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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้
แบ่งได้เป็ นระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 ผลการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 ผลการสนทนากลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 สรุ ปรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในแต่ละระยะของการวิจยั มีรายละเอียดผลการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
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ผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีรายละเอียดผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังแสดงตามตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน
รายการ
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
จานวน
เพศ
ชาย
752
หญิง
110
อายุ
30 ปี ลงมา
6
31 - 40 ปี
124
41 - 50 ปี
452
51 ปี ขึ้นไป
280
วุฒิการศึกษาที่สาเร็ จ
ปริ ญญาตรี
448
ปริ ญญาโท
414
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
287
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
259
รักษาการในตาแหน่ง
31
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
285

ร้ อยละ
87.24
12.76
0.70
14.38
52.44
32.48
51.97
48.03
33.29
30.05
3.60
33.06
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ตาราง 1 (ต่อ)
รายการ
ประสบการณ์ในตาแหน่ง

คุณลักษณะ

จานวน

ร้ อยละ

6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
15 ปี ขึ้นไป

24
207
631

2.79
24.01
73.20

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

658
204

76.33
23.67

สังกัดสถานศึกษาระดับ

จากตาราง 1 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ นเพศชาย จานวน 752 คน คิดเป็ นร้อยละ
87.24 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.44 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 448
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.97 ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.29
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.06 สังกัดสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จานวน 658 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.33 มัธยมศึกษา จานวน 204 คิดเป็ นร้อยละ 23.67
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis Results) มีดงั นี้
1. ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยภายหลังจากเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี้
1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่นามาศึกษา โดยการวิเคราะห์ค่า
KMO หรื อ MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากับ .919 ซึ่งเข้าใกล้ 1
แสดงว่าตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมาก ตามเกณฑ์
ของ Kim and Mueller (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 และกัลยา วานิชย์บญั ชา, 2554)
1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริ กซ์สหสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์
องค์ประกอบได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 และกัลยา วานิชย์บญั ชา, 2554)
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จากผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น กล่าวได้วา่ ข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อสกัดตัวแปร ให้เหลือตัวแปรประกอบที่สาคัญ โดยการวิเคราะห์
ด้วยวิธีสกัดปั จจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อให้ได้ตวั แปรที่สาคัญ ประกอบด้วย
ค่าความร่ วมกัน (Communality) จานวนองค์ประกอบ (Factor) ค่าไอแกน (Eigenvalues) ร้อยละ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) และร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative
Percentage of Variance) ดังแสดงตามตาราง 2
ตาราง 2 ค่าความร่ วมกัน ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
องค์ ประกอบ ค่ าร่ วมกัน
ค่ าไอแกน
ความแปรปรวน
ความแปรปรวนสะสม
1
.404
64.278
40.427
40.427
2
.523
18.931
11.906
52.333
3
.621
15.557
9.784
62.117
4
.697
12.105
7.613
69.730
5
.762
10.365
6.519
76.249
6
.793
4.845
3.047
79.296
7
.814
3.288
2.068
81.364
8
.830
2.661
1.673
83.038
9
.846
2.556
1.608
84.645
10
.859
1.992
1.253
85.898
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ค่ าร่ วมกัน

ค่ าไอแกน

11
12
13
14
15
16

.870
.879
.888
.895
.903
.909

1.724
1.436
1.388
1.250
1.157
1.042

ร้ อยละของ
ความแปรปรวน
1.085
.903
.873
.786
.728
.655

ร้ อยละของ
ความแปรปรวนสะสม
86.983
87.886
88.759
89.545
90.272
90.928

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอแกนเกิน 1 พบว่า มีจานวน 16
องค์ประกอบ โดยมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 90.928
3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation)
ด้วยวิธีการใช้แวริ แมกซ์ (Varimax Rotation) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) เท่ากับ 1 และเลือกองค์ประกอบจากจานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มีตวั แปร
บรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั เลือกค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละตัวแปรเท่ากับ .50 ขึ้นไป เพื่อให้ได้ตวั แปรที่มี
ความสาคัญ พบว่า ได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตาราง 3
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ตาราง 3 ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
องค์ ประกอบ
ตัวแปร
1
2
3
4
58
0.943205
22
0.942385
48
0.940473
46
0.939376
11
0.938551
142
0.936859
147
0.936732
144
0.936719
145
0.936487
143
0.935682
146
0.934837
23
0.931168
55
0.929191
139
0.924091
148
0.923271
64
0.919558
8
0.916248
21
0.912997
47
0.909705
136
0.909072
54
0.908592
25
0.906394
56
0.897496
32
0.877405
137
0.840441
138
0.824676
17
0.762958

5

6
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
140
141
1
33
13
5
107
159
158
113
110
114
108
111
109
115
120
121
116
112
100
101
122
103
98
99
105

1
0.759767
0.755018
0.615318
0.567824
0.518165
0.501126

2

องค์ ประกอบ
3
4

5

6

0.582975
0.500335

0.951061
0.948804
0.948372
0.945593
0.937155
0.93429
0.927777
0.924937
0.923905
0.918596
0.91858
0.911265
0.909679
0.908881
0.889555
0.874112
0.870115
0.86625
0.866243
0.865818
0.863133
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
102
104
123
97
117
118
96
126
124
125
128
119
129
130
94
95
49
93
50
106
92
153
156
154
152
157
151

1

2
0.861497
0.856132
0.847465
0.84364
0.821228
0.794238
0.777238
0.775046
0.774869
0.7732
0.770312
0.763561
0.750297
0.749667
0.725681
0.723574
0.691874
0.686053
0.682598

องค์ ประกอบ
3
4

0.964036
0.962137
0.961668
0.96103
0.960335
0.960326
0.955337
0.953339

5

6
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
90
155
86
88
89
87
85
84
91
150
149
36
4
35
31
16
40
30
81
37
52
34
27
15
6
24
2

1

2

องค์ ประกอบ
3
4
0.952965
0.948019
0.934387
0.93304
0.927452
0.926344
0.924963
0.908066
0.840166
0.837905
0.837766
0.894542
0.892069
0.885966
0.883913
0.875544
0.872614
0.867802
0.865555
0.86525
0.833596
0.828593
0.823535
0.821282
0.758213
0.710715
0.709675

5

6
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
7
3
59
19
68
78
66
131
62
67
132
60
80
133
134
135
61
65
73
74
72
75
70
12
9
82
18

1

2

องค์ ประกอบ
3
4
0.708008
0.670706

5

6

0.945487
0.929443
0.915552
0.907338
0.905538
0.900305
0.886603
0.885725
0.829293
0.826819
0.805104
0.78857
0.78027
0.745461
0.741217
0.721241

0.511115

0.524249
0.578253
0.530136

0.750567
0.743711
0.741578
0.738033
0.706425
0.64081
0.633126
0.60903
0.606606
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
28
38
53
57
14

1
0.577383
0.580808
0.546006
0.542402
0.503744

2

องค์ ประกอบ
3
4

5

6
0.60468
0.603087
0.602991
0.597936
0.526415

จากตาราง 3 พบว่าสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 6 องค์ประกอบ
ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา กล่าวคือ จากจานวนตัวแปรทั้งหมด 159 ตัว มีตวั แปรที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันมาก ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความไม่ชดั เจนจึงตัดตัวแปรนั้น
ออกจากองค์ประกอบ จานวน 9 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 1, 9, 12, 14, 18, 28, 33, 38, 53, 57, 72 และ
ตัวแปรที่ถูกสกัดออกจานวน 21 ตัวแปร รวมตัวแปรที่ตดั ทิ้งจานวน 30 ตัวแปร ทาให้มีตวั แปรเหลือ
ทั้งหมด 129 ตัวแปร ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบ มีจานวนตัวแปรดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 มี 31 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 5, 8, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 32, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 64, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 และ 148
องค์ ประกอบที่ 2 มี 40 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 49, 50, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 130, 158 และ 159
องค์ ประกอบที่ 3 มี 19 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 106, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156 และ 157

162
องค์ ประกอบที่ 4 มี 18 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 24, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 52 และ 81
องค์ ประกอบที่ 5 มี 16 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 19, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 78, 80, 131, 132, 133, 134 และ 135
องค์ ประกอบที่ 6 มี 5 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 70, 73, 74, 75 และ 82
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor Analysis)
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่สาคัญโดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
สกัดปั จจัย (Principle Component Analysis: PCA) แล้วได้องค์ประกอบที่สาคัญทั้ง 6 องค์ประกอบ
โดยมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารและผลวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผูว้ จิ ยั จึงได้นามา
กาหนดเป็ นองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดข้อความ และ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังปรากฎในตาราง 4
ตาราง 4 ตัวแปรในองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบเรี ยงตามลาดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ค่ านา้ หนัก
ข้ อ
ตัวแปร
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบที่ 1
58 ผูบ้ ริ หารเผชิ ญหน้ากับความขัดแย้งที่กาลังจะกลายเป็ นความรุ นแรงด้วย 0.943205
สันติวธิ ี
22 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มความเข้าใจเรื่ องสันติวธิ ี แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
0.942385
48 ผูบ้ ริ หารเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างฉันท์มิตร
0.940473
46 ผูบ้ ริ หารเลือกวิธีจดั การความขัดแย้งที่มีการสู ญเสี ยน้อยที่สุด
0.939376
11 ผูบ้ ริ หารป้ องกันความขัดแย้งมิให้กลายเป็ นความรุ นแรงด้วยความ
0.938551
โปร่ งใส
142 ผูบ้ ริ หารใช้การเจรจาแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหากันได้หาก
0.936859
ปั ญหายังตกลงกันไม่ได้
147 ผูบ้ ริ หารให้เวลากับการวางแผนการเจรจา โดยศึกษาแรงจูงใจและสิ่ งที่ 0.936732
ฝ่ ายตรงข้ามให้ความสาคัญ
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ

ตัวแปร

144
145
143
146

ผูบ้ ริ หารมีทศั นคติเชิงบวกในการเจรจา ให้ท้ งั สองฝ่ ายพึงพอใจ
ผูบ้ ริ หารเผชิ ญกับความขัดแย้งโดยยึดมัน่ ในหลักมนุษยธรรม
ผูบ้ ริ หารพูดคุยและหาเหตุผลร่ วมกันในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นธรรมยอมรับภาระบางประการเพื่อประโยชน์
ความมัน่ คงขององค์กร
ผูบ้ ริ หารลดอคติและไม่มีความเกลียดชังต่อคนที่มีความแตกต่าง
โดยไม่เห็นว่าเป็ นศัตรู แต่เป็ นเพื่อนร่ วมทุกข์
ผูบ้ ริ หารพยายามโน้มน้าวและจูงใจเพื่อให้เกิดการประนีประนอม
ผูบ้ ริ หารใช้บุคคลที่สามร่ วมแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ
ในการแก้ปัญหา
ผูบ้ ริ หารนาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาร่ วมกันพิจารณาและหาทางออกที่ดี
ที่สุด
ผูบ้ ริ หารรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ ายและนามาพิจารณา
ผูบ้ ริ หารยุติความคิดเห็นของตนด้วยความเต็มใจเพื่อเป็ นประโยชน์
กับทุกฝ่ าย
ผูบ้ ริ หารถอนตัวออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งเมื่อพบว่าระดับ
ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารหลี่กเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นทันที
ผูบ้ ริ หารจัดการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อลด
ความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารใช้อานาจ บารมี ในการบริ หารและมอบหมายงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารหาโอกาสที่ให้ผขู้ ดั แย้งทั้งสองฝ่ ายมาเจอกันและตกลงกัน
ผูบ้ ริ หารให้ผขู ้ ดั แย้งทั้งสองฝ่ ายปรึ กษาหารื อกันจนกว่าจะพึงพอใจและ
ยอมรับ
ผูบ้ ริ หารรับฟังข้อขัดแย้งทั้งสองฝ่ ายอย่างเปิ ดเผยเพื่อหาทางออกร่ วมกัน

23
55
139
148
64
8
21
47
136
54
25
56
32

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.936719
0.936487
0.935682
0.934837
0.931168
0.929191
0.924091
0.923271
0.919558
0.916248
0.912997
0.909705
0.909072
0.908592
0.906394
0.897496
0.877405
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ

ตัวแปร

137

ผูบ้ ริ หารร่ วมกันสรุ ปความคิดเห็นต่อความขัดแย้งของผูอ้ ื่นเพื่อนาเสนอ
ให้สมาชิกยอมรับ
ผูบ้ ริ หารหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ผูบ้ ริ หารชี้แจงเหตุผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิยอมรับวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง
ผูบ้ ริ หารนาข้อขัดแย้งมาพิจารณาอย่างเปิ ดเผยเพื่อคลี่คลายปั ญหา
ผูบ้ ริ หารตัดสิ นปั ญหาความขัดแย้งโดยการพูดให้ท้ งั สองฝ่ ายเข้าใจ
ผูบ้ ริ หารสามารถแยกบุคคลออกจากปัญหาความขัดแย้ง
องค์ ประกอบที่ 2
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายได้สาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารมีไหวพริ บในการแก้ปัญหาให้งานบรรลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ หารมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้คิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆในการแก้ปัญหา
ผูบ้ ริ หารควบคุมตนเอง จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุ ขมุ เยือกเย็น
ผูบ้ ริ หารใช้สติตดั สิ นใจอย่างรอบคอบในสภาวะกดดัน
ผูบ้ ริ หารสร้างแรงจูงใจและความน่าเชื่อถือให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานอย่างกระตือรื อร้น
ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองให้มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นผูน้ า
ผูบ้ ริ หารเป็ นนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารวิเคราห์ระบบการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารปรับเปลี่ยนรู ปแบบการปฏิบตั ิงานที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบนั
ผูบ้ ริ หารขจัดปั ญหาและอุปสรรคในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารชี้แจงวิสัยทัศน์ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจและเห็นความสาคัญอย่าง
ชัดเจน
ผูบ้ ริ หารมีการวินิจยั การปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถว้ น
ผูบ้ ริ หารสามารถปรับตัว จัดการกับปั ญหาที่หลากหลายและซับซ้อนได้

138
17
140
141
13
5
107
159
158
113
110
114
108
111
109
115
120
121
116
112
100
101

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.840441
0.824676
0.762958
0.759767
0.755018
0.518165
0.501126
0.951061
0.948804
0.948372
0.945593
0.937155
0.93429
0.927777
0.924937
0.923905
0.918596
0.91858
0.911265
0.909679
0.908881
0.889555
0.874112
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ

ตัวแปร

122

ผูบ้ ริ หารเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาขององค์กรได้
ทันท่วงที
ผูบ้ ริ หารปรับเปลี่ยนความคิดได้อย่างรวดเร็ วเมื่อได้รับรู ้ขอ้ มูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งใหม่
ผูบ้ ริ หารรับฟังเหตุผลของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ผูบ้ ริ หารบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมากาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริ หารใช้รูปแบบภาวะผูน้ าทีมที่เหมาะกับสถานการณ์
ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ที่หลากหลายเป็ นที่ยอมรับแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารบริ หารงานไตร่ ตรองงานอย่างรอบคอบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารจัดลาดับความสาคัญของงานอย่างชัดเจนก่อนลงมือปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหานั้นๆ
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการทางานร่ วมกันกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารขอความร่ วมมือผูป้ ฏิบตั ิงานในการดาเนินตามวิสัยทัศน์
ผูบ้ ริ หารเห็นด้วยกับการนามติหรื อข้อตกลงของกลุ่มไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
ผูบ้ ริ หารปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยความไว้วางใจและเชื่อใจกัน
ผูบ้ ริ หารยอมรับปัญหาและข้อผิดพลาดในการทางาน
ผูบ้ ริ หารเข้าสังคมและร่ วมสนทนาพูดคุยได้อย่างดีเยีย่ ม
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขั้วอานาจในองค์กร
ผูบ้ ริ หารให้การนิ เทศ ช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้กาลังใจผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความมุ่งมัน่ ทางาน
ผูบ้ ริ หารเป็ นรับฟังเหตุผลความคิดมาพิจารณาขจัดปั ญหาความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์เพื่อประเมินเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารใช้ยทุ ธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ ดูแลและหาหนทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กร

103
98
99
105
102
104
123
97
117
118
96
126
124
125
128
119
129
130
94
95
49
93
50

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.870115
0.86625
0.866243
0.865818
0.863133
0.861497
0.856132
0.847465
0.84364
0.821228
0.794238
0.777238
0.775046
0.774869
0.7732
0.770312
0.763561
0.750297
0.749667
0.725681
0.723574
0.691874
0.686053
0.682598
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
106
92
153
156
154
152
157
151
90
155
86
88
89
87
85
84
91
150
149

ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 3
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามวิถีประชาธิ ปไตย
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานด้วยความเมตตาธรรมและยุติธรรม
ผูบ้ ริ หารประเมินผลงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความยุติธรรม
ผูบ้ ริ หารให้เกียรติและความเป็ นกันเองต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ภาษาและน้ าเสี ยงอย่างสุ ภาพในการสื่ อสารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารให้รางวัลผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีผลงานดีเด่น
ผูบ้ ริ หารสร้างโอกาสให้สมาชิกอย่างเสมอภาคกัน
ผูบ้ ริ หารรักษาความสัมพันธ์ภายในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้ดี
ผูบ้ ริ หารจัดสวัสดิการแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง
ผูบ้ ริ หารจัดสรรผลประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
ผูบ้ ริ หารจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารถนอมน้ าใจเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้สมาชิกทางานร่ วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
ผูบ้ ริ หารมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบตั ิเป็ น
แบบอย่างแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นสากลปรับตัวเข้าสภาพสังคมปัจจุบนั ได้ดี

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.964036
0.962137
0.961668
0.96103
0.960335
0.960326
0.955337
0.953339
0.952965
0.948019
0.934387
0.93304
0.927452
0.926344
0.924963
0.908066
0.840166
0.837905
0.837766
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
36
4
35
31
16
40
30
81
37
52
34
27
15
6
24
2
7
3

ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 4
ผูบ้ ริ หารปรับโครงสร้างการทางานให้มีคามยืดหยุน่ เพื่อลดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารกาหนดทิศทางความเป็ นไปได้ในการบริ หารองค์กรที่สอดคล้อง
กับยุคสมัยปั จจุบนั
ผูบ้ ริ หารคาดการณ์อนาคตขององค์กรสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารวิเคราะห์บริ บทขององค์กรปัจจุบนั เพื่อลดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างองค์กรโดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเข้าใจกัน
ผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างองค์กรที่มีรูปแบบเอื้อต่อการตัดสิ นใจร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อลดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารสามารถรับมือความไม่พร้อมและขาดแคลนทรัพยากรได้
ผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างการบริ หารที่เอื้อต่อการทางานเป็ นทีม
ผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างการบริ หารให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อลดความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแข่งขันแบบสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไข
ความเฉื่อยชาในองค์กร
ผูบ้ ริ หารสร้างความมัน่ ใจให้แก่ทีมงานในการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารอานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อลด
ความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพื่อป้ องกัน
ความขัดแย้ง
ผูบ้ ริ หารบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เน้นการกระจายอานาจ
ผูบ้ ริ หารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในทีมงาน

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.894542
0.892069
0.885966
0.883913
0.875544
0.872614
0.867802
0.865555
0.86525
0.833596
0.828593
0.823535
0.821282
0.758213
0.710715
0.709675
0.708008
0.670706
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
59
19
68
78
66
131
62
67
132
60
80
133
134
135
61
65

ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 5
ผูบ้ ริ หารสามารถเลือกรู ปแบบการจัดการความขัดแย้งได้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจแนวโน้มของสถานการณ์ดา้ นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผูบ้ ริ หารสามารถมีความเข้าใจอุปสรรคการจัดการความขัดแย้ง
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผูบ้ ริ หารสามารถนาวัฒนธรรมที่แตกต่างมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้
ผูบ้ ริ หารสร้างความสมดุลขององค์กรในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ผูบ้ ริ หารสามารถปฏิบตั ิงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างดี
ผูบ้ ริ หารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลภายนอกที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผูบ้ ริ หารวางแผนเชิงนโยบายร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
บริ การใกล้เคียง
ผูบ้ ริ หารเชื่ อมโยงการทางานกับวิถีชีวติ ให้เข้าถึงกันอย่างทัว่ ถึง
ผูบ้ ริ หารไม่ใช้ความเร่ งรี บในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
ผูบ้ ริ หารสารวจความต้องการของชุมชนและนามาพัฒนาตามศักยภาพ
ขององค์กร
ผูบ้ ริ หารระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มการบริ หาร
จัดการในองค์กร
ผูบ้ ริ หารจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
ผูบ้ ริ หารเข้าถึงชุมชน ผูป้ กครองที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อแสดงแนวคิด
และเป้ าหมายองค์กร
ผูบ้ ริ หารขจัดอคติที่เริ่ มปรากฏขึ้นในองค์กรเมื่อมีการให้คุณค่ากับการ
ดาเนินวิถีชีวติ ที่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์องค์กร

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.945487
0.929443
0.915552
0.907338
0.905538
0.900305
0.886603
0.885725
0.829293
0.826819
0.805104
0.78857
0.78027
0.745461
0.741217
0.721241
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
73
74
75
70
82

ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 6
ผูบ้ ริ หารละเว้นการกระทาความชัว่ เพื่อเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิงาน
และดารงชีวติ
ผูบ้ ริ หารไม่ตดั สิ นใครจากการรับรู ้จากบุคคลอื่นเพียงอย่างเดียวแต่เข้าไป
พูดคุยเพื่อทาความใจถึงเหตุผลที่แท้จริ ง
ผูบ้ ริ หารใช้หลักศีลธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมในการกาหนดมาตรฐาน
ความประพฤติของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกลางทางความคิดในเรื่ องความเชื่อและศาสนา
ผูบ้ ริ หารรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่ขดั แย้งกับตนอย่างใจกว้าง
โดยไม่แสดงความโกรธหรื อไม่พอใจและไม่มีฐิติมานะ

ค่ านา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.750567
0.743711
0.738033
0.706425
0.60903

จากตาราง 4 ตัวแปรที่อยูใ่ นองค์ประกอบสมรรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง แต่ละ
องค์ประกอบ จานวน 6 องค์ประกอบ พบว่า
องค์ ประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรสาคัญ จานวน 31 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.501126 – 0.943205 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 1 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการจัดการความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า
การควบคุมและบริหารความขัดแย้ ง (Control and Solve of Conflict)
องค์ ประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปร จานวน 40 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.682598 – 0.951061 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 2 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบาทผูบ้ ริ หารและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดชื่ อตัวแปรแฝงหรื อชื่ อองค์ประกอบที่ 2 ว่า การเผชิญ
ความขัดแย้ งด้ วยภาวะผู้นาอย่ างเหนือชั้ น (Confront of Conflict with Superior Leadership)
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องค์ ประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปร จานวน 19 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.837766 – 0.964036 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 3 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริ หารโดยความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดชื่ อตัวแปรแฝงหรื อชื่ อ
องค์ประกอบที่ 3 ว่า การสร้ างความสั มพันธ์ และความเสมอภาค (Relationships and Equality)
องค์ ประกอบที่ 4 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปร จานวน 18 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.670706 – 0.894542 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อชื่ อองค์ประกอบที่ 4 ว่า การจัดการองค์ กรเพือ่
รักษาสมดุลของความขัดแย้ ง (Organizing for Conflict Balance)
องค์ ประกอบที่ 5 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปร จานวน 16 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.721241 – 0.944875 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 5 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริ หารในสังคมพหุ วฒั นธรรมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect for Cultural Diversity)
องค์ ประกอบที่ 6 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปร จานวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง 0.60903 – 0.750567 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 6 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดชื่ อตัวแปรแฝงหรื อชื่ อองค์ประกอบที่ 6 ว่า การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Self-control in Conflict Situations)
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และเพื่อให้แน่ใจว่า
องค์ประกอบที่ได้น้ นั เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างทางทฤษฎีมากน้อยเพียงใด ผูว้ จิ ยั จึงได้
จัดโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังปรากฎในตาราง 5

