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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปได้
ดังนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
ดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ
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ระยะที่ 2 นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยอาศัยแนวคิดการสร้างรู ปแบบ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ทฤษฎี
เชิงระบบ จากนั้นจึงนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการวิจยั ในระยะที่ 1 มาผนวกและ
บูรณาการเป็ นรู ปแบบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขั้นตอนสุ ดท้าย
นารู ปแบบดังกล่าวไปทดสอบโดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และยืนยันรู ปแบบโดยจัดสนทนากลุ่ม
กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จากนั้นจึงปรับปรุ งเป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1) ประชากร คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4
อาเภอในจังหวัดสงขลา โดยพิจารณาอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1:5 และ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมอย่างน้อย 100 คน (สุ วมิ ล ว่องวานิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) ซึ่ง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ มีจานวนตัวแปร 159 ตัวแปร คูณกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 5 หน่วย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 795 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) เป็ นกลุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามไปจานวน 1,000 ฉบับได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาวิเคราะห์
จานวน 862 ฉบับ ดังนี้ โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 658 คน และโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน
204 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 862 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1:5.42
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ระยะที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
1) ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา อาจารย์และ
นักวิชาการที่มีความรู้ในด้าน การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน จิตตปั ญญาศึกษา การบริ หาร
การศึกษาและภาวะผูน้ า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสื่ อการเรี ยนการสอน จานวน 5 ท่าน
2) กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 7 ท่าน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามวิเคราะห์องค์ประกอบรู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .9722 แบ่งเป็ น
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวัดของไลเคิร์ท (Likert Scale)
ระยะที่ 2 เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบ
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2) เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ นระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง
ความเที่ยงตรงของข้อคาถามแต่ละข้อ พร้อมทั้งนาเอาข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเหล่านั้น
มาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลมาวิเคราะห์หาค่าอานจจาแนก แล้วคัดเอา
เฉพาะที่มีค่าอานาจจาแนกเข้าเกณฑ์เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ได้จานวน 159 ข้อคาถาม จากนั้นนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง จานวน 6
องค์ประกอบ
ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั นาผลการวิจยั ในระยะที่ 1 สร้างโครงสร้างการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นนาไปสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
เพื่อทดสอบรู ปแบบ และปรับปรุ งครั้งที่ 1 นาไปร่ วมสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันรู ปแบบ โดยเชิญ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเข้าร่ วม จานวน 7 ท่าน จากนั้นถึงปรับปรุ งครั้งที่ 2 แล้วจึงสรุ ปเป็ นรู ปแบบ
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
และเอกสารการสนทนากลุ่ม ในส่ วนที่เป็ นข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ความถี่ ในส่ วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคานวณค่าสถิติ Factor
Analysis ในรู ปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และนา
องค์ประกอบที่มีค่าไอแกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 ไปใช้หมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal)
ด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง โดยใช้เกณฑ์
คัดเลือกข้อคาถาม (ตัวแปร) ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยใช้วธิ ีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล จากนั้นจึงหาความสอดคล้อง คล้ายคลึงกันของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน เมื่อได้ขอ้ ค้นพบความเหมือน ความต่างของข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั จะประมวลเข้าด้วยกัน โดยการนาข้อมูลย่อยๆ มาสรุ ปตามประเด็นขั้นตอน สาหรับในส่ วน
ของการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนาเทปบันทึกเสี ยงมาถอดความ
โดยละเอียดตามบทสนทนา และเปรี ยบเทียบกับการจดบันทึกข้อมูลของผูช้ ่วยวิจยั จานวน 2 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และนาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมทั้งเรี ยบเรี ยง
นาเสนอในรู ปความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่
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1.1 การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง (Control and Solve of Conflict) หมายถึง
กระบวนการการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีความเหมาะสมในการทาให้สถานการณ์
ความขัดแย้งอยูใ่ นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความรุ นแรง ประกอบด้วย
1.1.1 การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรอง (The Management of
Conflict by Negotiation)
1.1.2 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี (The Management of Conflict by
Nonviolence)
1.1.3 การจัดการความขัดแย้งโดยการเผชิญหน้า (The Management of Conflict
by Confrontation)
1.1.4 การจัดการความขัดแย้งโดยการหลี่กเลี่ยง หรื อการถอนตัว (The
Management of Conflict by Avoiding or Withdrawing)
1.2 การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น (Confront of Conflict with
Superior Leadership) หมายถึง การจัดการความขัดแย้งด้วยลักษณะผูน้ าที่มุ่งพัฒนาและยกระดับ
แรงจูงใจของผูต้ ามให้สูงยิง่ ขึ้น โดยอาศัยบทบาทหน้าที่และประสบการณ์ ยึดหลักการพัฒนาจิตใจ
ทั้งของผูน้ าเองและของผูต้ ามให้สูงขึ้น ประกอบด้วย
1.2.1 ทักษะภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Skill)
1.2.2 บทบาทและหน้าที่ผบู้ ริ หาร (The Role and Authority of Administrator)
1.3 การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality)
หมายถึง ลักษณะบุคคลที่มีการให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน มีความยุติธรรม และมีทศั นคติในการทางาน
ที่ดี มีความภูมิใจในตนเองและงานที่ปฏิบตั ิ มีน้ าใจ มองโลกในแง่ดีเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆ
ประกอบด้วย
1.3.1 การมีทศั นคติเชิงบวกต่องาน (The Positive Attitudes toward Work)
1.3.2 การสร้างความยุติธรรมในการบริ หาร (The Justice Building in
Administration)
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1.4 การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง (Organizing for Conflict
Balance) หมายถึง กระบวนการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรอย่างหลากหลายเหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสร้าง
ความผูกพันธ์ในองค์กรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ประกอบด้วย
1.4.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร (Strategic Planning in Organization)
1.4.2 การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (The Building of Engagement in
Organization)
1.4.3 การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (The Responsibility for Duty)
1.5 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect for Cultural Diversity)
หมายถึง การปรับตัวเข้าสู่ วฒั นธรรมที่มีความหลากหลาย สามารถรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งต้องอาศัยการรับรู ้และแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งยอมรับความสาคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มใหญ่
รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทั้งในองค์กร นอกองค์กรและชุมชน
ประกอบด้วย
1.5.1 การยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคมพหุ วฒั นธรรม (Accepting and
Appreciating the Multicultural Society)
1.5.2 การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (The Participation of
Stakeholders)
1.6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Self-control in Conflict
Situations) หมายถึง กระบวนการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็ นพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง เป็ นทักษะที่เกิดจากการเรี ยนรู้ในสถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมอารมณ์และการปรับตัวของแต่ละบุคคล
1.6.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
1.6.2 ความอดทนอดกลั้น (Endurable and Tolerable)
1.6.3 การปรับตัว (Adaptability)

241
2. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7
ขั้นตอน ได้แก่
2.1 ขั้นเริ่มต้ นการพัฒนา
เป็ นการบอกรายละเอียดการเริ่ มเข้าสู่ การพัฒนา โดยการบอกแนวคิดในการพัฒนา
หลักการของการพัฒนา และจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
2.2 ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา
เป็ นขั้นการประเมินตนเองก่อนที่จะได้รับการพัฒนา เพื่อค้นหาข้อบกพร่ องและ
ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐานของตนเอง ว่าอยูร่ ะดับใด เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
หรื อจัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
2.3 ขั้นการพัฒนา
