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บทที ่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 

  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหน่ึง  สังกดัของ
โรงเรียนนโยบายพิเศษ  ตามมาตรา  15(1)  และมาตรา  15(2)  แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  
ซ่ึงแปรสภาพมาจาก “ปอเนาะ”  (สถานท่ีท าการสอนศาสนาโดยโต๊ะครู)  มีมากในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดแ้ก่  นราธิวาส ปัตตานี และยะลา  ในปัจจุบนัได้จดัการเรียนการสอนแบบชั้น
เรียน  ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามญั  บุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วย  ผูบ้ริหารโรงเรียนได้แก่  
ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ครูใหญ่  ขา้ราชการครูท่ีส่งไปช่วยสอนและครูท่ีโรงเรียนจา้งสอนวิชา
ศาสนาและวชิาสามญั   

บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด  เพราะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรอ่ืน ๆ ให้เป็นประโยชน์  
ดงัท่ีเมกกินสัน  (Megginson, 1968 : 45,อา้งอิงใน  อาภสัสรี  ไชยคุ. 2542 :1)  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
“มนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหาร  และมนุษยเ์ป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีทั้งคุณค่า
และเกียรติภูมิ” 
  แต่เน่ืองจากสภาพการบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาจเน่ืองมาจากสภาพทอ้งถ่ินและขนาดของ
โรงเรียนมีความแตกต่างกนั  เช่นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชน  เขตเมือง เขตสุขาภิบาล หรือเขต
เทศบาลมีการคมนาคมสะดวกกวา่โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตชานเมืองหรือชนบทห่างไกล  ดา้นขนาดของ
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคคลมากกว่าย่อมท าให้เกิดปัญหาในการบริหารบุคลากรไดม้าก 
และยงัมีสภาพปัญหาต่าง ๆ อีกหลายประการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543:18 )  
ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
  1.    ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ไดแ้ก่ ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ
และครูใหญ่ขาดวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาและขาดความรู้ทางการบริหารการศึกษา เน่ืองจากมี
ความรู้วชิาสามญัศึกษาต ่า  ขาดความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง ฯลฯ 
  2.    ขาดครูผูช้  านาญการในวชิาต่าง ๆ 
  3.    ครูบางส่วนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ขาดความรู้ดา้น
จิตวทิยาการศึกษา ขาดความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา ฯลฯ  
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  4.    ขาดแคลนครูในโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก มีครูขอยา้ยเป็น
ประจ า 
  5.   ครูส่วนใหญ่มกัท างานในโรงเรียนเอกชนเป็นการชัว่คราว เม่ือพบโอกาสท่ี
ดีกวา่จะลาออกไปหรือจะทิ้งงานในหนา้ท่ีกลางคนัส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในโรงเรียนเป็น
พิเศษ    

และเม่ือกล่าวถึงค าว่า    ٌِإْخِتالف “อิคติลาฟ” ในภาษาอาหรับ หมายถึง การยึดเอา
ต าแหน่งหรือจุดยืนของตนเองท่ีแตกต่างไปจากผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ค าพูด หรือการ
กระท า  ค  าวา่   ٌِخالف   “คิลาฟ” ก็มาจากรากศพัทเ์ดียวกนัค าวา่ “อิคติลาฟ” และค าทั้งสองน้ีก็ใชแ้ทน
กนัได ้ หมายถึง  ความแตกต่าง ความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนกนั ความขดัแยง้ระหวา่งกนั หรือความไม่
ลงรอยกัน  เพราะฉะนั้นค าว่า “อิคติลาฟ”จึงหมายถึงความคิดเห็นท่ีต่างกนัเท่านั้นหรืออาจจะมี
ความหมายโดยนยัวา่ ความขดัแยง้ และความแตกแยก  บุคคลทัว่ไปมกัจะมองเห็นแต่ภาพในทางลบ
ท่ีพึงหลีกเล่ียงหรือขจดัไปเสีย   เพราะความแตกต่างของสองส่ิงหรือความแตกต่างทางความคิด  ไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีจะตอ้งต่อตา้นซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมี
สันติสุขซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สวงหา   จากการศึกษาของนักวิชาการกลบัพบว่า  ความขดัแยง้ไม่
เพียงแต่จะเป็นท่ีเกิดโดยธรรมชาติอนัหลีกเล่ียงมิได้เท่านั้น   แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีไม่พึ่ งปรารถนาใน
องคก์ารอีกดว้ย (Alwani, Taha Jabir. 1991 : 21-22)    อีกทั้งความขดัแยง้สามารถน าไปสู่ปัญหาท่ี
ร้ายแรงในองคก์ารใด ๆ ก็ได ้  สามารถท าให้สมรรถนะขององคก์ารสั่นคลอนเช่นเดียวกบัน าไปสู่
การสูญเสียบุคคลท่ีดีและส าคญั   เพราะความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนในการท างานอนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ  อาทิเช่น   การแก่งแย่งชิงต าแหน่ง   ความคิดเห็นไม่ตรงกนั   การขดักนัเร่ืองผลประโยชน์   
ความขดัแยง้น าไปสู่การแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ   การแข่งขนัยอ่มเกิดมีการแพช้นะ   ความขดัแยง้
เพิ่มมากข้ึน   เม่ือคนตอ้งต่อสู้เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือมีอ านาจในการควบคุมบุคคลอ่ืน   
การขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอในองคก์าร  เป็นส่ิงท่ีหลีกเลียงไม่ไดใ้นการบริหารงานบุคคล   
ซ่ึงในอลักุรอานไดเ้ตือนให้ระวงัผลอนัเลวร้ายท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ ความแตกแยกท่ี
เป็นผลมาจากการขดัแยง้ในประเด็นต่าง ๆ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 