171
ตาราง 5 องค์ประกอบและโครงสร้างสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์ ประกอบ
โครงสร้ างองค์ ประกอบ
1. การควบคุมและบริ หาร
1. การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรอง
ความขัดแย้ง
(The Management of Conflict by Negotiation)
(Control and Solve of
2. การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
Conflict)
(The Management of Conflict by Nonviolence)
3. การจัดการความขัดแย้งโดยการเผชิญหน้า
(The Management of Conflict by Confrontation)
4. การจัดการความขัดแย้งโดยการหลี่กเลี่ยง หรื อการถอนตัว
(The Management of Conflict by Avoiding or Withdrawing)
2. การเผชิญความขัดแย้งด้วย 1. ทักษะภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น
(Transformational Leadership Skill)
(Confront of Conflict
2. บทบาทและหน้าที่ผบู้ ริ หาร
with Superior Leadership) (The Role and Authority of Administrator)
3. การสร้างความสัมพันธ์และ 1. การมีทศั นคติเชิงบวกต่องาน
ความเสมอภาค
(The Positive Attitudes toward Work)
(Relationships and
2. การสร้างความยุติธรรมในการบริ หาร
Equality)
(The Justice Building in Administration)
4. การจัดการองค์กรเพื่อรักษา 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
สมดุลของความขัดแย้ง
(Strategic Planning in Organization)
(Organizing for Conflict 2. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
Balance)
(The Building of Engagement in Organization)
3. การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(The Responsibility for Duty)
5. การยอมรับความ
1. การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุ วฒั นธรรม
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Accepting and Appreciating the Multicultural Society)
(Respect for Cultural
2. การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
Diversity)
(The Participation of Stakeholders)
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
6. การควบคุมตนเองใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง
(Self-control in Conflict
Situations)

โครงสร้ างองค์ ประกอบ
1. การควบคุมอารมณ์
(Emotional Control)
2. ความอดทนอดกลั้น
(Endurable and Tolerable)
3. การปรับตัว
(Adaptability)

จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง 6
องค์ประกอบ พบว่ามีความเหมาะสม ความสอคดล้องกับโครงสร้างตามแนวคิดและทฤษฎี
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง (Control and Solve of Conflict) หมายถึง
กระบวนการการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีความเหมาะสมในการทาให้สถานการณ์
ความขัดแย้งอยูใ่ นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความรุ นแรง
2. การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น (Confront of Conflict with
Superior Leadership) หมายถึง การจัดการความขัดแย้งด้วยลักษษะผูน้ าที่มุ่งพัฒนาและยกระดับ
แรงจูงใจของผูต้ ามให้สูงยิง่ ขึ้น โดยอาศัยบทบาทหน้าที่และประสบการณ์ ยึดหลักการพัฒนาจิตใจ
ทั้งของผูน้ าเองและของผูต้ ามให้สูงขึ้น
3. การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality) หมายถึง
ลักษณะบุคคลที่มีการให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน มีความยุติธรรม และมีทศั นคติในการทางานที่ดี
มีความภูมิใจในตนเองและงานที่ปฏิบตั ิ มีน้ าใจ มองโลกในแง่ดีเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆ
4. การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง (Organizing for Conflict
Balance) หมายถึง กระบวนการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลกรในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรอย่างหลากหลายเหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสร้าง
ความผูกพันธ์ในองค์กรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
5. การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect for Cultural Diversity)
หมายถึง การปรับเข้าสู่ วฒั นธรรมที่มีความหลากหลาย สามารถรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ซึ่ งต้องอาศัยการรับรู ้และแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งยอมรับความสาคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มใหญ่
รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทั้งในองค์กร นอกองค์กรและชุมชน

173
6. การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Self-control in Conflict Situations)
หมายถึง กระบวนการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง เป็ นทักษะที่เกิดจากการเรี ยนรู้ในสถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอารมณ์และการปรับตัวของแต่ละบุคคล
ผลการวิจัยระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ทดสอบรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีรายละเอียด
ต่อไปนี้
จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ แนวคิด
การสร้างและการพัฒนารู ปแบบ แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น 7 ขั้นตอน
1. ขั้นเริ่ มต้นการพัฒนา
2. ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
3. ขั้นการพัฒนา
4. ขั้นการทบทวน
5. ขั้นประเมินการพัฒนา
6. ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า
7. ขั้นสิ้ นสุ ดการพัฒนา
หลังจากนั้นร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ว
นาไปทดสอบรู ปแบบโดยสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในสาขา
การบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการความขัดแย้ง หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้
ปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ร่ าง) ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ร่ าง)

1. ขั้นเริ่ มต้นการพัฒนา
2. ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
3. ขั้นการพัฒนา

3.1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
3.2 กิจกรรมหลัก
3.3 กิจกรรมสรุ ป

4. ขั้นการทบทวน

5. ขั้นประเมินการพัฒนา
ไม่ผา่ น
6. ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า

ผ่าน
7. ขั้นสิ้ นสุ ดการพัฒนา
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ภาพประกอบ 7 ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการพัฒนา (ร่ าง)

เริ่ มต้น
แนวคิดในการพัฒนา
หลักการของการพัฒนา
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา

2
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการพัฒนา
แนวคิด
แนวคิดของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เต็มที่ตามศักยภาพ
โดยเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ของตนเองถึงจุดแข็งและข้อบกพร่ อง สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง มีความพรั่งพร้อมด้วยปั ญญา มองเห็นความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงตามที่
เป็ นจริ ง สามารถค้นพบศักยภาพภายใน เข้าใจตนเองและโลกมากขึ้น
2. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างเครื อข่าย
ทักษะและประสบการณ์ระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน
ในตนเอง (Transformative Learning)
3. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีจิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) คิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์ ค้นหาแนวคิดและแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดและ
แนวปฏิบตั ิระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน
4. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้พฒั นาพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
สามารถเชื่อมโยงทักษะนาไปประยุกต์ใช้สติในชีวติ ประจาวันเกิดจิตสงบ ได้แก่ ความตระหนักรู ้
ในตนเอง ความเมตตากรุ ณา จิตสาธารณะ ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย จิตรู ้เคารพ
(Respectful Mind) และจิตรู้จริ ยธรรม (Ethical Mind) เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
(Fundamental) ที่มีต่อตนและจิตสานึกต่อส่ วนรวม
หลักการ
หลักการของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. มีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทที่แตกต่างกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม พหุ นิยมและพหุ ปัญญา
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2. มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
และความต้องการจาเป็ นของแต่ละบุคคลหรื อหน่วยงาน ซึ่ งอาศัยแนวคิดกระบวนการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา ผสมผสานจากประสบการณ์ตรง การฝึ กอบรม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รู ปแบบต่างๆ ของการพัฒนาพฤติกรรม
3. สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเป็ นรายบุคคลหลังจากการพัฒนา มีการ
ทบทวนและฝึ กฝนทักษะด้วยการปฏิบตั ิซ้ า (Repeat) รับฟังความคิดเห็น ข้อติชมของผูอ้ ื่น
(Feedback) และการสอนงาน (Coaching) โดยอาศัยแนวคิด หลักการประเมินผลการพัฒนา
การเรี ยนรู้
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่พึงประสงค์
2. เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษย์ในสังคม
พหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ในสังคมปั จจุบนั และสังคมอนาคตอย่างสันติและมีความสุ ข
ตามสภาวะแห่งตน
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ภาพประกอบ 8 ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนการพัฒนา (ร่ าง)

2
แบบประเมินตนเอง
เรื่ องการจัดการความขัดแย้ง
แบบประเมินคุณลักษณะ
บุคลิกภาพผูน้ า
แบบประเมินการครองสติ

3
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนการพัฒนา
เป็ นขั้นการประเมินตนเองก่อนที่จะได้รับการพัฒนาตามองค์ประกอบสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง ทั้ง 6 สมรรถนะ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินตนเองด้านความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องสมมรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6
สมรรถนะ
2. เพื่อประเมินตนเองด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพของผูน้ า
3. เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่ องการครองสติ
กระบวนการ
1. ทาแบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทาแบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
3. ทาแบบประเมินการครองสติ
ผลลัพธ์
1. ทราบระดับความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทราบระดับคะแนนคุณลักษณะบุคลิกภาพของผูน้ า
3. ทราบระดับคะแนนด้านการครองสติ
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ภาพประกอบ 9 ขั้นที่ 3 การพัฒนา (ร่ าง)

3

3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้ อม

จัดบรรยากาศให้สงบเย็น เปิ ดเพลงเบาๆ
ผ่อนคลาย ปลดปล่อยความตึงเครี ยด
สังเกตการเกิด-ดับของความคิด
เปิ ดเสี ยงดนตรี ธรรมชาติ ผ่อนคลายความรู ้สึก นึกถึงเหตุการณ์ประทับใจ

3.2 กิจกรรมหลัก

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้เรื่ องการพัฒนาจิต

ให้ความรู้เรื่ องการบริ หารความขัดแย้ง จิตตปัญญาศึกษา
สื่ อสารอย่างสันติ สภากาแฟ และสุ นทรี ยสนทนา
อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด

3.3 กิจกรรม
สรุ ป

กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ

กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา

กิจกรรมสภากาแฟ

4
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 3 การพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวจิตตปั ญญา
ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความพร้อมและผ่อนคลายในการพัฒนา
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องจิตตปัญญาศึกษา
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง
กระบวนการ
ใช้กระบวนการตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมพร้ อม
เป็ นกิจกรรมที่ใช้สติครุ่ นคิด ใคร่ ครวญอย่างลึกซึ้ ง ให้จิตสงบนิ่งอยูก่ บั ตนเองในเรื่ องที่
ศึกษา และเฝ้ าดูเนื้อหาความรู ้ที่อยูภ่ ายในจิตสานึกของตนเอง เป็ นการตรวจสอบตนเองทั้งความคิด
อารมณ์ ความรู ้สึก มุมมองที่มีต่อโลก ความรู ้สึกที่มีต่อตนเอง (Sense of Self) การพูดคุยภายใน
กับตนเอง (Talking Self) ความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองรับรู้ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง มีสติ รู ้ตวั ความรู ้สึกผ่อนคลายพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและ
สิ่ งแวดล้อม ให้รู้สึกสงบเย็น เปิ ดเสี ยงเพลงประกอบเบาๆ มีการสื่ อสารกับผูร้ ่ วมกิจกรรมอย่าง
กัลยาณมิตร ซึ่ งมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาผ่อนคลายในบรรยากาศของห้องที่เป็ นสัดส่ วน เงียบสงบ
ปรับอุณหภูมิห้องให้รู้สึกสบาย โดยให้หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ ปล่อยร่ างกายตามสบายและ
ผ่อนคลาย ค่อยๆ รู ้สึกถึงแรงโน้มถ่วงของโลก นัง่ สบายๆ ไม่เกร็ ง และอยูใ่ นความสงบ
เพ่งความสนใจที่การหายใจ ผ่อนลมหายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ ปล่อยให้ความคิดอิสระ
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1.2 เมื่อรับรู ้วา่ กาลังคิดเรื่ องอะไรอยูก่ ็ตาม เช่น ปั ญหาการทางาน ความขัดแย้งใน
องค์กร หรื อความรู ้สึกสับสนต่างๆ ไม่ตอ้ งตามความคิดนั้นหรื อปล่อยให้ความคิดนั้นล่องลอย
หายไป ผ่านเข้ามาและก็ล่องลอยหายไปเอง สิ่ งที่อยูก่ บั ที่คือตัวตนของเรา สิ่ งที่เคลื่อนไหวเข้ามา
และหายไปเองโดยไม่ได้มากระทบตัวเราคือความคิด และปั ญหาหรื อความรู ้สึกต่างๆ โดยใช้เวลา
ประมาณ 2 หรื อ 3 นาที จนถึง 5 นาที หรื อมากกว่านั้น
1.3 หลังจากนั้นหายใจตามปกติ เพ่งความสนใจไปที่หวั ใจ นึกถึงเหตุการณ์หรื อ
ความรู ้สึกประทับใจที่มีให้สาหรับใครบางคนในปั จจุบนั หรื อในอดีต เพ่งความสนใจถึงความสุ ข
หรื อความสนุกในชีวติ และควบคุมอยูก่ บั ความรู ้สึกนั้น พร้อมทั้งเผือ่ แผ่ความสุ ข ความประทับใจ
ให้ตนเองและให้คนอื่น หากเกิดความสับสนในใจให้ดึงความสนใจกลับมาสู่ บริ เวณหัวใจอีกครั้ง
ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เปิ ดเพลงเสี ยงธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสมาธิ และรู ้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อย
ความตึงเครี ยดและช่วยให้อยูก่ บั ตนเองในปั จจุบนั เพิ่มขึ้น
1.4 หลังจากนั้นให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างก่อนปฏิบตั ิ
และหลังปฏิบตั ิ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ซึ่ งจะเกิดความประหลาดใจเกี่ยวกับความคิดของ
ตนเองและของผูอ้ ื่น พร้อมที่จะรับรู ้เรื่ องราวและประสบการณ์ใหม่ๆ
2. กิจกรรมหลัก
เป็ นขั้นการดาเนินการเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะเข้าสู่ กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งได้รับการพัฒนาตามรู ปแบบที่สร้างขึ้น เป็ นการสร้างและพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและเจตคติ ซึ่ งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 ให้ความรู้เรื่ องที่ศึกษา (Information)
ให้ความรู้และทบทวนหลักการ แนวคิดตามองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง 6 สมรรถนะ จากเอกสาร คู่มือ การบรรยายหรื อสื่ อมัลติมีเดียต่างๆ และความรู ้เรื่ อง
แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
2.2 เชื่อมโยงประสบการณ์ (Connection)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตระหนักรู ้ถึงเหตุการณ์ความประทับใจและได้รับความรู ้
ในเรื่ องที่ศึกษาแล้ว ต่อไปให้นาความรู ้และประสบการณ์ความประทับใจมาเชื่ อมโยงกัน ซึ่ งความ
ประทับใจในความรู ้และประสบการณ์ทุกอย่างที่มีมากมายเป็ นประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่มากมายและสาคัญยิง่ (Resourcefulness) โดยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาอภิปราย
และเล่าประสบการณ์ท้ งั ที่ประสบความสาเร็ จและเกิดข้อผิดพลาด ในบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร
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2.3 ทาให้กระจ่าง (Clarity)
ส่ งเสริ มแนวคิดต่อสถานการณ์ การยอมรับสิ่ งใหม่ๆ โดยการแสดงออกถึง
ความคิดริ เริ่ ม ความฉลาด อารมณ์ และประสบการณ์ทางสังคม พร้อมอภิปรายและเสนอมุมมองที่
แตกต่าง ในการอภิปราย แบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และจุดประกายสิ่ งใหม่ๆ ใน
เนื้อหาที่ร่วมสนทนา ด้วยกิจกรรมสภากาแฟ (The Word Café)
3. กิจกรรมสรุ ป
เปิ ดพื้นที่ของความไว้วางใจให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์
ภายในและการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งไม่มีถูกไม่มีผดิ หรื อห้อยแขวน (Suspend) ไม่มีประธานหรื อ
ผูน้ า หรื อผูต้ าม ไม่ปล่อยให้ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สถานะศักดิ์หรื อตาแหน่งเข้ามามี
บทบาท มีความเป็ นอิสระและเท่าเทียมกันในวงสนทนา โดยใช้กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue)
ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 หาผูค้ วบคุมกระบวนการหรื อกระบวนกร (Facilitator) อย่างน้อย 1 คน ซึ่ง
กระบวนกรจะเข้าไปอยูใ่ นวงสนทนาและเริ่ มต้นการสนทนา
3.2 พิจารณาผูเ้ ข้ารับการพัฒนาที่มีลกั ษณะร่ วมในการทากิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
เบื้องต้นก่อน คือ เป็ นคนที่แคร์ ความรู ้สึก อ่อนโยน ขี้เกรงใจ ปฏิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน้ าใจ
สุ ภาพ นุ่มนวล ไม่ชอบขัดแย้ง อะไรก็ได้ และดูแลห่วงใย ชอบการสนทนา
3.3 จัดเตรี ยมสถานที่ให้สะดวกในการทากิจกรรมสุ นทรี สนทนา ได้แก่
อยูใ่ นสถานที่เหมาะสม ไม่วนุ่ วาย ไม่มีเสี ยงรบกวน มีความสะดวกเรื่ องอาหาร และห้องน้ า
บรรยากาศสบายไม่แออัด รองรับได้หลายอิริยาบถ และควรงดการติดต่อสื่ อสารจาพวกสื่ อสังคม
ออนไลน์ทุกชนิด
3.4 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนากล่าวแนะนาตัว นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ พูดคุยความรู ้สึก
ความคาดหวัง เป้ าหมาย ความในใจ ในการทากิจกรรมครั้งนี้ก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
3.5 เริ่ มสนทนา และสรุ ปเนื้ อหา แนวคิด ปั ญหา แนวทางการแก้ปัญหา และ
กระบวนการการบริ หารความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งกระบวนกรจะต้องคอยควบคุมดูแล พฤติกรรม
และอารมณ์ของผูส้ นทนาตลอดเวลา โดยใช้คาพูดเชิงบวก ไม่ขดั คอ และมีความเป็ นกัลยาณมิตร
3.6 การจดบันทึก ควรมีผจู ้ ดบันทึกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งจดเป็ นหัวข้อหรื อทาเป็ น
แผนผังความคิดก็ได้โดยใช้กระดานบอร์ ดสาหรับจดบันทึกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นร่ วมกัน
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3.3.7 จบการสนทนา โดยทุกคนรวมตัวเป็ นรู ปวงกลม ให้เวลาสงบนิ่งและ
ใคร่ ครวญ แล้วจึงให้แสดงความคิด และความรู ้สึกที่ได้จากการทากิจกรรม ในขั้นนี้ อาจมีของที่
ระลึกให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรมตามที่ได้กาหนดไว้แต่เบื้องต้น
3.3.8 สรุ ปการสนทนา รวบรวมข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ เพื่อนาไปเรี ยบเรี ยงเป็ น
ประเด็นใหม่ต่อไป
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความพร้อมและรู ้สึกผ่อนคลายในการพัฒนา
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสมรรถระการบริ หารความขัดแย้ง
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องจิตตปัญญาศึกษา
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดสมาธิ รู้สึกผ่อนคลายและสามารถฝึ กจิตให้อยูก่ บั ปั จจุบนั ได้
5. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และเกิดการเปลี่ยนขั้นพื้นฐานภายใน
ตนเอง
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ภาพประกอบ 10 ขั้นที่ 4 การทบทวน (ร่ าง)

4

สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้

รับฟังความคิดเห็นอย่างมีสติและติชม

สังเกตความคิดปรุ งแต่ง

สร้างประสบการณ์ใหม่
5

186
คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 4 การทบทวน
เป็ นขั้นการสรุ ปเนื้อหา กิจกรรมทั้งหมดที่ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการลงมือทาและคิด (Learning by Doing and Thinking)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดจากภายใน และสามารถเพิ่มพูนความรู ้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ของคนอื่นได้
2. เพื่อให้เกิดเป็ นทักษะและประสบการณ์ใหม่ และสามารถพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ได้
กระบวนการ
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนเนื้อหา ความคิดเห็นและกิจกรรมที่ได้ศึกษา ปฏิบตั ิร่วมกัน
พร้อมทั้งซักถาม ให้คาปรึ กษา
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมและการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งมีการสอนงาน
(Coaching) จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อติชมของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนา
ผลลัพธ์
1. เกิดการคิดอย่างใคร่ ครวญและเกิดการเรี ยนรู ้จากภายใน
2. สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ปฏิบตั ิได้จริ ง ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิจากกิจกรรมที่หลากหลาย
2. ทาความเข้าใจกับสิ่ งต่างๆ จนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรู ้ในตนเอง
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวเอง (Transformative Learning) ที่ส่งผลให้มี
การดาเนิ นชีวติ อย่างมีสติ มีปัญญา มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่ ง
4. ประพฤติ ปฏิบตั ิตนที่ดีในสังคมสามารถนามาความรู ้ และแนวคิดมาใช้แก้ปัญหา
ในชีวติ ประจาวันและในองค์กรได้
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ภาพประกอบ 11 ขั้นที่ 5 ประเมินการพัฒนา (ร่ าง)

5
ประเมินตนเอง

ประเมิน
เรื่ องการบริ หารความขัดแย้ง
ประเมินคุณลักษณะ
บุคลิกภาพผูน้ า
ประเมินการครองสติ

6

ไม่ผา่ น

ประเมินผลการพัฒนา
ผ่าน
7
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 5 ประเมินการพัฒนา
เป็ นขั้นตรวจสอบกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ซึ่ งมีรูปแบบการประเมินผลเหมือนขั้น
ประเมินก่อนพัฒนา หากผลการประเมินไม่ผา่ นก็จะเข้าสู่ ข้ นั การปฏิบตั ิซ้ า หากผลการประเมินผ่าน
ก็สิ้นสุ ดการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินตนเองด้านความรู้สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. เพื่อประเมินตนเองด้านการครองสติและคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
กระบวนการ
1. ทาแบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทาแบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
3. ทาแบบประเมินการครองสติ
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีคุณลักษณะบุคลิกภาพการเป็ นผูน้ า
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
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ภาพประกอบ 12 ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิซ้ า (ร่ าง)

6
ทบทวนการมีสติต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมเตรี ยมพร้อม

กิจกรรมหลัก
ฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาต่อเนื่ อง

7

กิจกรรมสรุ ป
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิซ้ า
เป็ นขั้นการทบทวน ปรับปรุ งและแก้ไขในรายการที่ไม่ผา่ นการประเมิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน ปรับปรุ งและแก้ไขในรายการที่ไม่ผา่ นการประเมิน
2. เพื่อฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นทักษะและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการ
1. ทบทวนการมีสติต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเตรี ยมพร้อม
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมหลัก
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมสรุ ป
5. ฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. เริ่ มเข้ากระบวนการพัฒนาใหม่หรื อกลับไปยังขั้นประเมินการพัฒนาเพื่อตรวจสอบ
อีกครั้ง
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีคุณลักษณะบุคลิกภาพการเป็ นผูน้ า
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่เหมาะสม
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ภาพประกอบ 13 ขั้นที่ 7 สิ้ นสุ ดการพัฒนา (ร่ าง)

7
นาความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
นาความรู้และทักษะไปขยายผล
ประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่นาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานและชีวติ ประจาวัน
สิ้ นสุ ดการพัฒนา
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
ขั้นที่ 7 สิ้ นสุ ดการพัฒนา
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหรื อสิ้ นสุ ดกระบวนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ ความสามารถด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปใช้
ในสถานการณ์จริ ง
2. เพื่อนาความรู้ ความสามารถด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ตามแนวคิด
จิตตปั ญญาศึกษาไปขยายผลและประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่ใช้ในองค์กรและชีวติ ประจาวัน
กระบวนการ
1. นาความรู้และสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
2. นาความรู้และทักษะไปขยายผล
3. ประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและชีวติ ประจาวัน
ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้ารับการอบรมนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปขยายผล
ประยุกต์ใช้เป็ นความรู ้ใหม่ ในสังคมพหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ในสังคมปั จจุบนั และ
สังคมอนาคตให้ได้อย่างสันติและมีความสุ ขตามสภาวะแห่งตน
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ตาราง 6 ระยะเวลาการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่ าง)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
หัวข้ อการฝึ กอบรม
08.30 – 10.00 น. - ชี้แจงรายละเอียด แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมายการพัฒนา
10.00 – 10.30 น. - ประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
10.45 – 11.45 น. - ประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
11.45 – 12.00 น. - ประเมินการครองสติ
1
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
14.00 – 14.30 น. - การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรอง
14.45 – 15.45 น. - จิตตปัญญาศึกษา
15.45 – 16.30 น. - สื่ อสารอย่างสันติ สภากาแฟ สุ นทรี ยสนทนา
08.30 – 09.30 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
09.30 – 10.30 น. - การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรอง
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
2
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
08.30 – 09.30 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
09.30 – 10.30 น. - การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
3
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตาราง 6 (ต่อ)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
4
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
5
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
6
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
7
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การจัดการความขัดแย้งโดยการเผชิญหน้า
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การจัดการความขัดแย้งโดยการหลีกเลี่ยงหรื อถอนตัว
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- ทักษะภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- บทบาทหน้าที่ผบู้ ริ หาร
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตาราง 6 (ต่อ)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
8
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
9
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
10
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
11
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การมีทศั นะคติเชิงบวกต่องาน
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การสร้างความยุติธรรมในการบริ หาร
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตาราง 6 (ต่อ)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
12
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
13
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
14
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุ วฒั นธรรม
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตาราง 6 (ต่อ)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
15
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
16
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
17
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
18
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การควบคุมอารมณ์
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- ความอดทนอดกลั้น
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- การปรับตัว
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
- ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- ทบทวนความรู ้ท้ งั หมด
- อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
- กิจกรรมสภากาแฟ
- กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตาราง 6 (ต่อ)
วันที่
เวลาการฝึ กอบรม
หัวข้ อการฝึ กอบรม
08.30 – 09.30 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- ทาแบบประเมินตนเอง ประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
09.30 – 11.30 น.
ประเมินการครองสติ
11.30 – 12.00 น. - ประเมินการพัฒนา
19
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
08.30 – 09.30 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
09.30 – 10.30 น. - ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
20
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
08.30 – 09.30 น. - ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กสมาธิ
- สรุ ปและประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่เพื่อนาไปใช้ในการ
09.30 – 10.30 น.
ปฏิบตั ิงานและในชีวติ ประจาวัน
10.45 – 12.00 น. - อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
21
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
14.00 – 15.30 น. - กิจกรรมสภากาแฟ
15.30 – 16.30 น. - กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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ตอนที่ 2 ยืนยันรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 สถานภาพทัว่ ไปของผูท้ รงวุฒิ
ตาราง 7 ผูท้ รงคุณวุฒิจาแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
1. ตาแหน่ง
1.1 ศึกษานิเทศก์
1.2 ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.4 รองศาสตราจารย์
2. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2.1 ปริ ญญาโท สาขา
- การบริ หารการศึกษา
- การวิจยั และประเมินผลการศึกษา
2.2 ปริ ญญาเอก สาขา
- หลักสู ตรและการสอน
- อณูชีววิทยา
3. ความเชี่ยวชาญในสาขา
3.1 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
3.2 จิตตปั ญญาศึกษา
3.3 การบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า
3.4 การพัฒนาทรัพยกร์มนุษย์และสื่ อการเรี ยนการสอน
4. ระยะเวลาที่รับราชการจนถึงปัจจุบนั โดยเฉลี่ย