เป็ นขั้นการพัฒนา โดยมีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ก่อนเริ่ มการพัฒนา
ในขั้นการพัฒนาอาศัยแนวคิดตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ
2.3.1 กิจกรรมเตรี ยมพร้อม
เป็ นกิจกรรมที่ใช้สติครุ่ นคิด ใคร่ ครวญอย่างลึกซึ้ ง ให้จิตสงบนิ่งอยูก่ บั ตนเอง
ในเรื่ องที่ศึกษา และเฝ้ าดูเนื้อหาความรู ้ที่อยูภ่ ายในจิตสานึ กของตนเอง เป็ นการตรวจสอบตนเองทั้ง
ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก มุมมองที่มีต่อโลก ความรู ้สึกที่มีต่อตนเอง
2.3.2 กิจกรรมหลัก
เป็ นขั้นการดาเนินการเพื่อเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาโดยการสร้างและพัฒนา
ความรู้ ทักษะและเจตคติ ด้วยแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมสื่ อสารอย่างสันติ และ
กิจกรรมสภากาแฟ
2.3.3 กิจกรรมสรุ ป
เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดพื้นที่ของความไว้วางใจให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยน
มุมมอง ประสบการณ์ภายในและการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งไม่มีการห้อยแขวน (Suspend) ไม่มี
ประธานหรื อผูน้ า หรื อผูต้ าม ไม่ปล่อยให้ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สถานะศักดิ์หรื อตาแหน่ง
เข้ามามีบทบาท มีความเป็ นอิสระและเท่าเทียมกันในวงสนทนา โดยใช้กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา
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2.4 ขั้นการทบทวน
เป็ นขั้นการสรุ ปเนื้อหา กิจกรรมทั้งหมดที่ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการลงมือทาและคิดไตร่ ตรอง
2.5 ขั้นประเมินการพัฒนา
เป็ นขั้นตรวจสอบกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผลเหมือน
ขั้นประเมินก่อนพัฒนา หากผลการประเมินไม่ผา่ นก็จะเข้าสู่ ข้ นั การปฏิบตั ิซ้ า หากผลการประเมิน
ผ่านก็สิ้นสุ ดการพัฒนา
2.6 ขั้นการปฏิบัติซ้า
เป็ นขั้นการทบทวน ปรับปรุ งและแก้ไขในรายการที่ไม่ผา่ นการประเมิน ซึ่ ง
สามารถกลับไปขั้นการพัฒนาโดยการทบทวนสติอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ หรื อไปยังขั้น
การทบทวนอีกครั้ง จากนั้นจึงประเมินผล นอกจากนี้ยงั สามารถฝึ กการพัฒนาและทบทวนได้ดว้ ย
ตนเองหากเข้าใจกระบวนการพัฒนาแล้ว โดยการฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ
2.7 ขั้นสิ้นสุ ดการพัฒนา
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายสิ้ นสุ ดกระบวนการพัฒนา หลังจากผ่านขั้นการประเมิน
การพัฒนาแล้ว เป็ นการนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปขยายประยุกต์ใช้
เป็ นความรู ้ใหม่
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อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งผ่านขั้นตอนการวิจยั จานวน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 เป็ นการสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อนึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ตามผลที่ได้ในแต่ละระยะ ดังนี้
ระยที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อนามาพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงความสอดคล้องของผลที่ได้กบั โครงสร้างทางแนวคิด ทฤษฎีและ
ตัวแปร ปรากฎว่าองค์ประกอบส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องกับขอบเขตทฤษฎีและการปฏิบตั ิในการ
บริ หารความขัดแย้ง กล่าวคือ องค์ประกอบและโครงสร้างสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6
องค์ประกอบ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้าที่ที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในยุคที่เรี ยกว่า “สังคมอุดมปั ญญา” และ “พหุ นิยม” ที่เต็มไป
ด้วยความหลากหลายและความแตกต่าง
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นอกจากนี้ องค์ประกอบดังกล่าวได้บรรยายให้เห็นถึงคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่อยูภ่ ายใต้การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ความขัดแย้ง ให้สามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดขององค์กร
ได้อย่างสันติสุข ซึ่ งตรงกับหลักการและแนวคิดองค์ประกอบในความหมายเกี่ยวกับสมรรถนะของ
Boyatziz (1982) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ คือ แรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะบุคคล มโนทัศน์ในตน ความรู้
ทักษะ คุณค่า พฤติกรรมและทัศนคติ ผสมผสานจนกลายเป็ นสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่ทาให้มนุษย์
สามารถดาเนินการกระทาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ผูว้ จิ ยั
อภิปรายแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง เป็ นบทบาทหนึ่งที่สาคัญสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่ตอ้ งเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องอาศัยความรู้และทักษะจึงจะสามารถ
บริ หารองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จได้ โดยเลือกรู ปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์น้ นั ๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง สันติวธิ ี การเผชิ ญหน้า การหลีกเลี่ยงหรื อการถอนตัว
เนื่องจากหากผูบ้ ริ หารเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่ไม่เหมาะสมอาจนาไปสู่ ความ