 

﴿                ...﴾ ٌ:ٌ(301)ٌآلٌعمرانٌاآلية  

 

ความวา่ “พวกเจา้จงยดึสายเชือก(ศาสนา)แห่งอลัเลาะฮพ์ร้อมเพรียงกนัเถิดและพวก
เจา้อยา่ไดแ้ตกแยก” (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 103 :  อาลิ อิมรอม) 
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ซ่ึงพระองคท์รงตรัสวา่ "พวกเจา้อยา่ไดแ้ตกแยก" ไม่ใช่ตรัสวา่ "พวกเจา้อยา่ได้
ขดัแยง้" ในประเด็นการขดัแยง้ต่าง ๆ  
 และอีกอายตัหน่ึงท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ : 

 

﴿                                

                                  

   ﴾ :ٌ(95)النساءٌاآلية 

 

ความวา่ “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย  จงเช่ือฟังอลัลอฮ ์และจงเช่ือฟังรอซูล และผูมี้
อ  านาจจากพวกเจา้คร้ันเม่ือพวกเจา้มีความขดัแยง้กนั พวกเจา้จงกลบัไปสู่อลัลอฮฺ 
และรอซูล หากพวกเจา้มีความศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัสุดทา้ย  นัน่เป็นความดี
ท่ีสุด  และเป็นการตีความท่ีดีงามท่ีสุด”  (อนั-นิซาอฺ : 59) 

 
นกัวิชาการดา้นการบริหารงานและการจดัองคก์ารไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของ

ความขดัแยง้ในล าดบัตน้  ๆ  เพราะการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นโลกของชีวิตและโลกของงานอาชีพ 
ซ่ึงตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัผูค้นมากมายมกัจะมีความยุง่ยากเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ ชิงดีชิงเด่น ก็ให้เกิดความตึงเครียดอยู่เสมอ ซ่ึงจะพบว่าการบริหารในองค์การท่ีประสบ
ความยุ่งยากในด้านน้ีปัญหาต่างๆนานๆนั้นท่ีเกิดข้ึนในองค์การ  ไม่ว่าจะเก่ียวกับผลท่ีได้รับไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ การท างานท่ีล่าช้าการทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างบุคคล การขาดงาน การ
ลาออกจากงานของบุคลากร ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้หลายประการ ทั้งความตอ้งการท่ี
เป็นนามธรรม คือ ความต้องการมีอ านาจเหนืออีกฝ่าย  ความต้องการท่ีเป็นรูปธรรม คือ ความ
ตอ้งการในทรัพยากรขององค์การท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ผูบ้ริหารในยุคโลกาภิวตัน์จ าเป็นตอ้งยอมรับ
ความจริงวา่ ไม่มีองคก์รใดท่ีปลอดจากความขดัแยง้ได ้เพียงแต่ผูบ้ริหารจะจดัการและใชป้ระโยชน์
จากความขดัแยง้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร ซ่ึงจะสามารถบอกคุณภาพผูบ้ริหารได ้  
ทองใบ  สุดชาว ี(2543 : 458) และ อรวรรณ  สุทธีพิทกัษ ์(2544 : 85)  
  นกัทฤษฏีองคก์ารไดพ้ยายามศึกษาวิจยัปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ในหน่วยงานหรือ
องค์การในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อจะน าขอ้มูลไปปรับปรุงแกไ้ขพฒันาเปล่ียนแปลงองค์การ (ไพฑูรย ์ 
นามบุญลือ. 2544 : 3) 
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  พรศกัด์ิ  บุญยงั (2546 : 1-2)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ความขดัแยง้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
ทุกโอกาสและทุกเวลา  โดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้และจะมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไปตาม
สถานภาพของความขดัแยง้นั้น  กล่าวคือ ความขดัแยง้ระหว่างองค์การย่อมมีผลกระทบต่อสังคม
และองค์การในวงกวา้งและมีความรุนแรงมากกว่าความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มบุคคล หรือระหว่าง
บุคคล นั่นคือ เม่ือมีความขัดแยง้เกิดข้ึนในองค์การผูน้ าหรือผูบ้ ังคับบัญชาท่ีเก่ียวข้อง จะต้อง
พยายามแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ให้หมดส้ินโดยเร็ว และถึงแมว้า่ความขดัแยง้อาจจะเปล่ียนแปลง
อะไรบา้งเพื่อใหอ้งคก์รอยูร่อดและเกิดการพฒันา น าสู่การปรับตวัอนัจะไดม้าซ่ึงการพฒันาองคก์ร 
  ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวนัมีผลการวิจยัท่ียืนยนัว่า
ผูบ้ริหารตอ้งใชเ้วลาจ านวนมากในการจดัการกบัความขดัแยง้  เช่น  งานวิจยัของโทมสัและชมิดท ์
(อา้งถึงใน  เสริมศกัด์ิ  วิสาลาภรณ์ , 2540  : 9)  แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางใช้
เวลาประมาณร้อยละ  20  ของเวลาท่ีท างาน  เพื่อจดัการกบัความขดัแยง้   งานวิจยัของสถาบนัเล็ก
ซานเดอร์  แฮมมิลตนั (Alexander Hamilton Institute, 1983; อา้งถึงใน  มนูญ  คงทน,  2545  : 1)  
พบว่าผูบ้ริหารระดบัสูงใช้เวลาเพื่อจดัการกบัความขดัแยง้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  25  ส่วนผูบ้ริหาร
ระดบักลางใช้เวลาถึงร้อยละ 30 นัน่คือ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาหรือบริหาร
ความขดัแยง้อยา่งต่อเน่ืองในการควบคุมระดบัปัญหาความขดัแยง้ และให้ถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารแล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีแก่องค์การหรือ
หน่วยงานให้ได้ เพื่อก่อให้เกิดผลส าเร็จในการบริหารมากท่ีสุดและเพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน บุคลากรในองค์การอยู่ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข 
น าสู่การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานต่อไป   
  การบริหารความขดัแยง้เป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหาร   ซ่ึงผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้ห้จงได ้  เม่ือผูบ้ริหารเผชิญกบั
สถานการณ์ความขดัแยง้ในองคก์ารจะแสดงพฤติกรรมหรือใชรู้ปแบบในการแกปั้ญหาความขดัแยง้
แตกต่างกนัออกไป   ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสถานการณ์ขดัแยง้นั้น ๆ  ซ่ึงรูปแบบการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้น้ีจะมีหลากหลายวธีิการ 
  ส าหรับ Musa Ibn yahya. (2006 : 31)  ไดใ้ห้ความคิดเห็นวิธีการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้  มี  4  วิธีคือ     ซ่ึงบุคคลมีความคิดท่ีแตกต่างกนั  จึงใชก้ลยุทธ์ในการจดัการความขดัแยง้  
โดยแต่ละคนมีรูปแบบการแกปั้ญหาเป็นของตน    คนแต่ละคนมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น   
และการรักษาสัมพนัธ์ภาพกบับุคคลอ่ืนแบบพฤติกรรมในการจดัการความขดัแยง้  มี  4  แบบ  คือ  
ลกัษณะแบบบงัคบั  ประนีประนอม   เผชิญหนา้  ไกล่เกล่ีย  
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  ความขดัแยง้ท่ีมกัเกิดข้ึนประจ าภายในสถานศึกษานั้น  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาท
ส าคญัต่อการจดัการปัญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีการแกปั้ญหาของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัไป ถึงแมจ้ะ
เป็นปัญหาในลกัษณะเดียวกนัก็ตาม  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อายุและ
บุคลิกภาพเฉพาะตวั ปัญหาบางอยา่ง ผูบ้ริหารคนหน่ึงอาจแกไ้ด ้แต่อีกคนหน่ึงอาจจะแกไ้ม่ไดห้รือ
ถา้แกไ้ขไดก้็อาจใช้เวลาแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละบุคคล (ศจี  อนนัต์นพคูณ. 
2542 : 113) 
  ครูและผูบ้ริหารจะท างานไดมี้ประสิทธิภาพและสร้างสรรคม์ากข้ึน  หากสามารถ
ควบคุมสาเหตุของความขดัแยง้ละแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   เป็นองค์การสถานศึกษาแห่งหน่ึงท่ีเป็นก าลงัส าคญัของชาว
มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ในการท่ีจากผลิตนกัศึกษาเพื่อเขา้ในระดบัอุดมศึกษา   เป็น
การสนองตอบต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกทางด้านศาสนา   สังคมและการเมือง    ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของภูมิภาคและระดบัประเทศ    จากภาระหนา้ท่ีดั้งกล่าว    โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม    ต้องใช้บุคลากรทางด้านความรู้ความสามารถสูงเพื่อสามารถผลิต
นกัศึกษาเขา้สู่อุดมศึกษาอยา่งคุณภาพได ้    บุคลากรทุกฝ่ายจึงมีส่วนในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ภาระหน้าท่ีของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ   ภายในโรงเรียนจะประกอบดว้ย
บุคลากรจ านวนมากตั้ งแต่นักเรียน  ครู  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  ยามรักษาการณ์  
คณะกรรมการโรงเรียน  คณะกรรมการสมาคมครูและผูป้กครอง   และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนดา้น
อ่ืน ๆ  ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งในด้านภูมิหลงัทางครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
ระดบัการศึกษา  ค่านิยม  ความรู้สึก  ความตอ้งการ  และการท่ีบุคคลจ านวนมากตอ้งมาอยู่ร่วมกนั  
และท ากิจกรรมร่วมกนัเช่นน้ี  ย่อมจะตอ้งเกิดความขดัแยง้เป็นธรรมดา   ซ่ึงในสถานศึกษามกัเกิด
ความขดัแยง้ท่ีเป็นประเด็นส าคญั  3  ประการ คือ ( ทรงเกียรติ  เสียงเจริญ, 2543: 22 ) 
 1.  ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือทรัพยากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของบุคคล
หรือกลุ่มในสถานศึกษา   ทรัพยากรในท่ีน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละส่ิงท่ีเห็นไม่ได ้ เช่น   คน บา้น
เงิน  วสัดุ  ต าแหน่ง  สถานภาพหรือเกียรติยศ 
 2.  ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม  หาทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม   งานหรืออ านาจ
หนา้ท่ีของผูอ่ื้น 