หน่ วย
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน

2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
31 ปี

200
จากตาราง 7 ผูท้ รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน 1 ท่าน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ท่าน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 2 ท่าน และ
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 ท่าน วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ระดับปริ ญญาโท จานวน 3 ท่าน ปริ ญญาเอก
จานวน 2 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน จานวน 1 ท่าน
จิตตปั ญญาศึกษา จานวน 1 ท่าน การบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า จานวน 2 ท่าน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสื่ อการเรี ยนการสอน จานวน 1 ท่าน อายุราชการโดยเฉลี่ย 31 ปี
2.2 ผลการทดสอบรู ปแบบ
ตาราง 8 ผลการทดสอบรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ความถี่
รายการประเมิน
ไม่ เหมาะสม
เหมาะสม
บางส่ วน ตัดทิง้
1. รู ปแบบการพัฒนา (โดยภาพรวม) 7 ขั้นตอน
5
0
0
2. ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการพัฒนา
5
0
0
3. ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนการพัฒนา
5
0
0
4. ขั้นที่ 3 การพัฒนา
5
0
0
4.1 ขั้นย่อยที่ 1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
5
0
0
4.2 ขั้นย่อยที่ 2 กิจกรรมหลัก
5
0
0
4.3 ขั้นย่อยที่ 3 กิจกรรมสรุ ป
5
0
0
5. ขั้นที่ 4 การทบทวน
5
0
0
6. ขั้นที่ 5 ประเมินการพัฒนา
5
0
0
7. ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิซ้ า
4
1
0
8. ขั้นที่ 7 สิ้ นสุ ดการพัฒนา
5
0
0
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จากตาราง 8 ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน เห็นด้วยกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง ยกเว้นขั้นตอนที่ 6 มีผทู้ รงคุณวุฒิ 1 ท่านที่เห็นว่า ควรปรับปรุ ง
เพียงบางส่ วน นอกจากนี้ ผทู ้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะต่อรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1. ขั้นพัฒนาโดยใช้แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ควรมีการฝึ กสติรวมกับการเข้าใจ
ระบบสมมุติ
2. กิจกรรมเตรี ยมพร้อมใช้สติใคร่ ครวญอยูก่ บั กายใจของตนเองเกิดจิตสงบ
3. กิจกรรมหลัก นอกเหนือจากกิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ และกิจกรรมสภากาแฟ
แล้วสามารถนาแนวคิดพื้นฐานแห่งไอคิโด้และจิตวิทยางานกระบวนการ (Aikido & Process Work)
มาประยุกต์ใช้ได้
4. ขั้นทบทวน รับฟังความคิดเห็นด้วยจิตที่เป็ นกลาง
5. ควรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
6. อาจมีแบบประเมินการครองสติ ในขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
7. ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า หากไม่ผา่ นการประเมิน ให้ไปทบทวนการมีสติต่อเนื่องใน
กิจกรรมต่างๆ
8. ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า ไม่ตอ้ งกลับไปเริ่ มต้นใหม่ แต่ให้กลับไปฝึ กในกิจกรรมหลักที่
จาเป็ น และไม่ตอ้ งกลับไปให้ความรู ้ใหม่ เช่น กรณี ไม่ผา่ นอาจจะกลับไปกิจกรรมสภากาแฟ อีกครั้ง
หรื ออยูใ่ นการปฏิบตั ิซ้ า โดยการพัฒนาด้วยตนเอง ฝึ กปฏิบตั ิ และกลับไปขั้นประเมินการพัฒนา
9. ในขั้นการทบทวน อาจเพิ่มกิจกรรมการถอดประสบการณ์ และเมื่อสิ้ นสุ ดการพัฒนา
มีการปฏิบตั ิภาคสนาม โดยให้ระยะเวลาตามความเหมาะสม จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ ว (Roving
Team: RT) ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง มีทกั ษะและ
ความเชี่ยวชาญการนิเทศ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว ทันต่อ
ความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ตอ้ งการคาปรึ กษา
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ตาราง 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาอธิ บาย รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ เหมาะสม
ขั้นที่
เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
บางส่ วน ตัดทิง้
1. เริ่ มต้นการพัฒนา
แนวคิด
5
0
0 - ปรับ แนวคิดข้อ 4 เป็ นส่ งเสริ ม
ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาได้
พัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ที่พึงประสงค์ สามารถเชื่อมโยง
ทักษะนาไปประยุกต์ใช้สติใน
ชีวติ ประจาวันเกิดจิตสงบ
หลักการ
5
0
0
จุดมุ่งหมาย
5
0
0
2. ประเมินก่อนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
5
0
0
กระบวนการ
5
0
0
ผลลัพธ์
5
0
0
3. การพัฒนา
วัตถุประสงค์
5
0
0 - ควรระบุจานวนผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนา
กระบวนการ
3.1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
5
0
0 - เพิ่มข้อความ “จิตเป็ นอิสระจาก
ความคิด” , “สังเกตการเกิด-ดับ
ของความคิด” ในกิจกรรม
เตรี ยมพร้อม
3.2 กิจกรรมหลัก
5
0
0
-
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ตาราง 9 (ต่อ)
ขั้นที่
3.3 กิจกรรมสรุ ป

เหมาะสม
5

ไม่ เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
บางส่ วน ตัดทิง้
0
0 - กิจกรรมสรุ ป ในขั้นการพัฒนา
เน้นให้มีสติกบั ปั จจุบนั ก่อนเริ่ ม
พูดคุย 5-10 นาที และฟังแบบมี
สติ ไม่มีการตัดสิ น ถูก ผิด พูด
เชิงบวก
0
0
-

ผลลัพธ์
4. การทบทวน
วัตถุประสงค์
กระบวนการ

5
5
5

0
0

0
0

ผลลัพธ์
5. ประเมินการพัฒนา
วัตถุประสงค์
กระบวนการ

5

0

0

5
5

0
0

0
0

5

0

0

ผลลัพธ์

- ขั้นการทบทวน ควรให้ผเู้ ข้ารับ
การพัฒนาได้สะท้อนความคิด
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ขณะฟังให้มี
สติในการสังเกตความคิด
ปรุ งแต่งหรื อดูจิตสงบเมื่อไม่มี
ความคิดปรุ งแต่ง สังเกตุความ
ดับของการคิดปรุ งแต่ง
เปรี ยบเทียบการฟัง 2 แบบนี้
- ในกรณี ผลการประเมินไม่ผา่ น
อาจไม่จาเป็ นต้องไปขั้นปฏิบตั ิ
ซ้ าหรื อขั้นพัฒนาใหม่ก็ได้ แต่ให้
ฝึ กทบทวนแล้วประเมินอีกครั้ง
เพราะสาเหตุการประเมินไม่ผา่ น
อาจเนื่องมาจากขั้นการทบทวน
-
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ตาราง 9 (ต่อ)
ขั้นที่
6. การปฏิบตั ิซ้ า
วัตถุประสงค์
กระบวนการ

เหมาะสม

ไม่ เหมาะสม
บางส่ วน ตัดทิง้

5
4

0
1

0
0

ผลลัพธ์
7. สิ้ นสุ ดการพัฒนา
วัตถุประสงค์

5

0

0

5

0

0

กระบวนการ

5

0

0

ผลลัพธ์

5

0

0

ข้ อเสนอแนะ
- ในกรณี ไม่ผา่ นการประเมิน ให้
ไปทบทวนการมีสติต่อเนื่องใน
กิจกรรมต่างๆ
- นาไปปฏิบตั ิเพื่อเป็ นแนวทาง
ของหลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
- ควรเพิ่มขั้นการนิเทศ ติดตาม
ประเมิน และการขยายผล
- นอกจากนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและชีวติ ประจาวัน
แล้ว ควรนาไปขยายผลแก่
สมาชิกหรื อบุคลากรในองค์กร
ตามบริ บทของแต่ละองค์กร
นั้นๆ

ตอนที่ 3 ยืนยันรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
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3.1 สถานภาพทัว่ ไปของผูท้ รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม
ตาราง 10 ผูท้ รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มจาแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
1. ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
2. วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา
4. ระยะเวลาที่รับราชการจนถึงปัจจุบนั โดยเฉลี่ย

