลุ่ม
2.3 นาหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารกากรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมโครงร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และเอกสารแนวทางการสนทนากลุ่ม ส่ งไป
ยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 7 ท่าน ก่อนวันสนทนากลุ่มจริ ง 3 สัปดาห์ พร้อมทั้งนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่สาหรับการจัดสนทนากลุ่ม
2.4 เตรี ยมความพร้อมในการทาหน้าที่ดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยศึกษาวิธีการ
สนทนากลุ่ม เทคนิคและทักษะที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ศึกษาข้อมูลของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา ทาความ
เข้าใจประเด็นและแนวทางในการสนทนากลุ่ม จัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม เช่น เทป
บันทึกเสี ยง สมุด ปากกาจดบันทึก กล้องถ่ายรู ป เป็ นต้น เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก
การใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว
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3. ดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 เชิญอาจารย์ที่ปรึ กษากล่าวเปิ ดการสนทนากลุ่ม
3.2 ผูว้ จิ ยั ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) และมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
เป็ นผูด้ าเนินการสนทนาร่ วม
3.3 ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
และรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผูว้ ิจยั เปิ ดประเด็น
การสนทนาตามแนวทางในการสนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันความเห็นจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เกี่ยวกับ
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นสมรรถนะที่มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อความสามารถในการบริ หารแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้งวิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสม
3.4 ผูช้ ่วยวิจยั 1 ท่าน ผูบ้ นั ทึกลายมือ (Note Taker) 2 ท่าน ผูบ้ นั ทึกเทป 1 ท่านโดย
ผูว้ จิ ยั ทาหน้าที่ควบคุมกลุ่มสนทนาให้อยูใ่ นประเด็น กากับเวลา กระตุน้ ให้สมาชิกในกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นร่ วมกันในประเด็นที่ตอ้ งการ
3.5 ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาร่ วมกันวิพากษ์ เพื่อกาหนดรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาข้อสรุ ปว่า รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสมนั้นควรเป็ นรู ปแบบใด
3.6 ช่วงเวลาที่ดาเนินการสนทนาใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
3.7 หลังเสร็ จสิ้ นการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั นาบันทึกเสี ยงจากเทปมาถอดความ
โดยละเอียดทั้งหมดเป็ นตัวอักษรตามบทสนทนา เปรี ยบเทียบกับการจดบันทึกข้อมูลของ
ผูจ้ ดบันทึกทั้ง 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงสรุ ปข้อมูลในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้
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3.7.1 ความสอดคล้องของรู ปแบบ มีหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์และ
แนวปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ ความต่อเนื่ องในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
3.7.2 ความเหมาะสมของรู ปแบบ มีประโยชน์ คุณค่า สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริ งหรื อไม่
3.7.3 เงื่อนไขของรู ปแบบ มีปัจจัย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์หรื อสิ่ งใดบ้าง
ที่สนับสนุนให้สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
3.7.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อแนะนา หรื อข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ทาให้รูปแบบ
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
4. ปรับปรุ งและนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมมรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ลาดับขั้นตอนของการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอน

วิธีดาเนินการวิจัย

ผลผลิต

ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสาร

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริ หารความขัดแย้ง

1. กรอบแนวคิด
2. ตัวแปรสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง

2. วิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง

1. สังเคราะห์ตวั แปร
2. สร้างแบบสอบถาม
3. พัฒนาคุณภาพแบบสอบถาม
4. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง

องค์ประกอบสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง

ระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ฯ
1. ร่ างรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง

1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ รายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างรู ปแบบ
2. ดาเนินการยกร่ างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง
3. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาและปรับปรุ ง
แก้ไข

รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง ฯ
(ร่ าง)

2. ทดสอบรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง
โดยการสัมภาษณ์

1. นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
2. ดาเนินการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็น
สาคัญของรู ปแบบ
4. ปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง

1. ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง ฯ
2. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง ฯ
(ร่ าง)

3. ยืนยันรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง
โดยการสนทนากลุ่ม

1. นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 7 ท่าน
2. ดาเนินการสนทนากลุ่ม
3. ประมวลข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม
4. นาผลการสนทนากลุ่มมาประกอบการปรับปรุ ง
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง
5. สรุ ปผลและนาเสนอรายงานผลการวิจยั

รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