 3.  ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม   ไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบัเป้าหมาย
หรือวธีิการในการท างาน  ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายและวธีิการท่ีแตกต่างกนั และเป้าหมายหรือวิธีการ
ต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้
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จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ นบัเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหาร  เช่น  ผูบ้ริหารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  ขาดครูผูช้  านาญการในการ
สอนและโรงเรียนเอกชนนอนศาสนาอิสลามไม่สามารถจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาคุณภาพ
ทางการบริหารและการจดัการเรียนการสอนให้เต็มท่ี  ท าให้คุณภาพการบริหารและการบริหาร
ลดลง  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ใน  3  จังหวดั
ชายแดนภาคใตมี้คุณภาพทางาการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 70) 
  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูห้น่ึงท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและไดจ้ากการศึกษาจากเอกสารท่ีไดศึ้กษามาดงักล่าวขา้งตน้   จึงสนใจท่ีศึกษาการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานีว่าจะมี
สาเหตุและวิธีการหรือเทคนิคการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาดว้ยวิธีใด วิธีการแตกต่างกนั
อยา่งไร  
  ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งหาสาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยของสังคมหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคใ์น
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2545  มาตรา 6 สรุปว่า ความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์   ทัง่ร่างกาย   จิตใจ   สติปัญญา   ความรู้   และคุณธรรม   มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข   (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546  : 2)  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการส่งเสริมพฒันาบุคลากร   ได้รู้
วธีิการจดัการความขดัแยง้ใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนและใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   และสามารถ
น าขอ้คน้พบท่ีไดม้าปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฒันาผูบ้ริหาร  ให้สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัใน
สังคมไดอ้ยา่งปรกติสุข เกิดความสมานฉนัทใ์นองคก์ร และสามารถพฒันา การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะคุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
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1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1.  เพื่อศึกษาสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ปัตตานี  