หน่ วย
7 คน
7 คน
7 คน
29 ปี

จากตาราง 10 ผูท้ รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ ดารงตาแหน่งเป็ นผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ทั้งหมดจานวน 7 คน วุฒิการศึกษาสู งสุ ด สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา โดยมีอายุราชการเฉลี่ย 29 ปี
3.2 รายละเอียดการสนทนากลุ่ม
ผลการยืนยันรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
สนทนากลุ่มกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน 7 ท่าน ที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความเห็นว่า รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้งมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง และสามารถพัฒนา
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้มีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 สมรรถนะ โดยอาจจะต้องปรับปรุ งในส่ วนของ
ตารางการพัฒนาสมรรถนะและลาดับเนื้อหาก่อนหลังเพียงเล็กน้อย คือ ในเรื่ องของลาดับเนื้ อหา
และระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละเนื้อหาให้มีความเหมาะสม บนพื้นฐานตามแนวคิดของ
จิตตปั ญญาศึกษา และแทรกกิจกรรมการฝึ กสมาธิ เป็ น 3 ช่วงเวลา พร้อมทั้งมีการประเมิน หรื อ
การสรุ ปทบทวนในแต่ละเนื้ อหาย่อย ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ความสอดคล้อง
“... เนื้อหามีความน่าสนใจและมีความท้าทาย เป็ นเรื่ องน่ายินดีที่ผวู้ จิ ยั ได้ให้
ความสาคัญและสนใจทาวิจยั ในเรื่ องของการบริ หารความขัดแย้ง โดยใช้แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
ซึ่ งเป็ นการพัฒนาจากภายในของตัวบุคคล ที่ตอ้ งอาศัยเวลาและความท้าทายหลายๆ อย่าง และเป็ น
เรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับการศึกษาในปั จจุบนั นี้...”
“...หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์และแนวปฏิบตั ิของรู ปแบบ มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
ในทิศทางเดียวกัน และเชื่ อว่าสามารถพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้งได้ เนื่องจากเป็ นการพัฒนาในส่ วนที่เป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่ของก้อนภูเขาน้ าแข็ง...”
“...เป็ นรู ปแบบการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้สามารถบริ หารสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลายในด้านต่างๆ ในยุคปั จจุบนั อีกทั้งนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะในขั้น
การพัฒนา หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ และตั้งใจพัฒนา สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ลดเหตุการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงานได้...”
“...เป็ นแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เป็ นรู ปแบบที่น่าสนใจ และ
ทุกหน่วยงานควรนาไปพัฒนาบุคลากรอย่างจริ งจัง เนื่ องจากเป็ นการพัฒนาจากภายในตัวบุคคลที่
เป็ นสาเหตุหลักของความขัดแย้ง...”
2. ความเหมาะสม
“... รู ปแบบดังกล่าว มีประโยชน์ และคุณค่า ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบนั ที่เน้นการ
พัฒนาตัวบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการความขัดแย้งและ
ต้องเผชิญกับสถานกรณ์ในการจัดการความขัดแย้งโดยตรง...”
“...ขั้นตอนการพัฒนามีความชัดเจน สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นรู ปแบบ
การพัฒนาบุคคลที่น่าสนใจ และเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้สามารถ
จัดการความขัดแย้งได้ การฝึ กสมาธิ สามารถปฏิบตั ิได้ทุกคน ทุกศาสนา หากทาอย่างต่อเนื่ อง จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายใน ควรนาแนวคิดนี้ไปพัฒนากับบุคลากรทั้งองค์กร...”
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“...รู ปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิง่ สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง และ
เป็ นไปได้ เนื่องจากสมรรถนะต้องอาศัยทั้งระยะเวลาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ ง
รู ปแบบดดังกล่าว มีข้ นั การพัฒนาที่เปิ ดโอกาสให้อภิปรายประสบการณ์การความสาเร็ จและ
ผิดพลาด พร้อมทั้งการสร้างบรรยากาศตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ช่วยให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนา
เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ ง ซึ่ งมีความสาคัญกว่าองค์ความรู ้...”
3. เงื่อนไข
“...ปั จจัยสาคัญ ในการที่จะนารู ปแบบดังกล่าว ไปใช้ให้สามารถเห็นผลชัดเจน คือ
ผูเ้ ข้าร่ วมการพัฒนาต้องมีความตั้งใจจริ ง และมุ่งมัน่ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และการปฏิบตั ิซ้ าอย่างสม่าเสมอ
โดยไม่จาเป็ นต้องทาตลอดทั้งวัน เพียงแต่ให้ฝึกปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทราบแนวคิด
การพัฒนาแล้ว สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองในชีวิตประจาวัน...”
“...การฝึ กปฏิบตั ิจะมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสู งสุ ด และใช้ความถนัดของแต่ละ
บุคคลในการเรี ยนรู ้งาน ดังนั้นจึงควรปรับระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิให้มากกว่าการให้ความรู ้
ในเรื่ องนั้นๆ...”
“...ต้องมีการฝึ กฝนสมรรถนะหลักนั้นๆ จนเป็ นนิสัย เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องทาอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยต้องมีการประเมินสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่ องด้วย...”
“...ในขั้นประเมินก่อนการพัฒนา ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาต้องสามารถประเมินตนเองได้วา่
ตนมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับใด เนื่องจากการประเมินตนเองแล้วพบว่าเกิดความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่
คาดหวังกับสมรรถนะที่ตนเองมีอยู่ จะทาให้เกิดแรงผลักดันจากภายในที่ช่วยให้การพัฒนา
ประสบผลสาเร็ จ...”
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4. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
“...เปลี่ยนลาดับเนื้อหาในการพัฒนา เพื่อให้มีความต่อเนื่ องและเชื่อมโยงกัน
โดยเริ่ มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะที่ตวั ผูบ้ ริ หารก่อน ดังนี้ 1) การควบคุมตนเองในสถานการณ์
ความขัดแย้ง 2) การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความเสมอภาค 4) การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนื อชั้น 5) การควบคุมและ
บริ หารจัดการความขัดแย้ง 6) การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง...”
“...ให้ระยะเวลาสาหรับการให้ความรู ้และกิจกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
มากกว่าเนื้อหาเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 สมรรถนะ เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมหลัก
ที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ...”
“...เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและเห็นผลชัดเจนที่สุด
ควรกาหนดระยะในการพัฒนาให้ชดั เจนและแบ่งเวลาในการฝึ กสมาธิ เป็ น 3 ช่วงเวลาๆ ละ 5 นาที
คือ เช้า เที่ยง เย็น หรื อหลังจากการให้ความรู ้ในแต่ละช่วงเวลา...”
“...เมื่อสิ้ นสุ ดการพัฒนา ควรมีการติดตามผลและขยายผลให้กบั บุคลากรในองค์กร
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรี ยน...”
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ตอนที่ 4 สรุ ปรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพประกอบ 14 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ขั้นเริ่ มต้นการพัฒนา
2. ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา

3. ขั้นการพัฒนา
3.1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
3.2 กิจกรรมหลัก
3.3 กิจกรรมสรุ ป

4. ขั้นการทบทวน

5. ขั้นประเมินการพัฒนา
ไม่ผา่ น
6. ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า

ผ่าน
7. ขั้นสิ้ นสุ ดการพัฒนา
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ภาพประกอบ 15 ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการพัฒนา

เริ่ มต้น
แนวคิดในการพัฒนา
หลักการของการพัฒนา
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
2
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการพัฒนา
แนวคิด
แนวคิดของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เต็มที่ตามศักยภาพ
โดยเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ของตนเองถึงจุดแข็งและข้อบกพร่ อง สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง มีความพรั่งพร้อมด้วยปั ญญา มองเห็นความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงตามที่
เป็ นจริ ง สามารถค้นพบศักยภาพภายใน เข้าใจตนเองและโลกมากขึ้น
2. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างเครื อข่าย
ทักษะและประสบการณ์ระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน
ในตนเอง (Transformative Learning)
3. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีจิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) คิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์ ค้นหาแนวคิดและแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดและ
แนวปฏิบตั ิระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้วยกัน
4. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้พฒั นาพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
สามารถเชื่อมโยงทักษะนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันเกิดจิตสงบ ได้แก่ ความตระหนักรู ้
ในตนเอง ความเมตตากรุ ณา จิตสาธารณะ ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย จิตรู ้เคารพ
(Respectful Mind) และจิตรู้จริ ยธรรม (Ethical Mind) เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
(Fundamental) ที่มีต่อตนและจิตสานึกต่อส่ วนรวม
หลักการ
หลักการของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. มีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทที่แตกต่างกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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2. มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
และความต้องการจาเป็ นของแต่ละบุคคลหรื อหน่วยงาน ซึ่ งอาศัยกระบวนการแนวคิดจิตตปั ญญา
ศึกษา สภาพกาแฟ สนุทรี ยสนทนา ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และแนวคิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3. สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเป็ นรายบุคคลหลังจากการพัฒนา
มีการทบทวนและฝึ กฝนทักษะด้วยการปฏิบตั ิซ้ า (Repeat) รับฟังความคิดเห็น ข้อติชมของผูอ้ ื่น
(Feedback) และการสอนงาน (Coaching) โดยอาศัยแนวคิด หลักการประเมินผลการพัฒนา
การเรี ยนรู้
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี้
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่พึงประสงค์
2. เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษย์ในสังคม
พหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ในสังคมปั จจุบนั และสังคมอนาคตอย่างสันติและมีความสุ ข
ตามสภาวะแห่งตน
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ภาพประกอบ 16 ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนการพัฒนา

2
ประเมินตนเอง
เรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ประเมินคุณลักษณะ
บุคลิกภาพผูน้ า
ประเมินการครองสติ

3
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนการพัฒนา
เป็ นขั้นการประเมินตนเองก่อนที่จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ทั้ง 6 สมรรถนะ เพื่อค้นหาข้อบกพร่ องของความรู ้พ้นื ฐานและตรวจสอบว่าอยูร่ ะดับใด เนื่ องจาก
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความแตกต่างระหว่างบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรื อ
จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซึ่ งรู ปแบบในการประเมินมี
หลากหลายรู ปแบบและหลายวิธี การที่จะตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลง
ร่ วมกันและความพร้อมขององค์กรนั้นๆ รวมถึงความรวดเร็ วในการประมวลผลข้อมูลการประเมิน
ของกระบวนการพัฒนา ซึ่งอาจเลือกใช้ได้หลายวิธีตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่เป็ น
จริ งมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินตนเองด้านความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6
สมรรถนะ
2. เพื่อประเมินตนเองด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพของผูน้ า
3. เพื่อประเมินตนเองเรื่ องการครองสติ
กระบวนการ
1. ทาแบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทาแบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
3. ทาแบบประเมินการครองสติ
ผลลัพธ์
1. ทราบระดับความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทราบระดับคุณลักษณะบุคลิกภาพของผูน้ า
3. ทราบระดับการครองสติ
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ภาพประกอบ 17 ขั้นที่ 3 การพัฒนา

3

3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้ อม
จัดบรรยากาศให้สงบเย็น เปิ ดเพลงเบาๆ
ตรวจสอบตนเอง ทั้งความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก

ผ่อนคลาย ปลดปล่อยความตึงเครี ยด
สังเกตการเกิด-ดับของความคิด

เปิ ดเสี ยงดนตรี ธรรมชาติ
ผ่อนคลายความรู ้สึก
นึกถึงเหตุการณ์ประทับใจ
สังเกตความแตกต่างก่อน-หลังปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้ความรู้เรื่ องการพัฒนาจิต
3.2
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ภาพประกอบ 17 (ต่อ)
3.2 กิจกรรมหลัก
3.2.1 ให้ ความรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
จิตตปั ญญาศึกษา

สื่ อสารอย่างสันติ

สุ นทรี ยสนทนา

สภากาแฟ

สมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง
A

สมรรถนะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค
A

A

สมรรถนะการเผชิญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนื อชั้น

สมรรถนะการควบคุมและบริ หารจัดการความขัดแย้ง
A

A

สมรรถนะการจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง

A
3.2.2 เชื่อมโยงประสบการณ์ : อภิปรายประสบการณ์ที่สาเร็ จและผิดพลาด
3.2.3 ทาให้ กระจ่ าง: กิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ กิจกรรมสภากาแฟ

