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ช่ือวทิยานิพนธ์ การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัปัตตานี 

ผู้เขียน นายอิสามะแอ  มูบิง 
สาขาวชิา การบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 

ปีการศึกษา 2555 
 

บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ วิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนจ าแนกตามอายุ วุฒิทางการศึกษา  
ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร  และขนาดโรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร
และผูจ้ดัการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี จ านวน  102  คน ซ่ึงไดม้าโดยใช้
วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มี 4 ตอน  โดยท่ีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .82  
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐานการทดสอบค่าที  
และ สถิติการทดสอบค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน   ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจยัท าการ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  
  ผลการวจิยัพบวา่  

  1. สาเหตุของความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   
พบว่า สาเหตุของความขดัแยง้อยู่ในอนัดบัแรก คือ องค์ประกอบด้านบุคคล  องค์ประกอบด้าน
ปฏิสัมพนัธ์  และดา้นสภาพขององคก์รเป็นอนัดบัสุดทา้ย  

 2.  วิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี   พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกใชว้ิธีประนีประนอมในการจดัการความขดัแยง้เป็น
อนัดบัแรก  รองลงมาเป็น  วิธีไกล่เกล่ีย   วิธีร่วมมือ  วิธีปรองดอง  วิธีเผชิญหนา้  วิธีบงัคบั และวิธี
หลีกเล่ียง 

 3.  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  พบวา่  ผูบ้ริหารเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายวธีิจ าแนกตามอาย ุ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติทุกวิธี  ยกเวน้วิธีไกล่เกล่ีย  และวิธีประนีประนอม  มีความแตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็น
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รายวธีิจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ วิธีปรองดอง แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         4.  ขอ้เสนอแนะในการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานีนั้น พบวา่  1)  ดา้นบุคคล  คือ  ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้ าในท่ีประชุมของงาน
แต่ละฝ่าย  พูดคุยเพื่อรับทราบและอธิบายปัญหาและพยายามให้มีทัศนคติท่ีสอดคล้องกัน              
2)  ดา้นปฏิสัมพนัธ์  คือ  ควรจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีในองคก์ร  สร้างจิตส านึกให้ท างาน
เพื่ออิสลามไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เนน้ให้บุคลากรเขา้ใจเป้าหมายขององคก์รเพื่อสร้างจิตส านึกใน
การรักองคก์ร    กระจายงานให้แก่บุคลากรอย่างทัว่ถึงและให้ความเป็นธรรม ยุติธรรมกบัทุกฝ่าย 
สร้างขวญัและก าลงัใจ   และ  3)  ดา้นสภาพขององค์กร   คือ   องค์กรควรจะมีจุดยืนท่ีแน่นอน    
บุคลากรในองค์กรนั้นตอ้งมีจุดยืนเดียวกนั ยึดหลกัความยุติธรรมโดยใช้หลกัธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน  บนัทึกขอ้บกพร่องเพื่อพิจารณาแกไ้ขต่อไป  ยิม้แยม้แจ่มใสและส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this study are to identify causes of conflicts and 

conflict management among the administrators of Islamic private schools in Pattani 

province; and to compare and contrast the conflict management methods employed by 

these administrators in according to age, academic qualification, administrative 

experience, and school size.  102 directors and managers of Islamic private schools in 

Pattani province were selected using simple random sampling technique. A 

combination of quantitative and qualitative methods was utilized in this study. Five-

level scale questionnaire which consisted of 4 parts was used to collect quantitative 

data. Cronbach’s Alpha test was employed to test internal consistency of the 

questionnaire. The results showed that the Cronbach’s Alpha coefficient for the 

respondents groups was .82.  Percentage, mean, standard deviation, t-test and 

ANOVA were employed as tools for analysis of the data obtained from survey-based 

questionnaire.  Semi-structured interview was also used to collect qualitative data to 

support the quantitative data obtained from the survey. 

 

The findings in this study show that: 

 

1. The causes of conflicts in Islamic private schools in Pattani province could 

be classified into personal factors, interpersonal factors, and organizational factors, 

respectively. 

 

2. The administrators employed the following methods for conflict resolutions:  

compromise, mediation, cooperation, reconciliation, confrontation, pressure and 

avoidance. 