2.  เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัปัตตานี  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน อายุ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 

4.  เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุและการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  
 

2. ค าถามในการวจิัย 
 

1.  สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ส่วน
ใหญ่มากจากสาเหตุใดบา้ง  
  2.  การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี ผูบ้ริหารใชว้ธีิการจดัการในการแกปั้ญหาอยา่งไร  
  3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอายุ  วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร 
และขนาดของโรงเรียนมีวธีิการจดัการความขดัแยง้แตกต่างกนัหรือไม่  

 4.  สาเหตุและการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานีเป็นอยา่งไร  
 
 

3. กรอบของการวจิัย 
 

กรอบความคิดในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้หลักตามกรอบของอัลกุรอานและ
ทฤษฏีของจอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson  and Johnson ,1987 : 273 อา้งถึงในเอกชยั   ก่ีสุข
พนัธ์, 2538  : 167 – 171)  ผูว้ิจยัได้น ามาพฒันาปรับปรุงและเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผูบ้ริหาร
โรงเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีและไดจ้  าแนกการจดัการความขดัแยง้ออกเป็น 7 วิธี  
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใจ
จงัหวดัปัตตานี  ดงัแสดงในภาพท่ี 1   
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ภาพที ่ 1 กรอบของการวจิยั  

 

4. ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

  วิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมาจากอายะฮฺอลักุรอาน อัลหะดีษและทฤษฏีของจอห์นสัน และจอห์นสัน 
(Johnson  and Johnson , 1987 : 273 อา้งถึงในเอกชยั   ก่ีสุขพนัธ์, 2538  : 167 – 171) ไดเ้สนอ
ความคิดเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้เป็น  7   วธีิ   ดงัน้ี 
  1)    วธีิเผชิญหนา้ (Confronting)   

2)    วธีิหลีกเล่ียง (Withdrawing)  
3)    วธีิบงัคบั  ( Forcing ) 
4)    วธีิไกล่เกล่ีย (Smoothing) 
5)    วธีิประนีประนอม (Compromising) 
6)    วธีิการปรองดอง  (Accommodation) 
7)    วธีิร่วมมือ  (Collaboration)  
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ 
สถานภาพของผูบ้ริหาร 
1. อาย ุ
2. วฒิุทางการศึกษา 
3. ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร 
4. ขนาดโรงเรียน  

ตัวแปรตาม 

 วธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ 
     2.1 วธีิเผชิญหนา้  
     2.2 วธีิหลีกเล่ียง 
     2.3 วธีิบงัคบั  
     2.4 วธีิไกล่เกล่ีย 
     2.5 วธีิประนีประนอม 
     2.6 วธีิปรองดอง 
     2.7 วธีิร่วมมือ 
 

 



29 

 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
 
  1.   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
        สาเหตุของความขัดแย้ง  ผู ้วิจ ัยใช้ตามแนวความคิดของนิวแมนและบรูล 
(Pneuman & Bruehl,  1982 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  2536 : 59-60 )  มีสาเหตุใหญ่ ๆ 3  
ประการ   คือ    
               1.1.  องคป์ระกอบดา้นบุคคล  (Individual   Factors) ไดแ้ก่ ความแตกต่าง
ดา้นภูมิหลงั  แบบฉบบั  การรับรู้และความรู้สึก 
             1.2.  องค์ประกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Intersectional Issues) ไดแ้ก่ มนุษย์
สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การส่ือสารไม่ดี ไม่มีคุณภาพ  การบิดเบือนขอ้มูลโดยไม่ตั้งใจ ไม่สมบูรณ์
และความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้งข่าวสาร 
         1.3.  ดา้นสภาพขององคก์ร  (Organizational Conditions) ไดแ้ก่ทรัพยากร
ท่ีจ ากดั  ความคลุมครือ  กฎเกณฑท่ี์เขม้งวด  การแข่งขนั  การมีขอ้ยกเวน้   

           วิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี   ตามทฤษฏีของจอห์น และจอห์นสัน(Johnson & Johnson , 1987 : 273 อา้งถึง
ในเอกชยั   ก่ีสุขพนัธ์, 2538  : 167 – 171) ไดก้ล่าวถึงวธีิการจดัการความขดัแยง้    หมายถึงทางเลือก
ของผูบ้ริหารได้จดัการความขดัแยง้    เพื่อคล่ีคลายปัญหาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร   ในท่ีน้ีได้
จ  าแนกวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารออกเป็น 7 วิธี   ( Seven styles of Management 

Conflicts )   คือ   วธีิบงัคบั  ( Forcing ) วธีิหลีกเล่ียง  ( Withdrawing )   วธีิไกล่เกล่ีย  
( Smoothing )  วธีิเผชิญหนา้  ( Confronting )   วธีิประนีประนอม   ( Compromising )   วิธีการ
ปรองดอง  (Accommodation)   วธีิร่วมมือ  (Collaboration)  

2.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
            ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา   ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในจงัหวดัปัตตานี    จ  านวน  136  คน 

       กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie  and  Morkan อา้งถึงใน  สุภาเพญ็  จริยะเศรษฐ์  2542 : 83-84) ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  จ  านวน  102  คน 
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3.   ตวัแปรท่ีศึกษา 
         3.1  ตวัแปรอิสระ    ไดแ้ก่สถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   คือ  อายุ   วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร  
และขนาดของโรงเรียน      

   3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ วธีิจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร   7   วิธี คือ 
วธีิบงัคบั  วธีิหลีกเล่ียง วธีิไกล่เกล่ีย  วธีิเผชิญหนา้ วธีิประนีประนอม วธีิปรองดอง และวธีิร่วมมือ 
   

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  1.  ความขดัแยง้   ( Conflict )  หมายถึง  เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคล
หรือกลุ่มคน   ท่ีมีความคิดเห็น  ค่านิยม  และเป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกนั  รวมทั้งการต่อสู้
เพื่อทรัพยากรท่ีมีอยู ่ หรือมีการท่ีฝ่ายหน่ึงรุกล ้า  หรือขดัขวางการกระท าอีกฝ่ายเพื่อใหเ้ป้าหมายของ
คนบรรลุผล  ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาในทางลบส่วนแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในปัจจุบนั  และมกัเกิดข้ึน
เม่ือคนสองคนซ่ึงตอ้งท างานเก่ียวข้องกนั   มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั   มีความเห็นไม่ตรงกนัและไม่
สอดคลอ้งกนั 

  2.  สาเหตุของความขดัแยง้ หมายถึงแหล่งท่ีมาหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความเช่ือไม่
ตรงกนัในการวจิยัน้ีมี 3 ดา้น คือ 

            2.1   องคป์ระกอบดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นความคิด วฒันธรรม การศึกษา ค่านิยม 
ความเช่ือ  ประสบการณ์ แบบฉบบัทางอารมณ์ภาวะผูน้ า  การรับรู้ และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั   

             2.2   องค์ประกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ มนุษยส์ัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานการ
ส่ือสารไม่ดี ไม่มีคุณภาพ  การบิดเบือนขอ้มูลโดยไม่ตั้งใจ ไม่สมบูรณ์และความเขา้ใจไม่ตรงกนั
ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้งข่าวสาร 

            2.3   ดา้นสภาพขององค์กร ไดแ้ก่ ความขาดแคลนทรัพยากร ความคลุมเครือ
ทางโครงสร้างการบริหารและเป้าหมายของการท างาน กฎระเบียบท่ีเขม้งวดเกินไป การแข่งขนั
ระหวา่งบุคคลหลายกลุ่ม ขอ้ยกเวน้หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่ม  