3.3 กิจกรรมสรุ ป:
กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 3 การพัฒนา
เป็ นขั้นการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวจิตตปั ญญา
ศึกษา ก่อนเริ่ มการพัฒนา จะต้องมีข้ นั การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) คือเป็ นการสร้างแรงจูงใจ
และแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา พร้อมเข้าสู่ กระบวนการพัฒนา
และมีบรรยากาศที่ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความสุ ข ความพอใจและเต็มใจในการพัฒนา เป็ นการปรับ
พฤติกรรมเบื้องต้นให้เห็นความสาคัญของการพัฒนา มีความจริ งจัง สละเวลาในเข้ารับการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ยงั เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการปรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ให้คิดหาวิธีการนาความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
กระบวนการพัฒนา ช่วยให้เกิดการแสวงหาการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และมีความมุ่งมัน่ สู่
กระบวนการพัฒนาต่อไป
ในการสร้างแรงจูงใจควรคานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความเป็ นบุคคล
ทั้งตัวแนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรงกระตุน้ และศักดิ์ศรี ความเป็ นคน ซึ่ งแนวทางการเสริ มสร้าง
แรงจูงใจ มีดงั นี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาก่อนว่ามีความต้องการอยูใ่ นระดับใด
แล้วนาสิ่ งที่สนองความต้องการดังกล่าวมาเป็ นสิ่ งจูงใจในการพัฒนา เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน
วันหยุด เวลาพัก สวัสดิการ ความมัน่ คงของงาน สัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน การยอมรับจาก
สังคม ผลสัมฤทธิ์ในงาน โล่รางวัล กิจกรรมฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน หรื องานที่นาไปสู่ สิ่งสร้างสรรค์
และพัฒนาทางสังคมและงานที่มีคุณค่าหรื อความภาคภูมิใจในตนเอง
2. จัดบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการตื่นตัวในการพัฒนาในระดับที่พอเหมาะ ไม่ให้เกิด
ความบกพร่ องในการพัฒนา เช่น การจัดสภาพแวดล้อม แสง เสี ยง หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่
จาเป็ นในการพัฒนา
3. ตั้งระดับความคาดหวังที่เป็ นไปได้และปฏิบตั ิได้จริ ง โดยสร้างความเข้าใจที่ดีให้
เกิดแก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ความคาดหวังนั้นๆ และกระตุน้ หรื อสิ่ งที่ทา้ ทายให้มีชีวติ ชีวา และ
มานะพยายามให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
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4. ทาความเข้าใจกับผูเ้ ข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการจูงใจในการพัฒนา โดยใช้สิ่งที่
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมตามต้องการในการพัฒนา เช่น เกียรติบตั ร รางวัล สิ่ งของ คาชม เกียรติยศ
หรื อโล่สัญลักษณ์
5. ชี้ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าในการพัฒนา เช่น ใช้คาขวัญ สุ ภาษิต คาพังเพย
บทกลอนสอนใจ คาคม หรื อภาพยนต์ เข้ามาช่วยเสริ มสร้างแรงจูงใจภายในและแรงบันดาลใจให้
เกิดแก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความพร้อมและผ่อนคลายในการพัฒนา
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องจิตตปัญญาศึกษา
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสื่ อสารอย่างสันติ สภากาแฟ
และสุ นทรี ยสนทนา
4. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง
กระบวนการ
ใช้กระบวนการตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมพร้ อม
เป็ นกิจกรรมที่ใช้สติครุ่ นคิด ใคร่ ครวญอย่างลึกซึ้ ง ให้จิตสงบนิ่งอยูก่ บั ตนเองในเรื่ องที่
ศึกษา และเฝ้ าดูเนื้อหาความรู ้ที่อยูภ่ ายในจิตสานึกของตนเอง เป็ นการตรวจสอบตนเองทั้งความคิด
อารมณ์ ความรู ้สึก มุมมองที่มีต่อโลก ความรู ้สึกที่มีต่อตนเอง (Sense of Self) การพูดคุยภายใน
กับตนเอง (Talking Self) ความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองรับรู้ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความ
ตระหนักรู ้ในตนเอง มีสติ รู ้ตวั ความรู ้สึกผ่อนคลายพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและ
สิ่ งแวดล้อม ให้รู้สึกสงบเย็น เปิ ดเสี ยงเพลงประกอบเบาๆ มีการสื่ อสารกับผูร้ ่ วมกิจกรรมอย่าง
กัลยาณมิตร ซึ่ งมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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1.1 ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาผ่อนคลายในบรรยากาศของห้องที่เป็ นสัดส่ วน เงียบสงบ
ปรับอุณหภูมิห้องให้รู้สึกสบาย โดยให้หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ ปล่อยร่ างกายตามสบายและ
ผ่อนคลาย ค่อยๆ รู ้สึกถึงแรงโน้มถ่วงของโลก นัง่ สบายๆ ไม่เกร็ ง และอยูใ่ นความสงบ เพ่งความ
สนใจที่การหายใจ ผ่อนลมหายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ ปล่อยให้ความคิดอิสระ
1.2 เมื่อรับรู ้วา่ กาลังคิดเรื่ องอะไรอยูก่ ็ตาม เช่น ปั ญหาการทางาน ความขัดแย้งใน
องค์กร หรื อความรู ้สึกสับสนต่างๆ ไม่ตอ้ งตามความคิดนั้นหรื อปล่อยให้ความคิดนั้นล่องลอย
หายไป ผ่านเข้ามาและก็ล่องลอยหายไปเอง สิ่ งที่อยูก่ บั ที่คือตัวตนของเรา สิ่ งที่เคลื่อนไหวเข้ามา
และหายไปเองโดยไม่ได้มากระทบตัวเราคือความคิด และปั ญหาหรื อความรู ้สึกต่างๆ โดยใช้เวลา
ประมาณ 2 หรื อ 3 นาที จนถึง 5 นาที หรื อมากกว่านั้น
1.3 หลังจากนั้นหายใจตามปกติ เพ่งความสนใจไปที่หวั ใจ นึกถึงเหตุการณ์หรื อ
ความรู้สึกประทับใจที่มีให้สาหรับใครบางคนในปัจจุบนั หรื อในอดี ต เพ่งความสนใจถึงความสุ ข
หรื อความสนุกในชีวติ และควบคุมอยูก่ บั ความรู ้สึกนั้น พร้อมทั้งเผือ่ แผ่ความสุ ข ความประทับใจให้
ตนเองและให้คนอื่น หากเกิดความสับสนในใจให้ดึงความสนใจกลับมาสู่ บริ เวณหัวใจอีกครั้ง
ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เปิ ดเพลงเสี ยงธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสมาธิ และรู ้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อย
ความตึงเครี ยดและช่วยให้อยูก่ บั ตนเองในปั จจุบนั เพิ่มขึ้น
1.4 หลังจากนั้นให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างก่อนปฏิบตั ิ
และหลังปฏิบตั ิ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ซึ่ งจะเกิดความประหลาดใจเกี่ยวกับความคิดของ
ตนเองและของผูอ้ ื่น พร้อมที่จะรับรู ้เรื่ องราวและประสบการณ์ใหม่ๆ
2. กิจกรรมหลัก
เป็ นขั้นการดาเนินการเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะเข้าสู่ กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งได้รับการพัฒนาตามรู ปแบบที่สร้างขึ้น เป็ นการสร้างและพัฒนา
ความรู้ ทักษะและเจตคติ ซึ่ งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 ให้ความรู้เรื่ องที่ศึกษา (Information)
2.1.1 ให้ความรู้และทบทวนหลักการ แนวคิดจากเอกสาร คู่มือ การบรรยาย
หรื อสื่ อมัลติมีเดียต่างๆ ก่อนที่จะให้ความรู ้เรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 สมรรถนะ
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีความเข้าใจในเรื่ องจิตตปั ญญาศึกษาและรู ปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนา ประกอบด้วยเนื้ อหา ดังนี้
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1) แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
2) การสื่ อสารอย่างสันติ
3) สภากาแฟ
4) สุ นทรี ยสนทนา
2.1.2 ให้ความรู้เรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 สมรรถนะ
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีความตระหนักรู ้ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆ
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1) สมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง ได้แก่
1.1) การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรอง
1.2) การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
1.3) การจัดการความขัดแย้งโดยการเผชิญหน้า
1.4) การจัดการความขัดแย้งโดยการหลี่กเลี่ยง หรื อการถอนตัว
2) สมรรถนะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1) ทักษะภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
2.2) บทบาทและหน้าที่ผบู้ ริ หาร
3) สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค
3.1) การมีทศั นคติเชิงบวกต่องาน
3.2) การสร้างความยุติธรรมในการบริ หาร
4) สมรรถนะการเผชิญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น
4.1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
4.2) การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4.3) การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5) สมรรถนะการควบคุมและบริ หารจัดการความขัดแย้ง
5.1) การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุ วฒั นธรรม
5.2) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
6) สมรรถนะการจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง
6.1) การควบคุมอารมณ์
6.2) ความอดทนอดกลั้น
6.3) การปรับตัว
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2.2 เชื่อมโยงประสบการณ์ (Connection)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตระหนักรู ้ถึงเหตุการณ์ความประทับใจและได้รับความรู ้
ในเรื่ องที่ศึกษาแล้ว ต่อไปให้นาความรู ้และประสบการณ์ความประทับใจมาเชื่ อมโยงกัน ซึ่ งความ
ประทับใจในความรู ้และประสบการณ์ทุกอย่างที่มีมากมายเป็ นประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่มากมายและสาคัญยิง่ (Resourcefulness) โดยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาอภิปราย
และเล่าประสบการณ์ท้ งั ที่ประสบความสาเร็ จและเกิดข้อผิดพลาด ในบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร
ด้วยกิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ
2.3 ทาให้กระจ่าง (Clarity)
ส่ งเสริ มแนวคิดต่อสถานการณ์ การยอมรับสิ่ งใหม่ๆ โดยการแสดงออกถึง
ความคิดริ เริ่ ม ความฉลาด อารมณ์ และประสบการณ์ทางสังคม พร้อมอภิปรายและเสนอมุมมองที่
แตกต่าง แบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และจุดประกายสิ่ งใหม่ๆ ในเนื้อหาที่ร่วมสนทนา
ด้วยกิจกรรมสภากาแฟ (The Word Café) โดยการสนทนากลุ่มย่อยต่อเนื่ องกันอย่างน้อยสามรอบๆ
ละ ประมาณ 20-30 นาที ตามด้วยการสนทนากลุ่มใหญ่ โดยรวมใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง
ถึงสองชัว่ โมง ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
2.3.1 กาหนดกรอบบริ บทในการสนทนาแต่ละหัวข้อ โดยกาหนดจุดมุ่งหมาย
พร้อมตั้งชื่ อการสนทนา ระบุตวั บุคคล สถานที่และเวลาในการร่ วมสนทนา
2.3.2 จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกสะดวกสบาย
ปลอดภัย มีความเป็ นกันเอง แสดงถึงการต้อนรับด้วยความมีน้ าใจไมตรี โดยการจัดโต๊ะเล็กๆ
สาหรับการสนทนา 4-5 คนต่อโต๊ะ จานวนโต๊ะขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนา เปิ ดเสี ยงดนตรี
จัดแสง ตกแต่งทิวทัศน์ให้เป็ นธรรมชาติและมีชีวติ ชีวา พร้อมทั้งจัดของขบเคี้ยวและเครื่ องดื่มไว้
บริ การตลอดการสนทนา
2.3.3 เตรี ยมคาถามที่เหมาะสม เชิงสร้างสรรค์ เป็ นปลายเปิ ดโดยมีลกั ษณะ
ดังนี้
1) ง่ายและชัดเจน
2) กระตุน้ ให้คิด
3) ก่อให้เกิดพลัง
4) มุ่งเน้นการหาคาตอบ
5) แสดงข้อสมมุติฐาน
6) เปิ ดลู่ทางให้กบั โอกาสใหม่ๆ
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2.3.4 ก่อนเริ่ มสนทนารอบแรก เมื่อทุกคนนัง่ ประจาที่แล้ว อธิ บายจุดมุ่งหมาย
และรายละเอียดการดาเนินการสนทนา แจ้งให้ผรู ้ ่ วมสนทนาทราบว่าจะต้องย้ายจากโต๊ะหนึ่งไปยัง
อีกโต๊ะหนึ่ง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ และเมื่อรอบการสนทนาสิ้ นสุ ดลง จะยังมีคนหนึ่งอยูป่ ระจา
โต๊ะ ส่ วนคนอื่นจะย้ายไปโต๊ะใหม่รวมกับกลุ่มคนที่ต่างไปจากเดิม และสามารถสนทนาเรื่ องเดิมต่อ
ได้ในโต๊ะใหม่ เพื่อขยายผลในการสนทนาที่จะมาถึง
2.3.5 เมื่อไปถึงยังโต๊ะใหม่ ควรแนะนาตัวเองสั้นๆ ก่อนที่คนอยูป่ ระจาโต๊ะ
เดิมจะกล่าวถึงสาระสาคัญของการสนทนารอบก่อน จากนั้นจึงเพิ่มเติมความเชื่อมโยงและแนวคิด
จากการสนทนาที่โต๊ะก่อนของแต่ละคน โดยทุกคนฟังอย่างตั้งใจและสานต่อความคิดเห็นของกัน
และกัน
2.3.6 ในรอบสุ ดท้ายอาจจะกลับไปยังโต๊ะเดิม เพื่อสังเคราะห์ในเรื่ องที่
สนทนา พร้อมทั้งทาให้ความรู ้และความเข้าใจแจ้งร่ วมกันเห็นได้ชดั เจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
3. กิจกรรมสรุ ป
เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดพื้นที่ของความไว้วางใจให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนมุมมอง
ประสบการณ์ภายในและการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งไม่มีถูกไม่มีผดิ หรื อห้อยแขวน (Suspend) ไม่มี
ประธานหรื อผูน้ า หรื อผูต้ าม ไม่ปล่อยให้ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สถานะศักดิ์หรื อตาแหน่ง
เข้ามามีบทบาท มีความเป็ นอิสระและเท่าเทียมกันในวงสนทนา โดยใช้กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
(Dialogue) ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 หาผูค้ วบคุมกระบวนการหรื อกระบวนกร (Facilitator) อย่างน้อย 1 คน ซึ่ง
กระบวนกรจะเข้าไปอยูใ่ นวงสนทนาและเริ่ มต้นการสนทนา
3.2 พิจารณาผูเ้ ข้ารับการพัฒนาที่มีลกั ษณะร่ วมในการทากิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
เบื้องต้นก่อน คือ เป็ นคนที่แคร์ ความรู ้สึก อ่อนโยน ขี้เกรงใจ ปฏิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน้ าใจ
สุ ภาพ นุ่มนวล ไม่ชอบขัดแย้ง อะไรก็ได้ ชอบดูแล ห่วงใยและชอบการสนทนา
3.3 จัดเตรี ยมสถานที่ให้สะดวกในการทากิจกรรมสุ นทรี สนทนา ได้แก่ อยูใ่ น
สถานที่เหมาะสม ไม่วนุ่ วาย ไม่มีเสี ยงรบกวน มีความสะดวกเรื่ องอาหาร และห้องน้ า บรรยากาศ
สบายไม่แออัด รองรับได้หลายอิริยาบถ และควรงดการติดต่อสื่ อสารจาพวกสื่ อสังคมออนไลน์
ทุกชนิด
3.4 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนากล่าวแนะนาตัว นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ พูดคุยความรู ้สึก
ความคาดหวัง เป้ าหมาย ความในใจ ในการทากิจกรรมครั้งนี้ก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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3.5 เริ่ มสนทนา และสรุ ปเนื้ อหา แนวคิด ปั ญหา แนวทางการแก้ปัญหา และ
กระบวนการการบริ หารความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งกระบวนกรจะต้องคอยควบคุมดูแล พฤติกรรม
และอารมณ์ของผูส้ นทนาตลอดเวลา โดยใช้คาพูดเชิงบวก ไม่ขดั คอ และมีความเป็ นกัลยาณมิตร
3.6 การจดบันทึก ควรมีผจู ้ ดบันทึกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งจดเป็ นหัวข้อหรื อทาเป็ น
แผนผังความคิดโดยใช้กระดานบอร์ ดสาหรับจดบันทึกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นร่ วมกัน
3.3.7 จบการสนทนา โดยทุกคนรวมตัวเป็ นรู ปวงกลม ให้เวลาในการสงบนิ่งและ
ใคร่ ครวญ แล้วจึงให้แสดงความคิด และความรู ้สึกที่ได้จากการทากิจกรรม ในขั้นนี้ อาจมีของที่
ระลึกให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรมตามที่ได้กาหนดไว้แต่เบื้องต้น
3.3.8 สรุ ปการสนทนา รวบรวมข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ เพื่อนาไปเรี ยบเรี ยงเป็ น
ประเด็นใหม่ต่อไป
ข้ อควรคานึงหรือปัจจัยในการทากิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา ได้ แก่
1. สถานทีแ่ ละเวลา การจัดสถานที่ ควรจัดให้นงั่ เป็ นวงกลม ให้ทุกคนในวงสนทนา
หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้สามารถมองเห็นหน้าซึ่ งกันและกัน ให้มีพ้นื ที่วา่ งพอที่จะสามารถ
เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวก จัดบรรยากาศให้ผอ่ นคลาย สามารถปลดปล่อยอารมณ์และเป็ นที่
พักสายตา
2. กระบวนการ ซึ่ งเป็ นไปตามเหตุและปั จจัยไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้
ผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาต้องมีสติอยูเ่ สมอ สิ่ งที่พดู ไม่มีการสรุ ปหรื อสร้างความคิดรวบยอด เพื่อหา
คาตอบสุ ดท้าย และให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด แต่ถา้ ผูเ้ ข้าร่ วมวงเชื่ อมัน่ ในเรื่ องของกระบวนการ
ก็จะเห็นคาตอบจะเกิดขึ้นเป็ นระยะๆ และเป็ นหน้าที่ของผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาที่จะทาความรู ้จกั กับ
คาตอบนั้นด้วยตนเอง ซึ่ งบางครั้งคาตอบนั้นจะรู ้ได้เฉพาะตัวจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน
ไม่สามารถอธิ บายให้คนอื่นเข้าใจได้
3. เป้าหมาย ไม่อนุญาตให้นาเป้ าหมายส่ วนตัว หรื อวาระส่ วนตัวเข้าไปใช้ นอกจากจะ
มีเป้ าหมายเพื่อการฟัง เรี ยนรู ้ตนเองและเรี ยนรู ้ผอู ้ ื่นเท่านั้น นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มี
การตั้งผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ไม่นาสิ่ งที่เชื่ออยูใ่ นใจออกมาโต้แย้งหรื อหักล้างกัน หรื อตาหนิติเตียน
4. การมีเจตคติทดี่ ี มีจิตใจที่เปิ ดกว้าง มีความสุ ขที่ได้ยนิ ได้ฟังและได้เรี ยนรู้จากผูอ้ ื่น
5. คณะทางาน ผูป้ ระสานงาน กระบวนกรหรื อผูท้ าหน้าที่อานวยความสะดวกให้
เป็ นไปตามหลักการของกระบวนการ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงทีโดยสุ ภาพและไม่ทาให้
ผูร้ ่ วมวงสนทนารู ้สึกเสี ยหน้า
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6. รู ปแบบ ลดทอนความเป็ นทางการของการใช้ภาษา หลีกเลี่ยงถ้อยคาแบบพิธีการ
7. การปฏิสัมพันธ์ ความเท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สถานะ
ศักดิ์ศรี หรื อตาแหน่งเข้ามามีบทบาท
8. ประเภทของการพูดคุย เป็ นการพูดคุยแบบเปิ ด ไม่มีเป้ าหมาย และวาระ เพื่อสร้าง
ความหมายร่ วมกัน แต่หากเป้ าหมายจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็คงไม่มีใครห้าม แต่ตอ้ งเกิด
ภายใต้บริ บทของการสร้างความหมายร่ วมกัน
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความพร้อมและรู ้สึกผ่อนคลายในการพัฒนา
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องจิตตปัญญาศึกษา
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาเกิดสมาธิ รู้สึกผ่อนคลายและสามารถฝึ กจิตให้อยูก่ บั ปั จจุบนั ได้
5. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์และเกิดการเปลี่ยนขั้นพื้นฐานภายในตนเอง
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ภาพประกอบ 18 ขั้นที่ 4 การทบทวน