ขัดแย้งที่เพิม่ ขึ้นและกลายเป็ นความรุ นแรงได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องมีความรู ้และทักษะที่จาแป็ นใน
การแก้ไขความขัดแย้ง สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยาอุดม (2555) ได้เสนอรู ปแบบในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยการประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การกลบเกลื่อน การบังคับ และการเผชิญหน้า
แสดงให้เห็นว่าการควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริ หาร
เห็นได้จากผลการวิจยั ในปัจจุบนั ที่ยนื ยันและสนับสนุนหลักสู ตรการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริ หาร
ความขัดแย้ง ที่สามารถลดปั ญหาความขัดแย้งที่รุนแรงได้ อีกทั้งยังลดการกระทาผิดระเบียบวินยั
และยังช่วยพัฒนาภาวะผูน้ าได้อีกด้วย ดังนั้นกลวิธีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อลด
ความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอและไม่สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้
จึงจาเป็ นต้องพัฒนาทักษะในการบริ หารความขัดแย้งด้วย
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องค์ ประกอบที่ 2 การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนื อชั้น บรรยายด้วย
ตัวแปรที่สาคัญมากที่สุด คือ จานวน 40 ตัวแปร ทั้งนี้เพราะการบริ หารความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของภาวะผูน้ า ดังนั้นการจัดการความขัดแย้งอย่างมืออาชีพต้องอาศัยภาวะผูน้ ามืออาชีพด้วย และ
ภาวะผูน้ าก็มีอยูท่ วั่ ไปในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุ ญเจริ ญ
(2550) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องใช้ภาวะความเป็ นผูน้ าทั้งในทางวิชาการและสมรรถภาพ
ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถและคุณธรรม ในการบริ หารให้ประสบความสาเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ Holt (1986) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับแบบพฤติกรรม
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบว่า ภาวะผูน้ าจะเอื้ออานวยหรื อ
สนับสนุนต่อการจัดการความขัดแย้งให้บรรลุท้ งั ผลงานและความสัมพันธ์
จากผลการวิจยั ดังกล่าว เห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ามีความความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริ หาร
โดยเฉพาะแนวโน้มทางด้านภาวะผูน้ าของศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องที่หลายฝ่ ายต่างให้ความสนใจ
มีการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับภาวะผูใ้ นในศตวรรษที่ 21 ว่า “The Transcendental Leadership” ซึ่งยัง
ไม่มีชื่อเฉพาะในภาษาไทยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในหนังสื อ “Leadership for the Twenty-First
Century” เขียนโดย Joseph C. Rost ระบุวา่ ภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 หรื อเรี ยกว่า ภาวะผูน้ า
หลังยุคอุตสหกรรม (Post-Industrial Leadership) เป็ นภาวะผูน้ าที่ความสัมพันธ์และผลกับตัวนา
และผูต้ ามอย่างยิง่ ในการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสาเร็ จอย่างแท้จริ งต่อวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์กร (Rost, 1991) การใช้คาว่า “The Transcendental Leadership” มีความหมายว่า
เป็ นภาวะผูน้ าที่ดีเยีย่ มหรื อยอดเยีย่ ม ซึ่ งตรงกับความหมายของ ภาวะผูน้ าอย่างเหนื อชั้นในงานวิจยั
ครั้งนี้ ดังนั้นการที่จะประสบความสาเร็ จในการบริ หารความขัดแย้งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งสาคัญ
คือผูบ้ ริ หารต้องมีภาวะผูน้ าและใช้บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Kant (1997) เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่
กล่าวถึง ภาวะผูน้ าอย่างเหนื อชั้น ว่าเป็ นสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อความคิด (Mind) และต่อจิตใจ
(Spiritual) ของบุคคลแล้วทาให้บุคคคลนั้นมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนกว่าระดับปกติที่เคย
เป็ นอยูแ่ ละสู งกว่าความเป็ นอัตตา (Beyond Ego)
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นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Cardona (2000) ที่กล่าวถึงแนวความคิดของ
ภาวะผูน้ าแบบยอดเยีย่ มหรื อเหนือชั้นหรื อ Transcendental Leadership ว่าเป็ นฐานแนวความคิด
สาคัญที่ยดึ เอาการแลกเปลี่ยนในเรื่ องการให้ เป็ นหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยผูน้ า
แบบเหนื อชั้นจะให้ความห่วงใยต่อผูต้ ามของตน ด้วยการให้สิ่งที่ดีงาม ทั้งนี้เพื่อให้ผตู้ ามได้พฒั นา
ตนเองให้สูงขึ้น Aldon (2005) ระบุในหนังสื อ Transcendent Leadership and the Evolution of
Consciousness ว่าภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้นมีแนวคิดเป็ นแบบภาวะผูน้ าที่ยดึ มิติดา้ นจิตใจในตัวตน
บุคคลเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะด้านคุณธรรมที่เน้นการทาเพื่อความดีงามเพื่อผูอ้ ื่น และเพื่อส่ วนรวม
เป็ นหลัก โดยมีพ้นื ฐานมากจากภาวะผูน้ าแบบการเปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค พบว่าตัวแปรมีค่าน้ าหนัก
สู งเท่ากับ .964036 เนื่องจากสาเหตุของความขัดแย้งที่สาคัญคือ การไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม
หรื อองค์กร จากการศึกษางานวิจยั พบว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ไม่ก่อให้เกิดความรุ นแรง คือ
สันติวธิ ี ซึ่งเป็ นวิธีที่ทาให้เกิดการสร้างสันติสุข ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี จะมีความ
เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเสมอ ซึ่ง ประเวศ วะสี ได้ช้ ีให้เห็นความสาคัญว่า “สังคมต้ องมีความ
ยุติธรรม ความยุติธรรมในสังคมเป็ นรากฐานของความเจริ ญ สังคมใดก็ตามที่ขาดความยุติธรรม
สังคมนั้นไม่ อาจก้ าวไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื องได้ อันจะเป็ นบ่ อเกิดความขัดแย้ ง โดยเฉพาะสังคมไทย
ยังให้ ความสาคัญกับเรื่ องนีน้ ้ อย” (พระมหาหรรษา ธมมหาโส, 2554) ดังนั้นสมรรถนะ
การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต้องพัฒนาและ
ฝึ กฝน เพื่อพัฒนาคนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
สันติและมีความสุ ขตามสภาวะแห่งตน
องค์ ประกอบที่ 4 การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง การรักษาระดับ
ของความขัดแย้งให้เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาและประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ สอดคล้องกับคากล่าวของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ที่วา่ ผูบ้ ริ หารที่ดีตอ้ งไม่ขจัดความ
ขัดแย้งให้หมดไป เพราะความขัดแย้งก่อให้ประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความขัดแย้งที่มุ่งทาลาย แต่จะต้องรักษาระดับหรื อกระตุน้ ความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ให้มีอย่างเหมาะสมด้วย
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การจัดการองค์กรโดยการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อสภาวะการสร้างสรรค์จะเป็ นการ
รักษาสมดุลของความขัดแย้ง ได้แก่ ลักษณะการทางานที่เป็ นประชาธิ ปไตย การเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย การให้รางวัลด้วยความยุติธรรม การกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
ให้ชดั เจน การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุน่ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรและการปรับเปลี่ยนอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม
องค์ ประกอบที่ 5 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากในทุกๆ องค์กร
จะประกอบด้วยความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรฒ อันเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง Newman, Warren และ McGill (1987) ได้สรุ ปสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กรว่า เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่ องค่านิยม เป้ าหมายและความคลุมเคลือในบทบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ภูมิหลัง ได้แก่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางการศึกษา
ความแตกต่างในค่านิยมและความเชื่อ และความแตกต่างทางประสบการณ์ จะเห็นได้วา่
ความแตกต่างที่กล่าว มาเกิดจากการที่บุคคลเหล่านั้นมาอยูร่ วมกันจนเกิดเป็ นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งหากไม่สามารถยอมรับความหลากหลายทางวัฒธรรมได้ จะส่ งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ตามมาโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพนั ธุ์ ที่มีความ
แตกต่างทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ รวมถึงวิถีชีวติ
ความเป็ นอยู่ และบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กร ล้วนเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นหากผูบ้ ริ หารสามารถยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ ก็จะสามารถจัดการ
ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ดังที่ไพบูลย์ ฉิ่ งทองคา (2541) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารควรหา
ประสบการณ์และเรี ยนรู ้เทคนิคการแก้ปัญหา เข้าใจความต้องการในการดาเนินชี วติ ของมนุษย์
เพื่อเข้าถึงจิตใจและแสวงหาความร่ วมมือให้ทางานอย่างเต็มที่ อันจะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร
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องค์ ประกอบที่ 6 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั ผูบ้ ริ หารมากที่สุด เนื่องจากเป็ นลักษณะบุคคลิกภาพเฉพาะตัวของ
ผูบ้ ริ หารเอง สอดคล้องกับ เทื้อน ทองแก้ว และ สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2550) ที่กล่าวว่า
สมรรถนะส่ วนบุคคล เป็ นสมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็ นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ เป็ นกลุ่มสมรรถนะที่เป็ นคุณลักษณะที่ซ่อนอยูใ่ นบุคคลแต่ละคน มีผลอย่างมาก
ต่อทัศนคติในการทางาน และเป็ นความสาเร็ จในงานของบุคคลนั้นๆ เช่น ความซื่ อสัตย์
ความมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ ความอดทนต่อแรงกดดัน ซึ่งบุคคลิกจะส่ งผลไปยังภาวะผูน้ า สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Dalf (2005) พบว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูน้ าต้องมีบุคลิกภาพ มัน่ ใจ
ในตนเอง ซื่ อสัตย์สุจริ ต กระตือรื อร้นในการทางาน ต้องการเป็ นผูน้ า และเป็ นอิสรภาพไม่ข้ ึนอยูก่ บั
การควบคุมของผูอ้ ื่น