 

3. The findings further indicated that, in general, there were no differences in 

methods used by the administrators in conflict resolution. More specifically, there 

were no statistically significant differences in the use of conflict resolution methods 

among the respondents of the same age group, except for mediation and 

reconciliation. As for the school size, the findings showed no significant differences 

among these administrators, except the method of reconciliation, which was 

significant at 0.05 level of significance. 
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4. The following suggestions are made for conflict management among the 

administrators of Islamic private schools in Pattani province: 1) Personal aspect: the 

administrators should lead the functional meetings, discuss about the problems, and 

attempt to normalize team attitudes; 2) Interpersonal aspect: the administrators should 

organize team building programs, create Islamic work values, distribute tasks properly 

and fairly, and strengthen morale among staff; and 3) organizational aspect: 

organizations should provide clear policies and guidelines, follow the principles of 

good governance, take note of deficiencies and find the ways to rectify them, and 

have good manners and clear communication.     
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   فطاين واليةيف اإلسالمية األىلية  ادلدارس راءمددى ل نزاعالتعامل مع ال موضوع البحث
 امساعي  موبينج   الباحث

 اإلسالمية رتبيةاليف قتصاد اإلدارة واال  التخصص
 ىجرية 3411    العام الجامعي

 
 خلص البحثم

 
 راء مددى لنزاع مع ال التعاملات كيفيو  عنزا دراسة أسباب ال إىل ىذا البحث يهدف                

التعامل مع النزاعات  اتمقارنة االختالفات يف كيفيو  .فطاين واليةاإلسالمية خاصة يف األىلية ادلدارس 
والفئات  رسة.اادلدحجم و  وادلؤىالت الدراسية واخلربات التدبرييةالعمر  من مديري ادلدارس لدى

 ٢٠١ء ادلدارس اإلسالمية األىلية بوالية فطاين جبملتهم ادلستهدفة الدراسية ذلذا البحث مكونة من مدرا
 تكان، و  ذج عشوائية بسيطة )العينة العشوائية البسيطة(ايتم احلصول على ىذا باستخدام منو  شخص.

 ٤ مقسمة إىلدرجات  ٥من  مكّون مقياس حيث تعتمد على تخدمة جلمع البياناتاألدوات ادلس
 النسبة ادلئوية،  إحصائية وقد مت حتليل البيانات باستخدام، ٠۰٢١ادلعتمدة علىقيمة الثقة أقسام، و 
ت قابالادلالباحث من خالل  هامجعحيث انات بيودة الجلو  ،وحتليل التباين ادلعياري واالحنراف
 .الشخصية

 

  البحث :  ىذاادلستفادة من أظهرت النتائج                   
          

اع فطاين ىي سبب النز  والية الدينية اإلسالمية يف األىلية ع يف ادلدارسا نز أسباب ال  (٢               
 اً ري خأو  بني ادلوظفني، صر التفاعلعنمث  موظفني أواًل،العناصر التالية لل حسب ترتيبيف ادلقام األول 
 ـ حالة للمنظمة
، حيث ينوالية فطايف  سالميةاإل الدينية رسادادل دلدراءع نزا مع ال عاجلةطريقة دل  (١               
بصفة عامة كالطريقة األولية وبالتايل طريقة التسوية والتعاون وادلواجهة  اعنز كيفية التعامل مع ال  استخدموا 

 واإلكراه والتبعيد.             
 سالميةاإل الدينية رساددلديري ادل عا نز ختالفات يف كيفية التعامل مع المقارنة االأما   (۳               

باعتبار سن ادلوظفني  طريقة ال أماو  .تل ختع ال نزا للتعامل مع ال خمتارة طريقة وجدواحيث ين والية فطايف 
ختتل  يف ذلك ماعدا طريقة يف حسن التعامل وطريقة التسوية. وأما الطريقة باعتبار حجم ادلدارس 
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يث وجدوا فيها اختالفا بسيطا حيث وجدوا أهنا ال ختتل  دتاماً ماعدا طريقة التوفيق بني االختالفات ح
 .۰50 مبقدار

اإلسالمية خاصة األىلية دلديري ادلدارس  نزاعالتعامل مع ال اتاالقرتاحات حول كيفي وأما  (٤               
ية ادلوظفني أن يكون ادلدير رئيسًا ذا موق  ثابت جلميع األطراف لشخصعنصر   (٢  فطاين واليةيف 

عل التفاعنصر   (١   ثابت قرارللحصول على  عاجلتهاوم تشرح ادلشكالو  اتناقشواالجتماعات وادل
بإنشاء األنشطة العلمية اليت تقوي العالقة  ادلنظمةوالتعاون داخل  وحدةروح الىو خلق  وظفنيبني ادل

 عوداليت ت اإلسالمية و اإلدارية وجيعلها كاألعماللاعموخيلص نيتو يف أداء أ األخوية بني ادلوظفني وادلدراء.
تطوير ل األعمال عز يو و  وادلودة.  على ادلوظفني لفهم أىداف ادلنظمة خللق شعور من احلب الفوائد

يف حالة   (۳ ـ  و بناء الروح ادلعنويةو  جلميع األطراف هم بالتمسك بصفة العدلإنصافادلوظفني و 
ا معهم يف نفس أن يكونو  دلوظفنيا ذات موق  ثابت وكذلك حنو ادلنظمة أن تكونينبغي  ىو لمنظمةل

. وحياسبون أنفسهم يف كل ما يف ادلؤسسة احلالة حيث يتمسكون بالعدالة يف أداء واجباهتم اإلدارية 
   تقدموا. ويقدمون االبتسامة على وجو أصدقائهم العاملني ويتعاملوهنم حبسن التعامل يف ادلؤسسة. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