4

สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้

รับฟังความคิดเห็นอย่างมีสติและติชม

สังเกตความคิดปรุ งแต่ง

สร้างประสบการณ์ใหม่
5
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 4 การทบทวน
เป็ นขั้นการสรุ ปเนื้อหา กิจกรรมทั้งหมดที่ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการลงมือทาและคิด (Learning by Doing and Thinking)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดจากภายใน และสามารถเพิ่มพูนความรู ้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ของคนอื่นได้
2. เพื่อให้เกิดเป็ นทักษะและประสบการณ์ใหม่ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่ องได้
กระบวนการ
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนเนื้อหา ความคิดเห็นและกิจกรรมที่ได้ศึกษา ปฏิบตั ิร่วมกัน
พร้อมทั้งซักถาม ให้คาปรึ กษา
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมและการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งมีการสอนงาน
(Coaching) จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อติชมของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนา
ผลลัพธ์
1. เกิดการคิดอย่างใคร่ ครวญและเกิดการเรี ยนรู ้จากภายใน
2. สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ปฏิบตั ิได้จริ ง ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิจากกิจกรรมที่หลากหลาย
2. ทาความเข้าใจกับสิ่ งต่างๆ จนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรู ้ในตนเอง
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวเอง (Transformative Learning) ที่ส่งผลให้มี
การดาเนิ นชีวติ อย่างมีสติ มีปัญญา มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่ ง
4. ประพฤติ ปฏิบตั ิตนที่ดีในสังคมสามารถนามาความรู้ และแนวคิดมาใช้แก้ปัญหา
ในชีวติ ประจาวันและในองค์กรได้
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ภาพประกอบ 19 ขั้นที่ 5 ประเมินการพัฒนา

5
ประเมินตนเอง

ประเมินสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง
ประเมินคุณลักษณะ
บุคลิกภาพผูน้ า
ประเมินการครองสติ

6

ไม่ผา่ น

ประเมินผลการพัฒนา
ผ่าน
7
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 5 ประเมินการพัฒนา
เป็ นขั้นตรวจสอบกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผลเหมือน
ขั้นประเมินก่อนพัฒนา หากผลการประเมินไม่ผา่ นก็จะเข้าสู่ ข้ นั การปฏิบตั ิซ้ า หากผลการประเมิน
ผ่านก็สิ้นสุ ดการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินตนเองด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. เพื่อประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
2. เพื่อประเมินตนเองด้านการครองสติ
กระบวนการ
1. ทาแบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ทาแบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพผูน้ า
3. ทาแบบประเมินการครองสติ
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีคุณลักษณะบุคลิกภาพการเป็ นผูน้ า
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
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ภาพประกอบ 20 ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิซ้ า

6
3

4

ทบทวนการมีสติต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมเตรี ยมพร้อม

กิจกรรมหลัก
ฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาต่อเนื่ อง

5

กิจกรรมสรุ ป
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิซ้ า
เป็ นขั้นการทบทวน ปรับปรุ งและแก้ไขในรายการที่ไม่ผา่ นการประเมิน ซึ่งสามารถ
กลับไปยังขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนาได้โดยการทบทวนสติอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ หรื อไปยัง
ขั้นที่ 4 ขั้นการทบทวน ซึ่ งสาเหตุที่ไม่ผา่ นอาจเนื่ องจากมาขาดการทบทวนอย่างใคร่ ครวญ หลังจาก
นั้นจึงประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยงั สามารถฝึ กการพัฒนาและทบทวนได้ดว้ ยตนเองหาก
เข้าใจกระบวนการพัฒนาแล้ว โดยฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน ปรับปรุ งและแก้ไขในรายการที่ไม่ผา่ นการประเมิน
2. เพื่อฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นทักษะและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการ
1. ทบทวนการมีสติต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเตรี ยมพร้อม
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมหลัก
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมสรุ ป
5. ฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. เริ่ มเข้ากระบวนการพัฒนาใหม่หรื อกลับไปยังขั้นประเมินการพัฒนาเพื่อตรวจสอบ
อีกครั้ง
ผลลัพธ์
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีคุณลักษณะบุคลิกภาพการเป็ นผูน้ า
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
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ภาพประกอบ 21 ขั้นที่ 7 สิ้ นสุ ดการพัฒนา

7
นาความรู้และสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง

นาความรู้และสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ไปขยายผล

ประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและชีวติ ประจาวัน

สิ้ นสุ ดการพัฒนา
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คาอธิบายรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ ง สาหรับผู้บริ หาร
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นที่ 7 สิ้ นสุ ดการพัฒนา
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหรื อสิ้ นสุ ดกระบวนการพัฒนา หลังจากผ่านขั้นประเมินการพัฒนา
แล้ว ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานาความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปขยายประยุกต์ใช้
เป็ นความรู ้ใหม่ เพื่อพัฒนาคนในยุคในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยู่
ร่ วมกันได้ในสังคมปั จจุบนั และสังคมอนาคตให้ได้อย่างสันติสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ ความสามารถด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อสถานการณ์ความขัดแย้งจริ ง
2. เพื่อนาความรู้ ความสามารถด้านสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ตามแนวคิด
จิตตปั ญญาศึกษาไปขยายผลและประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่ใช้ในองค์กรและชีวติ ประจาวัน
กระบวนการ
1. นาความรู้และสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
2. นาความรู้และสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปขยายผล
3. ประยุกต์เป็ นความรู ้ใหม่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและชีวติ ประจาวัน
ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้ารับการอบรมนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งที่
ได้รับการพัฒนาไปขยายผล ประยุกต์ใช้เป็ นความรู ้ใหม่ ในสังคมพหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยู่
ร่ วมกันได้ในสังคมปั จจุบนั และสังคมอนาคตให้ได้อย่างสันติและมีความสุ ขตามสภาวะแห่งตน
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เงื่อนไขและระยะเวลาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 7 ขั้นตอน
มีเงื่อนไขและระยเวลาการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลและมีสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง ระยะเวลาในการพัฒนาควรมีความต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 21 วัน
2. ผูบ้ ริ หารควรมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่ องแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา สภากาแฟ และ
สุ นทรี ยสนทนา
3. ระยะเวลาในการให้ความรู้และพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีดงั นี้
3.1 การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง (อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง)
3.2 การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น (อย่างน้อย 12 ชัว่ โมง)
3.3 การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค (อย่างน้อย 12 ชัว่ โมง)
3.4 การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง (อย่างน้อย 18 ชัว่ โมง)
3.5 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (อย่างน้อย 12 ชัว่ โมง)
3.6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (อย่างน้อย 18 ชัว่ โมง)
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสภากาแฟในแต่ละเรื่ องการสนทนา อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสุ นทรี ยสนทนาในแต่ละเรื่ อง อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
6. ในขั้นการพัฒนา ควรพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งแต่ละสมรรถนะให้
ครบ 3 กิจกรรมก่อนคือ กิจกรรมเตรี ยมพร้อม กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสรุ ป แล้วจึงเริ่ มพัฒนา
สมรรถนะถัดไปจนครบทั้ง 6 สมรรถนะ