ดังนั้นสมรรถนะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง เป็ นสมรรถนะที่ตอ้ ง
อาศัยประสบกาณ์ระยะเวลาในการฝึ กพัฒนาตนเอง โดยผูบ้ ริ หารต้องมีสติ และสามารถควบคุม
ความรู ้สึกตนให้อยูเ่ หนื อภาวะความสับสน ความกดดัน มีความอดทนอดกลั้น เพราะหากผูบ้ ริ หาร
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ดงั กล่าวได้ ก็จะทาให้เหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไปสู่ ความรุ นแรงได้
จากองค์ประกอบสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ทั้ง 6 องค์ประกอบ จะเห็นได้วา่
มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษา
และวิจยั ของ Hellriegel และคณะ (2001) พบว่า ผูท้ ี่ทางานในตาแหน่งผูบ้ ริ หาร ควรมีสมรรถนะ
หลักของผูบ้ ริ หาร 6 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication Competency) ประกอบด้วย
การสื่ อสารที่เป็ นทางการ การสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ การเจรจาต่อรอง
2. ความสามารถในการวางแผนและการบริ หารจัดการ (Planning and Administration
Competency) ประกอบด้วย การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมทั้งการแก้ปัญหา การวางแผนและ
บริ หารโครงการ การบริ หารเวลา การบริ หารการเงินและงบประมาณ
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3. ความสามารถในการทางานเป็ นทีม (Teamwork Competency) ประกอบด้วย
การสร้างทีมงาน การสร้างบรรยากาศในการทางานที่เกื้อกูลกัน การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของ
ทีมงาน
4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competency) ประกอบด้วย ความเข้าใจใน
ธุ รกิจ ความเข้าใจในองค์กร การดาเนิ นกลยุทธ์
5. ความสามารถในการรับรู ้เรื่ องระหว่างประเทศ (Global Awareness Competency)
ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความเปิ ดกว้างและความไวในการ
รับรู้วฒั นธรรมอื่น
6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Management Competency)
ประกอบด้วย ความซื่ อสัตย์และมีจริ ยธรรม แรงขับส่ วนตัวและการตั้งสติ การสร้างความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1 คือ
ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิ บตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 10
ด้านผูบ้ ริ หารของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
คือ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการทางาน
ระยที่ 2 การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดการสร้างรู ปแบบ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ และแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
สังเคราะห์เป็ นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น 7 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นเริ่ มต้นการพัฒนา 2) ขั้นประเมินก่อนการพัฒนา 3) ขั้นการพัฒนา ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย คือ 3.1) กิจกรรมเตรี ยมพร้อม 3.2) กิจกรรมหลัก 3.3) กิจกรรมสรุ ป 4) ขั้นการทบทวน
5) ขั้นประเมินการพัฒนา 6) ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า และ 7) ขั้นสิ้ นสุ ดการพัฒนา

250
จากนั้นนาผลการวิจยั ในระยะที่ 1 มาผนวกกับกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งใน
การกาหนดรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ทาให้เข้าใจถึง
วิธีการพัฒนาสมรรถนะที่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู้จากประสบการณ์ เรี ยนรู้ดว้ ยใจที่
ใคร่ ครวญ เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะทัว่ ไปของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ที่เคารพต่อภูมิหลังและ
ศักยภาพการเรี ยนรู ้อย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ความสาคัญต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ
เน้นการเรี ยนรู ้สู่ใจอย่างใคร่ ครวญด้วยกระบวนการ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ดังที่ อรัญ โสตถิพนั ธุ์ และคณะ (2548) ได้บรรยายในการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการการจัดทาสมรรถนะสาหรับบุคลากรกรมส่ งเสริ มการเกษตร ว่า การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Study) เป็ นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ
และเป็ นหนึ่งในทักษะของทศตรวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2545)
ที่กล่าวว่า แนวทางหรื อวิธีการที่สาคัญในการพัฒนาภาวะผูน้ า คือ การศึกษาอย่างเป็ นทางการ
การฝึ กอบรม การเรี ยนรู ้จากการทางาน เรี ยนรู ้จากคนอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ข้ นั ตอนกระบวนการในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร
ความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสอดคล้อง
กับผลวิจยั ของ เบญจพร แก้วมีศรี (2545) ที่ได้ศึกษาวิจยั การนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผลการสร้างรู ปแบบ
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแนวคิด 2) ขั้นการกาหนดคุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
3) ขั้นการเตรี ยมการพัฒนา 4) ขั้นการพัฒนา 5) ขั้นการประเมินผลการพัฒนา 6) ขั้นการปฏิบตั ิซ้ า
และ 7) ขั้นการประเมินการดาเนินการ