3.  วิธีจดัการความขดัแยง้   หมายถึง  ทางเลือกท่ีผูบ้ริหารใช้จดัการความขดัแยง้
เพื่อคล่ีคลายปัญหาขดัแยง้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร   ในการวจิยัจ  าแนกได ้  7   วธีิ 
           3.1)   วิธีบงัคบั  (Forcing) หมายถึง เป็นวิธีจดัการความขดัแยง้ท่ีผูบ้ริหารใช้
ค  าสั่ง หรืออ านาจหนา้ท่ีทั้งทางตรงและทางออ้ม ผูบ้ริหารยืนยนัและเรียกร้องให้ผูอ่ื้นยอมรับและท า
ตามความคิดเห็นท่ีผูบ้ริหารเสนอใหเ้ท่านั้น 
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          3.2)   วิธีหลีกเล่ียง (Withdrawing)  หมายถึง เป็นวิธีจัดการความขัดแยง้ท่ี
ผูบ้ริหารถอนตวัออกจากสถานการณ์ท่ีเป็นความขดัแยง้โดยไม่รับรู้วา่มีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน จึงเพิกเฉย
กบัความความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พยายามไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยหลีกเล่ียงการโตเ้ถียงโดยเช่ือวา่ความ
ขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นเลยไป   

          3.3)   วิธีไกล่เกล่ีย (Smoothing) หมายถึง เป็นวิธีจัดการกับความขัดแยง้ท่ี
ผูบ้ริหารท าให้เห็นว่าเป้าหมายท่ีมีอยูร่่วมกนัมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ให้คู่กรณีค่อยพูดค่อยจา
กนัในเร่ืองของความแตกต่าง ไม่ยืดมัน่กบัความเห็นท่ีแตกต่าง พยายามช้ีให้เห็นความส าคญัของ
เป้าหมายมากกว่าความความแตกต่างของวิธีการ โดยเน้นความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงานมากกว่า
เป้าหมายของงาน   ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรข้ึนก็จะใช้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือน
ครอบครัวเดียวกนั     

        3.4)   วิธีเผชิญหน้า (Confronting)  หมายถึง เป็นวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ท่ี
ผูบ้ริหารน าขอ้ขดัแยง้ข้ึนมาพิจารณาอย่างเปิดเผย และเผชิญปัญหากบัความขดัแยง้โดยตรงและ
เปิดเผย กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ทอดทิ้งขอ้ขดัแยง้จนกวา่ความขดัแยง้จะ
ไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ การแกปั้ญหาดว้ยวิธีน้ี มีความสุขุมรอบคอบในการแกปั้ญหาถึงแมจ้ะ
เสียเวลามากกวา่วธีิอ่ืนๆก็ตาม 

          3.5)  วิธีประนีประนอม ( Compromising)  หมายถึง เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีอยู่
ระหวา่งการรักษาผลประโยชน์และการร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและยอมรับไดบ้างส่วน เป็นการ
แกไ้ขปัญหาทางสายกลาง  
                        3.6)  วิธีการปรองดอง (Accommodation) หมายถึง เป็นวิธีแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้ดว้ยการไม่ยืนยนัท่ีรักษาผลประโยชน์ แต่ให้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมาก โดย
เนน้การเอาชนะระดบัต ่า และพฤติกรรมความร่วมมือในระดบัสูง  
            3.7)  วิธีร่วมมือ  (Collaboration)  หมายถึง เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ
ร่วมมือและการรักษาผลประโยชน์ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการหลีกเล่ียง คือพยายามท่ีจะท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหท้างใหท้ั้งสองฝ่ายพึงพอใจ  

4.  ผูบ้ริหาร   หมายถึง  ผูอ้  านวยการ   และผูจ้ดัการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี  ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2554  

5.  ทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   หมายถึง ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีต่อการแกปั้ญหากรณีความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและการเลือกใชว้ธีิการจดัการความขดัแยง้ 



32 

 

6.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หมายถึง โรงเรียนท่ีสอนภาควิชาอิสลาม
ศึกษาควบคู่กบัภาควชิาสามญัในระบบ มาตรา  15 (1) ในจงัหวดัปัตตานี 

7.  ขนาดของโรงเรียน  หมายถึง  จ  านวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอยู่จริงใน
ขณะนั้นโดยถือเอาจ านวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของโรงเรียนตามเกณฑ์การแบ่ง  ซ่ึง
แบ่งออกเป็น  3  ขนาด  คือ  

    7.1  ขนาดเล็ก หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน  500  คน 
    7.2  ขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน  ตั้งแต่  501 ถึง 1,499  คน 
    7.3  ขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน  ตั้งแต่  1,500  คน ข้ึนไป 

 

 