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จากการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยอาศัยแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในขั้นการพัฒนา ทาให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเกิดพฤติกรรมในการบริ หารความขัดแย้ง
เนื่องจาก เป็ นการพัฒนาจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง จากงานวิจยั ของ Strack and Fottler (2002) พบว่า
ผูน้ าที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง จะมีพฤติกรรมของการเป็ นผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิผลใน 5 ด้านคือ 1) มีความท้าทายต่อการปฏิบตั ิงานที่เคยชิน 2) มีความคิดริ เริ่ มสร้าง
แรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วมแก่ผรู ้ ่ วมงาน 3) มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
4) เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผรู ้ ่ วมงาน และ 5) สร้างแรงจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน ซึ่ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรสู งยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้นาแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21 วัน
มาบูรณาการใช้ในการขั้นการพัฒนา ซึ่ ง Maltz (1969) ได้นาแนวคิดเรื่ องเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน
21 วัน โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่ มจากภายใน ด้วยการสร้างความคิดของสิ่ งที่
ต้องการอยากเป็ นหรื ออยากจะเปลี่ยนขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะเชื่อว่าเราเป็ นอย่างนั้นได้ เนื่ องจากจิตใจ
ของเราจะสร้างความเคยชินอยูเ่ หนือสภาพร่ างกายที่เป็ นจริ ง หากอยากเปลี่ยนพฤติกรรมอะไร
สักอย่างจะต้องทาสิ่ งนั้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องครบ 21 วัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ น
นิสัยนัน่ เอง ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ควรฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อย 21 วัน แต่ไม่จาเป็ นต้องฝึ กตลอดทั้งวัน เพียงทากิจกรรมนั้นๆ ซ้ าๆ ทุกวัน เช่น การฝึ ก
สมาธิ วันละ 5 นาที ทุกวันอย่างน้อย 21 วัน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตัวบุคคล
จนเป็ นนิสัยและกลายเป็ นจิตใต้สานึกในที่สุด
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาวะผูน้ าและความ
ฉลาดทางอารมณ์ หรื ออาจเรี ยกว่า ภาวะผูน้ าอัจฉริ ยะทางอารมณ์ (Emotionally Intelligent
Leadership) ซึ่งลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ ส่ งผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังที่
Feldman (1999) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะทางอารมณ์และทางสังคม ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ประกอบด้วยทักษะหลัก ได้แก่
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การรู้จกั ตนเอง (Knowing Yourself) การครองสติ (Maintaining Control) การอ่านใจผูอ้ ื่น (Reading
Others) การรับรู้อย่างชัดเจน (Perceiving Accurately) การสื่ อสารให้เข้ากับสถานการณ์
(Communicating with Flexibility) โดยได้เสนอแนะเทคนิ คการพัฒนาทักษะด้วย การปล่อยให้
ตนเองคิดใคร่ ครวญ ทบทวน ไตร่ ตรอง และการฝึ กหายใจเข้าลึกๆ อย่างช้าๆ 3 ครั้ง ขณะหายใจ
มุ่งความสนใจไปยังอากาศที่ไหลเข้าและออก พร้อมทั้งฝึ กการฟังอย่างจดจ่อ (Focused Listening)
มีการสารวจความคิดใหม่ รวมถึงทักษะขั้นสู ง ได้แก่ การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ (Vision Linking) และ
การสร้างแรงบันดาลใจ (Lighting the Fire) ซึ่ งจากแนวคิดและงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ภาวะผูน้ าและรู ปแบบกระบวนการในการพัฒนาผูน้ า สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในครั้งนี้
อนึ่งจากสภาพทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จึงเหมาะสมที่จะนาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มาประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนา นิลชัยโกวิทย์ (2551) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ต้องคานึงถึงบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของชุ มชนนั้นๆ ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั
ความเชื่อแนวปฏิบตั ิของศาสนาที่ตนนับถือ ดังนั้นแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา จึงเหมาะสมกับสภาวะ
สังคมพหุวฒั นธรรมที่สมาชิกสังคม มีความหลากหลายความเชื่อ จิตตปั ญญาศึกษาจึงเป็ นกิจกรรมที่
จะเปิ ดพื้นที่แห่งการเรี ยนรู ้ให้มีโอกาสร่ วมกิจกรรมเสวนาอย่างกัลยาณมิตร เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่นอ้ มสู่ ใจอย่างใคร่ ครวญ เน้นการไตร่ ตรองคิดทวนอย่างมีสติ เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
ตรงเน้นการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อการพัฒนาคน และส่ งเสริ มการอยูร่ วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมอย่าง
สันติสุข
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนารู ปแบบไปใช้
1.1 สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร
ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล โดยผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าองค์กรต้องนาหลักสมรรถนะมาใช้
ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของข้าราชการและส่ วนราชการมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ที่ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ คือ
1) การควบคุมและบริ หารความขัดแย้ง (Control and Solve of Conflict)
2) การเผชิ ญความขัดแย้งด้วยภาวะผูน้ าอย่างเหนือชั้น (Confront of Conflict
with Superior Leadership)
3) การสร้างความสัมพันธ์และความเสมอภาค (Relationships and Equality)
4) การจัดการองค์กรเพื่อรักษาสมดุลของความขัดแย้ง (Organizing for
Conflict Balance)
5) การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Respect for Cultural
Diversity)
6) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Self-control in Conflict
Situations)
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สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งทั้ง 6 องค์ประกอบ ควรได้รับการพัฒนาและให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะการควบคุมตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้ง ซึ่ งจะมีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะสู งสุ ด เนื่ องจากเป็ นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลในการใช้ความถนัดเรี ยนรู ้งานอย่างถูกต้อง
และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สิ่ งสาคัญของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคือแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในคนทางาน มีความสาคัญใน
การดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย เพราะแรงจูงใจจะช่วยกระตุน้ และผลักดันให้
บุคคลมีความรัก ความตั้งใจ มีกาลังใจ ขยันหมัน่ เพียรและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ (ทับทิม วงศ์ประยูร, 2554) และหากผูร้ ับการพัฒนาขาดแรงจูงใจก็จะไม่มีการพัฒนา
โดยเฉพาะหากไม่เกิดแรงผลักดันภายใน (Self-Motivation) ซึ่ งแรงขับภายในจะเกิดจากการประเมิน
ตนเองและรับรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่องค์กรคาดหวังกับสมรรถนะที่ตนเองมีอยู่
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนาผลการวิจยั ครั้งนี้เป็ นข้อมูลสารวจระดับสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง และวิธีหรื อกระบวนการพัฒนาปรับพฤติกรรมของตนเอง รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง โดยไม่ตอ้ งรอผล
การสนับสนุนส่ งเสริ มหรื อนโยบายจากต้นสังกัด
1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรมีแผนงานการติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้ง โดยการประเมินผลจากการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการ
สนับสนุนการดาเนินการด้วยการสอบถามกับผูร้ ับการพัฒนา ว่าจะพัฒนาสมรรถนะด้านใดหรื อ
ยังขาดทักษะใดที่จะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายในการทางานให้ดีที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเสริ มสร้าง พัฒนาและปรับปรุ งสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง อีกทั้งเสริ มสร้างบรรยากาศ
ในการพัฒนาบุคลากรให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาไปสู่ วฒั นธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
1.4 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนาผลการประเมินสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง ฝึ กฝนสมรรถนะนั้นๆ จนเป็ นนิสัย และมีการสอนงาน (Coaching)
เพิ่มพูนความรู ้ เรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากกระบวนการเรี ยนรู ้ของคนอื่น นอกจากนี้ควรนาผลการประเมิน
สมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาความดี ความชอบและ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
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1.5 ควรมีการติดตามผลและส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั
เชิงพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและตลอดเวลา เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมและนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืนจนเป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษาต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างของรู ปแบบสมรรถนะ
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระหว่างของรัฐและเอกชน
2.2 ควรวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อสามารถนาผล
ไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
2.3 ควรทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารความขัดแย้งในสถานศึกษา ที่มีความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการพัฒนาที่มีความยัง่ ยืน
ในระยะยาว
2.4 ควรทาวิจยั และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ประเมินวิทยาฐานะ
2.5 ควรมีการวิจยั และพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดอื่น เพื่อศึกษาว่าสมรรถนะที่ตอ้ งการพัฒนามีความแตกต่างกับการวิจยั ครั้งนี้
หรื อไม่ และได้ผลเป็ นประการใด
2.6 ควรมีการวิจยั และพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้งสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็ นต้น

